
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΟΟΝ ΝΗ ΕΝΤΑΒΥ 
ΟΝ ΤῊΕΒ 

ΗΟΙΥ ΡῬΟΒΙΡΓΒΙΩ: 

ΟΒΙΤΙΟΑΙ,, ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ,, ΑΝῸ ΒΟΝΙΜΕΤΊΟΑΙ, 

ΥΨΙΤΗ ΒΡΕΟΙΑΙ, ΒΕΒΕΒΕΝΟΕ ΤῸ ΜΙΝΙΞΤΕΗΒ ΑΝῸ ΞΞΤΌΘΕΝΤΗ. 

ΒΥ 

ΦΟΗΝ ῬΕ͵ΤΕΙΒ ΓΑΝΟΕ, 2.2. 

πΠ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ὙΠ Α ΝΌΧΒΕΒ ΟΥ̓ ΣΧΜΙΝΕΝΊῚ ΣΌΒΟΡΕΑΝ ὈΙΥΝΕΒ. 

ΤᾺΑΧΒΘΙΑΤΕΡ ΓΚΟΜΤΗΕ ΟΣΕΚΜΑΝ ΑΥΡ ΕἘΡΙΤΕΡ, ἩΙΤΗ ΑΡΡΙΤΙΟΝΒ, 

ΒΥ 

ῬΉΠΠΡ ΒΟΗΛΕΡ, Ὁ.Ὁ. 

ΙΕ ΟΟΝΝΕΟΊΤΙΟΝ ἩΙΤΗ ΑΥΕΞΆΙ͂ΟΑΝ ΡΓΤΙΝΕΒ ΟΥ̓ ΥὙΔΕΙΟΒ ΣΥΔΝΟΕΙΙΟΔΙ, ὈΕΝΟΜΙΝΑΤΙΟΣΒ, 

ΟΙ,. ὙΠ]. ΟΕ ΤῊΒ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤ: ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟ ΤῊΒ ἘΡΙΒΤΙΙΕΒ ΤΟ ΤΗΣ 
ΤΗΒΗΒΑΙΟΝΙΑΝΗ͂, ΤΙΜΟΤΗΥ, ΤΙΤΌΒ, ΡΗΠΙΕΜΟΝ, ΑΝῸ ΤῊΗΕ ἨΕΒΕΕΥΞΒ. 

᾿ 

ΝΕῊ ὙΟΕΚ: 

ΟΗΠΑΒΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒ ἃ ΟΟ., 666 ΒΕΟΛΌΏΜΨΑΥ. 

1870. 



ΤΗΕἙ 

ὉΠ 7Ὸ ΕΡΙΝΤΊΕΝ ΟἿ ΡΑΌΠ, 

τὸ ΤΕ 

ΤΗΒΒΒΑΙΟΝΙΑΝΆΒ, 
ΒΥ 

σι Α. ΑΥΒΕΒΙΕΝ, ΑΧῸ Ο. ὁ. ΒΙΘΘΕΝΒΑΟΗ, 
9Ε. οὗ ΓΞΙΣΟΘΟΡΕΕ ΔΝ ΤἈὨΣΟΣΟΟΥ͂, ΣΑΤΕ ἘΧΤΒΑΟΒΟΌΣΥΔΕΥ Β. ΟΣ ΤΗΞΟΣΟΟΥ͂, ΑΝ ῬΒΟΣΒΘΟΣΝ ΙΝ ΟΒΌΙΜΝΑΣΙ 

ῬΆΟΨΕΒΒΟΒ 1 ΒΛΒΕΤ,. . ἘΜ ΒΛΕΚΙ͂,. 

ΤΕΑΝΘΒΘΙΑΤΕΡ ΣΕΟΝΜ ΤῊΣ ΟΕΚΧΑΝ, ἩΙΙΤΗ ΑΡΦΔΙΤΊΙΟΝΒ, 

ΒΧ 

ΦΟΗΝ ΠΙΠΏΙΕ, ἢ.}. 

ἘΙΡΤῊ ἘΡΙΤΙΟΝ. 

ΝΕΥ͂ ὙΟΒΚΙ: 

ΟΠΛΕΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΝ ἃ ΟΟ., 666 ι ΒΚΟΔΌΜΑΥ. 

1870. 



ἘΧΤΕΒΕΡ, δοοοσάϊηρ ἰο Αοὶ οὗ ΟὐὨρτοδα, ἐπ ἐῃ6 γοδὺ 1868, ὮῪ 

ΟΗΑΒΙΕΠ ΒΟΒΙΒΝΕΒ ἃ 6Ο., 

ἴῃ (86 ΟΤεΥκ᾽ 5 ΟΠοο οἵ ἰδ6 Ὠϊδίσγὶοὲ σουτέ οὗ [6 Ττεϊιοὰ Βίαΐοα ον ἰδο βουΐδογῃ Ὠἰοιείοὲ 

οὗ Νοῖν Ὑοικ. 

ἨΝΡΞΠῸ ἸΒΟῊΝ ἃ ΧΕ 

ΒΟΟΧ ΜΑΝΌΡΛΟΤΌΞΙΝΟ ΟΘΟΥΡΑ 
46, 48, δ0 γοϑῶθ βΒιτϑοῖ, Ἑ. Υ. 



ΒΌΙΤΟΒ᾽Ν ῬΒΕΕΑΟΕ. 

ΤῊΙΒ εἰσι τοϊυτηο οὗ ἰδ6 Ἐπρ 8 οαὐἰίοη οὗ Ὦτσ. Τά Ἐ ΒΒ “ ΒΙΌ]Ο. οὐκ ἡ οοπίαϊηξ 

ἴθ ἐχροσί(ΐοη οὗἩ βουϑὰ Ερίβί]9ο8 οὗὐἠ {19 Νον ἸΤοβέδιηθηῦ, ΟΥ̓ {πΠ6 σοι πο ἸΔ0ῸΣ οἵ ὕθῃ 

ἙΌΣΟρΡοδπ δηα Αἰλοσΐοδη ΒΟΒΟΪΆΤΆ, 88 [0]]ΟὟΤΒ : 

Ι. διὰ Τ|, ἘΡ βιϊο5 ἰο ἴ:6 ΤῊἨΞΒΒΒΑΙΟΝΊΑΝΒ, ΒΥ Ὦτβ. ΑΥΒΕΒΙΕΝ δΔηαἃ ἘΙΟΘΘΕΝΒΑΟΘΗ, 

Ττδηβίδίθα ὈΥ Ὦγ. 1.11 118. 

1. ἀπὰ Π| Ἐρί᾽βι168 ἰο ΤΊΜΟΤΗΥ. ΒΥ Ὦτγ. ΤΑΝ ΟΟΒΤΈΒΖΕΕ. ΤΙδηβ]δίοα ὈΥ Ὦτβ. ὙΑΒΗ- 

ΒΠῈΝ δηα ἨΛΒΎΟΟΣ. 

Ἐρίβιῖο ἰο ΤΊ τυβ. ΒΥ Ὧγ. ΤΑΝ ΟΟΒΤΈΒΖΕΕ. ΤΊΔΙΒ]αἰοα ὈΥ Ὧγ. ΠάΑυ. 

ἘΡ βι16 ἰο ῬΗΕΜΟΝ. ΒΥ Ὧν. ΤΑΝ ΟΟΒΤΕΆΖΕΗ. ἸΤτδηβ αἰθα ὈΥ̓ Ὦγ. ΗΑΟΚΕΤΤΊ. 

ἘΡρ 8:16 ἰο {π6 ΠΈΒΒΕΥΒ. ΒΥ Ὁ. Νίοι,.. Ττδηβ]αἰθα ὈΥ τ. ΚΈΝΡΒΙΟΚ. 

ΤΏοθ6 δυΐθοῦΒ δηἃ ὑγϑηβίδίοσβ σορσγοϑεπΐ ὅτ οοπηίγίο8---Ἑσττήδην, ΗΕ ἱ Ζοι]δηᾶ, Ηο]]δηᾶ,. 

ϑοοιδηᾶ," δπὰ (π6 Ὁπίϊοα ϑβίαδϊεβ ; δηᾶ βϑύθῃ ΟοσΩτη 10 }8 --- [0 ἘτγδηρΈ 110 81 ΓΙΌ Υϑη, 

Βνεῖδθ Ἐοξοτιηοα, Ὀυΐϊοῖβ Ἐοίοττηοαᾶ, Ῥγεβογίοσίδη, Ῥχοίοδίδηΐ ΕἸΡ᾽βοοραὶ, Οὐηρτγορδίξοῃδὶ,, δα ᾶ' 

Βαριεί. 

ΤῺ6 ΤΕΔΟΥ ΙΔῪ ὑδογοίοσο ἸΟΟΪς ΓῸΓ 8. ΘΟΠ 5, ἀΘΙΔΌΪΘ γαγϊοῖν οὐἨ ἰδ]ϑηΐ δηᾶ αἰ διβποθ οὗ 

ΟΡΐηΐοι ἱπ Ταΐθοῦ μοϊΐοΐβ οὗ ἀοοίσϊπο δηᾶὰ Ῥοὶϊῖγ. Βαΐ ἴῃ 411 οββϑϑῃ 8) δγίλοϊοϑ. οὐ [ἈΣΌ,. 

6 ὙΠΙιπῚ πᾶ «4 βἰσί Κίηρ ἄορστοο οὗ υηΐϊγ---ἃ ὉΡῚΤΥ ΤΊΟΓΤΘ βρὶ για] δηᾶ ἔγθο, δυιῶ ΒΟῸΣ {818 Ὑ ΓΥ᾿ 

ΓΟΆΒΟΠ ΙΩΟΤΙῸ ΟΘΕΡ 8πηα Το] ὑμδη ἴΠ0 οὐηϑεηδι8 ραΐγιηι, 80 ΟΔ]1οα, ὃν ἩὮΣΟΝ ἰδ6 ΠΌΤ᾽ 

ΟΒῦτσοι που] ἔαϊπ Ῥγουθηΐ ΟΣ οὈδβίστιοί 811 ἔυσί μοῦ ῬΤΌρΤοΒ8 πὰ Ἰνοσκίηρ 86 ᾿ΠΟΧΠΔΌΒΕ 1016 

πυΐη65 οὗ τουδὶ θὰ ἰτῦῖ. ἘΕΔΡ ΔΌΟΥΘ 811 βϑοίδσϊδῃ βύθθρ]θϑ σὶβοβ 86: 81]] οὗ Ζίομ, ὙΘΓΟ 

ἔμ6 αἰθοοσὰβ οὗ Βυτηδη ΟΙΘΘΒ δΔ΄Ὸ βοϊγοά ἰῃ {π6 αἰγῖηθ Βδττλοην οὗ “οη0 Τιογᾷ, ΟἿΘ 

δι, οθ Ὀαρίίδιη, οσθ αοα διὰ Ἐδίδθοσ οὐ 4]1, σἢὸ 8 Δθονα 811,. δῃηᾶ πτουρὰ 411, δπὰ 

ἴῃ 81}. 

ΤΊΘ πυταθσοῦβ δαἀαϊ(ομβ οὗ (6 ἰγδηβ᾽αΐοσβ, ἔγομλ ἐμοῖσ ΟὟΤῚ ΤΟΒΘΔΓΌΠΟΒ, δηα ἔγτομ Ἰοδάϊηνσ 

ΕἸ Ἰδἢὶ οοτϊμτηθηίδίἝίογβ, ψὉ1}} θῈ Τουηᾶ ἰο ταῖβθθ [Π6 σϑῖυθ οὗἁὨ δε’ Ατηογίοδῃ. θα 0 [ΔΓ δῦοτο 

06 Οοττηδη οσἱ ἴῃ]. 

Α8. φεῃογαὶ Ἑάϊίοσ, 1 τὴὶρὰ Ποτο ῬΌΡΙΣΟΪΥ ἴο οοηρταίυϊδῦθ ἐδ ἰγδηῃβίδίοσθ οα ἴπ6 β0 

ὡ 4 Ὑᾶ6 ἰδῖο Ὧσ. ἵὐσιττς ττὰδ ἃ βοοίοξσηδη ὈΥ υἱτέϊ δπὰ οὐποδίζοη. 411 [89 οἴμος ἰσϑι:ιαϊδίοσβ ἃσθ ἀσηογίοθσιδ. 

δρ ᾿ς ἃς 

Ὁ.-- "Ἃ 



ἐπὶ ΕΡΙΤΟΒῈ ΡΒΕΡΑΘΕ. 

οαβϑα] οομρ]οίζοη οὗἨ {ποὶρ Ἰδθουίουβ ἰδβὶς, δπα ἰο Ὄχρυύθβθϑ ;ὴῦ ζταίθ ἢ] Δρργοοίδιοι οἵ 

(μοῖτ δα δηᾶὰ οὐοϊθμξς οο-Οροσγαῖϊοα ἵπ (18 ΠΟΌ]Θ ΟΣ, ΙΟΟἿΪΥ τορτοὺ ἐμαὶ οπα οὗ 

8.611 ---ἰ[(μ0 Ἰδίϑ Ἰδιηθηίθα Ὧγ, γα, ΕΚ (16 11Κο-υϊηἀοα ὍΣ. ΑΥΒΕΒΙΕΝ --- γ88 ποί 

Ῥαιταϊ(ἰοἃ ἴο 8600 (ΐ6 γοϊυσηθ ΜΔ1ΟΝ ΟὟΘΒ 80 ΤΟ} ἴο [18 δοοῦσγαίθ βο!οσβῖρ δῃὰ 

[αὶ ὨΓὉ] βιυάγ. 

Το ἘΡ 801.8 ἴο [86 ΟΟΥ ΠΕ ΐΔη8 ΔΘ ὨΘΑΓΙΥ͂ ΓΟΔΑΥ͂ [ῸΣ [80 ὈΓΘΒΒ; 88 18 4180 [8.6 γΟΪΌΤΩΘ 

ΟὨ Οἰδμοβῖβ, ΤῈῸ χοιλδίηϊηρ ὈΟΟΚΒ οὗ 80 ΝΟῊ ἘἸοβίδιμθηϊ, ὀχοορδηρς [πὸ ΑΡΟΟΔΙΥΡΕΘ, 

ὙΒΙΟΝ 188 ποῦ γοῦ δρρϑασοὰ ἴῃ ΟΠΠΏΔΏΥ, 816 811 ἴῃ ΟΟΌΓΡΟ οὗ Ργαρδγδαίΐοῃ ὉΥ͂ 8016 δὰ 

οοχηροίθηῤ ΒΟΒΟΪΑΓΙΒ. 

ΡΗΠΩΡ ΒΟΗΛΞΕΈ. 

δ Βιδιε ουεε, Δεισ ΤΟΥΣ, διδ. 20, 1868, 



ΒΙΟΟσΟΘΕΦΑΡΈΉΓΙΟΑΙ, ΝΟΤΊΊΙΟῈΕ 

ΟΥ ΤῊΞ 

ΑΥΤΗΘΕΝ ΟΕΤΗΒΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥΟΝΤΗΒΤΗΒΒΒΑΙΟΝΊΙΑΝΚ. 

ΒΥ 

ΤῊΞ; ΑΜΕΒΙΟΑΝ ἘΌΙΤΟΗ. 

ΟἼἾΑΒΙ ΕΒ Αὐαύβτῦβ ΑΥΒΕΒΙΕΝ, 0 ὙΒΟ86 οοτηροίομῦ Βδηᾶβ [86 ΟὈΤΙΩΤΩΘΏΑΓΎ οἡ {π0 Εἰ ρ᾽5}108 
ἴο ἴδ ΤῊ ΘΒΒ8] ΙΔ η5 γγχ88 σοῦ ἰηςγαἌ θα, δηὰ 0 του ἃ ἤᾶγο Ῥγοραγϑὰ οἶμον ραγίβ οὗ [δηρσοβ 
Βιδεζιοεγα (ῬΥΟΌΔΌΙΥ [89 ΒΟΟΚ οὗ Ὁδηῖοὶ δηᾶ {89 ΑΡοσδΙΥΡΒ6 οὗ 7082), Βδᾶ ποῦ ἃ ῥτοτηδίῃγο 
ἀραὶ ἢ τοιηογοᾶ Ὠἷτη ἔγομι ἷΒ ΘΑΥ ὮΝ] ἸΔΌΟΓΒ, 88 Ὀόση Νον. 19, 1824, αὐ ΕΘ] ΔΟἢ, πθὰν βέαι- 
βατὰ, ἴῃ [16 Κίηράοπι οὗ Ἧ ἀτίξοιη ΥΩ, το ῸΓ 108 8114}1 β'σο 1188 σίνοη γχίβο ἤο δὴ ἀπυϑαδὶ 
ΒΟΥ οὗ ἀἰουϊηρσυδηοα αἰνίηοθ, ῬΒΪΟΘΟΡὮΘΓΒ, δηα Ῥοοΐθβ, Ηθ γψ98 οἀὐπολίοἃ δὖ Ἐδβ] ἸησΘΩ, 
ΒΙΔΌ ὈΟΌγΘΩ, δπᾶ αἵ {86 νου Υ οὗ ΤΟησοη, ΠΘΓΘ Β6 βίοοα διμοὴρ {π6 σϑὺ ἴῃ ἢ18. οἾ898. 
ἘῸΡ 8 ββογί {ἰπ0ὸ ἢ6 γγὋδβ 'ῃ ἀδηροῦ οὗ Ὀοΐῃρ ΟΑΥΤΙΟ ἃ ΔΔΥ ὈΥ (86 Θη ἢ πϑΐαϑγα θη γοναὶ] ἶηρς 

διηος ἀθττηδῃ βἰπαθηΐβ (0Γ [ἢ 6 Ὠυτ ΔῈ αΥΔηΐδιι οὗ Οοοὐ ̓ 8. ῬΟΟΙΓΥ δυα Ἠθρ6] Β Ρδηςμοίβίῖο 
ῬΒΙΙΟΘΟΡΏγ. Βαΐ ͵8 ρίουϑ ϑαποδίΐοῃ δηᾶ δβϑοοίϊδιϊοηθ, [06 ἰπῆπθηοθ οὗἉ 1.18 ἰθδοῦθῦβ, Ὠγθ, 
Βοδσηϊα, 1δηάογοῦ, δα Βοοκ, δηα (δ9 αἰἸροηὺ ϑιυαγ οὗ [896 Β[Ό0]9 δηᾶ {86 οἱᾶονρ Ἢ ὕγίοιῃ- 

Ὀογ; αἰνίηοβ, οβρθοΐδ!]ν ΒΘηρῸ] δηᾶ Οϑιϊηρον, σαδτάθα Ὠΐπὶ δσαϊηθῦ ΒουϊουΒ ΟΥΤΟΤ. ΑΥΟΡ ἃ 110- 
ΟΓΆΓΎ ᾿ΟΌΓΠΟΥ ὑΠτουρὮ ΟΘΥΙΏΔΏΥ, ΗΟ]]Δηᾶ, δᾶ ΒεΙρσίαμι, δηα ἃ βοοοῃᾶ γοϑίἀθηοο δ ΤΙ Προ 88 
Κερεΐοπέ (Ἑε,]ον οὐ Ταΐοτ) οὗ [89 ΤἬΘΟΪ]οΟρ641 βοταΐμαΥΥ, ἢ δοοορίθα ἃ 0411 88 ῬΓΟΙΌΒΘΟΓ οχίγϑ- 
ΟΥ̓ ΏΩΓΥ οΥ͂ ἐΒΘΟ]ΟΩΥ͂ αὖ ἴΠ9 Ὁ αἰ ν ΓΒ  υ οὐὗἨ Β486] ἴῃ 1861, δηὰ γ͵788 ὨΔΡΡῚΪΥ ταῦθα ἴῃ [890 Β81160 
Υ6 ΔΓ ἴο 8 ἀδυσμίον οἵ τ. ᾽ οἱέίζϑδηρς Μθη2Ζ6], {89 γι }1-Κηοντ δαΐθοῦ οὗ 6 Ηϊβίουυ οὗὔἠἨ Ἃἰθστωϑῃγυ, 
ἃ ἨΪΞίοΣΓΥ οὗ ἀοεηδη ᾿ἰζογαίαγθ (ὑγδ 8] ἰθα ἰηῖο ἘΠ ρ 588} ὉΥ 1110 Ἰαΐο Ῥγϑβί ἀϑηὺ Ἐδ]ΐοη οὗἨἩ ΗἨδγνυαγᾶ 
ὈΓἰνογϑ 7), δηᾶ οἴδμοῦ σουτκθ. [Ιη 1860 [ῃ9 Τ]ϊνθγαὶ υ οὗ 4586], δ 1(8 ΠοΌΓ ἢ ΟΟΠΕΘΏΔΙΥ, 6οη- 
ζοστοὰ οὐ Ηἷτπι [Π6 ΠΟΠΟΓΔΙῪ ἄσρτοο οὗ ἢ). Ὁ. [Ιῃ [δδὺ ροβὺ ἢ Ἰδδογοᾶ τὶ ταῦ δοοορίδῃοθ δηᾶ 
τἰδης ἴδιαθ ἰο δἰβ ἀοαίῃ, ΜΑΥ 2, 1864ι ΑἍ8 Ϊβ {00 ] ΣΎ, 80 8 ἀοραγίασο πτδϑ {01} οὗ 
Ἰογαϊ ΒΟΡΘ. 

Ὧγ. ΑὙδοΥ]Θη γγχ8 οὁη9 οὗ [86 τηοβὺ σοα δηα ὑγουϊδίηρ οὗἨ {δ ργοϑδοηὺ σοηθγαίίοι οὗ δυϑδῆ- 
ξ.]1ς 4] αἰνίηθβ ἴῃ Οἰοσταδην, οομ δἰ ηΐπρ ὑπογουρῇ ᾿θαγηΐηρ τ ἢ ἀονοαῦὺ ῥἱοῦν δηᾷ ργοϊοπηᾶ γογοῦ- 
ΘὨ09 ἴον ἴὁ οτα οὗ ἀαοᾶ. Ἠδθ μαᾶ ἱπηἱ δοα [86 βρὶ τὶς οὗἩ ΒΘοη 6] δηὰ Οοέϊηρογ, Ὀὰπὺ τ 85 1} δἱ 
Βσχηο ἴῃ 411} 6 τηοἄοτῃ 8. βίθπιβ οὗὨ [ΠΘΟΪΟΟΥ͂ δηᾶ ΡΕΙΟΒΟΡΗΥ. Ηρ ἀονοίοα Ββρθϑοΐϑὶ αἰὐϑηϊίοη ἴο 
το ῬΓΟΡἨΘΟΪΟΔΙ Ῥογ 05 οὗὨ [9 δογίρίυτοβ. Οδαγαοίοσίβιϊο ἴῸ ἢἷ8 βἰαπαροϊηῦ 18. ὑπ0 Ὁ]ο σης 
Ῥαδβαρα ἴγοτα [ἢ 6 ῥΓοΐδοο ἰο (ἢ9 βΒοοοηᾷ οαἰτίοη οὗἉὨ ἷ8 ΟΡ οἡ. Ὁ Δ8η16] : “ἼΒΟ ο]αναίϊΐοη οἡ ἡ Ϊο ἢ 
Βοτὶρίατο Ὁ] 668 τ8 18 0η6, ποὺ ΙΠΘΓΟΙΥ οὗἉἨ [80 116, θαύ 4150 οἵ Κηον]οᾶρθο, δηᾶ ἴο ἀοβοθηᾷ ἔγοιῃ ἰΐ 
8 κου ἶβο ίο βυθοῦ ἃ τῇ ΕΥ̓͂ 1088 ἴῃ 4688, ΕΒρΟΟἑΔΙ]Υ̓͂ ἰῃ [ἢ ΤηΟΓΔ] ΒΡ] 6 γθ. Ηρφτγθ ὑῃαὐ πογὰ ΒΟ] 8 
κοοῦ : “1η ΤῊΥ Ἰίγμὺ νγὸ 860 Πρ ι. . . , Ηδργθ 8 ἃ γϑδὶ βοϊυίζοη οὗ [ἢ Ῥγοῦ]θ1η8 οὗὨ 11ξ6--- 06 
ἃ ΓΘᾺ] ΗΒΓ ἴο [89 απεΒίϊοῃβ οὗ οχίβϑίθηοθ, 80 δ ἃ8 Ὁη6 οη ὯΘ φίγθη δὖ 41} [Ὁ Ὀοϊηρϑ, τ }10 88 
Τοῖ παὶκ ἠοῖ ὮΥ βίῃ." 



γ} 1 ΒΙΟΟΘΒΑΡΗΙΟΘΑΙ͂, ΝΟΤΙΟΕ. 

ΤΌΘ Ἀγεοῖραὶ οσ 8 οὗ Ὧν. Αὐδογ]οη, Ὀ6581498 ἃ Ραγ οὗὨ (δ ΟὐὐΤΩΤΩΘη ΑΓ οἡ ἴἢ9 ΤὨρΒϑδ]ουΐ 
88, ΔΓΘ [89 ζΟ]Ο ς : 

7ΤῪό Τλεολορὴν οΓ Τὐποάγίοῦ, Ολγίοίορλ Οα προ» ἐπ {8 Ἰσαέπσ “δαέωγοι. ὙΨῊΔ Ῥγοΐδοθ Ὁ Ὧν. ΒΕ. Βοὶδ 
(οἵ Ηοϊάοϊθεγα). ΤΟΡι σου, 1847. 

7ΤῪὁό Ῥρνορλεῖὶ Ῥαρὶοὶ απὰ ἐλ Ἰευοϊαξίοη, 977 “οΐη, Βαδοῖ, 1864; 9ἃ οἀϊίίοη του ϊδοᾶ, 1857. Α ὙΘΥΥ͂ Βυροσίοσ 
ποτὶ, Ἡΐοῖι ἢ85 Ὀθοη ἰγαῃβ᾽δἰθὰ ἱπίο Ἐπ ρα ἢ (ον ΟἸασ κ᾿ 5 Εοσοΐκχη 11 ΌΓΑΓ), δα ἱπίο ΕἸΘΩΘὮ. [ὲ 8 ποὲ ὁ 0] 
ΘΟΙΙΓΙΘΏΪΔΡΥ, Ὀυξ 8 ΟΟΙΔΡΑΣδΕγο Θσχροϑιοῃ οὗ ἰδ6 οὨϊοῖ δοοίϊοῃϑ οὗ ἔμθ {νῦ0 ὈΟΟΚΒ 85 8 5818 ζὉ. ὁ Β᾽ δ] 1ςαὶ 
ῬΕΪΙΟΒΟΡὮΥ οὗ ιἰδίοτγ. 

7λ6 Τέοΐπα Ἰεσοϊαέξίοη, Βαβοῖ, ἃ γοΐβ. 1861-64. Το δβοοοηὰ γοϊυγηθ, ἴῃ ἐδθ ῥσχοραγαίΐου οὗ το 86 ἀϊοά, 
ἰδ Ὁ δηΐδμοα, δῃἃ νγὰβ Ρυ ] διιοὰ αἴϊον ἷ5 ἀθδίἢ ὉῪ Ῥσοί. 688. 

ΟομΡ. ἐδ Βίοχγαρίοαὶ Νοίοθ ἰὼ 86 δοοουᾶ γοϊππιο οὗ Αὐδογθ᾿ Β νοτὶς ου Εονοϊδίϊοι, δῃ ἃ δὴ δειϊοὶθ οὗ 
Ὧν. ΒΆΑΒβι ἴῃ Ηκβσοοβ ΤΏοοΙ. Επογο!., τοὶ, χὶχ, Ὁ. 789 5844. 

8. Ο. 7. ἘΙΟΘΕΝΒΑΟΗ, το σοχρ]οίοα [ἢ 6 ΟὐΙΩΙ ΘΠ ΑΓΥ Οοἡ ἴΠ0 ΤΙ] ΘΘΒ8] οἶδ δῖος [89 
ἀοδίῃ οὗ ἷ8 ἔγίοη ἃ δηᾶ οο]]οδσθθ, 18 8 Ὡδίϊνο οὗἨὨ ν᾿ Ζου]δηα, οοτρ]οίοα ἷ8 βίυϊο8β δὲ Βου]η 
ἀστίηρ 1889--41 (θυ) ] Δ ΘΟΌΒΙΥ ἢ (ἢ 9 Ὑτῖνον οὗ [818 Ὡοίΐ66), δηᾶ, αἴθον Ἰδθοῦίηρ ἃ9. Ῥαϑίοσ 
ἴῸΓ ΒΟΙῚ1Θ {Ἷη6, νγ88 οἰ ϑοίθα ῬγΟΐθβϑοῦ οὗ ἘΠΘΟΪΟΡῪ δ ὑπ6 Τα γογβι νυ οὗἨ 8561, ΠΘΓΟ ἢ6 ἸΔΌΟΙΒ 811]} 

8Δηα οηΐογα (Π6 [Ὁ]] οομῆδθηοθ οὗ 86 ΟἸ γι ϑίδη δοιῃτηθπῖγ,. Ηθ 8 ΟἿο9 8 ΖΌ]Π]ΟἾΤΟΣ οὗ {89 
Ἡοζοϊΐδη ῬΕΣΟΒΟΡΕΥ͂, Ὀπὺ Ὀθοδιηθ ἃ ὑἱποσουρῆ οοηγοσὺ ἴο ογἰποῦοχ Ῥγϑδοίϊοδὶ ΟἿ στ δ δ γ. ΗΘ 
8 [0 δυΐβοῦ οὗ ἃ υδ]υΔὉ]9 τοῦ οὐ {89 1,19 οὗὨ ΟἸσἶβί, δηᾶ οὗὨ βούϑσαὶ βορῦδῦ Ἰθοΐατοθ δχαϊηδὲ 
Το ΤΏ ἰη8 611 γ.---Ρ, 5. 



ΒΙΟΘΒΑΡΗΙΟΑΙ, ΝΟΤΙΟΝ ΟΡ ἢ. Π|{1|Ὲ, 

τ ὈΘΟΟΙΏ68 ΤΩ Βδα ἀυΐγ, 859 086 ΖΈΠΟΙΑΙ οαϊίοσ οὗ 1,8ηρ6᾽ 8 ΟὈΙΩ ΘΠ ΔΙΎ, ἴο βοπὰ οἂὐ {118 
Ρατέ οὗ [πΠ6 του ὙΠ ἃ Ὀἱοσταρΐοδ] ποίϊοϑ οὗἨ {80 ἰΤδηβ]δίου. Α ἴδνν θοβ Ὀθΐοσο Ηἷβ ἀθαίῃ, 
Ὦτ. 11116 Ῥαϊὰ τη 8 υἱδῖί, 1π οχοϑ]οπΐ 68}. δηᾶ βρίτὶΐθ, δηᾶα ἱπίτυβίοα ἴο 1η6 {μ6 τηδηυ- 
δορί οἵ ͵8 ἰγδηβίαἰΐοι, δὐϊεσρ μαυΐϊηρ Ραὶ ἰο ὁ ἷβ Ἰαδὺ ἰοῦ 68 ἴῃ ΤΩΥ βίθαγ, Ὑ7γ6 βοϊ]οὰ 
[6 ἔοστα οὗ [80 {110 Ῥᾶμθ δηὰ βεύδσδὶ τηδίοσβ σοϊαϊϊηρ ἴο {89 34] σουϊβίοῃ. Αἵ ὨΪβ 
Ιοηυοϑὲ 1 Ὀχγϑραγοᾶ π6 Ὀἱορσταρἶο41] ποίΐοθ οὗὨ τὴν ἔποπα ΑὈΡοτίθη, Ο τγϑ οΔ]]16 ὦ ἨδΏΟΘ 
ὙΠῸ οησαρθοα ἴῃ {Π18 βάτο ΟΟΙητ θη. ΗΟ 11{{16 ἀἰὰ 1 ἄγοδηι δὲ (μδὺ ἐἶτηθ ὑπδΐ 1 που]ὰ 
᾿ᾶγῦὸ 80 Βοοι ἰο δα κὶβ οὐγῃ ΟὈἰΓΠΔΙΥ, δηὰ ἴο δη 8. 18 Ὑγοσὶς, 88 8 Ιδῦου οὗ Ἰοῦοὸ ἴο 8 ἀορατίοᾶ 
ἔγϊθιᾶ δηα οαἰδοιηθα ὁ0-ἸΔΌΟΓΤΟΣ 

Το ον. ΦΟΗηκ {πι|τπ, Ὁ. ")., γαβ ὈΟΓΠ, ὨΘΟΘΙΏΡΟΣ 10, 1812, αἱ οἾδο, βοοϊ]δηᾶ, {6 
γουπρεβέ οὗ ἃ 1ΤΙἈΓΔΣΥ οὗ εἷχ ομ!]ᾶσοη. Ηθδθ οπῃίεγοα ἴμ6 Ὁὰηϊγουβὶγ οὗ ἘΛΙΏ ΟΣ ἴῃ 1828, 
διὰ ν͵δϑ σγασυδίοα ἴῃ 1881, τὶς ὑμ0 γθὲ ΠΟΠΟΙΒ οὗ 118 οἶδββ. Ὀυσίηρ 1.18 ΘΟΣΒΘ ὯΘ ΓΙΟ- 
οεἰγοα ΒΟΥ ΟΤΆ] Ῥγίζοϑ, διηοηρ ὙΒΙΟΝ γ88 ἴΠ6 ρ0]α τηθ 8] σίγϑῃ ΔΏΠΌΔΙΥ ὈΥ ἰδ6 “ ΓΙ ΓΕ. το 
[μ6 Βίρηοι᾽ ἴἰο {π0 Ῥοδβὲ Τδίϊῃ βοο]8 τ. 1 Ὑ611 ΤΟΙΏΘΡΟΓ ἱπ Ἡδὺ ΕΙΡῊ ἰοιτὴβ Η18 Τιδίΐῃ 
Ῥχοΐίδδβϑθογ, ϑαπλθβ Ῥ᾿]δηβ, ἰο Ποτὰ 86 ΚΧ,ΑΥ6 116 8 ἸοίίοΣ οὗ ἱπίγοαυοίΐοι ἰῃ 1854, ΒροΚο οὗἨ [86 
Οἴδββῖοϑὶ βομ ο  Αϑΐἷρ, ἰδ]θηΐ, απ ἱπάυδίσυ οὗ 1ε͵8 ΤΌΣΟΥ ΡῬυρὶ]ϊ. 8 ΑἸπὰ Μαΐδθσς ρυθ] οἷ ῦ 
τοοορηϊΖοα Ηἷβ8 πλουὶίβ, ΟΥ̓ ΘΟΒο τὶηρ οἡ Εἷπι, ἰῃ 18δδ, [πο αἱρΊομια οὗ θοοῖος οὗἩ ὈΣγ ηἰΥ. 

Ετοτὰ 1881 ἰο 1884 86 βἰπαϊοα {ΒΘΟ]ΟΚΎ, ἰδυρΐ ἃ 014551641 δοβάθιην δὖ ἘῚΠΡυΓρ, δηὰ 
ἐγανο]οὰ 1 Ἐρ]δηᾶ, 

Ιη Αὐγυβί, 1884, [ὸ β8116, π᾿ ΘΟΙΏΡΘΔΗΥ ὙΠῸ 6] ΤΟΙ ΌΘΙΒ οἵὗὨ ͵8 ἴδυλγ, ἕο [86 Ὁηϊξοᾶ 
δέδίοβ, δῃὰ οοιρ]οἰοα ᾿18 ἐπμθο ]ορῖοΑ] βἰυϊθ8 1 [89 βοιαϊπασυ οἵ (86 θαίοῖϊ Ἐοίοσιηοα ΟΒυΣΟᾺ 
δί Ν  ΒΓΌΒΥΙΟΚ, Ν. 5. πῃ ἘΌτΤΔΥΥ, 1886, μΒ6 γχδϑ ογα δἰ ποᾶ δηᾶ ἰηβίδ)] θα τοϊηϊϑίερ οὐ [16 
Ἐείοτταοα Ὀπυίος ΘΟ υΤΟΙ δὐ Εὶηρβίου, Ὠυίοϊιθθ8 Οο., Ν, Ὑ., τ ΟΣΘ ἢ6 ἸΔροσεᾶὰ σἱί ΔΌΣ Υ 
δηὰ Πἀο]1γ 1111 Αὐρυβί, 1841, θη ἢ6 ψγὯ5 ἰηγ θα ἰο [Π6 ῬΓοΒίἀΘΏΟΥ οὗὨ ἔμ6 ΟὙΑΙΆΤΊΔΓ βΟΠΟΟ] 
οοππηοοίοα Ὑ11} (86 Τὰ γο τ οὗὨἨ [86 ΟἿ οὗ Νοὸνν Ὑοτκ, ΒΒΟΤΟΥ δἴοσσασαβ 6 ἴοο Κ ΟἸδΥΡΘ 
οὗ 8 ΘΕ ΌΓΟΙ ἴῃ Κίδηΐοη βίγοοῖ, ΝΟΥ ὙΟΥΚ, δηᾶ οαϊοα (86 οσιοδ Ο γοπίοῖθ (ἔτοτα 1844 ἰο 
1848) ἱπ ἈΕἢΔΙΓ οὗἁ ΤᾺ 550. διηοηςΣ [Π|6 96 78. 

Τὴ 1852 {160 “ΑἸλογΐοδη Β10]6 Ὁπΐοη," προ ῖ 88 ογρδηϊζεα ἴῃ 1850 ἴπ {6 ΟἹ οἵ 
Νεν ὙΟΥΚ, οοραροα ἷβ ΒΕΙΎο68, Δηἃ ΒΟ ΡΘΘαΌΘΕΟΥ ἰμοθο οὗ Ὦγβ. Οοηδηΐ, δοκοῖς, Κρη- 
ἀγοκ, Ἡδαϊροσ, ΕΌΤΕΥ ΙΝ, δηα ΟἿΟΣ ΒΟΒΟΪΔΑΙΒ. οὐ γασίουβ ἀθηοτσαϊπδίϊοηβ, ἴοΣ 19 αὐ σους 
πΟΥΚ οὗὁὨ Ῥσορασίῃρ ἃ ὩΘῪ ΟΥ ΤΟΥΪβΘα γογβΐου οὗ [86 ΗΟΙΥ βοιίρίαγοθ. Ἠθ δϑδβίβίθα {πὸ 
βοσίοεΥ ἴῃ οΟἸ] οι ἴοσΣ 86 ῬΌΓΡΟΘΟ οὴ6 οὗὨ (10 τηοβὺ ὀοϊηρίοῖθ δηα γ8]8}0}]6 οχθροίϊοαὶ 
Δα οΥἐ681] ἸΙΌΓΑΓΙΟΒ Θχίδηΐξ, ἱποϊθαϊπρ' ἃ ΣΑΓῸ δοΐ οὗἨ {80 Ῥεϑὺ οαϊοηβ οὗὁἨἉἁ ἴπ0 ατγθοὶς δηᾶ 
[δια ἤδίμοσθ, δῃαὰ 411 ἐπ9 Οθσσαδῃ σοχηπηθηΐδίοβ οὗ ποΐθΘ.Ό. Ηθ μϑηΐ ἱπίο {8 ἷ8 ΔΙΤΘΔΏσΘ- 
Τηθηΐξ 88 8ὴ επέδιυπκίαβί [ῸΣ Β᾽Ὁ]1681] βἰυΐοθβ, δηᾶ ἴῃ 1111 βυτηραῦΥ πὶ {πὸ τηογοτηθηὺ [ὉΓ 
δ. ΟἾ. 8. ΓΟΥΪΒου οὗ (6 δυίμοτζοα ἘΠΡΊ 5} Ὑοσθίου οὐἨ ἁ [μ6 βουὶρίασεβ 88 σψουἹὰ οοττοοῖ 
βατηϊξίοα ΟΥΓΟΙΒ, 8π ἃ ΘΠ ΟΑΥ ἰδθ Δρρσονθᾶ σοβυϊ8 οὗ τηοᾶδγῃ ἰοχίαδὶ οὐ ἰοἶϑπι δηα ὈΪΌ- 



Σ ΒΙΟΘΒΑΡΗΙ͂ΟΑΙ͂, ΝΟΤΙΟῈ ΟΕ 08. 1111Ὲ. 

᾿ἰοαϊ σϑβθᾶγοῖ ἔοσ {16 Ὀδηοδύ οὗἨ 411 [86 Ῥχγοίεβίδηῦ οδυσομοθθ οὗ (896 Ἐπ 0118} ἰοασαθ. Ἠΐ 
Ῥαγί ἴπ [86 ττοσῖς, ουσουοσ, ΕΚ ἐπδὲ οὗὨ Βϑύβσδὶ ΟἿΘΥ ΒΟΒΟΙΪΆΓΆ, Ὁ7Χ88 ἸΟΘΓΟΙΥν οὗὨ 8. ῬΓΟΙ ΠῚ ΪΠΑΤῪ 
Δη Βί ἸΟῪ ΠΡΘΓΑΓΥ Ομαγδοῖου ; [16 814] του βίομ, ἔοΥ ῬΟΡΌΪΑΓ 186, Βαΐηρ᾽ Τοβοσυθᾶ ἔοὸσ 8 βρϑοὶδὶ 
ΘΟΠΊ ΤΠ Ἰββίοη, ΒΊΟΝ 88 81η06 σοΙηρ]θίθα {1|6 τουϊβίοη οὗ ἔμ Ν ον Τοβίδτωηθηΐζ. 

ΤῈ (818 οοπηθοίίοηῃ Ὅτ. 1.111160 ἸΔΡοΙΘα [ὉΣ ἶγθ γεᾶσβ ὙΠῸ ρμτοδῦ 2681] δηῃἃ ὄθθοσργυ. Ηδ 
βχϑᾶ ὕρ 8 βίπαγ τὶϊ ὁχαυΐλβὶύθ βοβο εν ἰαϑύθ ἐπ [86 ὙΘΏΘΓΘΌ]6 Βδρ θα ΟμΌσοΝ ἱῃ ΒΓΟΟΙΩΘ 
βίγθοί, δπᾷ [610 Ροσίθο νυν ΒΔΡΡΥ͂ ἴῃ [116 ΘΟΙΆΡΔΩΥ οὗ 811 [86 στοαῦ Β101]6 ἐγδῃβιδίοσβ δηα οοτὰ- 
τασηὐδίοσθ, 1.086 δδίο υ [0]108 δα 8ΔηαΥ͂ οοἴδγοθ ἜΣΘ Ἰαὶὰ ουὐ Ὀδίοτθ ἶτη, ἱοροῦμοσ τι 
σταυαμλδγα, ἀἰοίομδσῖθβ, δᾶ οἴμοΓ ΔΌΧΙΠΔΤΥ ΟΥΒ οὗἨ διῃοϊθηῦ δῃα τηοᾶθγῃ ἴοτα. 

ΗΘ Ῥσϑραγϑᾶ ἴῃ ἐῃ8 βοσυΐίοϑθ οὗ [86 ΒΙΡ]6 Ὁϑωΐοπ μϑὴ γϑγβίοῃβ δῃᾷ ρῃ}]ο]ορὶοα] οοταπιθηἑδτῖαβ 
οἱ [86 Εἰ ̓βέ165 ἴο (86 ΤΊ Β84] οπδη8, [10 ἘΡ͵8.168 οὗὁἩ Φοϊη, 9 βοοομα ἘΣ βίο οὗ Ῥαΐοσ, {86 
ἘΡ΄816 οὗ Φαᾶδ, διὰ [6 Βογαϊδίϊοη : Ἐ ΒΘ ἢ 6 ΡΟ] 86 ἴῃ 18δ4 δηᾶ 1866 ἴῃ Ὀοδυῦ τ] 
αὐαχῖο 8[γ]6 ἰπ Ὦγ66 σΟἰυτΏΠ8, οοηἰαϊηΐηρς (16 ατροὶς ἰοχί, ΚΕίηρ, Φ8ηλ68᾽ Ὑασβίου, δηα [86 Ἐ6- 
γἱβοαὰ Ὑαογβίοη, [06 τοδί ρατί οὗ 9 ρᾶῶθ Ὀαΐῃρ οοουρὶοα Ὑ1 Ιοασγηθὰ ηοΐοβ, δηᾶ [86 
ΔΙΩΡΙοϑῦ ΤΟ ΓΟΠΟΟ8 ὅο ΓΌΤΤΩΘῚ ὙΘΙΒΙΟΩΒ δΔηἃ ΟΟΙ ΘΠ ΐαΑυΪθΒ. ΤΉΘΥ ὍΘΙ Ρ 1864, ΒΟΎΘΥΟΣ, 
ΤΆΘΓΘΙΥ 88 ᾿ΙΥΘΤΆΤΥ ποτα, τὶ [86 ΘΧΡΓΘΒ8 ἀδοϊαγαίίοη οὗὨ {μ6 Β101]6 Ὁ ηΐοη “ [δύ [86 {γ8}8- 
Ἰαϊίοη 18 ποῖ 814]. ΤΏ 686 ῬΒΪ]ΟΪΟΣ 681] οοταστλθη σῖθβ, ἑορϑίμ ον τ [1.6 ΒΙΤΑΣΔΓ ἩΤΟΥΚΒ οὗἨ ὍΓ. 
Οοπδηΐ ου ὅοῦ δηᾶ οὐ Μαίίμον, δπμὰ οὗ Ὁγ. Ἠδοϊζοῖξ οὰ [86 Ερίβι]ο ἕο ῬὮΣ]Θλοη, ἃτο υπαουθύ- 

οαἱγ {πὸ τπιοβῦ βου Ρυ] σαί οηΒ οὗὨἨ (86 ““ Ατηθγίοδη ΒΙΡΙ6 Τΐοη," δῃᾶ μᾶῦθ ἃ Ῥοσιωᾶ- 
Ὡδηΐ ὀχοχοίϊοδὶ δηᾶ οὐἱ τοδὶ γαϊυθ. ΤῈΘ Ἰδΐθ Ὧγ. Φοβορῃ Δἀάϊβοῃ ΑἸδχδηᾶογ, οὗ Ῥχίποοίοῃ, 
οὔὔϑῃ ΒΡΟΚΘ ἰῇ ΨΟΣῪ Εἰσὶ ἴογπβ οὗ ὍΣ. 1.11116᾽8 Θοτασθαίαγ 68, δῃἃ οχργοββοᾶ ἴο Ἠἷπὶ ἔπ6 ᾿ΒᾺ 
(μαῦ Βο ταΐσῃῦ ὑγοδῦ ἱπ [86 ΒΆ 16 ὑποΓΟΌΡ ἢ ἸΏΔΠΏΘΓ 8]} [6 ῬΟΟΚΒ οὗ ἴδ! Νεν Τοβίδιηθης, θη 
ΑἸ οσᾶ, οὗ Ἐπρ᾽ πᾶ, νγγα8 βἐπλυ]αϊθα ὈΥ͂ ἔμοπὶ ἰο τγὶΐζα Ηἷβ δυίϊο]0 οὰ “ Β1016 Βδυϊβίομ ᾽ ἴῃ (868 
Ἐσῥιδιυγρῆ, δυΐσιο. 

ΟἿοβο δρρ]ϊοδίΐοῃ ἴο βέυαν βοιῃο δῦ γοακθηθα {86 ΟΥ̓ ΟΙ τ 86 γἱΖΟΤΟῸΒ ΒοΑΙ ἢ οὗὨἨ Ὁγ. 1.11116, 
Ι͂ῃ ζυπο, 1864, 6 β6116α ἔοΣ ΕΌΤΟΡΟ δηᾶ τοίυτηοα ἴῃ ΟΟἴΟΡΟΓ, ἔ}}Υ τοϑίογθα ἴῸΣ ἷ8 ψΟΥΚ. 

Ιῃ 1857, 6 δοοορίοα ἃ 04}} ἰο {86 ΕἾΓΕΙ ῬΙοΒΌΥ ἰοσίδη μυχοῦ δ Κιηρβίου, Ν', Ὑ., ὙΒΟΓΟ ἢ6 
ἸΔοΓοα ΓΑΙ ΒΕΌΠΥ δη ἃ ΔΟΟΘΡΙΔΌΪ {111 ἷβ ἀοδί. [Ιῃ ὅδηῦδγυ, 1867, μΒ6 Ῥαϊὰ ἃ υἱδὶῦ ἴο ΝΥ 
ὙοΥΚ, δπα τγὰβ [.8]6 δπὰ βίγομπρ' δῃα ἰῇ δχοϑ]οηὺ βρὶγὶίβ, Οἡ 1η18 γοίασῃ, δαίαγαδν, ὕδηύυλγγ 19, 
ἀυγίηρ 8 ΒΠΟῪ Ββίοσπηι οὗ ὑπα808] βουουὶγ, 0 οδαρὺ ἃ οο]ἃ, Ὀαΐ τοοογοχοᾶ, δηᾶ δἰομαθα ἴο 18 

Ῥδϑίοσαὶ ἀυξοβ {11} ἰὴ στϑοὶς οὗὨ 18 ἀθαΐῃ. Οὐ βυαπάδγ, {86 171} οὗ ΕΘΌΓΤΌΔΙΥ, Ὧ6 Ῥτοδομοα ἢΪ8 
Ιαϑὲ ΒΟΣΤΩΟῺ ὙΠ ὉΠΌΒΌΔΙ ΥἹΡῸΣ δηα βοϊἶ τ ; οὰ (6 ΟΑΥ͂ 20] ΟΣ Β6 γ1γ7χ88 ἔλθη δος πὰ 
ἰπδατιητηδίΐζοι οὗ [86 Ἰυπρθ, δῃᾶ οῃ βαίασαδυ, (86 284, ἴῃ ἐμ6 Εἴ τγ- ΒΕ γοᾶσ οἵὗἁὨ ΗΪ8 116 οἡ δατίῃ, 
Ὧ6 ῬΘΔΟΘΙΆ]ΠΙΥ ζ6}1 4516 60 ἕο ΔΑ ΚΟ ἴπ 8 ὨΘΑΥΘΗΙΥ Ὠοπιθ.Ό. Ηθ ῬΟΙΘ {116 ΒΕΥΘΙΘ Ῥδὶῃβ οὗὨ 18 
11 η088 τὶξουῦ 8. ΤΩΌΓΤΩΌΓ,---80 ΘΟΙΩΡ] οὐ ον μδα 8 ὩδίυΓΑΙ]Υ ἰγγὶ [8016 ἔθ. ὍΘΘη βοίοηρα 
δὰ βυθαυορα ὈγΥ Ὀἰγὶπο σταοθ. Ἠὸο Ἰϑ Ὀδμϊμα ἷπὶ ἃ τηοϑὺ δυλῖδὉ]6 δῃἃ ΜΟΥ ὙΠ (ἃ 
ἀδυρσμίορ οἵ Α. Βγάγη Ηδδργοῦοῖ, Γ1,Ὁ., Ἰαΐθ Ῥγοαίᾷοης οὗ Ἐυΐζοσβ ΟΟ]]οσο, Ν. 2.)», δὰ 
βὶχ Ῥχοῃιβίηρ, 8008 ἀπᾶὰ ἀδασιίοβ. ΗΒ ὉΠ] Ὑγὁ8 Ἰδσρ ον δὐξοηαρα, (Π0 ολυτοι Ραοΐηρς; 
᾿πβιδοϊθηῦς ἰο δοοοιησαοάδίθ [06 δββθιαθ]αρθ ΟὗὨ πιϊηϊβίθιβ δηἃ Ῥθορὶθ. Ου Μδγοὶῖι 17, 1867, 
16 Εδν. Ὑ. τυ, οὗ Ἐομάουί, Ν. Ὑ., εὖ [16 τϑαυοβὺ οὗ [86 Εἰχθὺ Ῥγεβογίοσγίδη ομυσοῦ οὗ 
Κιίηρβίοη, Ῥγθδοῃθᾷ δὴ δρρσορσίδίθ τηλοῦ αὶ ΒΟ 0 ἴῃ ἐμ6 Ἐοίοτιηθα Ὀαίοι ομυγοῖ οὗἩ ἐμαὶ 
Ὀΐαδο, ἰο τοὶ δ6 δα ἀογοίοα [16 Βγβί γϑᾶσβ οὗἨ μιἷ8 τηϊηϊβίσυ. ΤῈῊΘ βεββίοῃ οὗ ἷ8. στο, 
88 αἷἰβο ὑπ οὗἨ [π6 Ἐοίοττωοα Ὀαίο ολυτοῖ οὗ Εἰηρβίοι, [Π6 Ὁ]βίαν Οουμέν ΒΙΌ]6 βοοίοίγ, δὰ 
[6 Ερμος θοοϊοβίϑίϊοαὶ οουγίθ τ] οὶ Ὧ6 γγ1ἃ8 ΘοὨποοίθα, σαγὸ Εὖ ΟΣ ργθββίοῃ ἴο (μοῖγ Εἷρἢ 
Β6186 οἵ αβίθοπι δῃᾶ δϑδοίΐοη, 'π 8 πυτα Ὁ οὗ ΙΡΌΪΥ ΘΟΙΩΡ Ιλ ΟΠίΑΓΥ ΓΟΒοΟ] α 1028, 

Βεϑἰᾷθβ ἐμ6 δχοροίϊοαϊ οσ8 δἰσοδαν τηϑηξζ οηϑᾶ, Ὦτγ. 11}116 πτοῖθ ἃ σοϊυτιθ οὗ ΕἸ ΧΡοβί [ΟΥ̓ 
Ῥχαςίίοδὶ 1ϑοΐγοθ οἡ [86 ΕἸ ̓5:168 ἕο [6 ΤἼ Θββδ] ουἶδηβ (ρ ὉΠ ἸΒηθα ὉΥ ἷ8 ἔγίθηβ δηᾶ οουπίγγ- 
τῶθῃ, Μοβϑσβ, ΕΒ. Οδγίον ὦ Βγοίδογ, Ν. Ὑ.., 1860), δ! οσοαϑίο 8] ΒΟΓΏΟΠΒ δπα Ῥδ}] 68, τυ αἰ οἢ 

ΔΓῸ 811 ττϊτίθῃ τ ὐΌἢ στοαὺ σατο δηα βοῖηθ οὗὨ Ὑ Ὦ10}} Τ6Γ6 ΡῈ ]1564 ὈΥ τοαυοϑύ. Ηα δηΐϑῃοα ἴῃ 
τ δυο οὐ 84 (ΠΟ Δ ΔΘ ΠΙΔΙΥ ΟἹ [86 Εἰτβὲ Ἐρίβέϊο οἵ Ῥοΐοσ, νυ ΐοι μ6 τοραγαθα 88 Ὠΐ8 Ὀοβί χα 

βδηα ὙΠ1Οἢ τὸ ὮΟΡΟ Ὑ{111 Ὀείοσο Ἰοηρ Ὀ6 ρίνοῃ ἔο {π6 Ρῃ]ἷο, 

ΞΞ ΑΙοΟ ἴδ. Εἰτϑὶ Ερίβεϊα οὗὁἨ Ῥοίοσ δῃὰ δο Ερίἰδέϊθ οὗ δ ιν; Ὀπὶ ἴῆθ80 ΜτύσΘ ὩΟΥ͂ΟΣ ὈΓίηἰοά, 



ΒΙΟΘΒΑΡΗΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΙΟΕ ΟΕ 5. 11.1Ὲ. χὶ 

ΤΠ6 αϑὺ ποτ οὗ 818 116 γγχὰβ (86 ἰγδῃϑ]δίΐοη οὗ (6 Οὐσ τ μ ΑΥΥ ὁ ἐ.6 ΤΠ ΒΒ] ομΐ8Π8 ἴῸΣ 

ἔιο ΑἸηϑγΐοδῃ οαϊίΐοι οὗ Πδηροβ Βιδίδ- Ἡγογὰ. 1 οου]Ἱᾶ ποὲ βᾶγὸ ἴουπᾶ ἴῃ Απλθτῖοα ἃ ΒΟ 1 ΑΓ 
ὈαϊίοΣ αὐΔ118 64 [ῸΣ [18 ἰΔ58Κ ἔπη Ὅτ, 1.11116, γὸ δᾶ τηδᾶθ (86 ἘΡΊβι19 ἴο 0 ΤΊ.6558] ΟΠ 8} 4 
[80 δυρ͵εοῖ οἵὗἩ τεροαίοᾶ δηᾶ ἐποσουρῆ βευᾶγ, δῃἃ ᾿ιδὰᾶ δγοδᾶυνγ ρυθ θη ἃ οπ {18 ροτέϊοι οὔ 
ἐ8ο Βοιὶρίυγεβ 8 ῬὨΣ]οΙ ορίοο-ΟΥΣ [108] ΘΟΙΑΤΛΘΏΓΑΓΤῪ ὙΠῸ} ἃ ΠΘῪ ἰγϑηβίδίίομ, δηα 8. γοϊαμ)θ οὗ Ῥ͵δο- 
ἔο8] Ἑτροπίίζοτυ μοοΐυτοβ. Ηρ δη 1868 [86 τηδηυβοῦὶρὺ οὗὨ [86 σα πβαὐΐοη ἃ (6 ΘΟ ΚΒ Ὀοίοσο 
9 ἀοδίι, Ὀυΐ τοϑδᾶ {110 Ῥγσοοῦ ΟἿἹῪ οὗ [86 Βτβὺ βἰχίθοῃ ρῬᾶζεβ. ΤῈ ἰδβὶς οὗ οοτηρ]οεϊηρς ἷ8 
ΤΟΣ [6}1] ὍΡΟΩ Τη6, 89 {16 ΓΟΒΡΟΙΒ10]6 οαϊίοσ. 1 σοδα {μ6 ὑγοοῦ τ ἢ βοσυρυϊουβ τοχαγὰ ἴο ἢἷ9 
σΟΡΥ. 1)1111608 ΤΠ ΘΒΒΔ]Ο 8 η5 Ὑ7{11 6 ἔουπᾶ ἰο Ὀ6 οῃθ οὗὨ ἔπο ᾿εβϑὺ οχθουϊθα Ῥογίζοῃβ οἵ {86 
Ατποσίοδηῃ οαὐϊξίοη οὗ [δηρο. Τ10 ὑγϑηβδίϊοῃ 18 ΤΟΠΛΑΙΚΔΌΪΥ δοουγαίθ δηᾶ οἱορδηΐ, δπᾶ [86 
δἀὐάϊἐοηΒ ἴγοσλ 18 ΟὟ ΤΟ ΘΟΔΓΟΪΟΒ δηᾶ (6 Ὀοδὲ ΕΠ ρ] 15} ΘΟΙΩΤ ΘΠ ΔΣ68. ΓΘ ΟΑΓΘΙΌ]Υ βοϊοοϊοα 
δη τὰ] 030]6.ἁ. Ἠθ ἰοοκ στοαῦ ἀρ ιῦ ἰῃ (δΐβ ἔδβὶς, ϑβρρϑοΐδ!ν ἴῃ (16 οὐ 0841 πούθβ ὈΘΙΟῪ [ἢ9 
ἰοχὶ, δηᾶὰ που] πᾶν οομ γι ρυ θα οὗμον Ῥοσγέϊοηϑ ἴο {818 Β1}]104] τγοτῖς, παὰ Ῥγουϊᾶάδθηοθ βρασϑὰ 
518 1ἴ6. 1 δᾶ ΔἸτοδαν δϑβοϊρηιθα ἰο ᾿ἰπὶ 86 ΑΡΟΟΘΙΥΡθΘ (ῸΣ πἩοΟΝ, ὈΥ Ὠἷ8 Ῥσθυϊοῦβ ἸΔΌΟΤΒ 
δηα 9 ἄθαΡ ἰηΐογεβί πῃ Θβομδίοϊ οσΎ, ΒΘ γγχὰ8 1 κου 86 ὑΒβΟΣΟΌΪΥ Ρτοραγθᾶ), δπᾶ ἐμ6 ὈΟΟΚΒ 
οὗ 1ονἱουβ δηα ΝΟΙΡΟΓΙΒ. 

Ὧγ. 111119 γὰβ πηαἀουθίθαϊγ ομο οὗ (μ6 γϑὶ οἷδββὶ 81 δηὰ ΒΙΌ]1 04] βοῇ 1418 ἱπ τὰο Ὁ υἱξοᾶ 
βϑιδίοδ. Ηθ πουἹὰ βᾶαγὸ δαογῃηβθᾶ δ ομδὶν οὗ Β1Ρ]104] ὐξοσαϊασθ ἴῃ ΔῺΥ οὗ οὔγσζ ΤὨθοϊορίοδὶ 
βετωϊηδγῖθβθ, δ᾽ Βοῦρῖ ἷ8 αἰ οΟΥ οΥ͂ Ποασὶπας τσ δνο ᾿ηϊοσίοσθα βου μαῦ τ ἨΪ8 
οΠἸο ΠΟΥ͂ 88 ἃ ἔδδομοσ, Ηθ γγ͵χδ8 πα ΓΑ] ΠΥ ἃ 61086 βία ἀθηΐ, δηἃ ΗΔ ΓΑΓΘ ΟΡροχίυη 168 ἴον οὐἷε- 
γαϊδηρ 815 ἰδ]ϑηΐβ ἴῃ (86 Ὀοβὲ ἱπβυϊξα ϊομβ οὗἁὨ 818 παϊῖγο βοοῦϊδπα, Ἠθδ νγχ88 ΓΟΙΔΔΣΚΑΌΪΥ δοοὺ- 
Ταίδ πα πῖοο, ουθῃ 0 [86 5Β:18}] 68 ταϊπαΐ οὗἨ ΟὙἼθοκ δοοθΐβ δηα ρυποίυδλίίοη, Ἐοβί 68 [86 
Τα, ατοοὶς δᾶ Ἡθῦγον, ᾿6 ΠδΔα τηλϑίογοα (86 ΕὙΘΠΟΩ, ἀθγίλδη δηἃ οἴοσ ταοᾶθσῃ ἸδησΌδροΒ. 
Ηδ ν͵δϑ δ Ὠοζὴδ ἴῃ [16 δηοϊοηῦ δηᾶὰ (86 ἘΠ. 118}} ΟἸδββὶοβ, δηα ἴπ {86 γαϑέ βοϊὰ οὐ Β:Ὀ]1ς 8] 
᾿ἱξογαέαγο, οοροοῖ8}1γ πὶ (ἢ6 οΥἰ1ς4] ἀοραγίπλθῃϊ. 

Ηδ ν88, ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΙ, 8 ΘΑΓΠΙ δ, ΒΟ]6Π|Π, 8ηα ἱπΊΡΥΘΒΘΙΥΘ ῬΥΘΒΟΒΟΓ, 8 ἔλα] ρῥϑβίοσ, ἃ ο0η- 

δοϊουεουβ δηὰ ἄογουῦ ΟἸτβίϊδη, ἃ ρ6η18), Ὠοβρὶ 8 }}]6 οοπιρδηΐου, τὶ ἃ βίουαὐ βοοίοι ᾿ιθασί, 
δὲ διάοηΐ ἐθιηροῦ, βίσομρ᾽ δβἴθοιϊζουβ, δῃα 8 ἔγδηκ, βοοΐδὶ αἀἱβροβιίΐοη. Ιῃ ἷβ ὑΠΘΟΙΟΡῪ 6 νγ88 
ἘΒΟΤΟΌΡὮΙΥ οσίμβοᾶοχ δηᾶ δυβηρο]1οα), θὰΐδ ὙϊΕΝ ἃ. βίσους; Ἰθδηΐη ἴο ταὶ] θμὨδτ δηΐβη, δηὰᾶ 
σου βί 6.8 01]6 Βυιηραίῃυ τὰ (6 Βρί τὶ πὰ] δηα ἀδνοίζομδὶ (υυὐ ποὺ πιὰ {πὸ ἈἱΘΣΘσο ὶοδ] δᾶ 
τἰ τ 8115ὲ10)ὺ ἐδδίατοβ οὗ 86 συϊηρσὶίθ ταουοηθηῖ, ἨΗθδ δαιηϊγοᾶ (6 τεϊτηρβ οὗ Αὐδοτίθη, [86 
ΔΌΓΠΟΣ οὗ ἃ ρΡογίΐοῃ οὗ [89 ΘΟΙ ΘΗ οα 80 ΤΠ ΘαβΔ] οπῖδηθ. ΜυοΝ 88 ἢ6 μου 6 {89 
ΒοΡΘ οὗ 86 βοοομπᾶ οοχϊαΐηρ οὗ ΟἸσὶδί, πὸ ΚΠΘῪ ΠΟῪ ἴο βυρογάϊπαίθ ἀἰδβραυϊεα Θβομδίο]ορὶςοδὶ 
ΟΡ ̓ ἱῃΐοπβ ἴο {Π6 ρτοδῦ οαπίχαὶ ἐγ μβ οὗ [16 ρΟΒρ6], οὰ οι [Π6 ΘΒ ΓΟ 68 8΄Ὸ ἀρτοοθά, 

Τῃ ῬΟΓΒΟΙΔΙ] ΔΡΡΘΆΓγΔηΟΘ, Ὦγτ. 1.116 τγτἃ8 ἃ η6-]ἸοοΚίηρ, τοῦυδϑί ρθη ]θμιδη, πὶ ἃ ρΘὩἷ81] ἴδοθ 
ΔΗ ΤΩΒΏΪΥ ὈΘΑΙηρ,, ὙΟΙῪ ποαὺ ἴῃ ΗΪ5 ἄτοββ δῃα τῃοὶ ῃοῦϊοδὶ ἴῃ 411 ΗΪ8 ὨΔΌΪΐ5, Ηθθ γγχὰβ οδ θῶ 
ΔΎΘΥ ἴῃ [86 τηϊᾶ δὲ οὗ Ὠΐ8 860] }|688 ἰο 866 ΕἶβΒ 1ογὰ δηᾶ Μλδίο ἴδοθ ἴο ἴδοθ, [Ὁ ΏΟΒ6 ΘΟΙ 
ἴπρ Βα δα 80 Οἴἴδἢ δηἃ 850 ΘΑΥΘΘΌΥ ῥγαγοᾶ. 

Τὸ [158 ποῖϊοθ 1 δπλ ΠΔΡΡΥ ἰο δἀᾷ «ἃ ἐπ ραΐο ὕο 110 τλϑμλοσυ οὗ Ὅτγ. 1.11] 10 ἔγοτη ἐ:6 Ῥθὴ οἵ 
ἴδ οοπίγγιηδη, [0]]ονγ-διυθηΐ, δηᾶ 11}6-Ἰἰοὰρ; ἐγ οηᾶ, [16 Βον. ΦΑΜῈΒ ΙΝΟ118, Ο οαϊίβ ἰῃ (8 
ΕἾ ἃ ΗἰσΣΌΪΥ βρ τὶ πι81 δα ἀονοίοηδὶ ρουϊοαϊοδιὶ, 7ΤῪ6 Ἡγίξηδθδ.Ό. ΤΏ Ἰοίίοῦ, τσ 1 βυθ]οΐη, 
σι πἷ5. ΚΊπα Ῥογτηϊβδίομ, Ὀσθαίμ65 (86 Βρὶ τὶΐ οὗ ἃ βυθοῦ δηᾶ ΒΟΙ͂Υ ἔθη ἀβῃΐρ (μαῦ τ δ8 πηϑᾶθ 
ἴῃ Ποδυθπ Δη [ὉΣ μοδύθη, δηα Οὔ γε8 {π6 Ποοίϊηρ ΟΔΗροΒ οὗ φασί, 10 σϑι ϊηβ ἢ6 οἵ [8086 
Ὀοδαξ Ἢ] 11πὸθ ἴῃ ὙΔ1ΟΙ ΟἼΟΥ ΝαΖίΔηΖθη, ἴῃ ἃ βδα τηοχηθηΐ οὗἨ ὑδπιροσατυ δἰ θηδίϊομ, 

ἀοϑοῦῖθε5 ἷ5 ἔπ 8} τὰ Β4511, τ ΉΣΟΒ Θοτμτηθηοοα ἰπ [86 ΘΟΙΩΤΛΌΒΙΟΥ οὗὅὨ ΠΙΓΘΓΆΓΥ Βιυαν 
δὲ ΑΙ ΘηΒ, δηα ου]πιϊπαίοα ἴῃ [86 οομβθοσγαίίοι οὐ ἐποῖὶγ βοὰ]8 ἰο ΟἸγῖβὲ δῃᾶ (δ βϑσυΐοθ οἵ 
Ηΐ8 ΟἸΌγοΙ : ' : 

Τοιαῦτ᾽ ᾿Αϑῆναι, καὶ πόνοι κοινοὶ λόγων, 

Ὁμόστεγός τε καὶ συνέστιος βίος, 

Νοῦς εἷς ἐν ἀμφοῖν, οὗ δύω, ϑαῦμ᾽ Ἑλλάδος, 
Καὶ δεξιαὶ, κόσμον μὲν ὡς πόῤῥω βαλεῖν, 

Αὐτοὺς δὲ κοινὸν τῷ Θεῷᾷ ξῆσαι βίον, 
ΛόγουΞς τε δοῦναι τῷ μόνῳ σοφῷ Λόγῳ. 



χὶϊ ΒΙΟΘΒΑΡΗΙ͂ΟΑΙ, ΝΟΤΙΟΕῈ ΟΕ ΡΒ. 1.11. 

ΝΥ ὙΟΕΒΚ, Οεοίοδον 12, 1867. 
ΒΕΥ͂. ΒΒ. ΒΟΒΑΞΡῈ : 

ῬΕῈΔΕ 818: 

ἈΠΥ οὗὨ {16 ΘαΥΪγ δηὰ ἰηϊμδίο ἔγίθηα οὗ Ὦσ, [1110 που]ὰ 6 οἸμθαγγαββοᾶ ἴῃ βροδϊζηρ μα" 

ιἰοἷγ οὗὨ ΗΪδ8 ΤΩΘΙΔΟΥΥ͂ : [τοοϑὲ οἵ 6}, πο, ἰπ (6 ἰπεϊπιαίθ δαϑοοΐδίοῃβ οὗ ον οΟ]]16 06 16, πΒ θα 1 ββαγοὰ {}9 
δὴ γοοσὰ ἩΪ Ὠΐπι, πο Ὠἶτὰ Ὀ685ῖ, ΟἿΡ ΘΙ Αστδαβιηθηὶ Αιΐθο8 ΤῸ} 8 ΒΌΡΟΣΙΟΥΣΟΥ͂ 88 ἱγποῦσι ἴο 08, ἴ0 
811 ἰδὲ 86 ΘΥϑγ τηλάθ ἢ ἰπι8617 ρυ ] ΟἹ ἵζῆονση ἕο Ὀ6: 580 ἰδιαὶ ουν βουβγοβὺ ϑϑιϊπμαΐθ οὗ εἷπὶ τηῖρσιιὶ Ὀ6 τοραγοὰ 
83 (0.6 ραγίΐαὶ ᾿υάρτηθπὶ οὗ αἴδοιίΐου, Ῥγοίθαθον ῬΊ]]Δ}8 ἴῃ 8 ο] ἃ ἂρὸ βἰαύθά ἕο τὸ (μαὶ Φοθη 1.116 νγαβ {}:9 
ταὐϑὲ δοοοπι ρ ἰβμῃοα θοδμοῖαν οὗ 1} [8:6 ρυρ 118 γ8Ὸ Βαὰ μαβϑοὰ ἔγοσω [18 Ὁϑσὸ ἴῃ ἃ Ὀγο θββί ὯΔ] σΆΓ ΟΣ, ποῖ, δὲ 

Εϊοη δηὰ Εαϊηθαγρὰ, οχίθη θὰ ΟΥ̓ΟΓ τπογὸ ἰμδη Βα] ἃ οϑπίυγγ. ῬΓΟΌΔΟΪΥ ΔΗΥ͂ ταθτῦον οὗ (μ6 ΕΔΟΌΪΥ οὗ [κε 
(οΓ8 ἴα (μ6 ὕ]πηίναοτει ον οὐ ἘΚ πθυνρὶι δὺ ἐμαὶ ἄγ, πουϊὰ παν οηἀογϑοὰ {{ἰ8 ἐδϑεϊηοηγ. ἨΪ8 αἰΐαϊ πηγθη 8 δὲ 
[26 δρο οὗ ὑπθηίγομο, τόσο πο ἴμοϑὸ οὗἨ ἃ Ῥγθοοοϊ 517 ὈΣΣ δ ηῦ ΟΥ 8 ΤΊΘΓΕΙΥ διυαΐουβ γουία, θυὺ ταῖμον 
[Πο86 οἵ ἃ νἱσογοῦβ δπὰ ουϊἰναιθα ταϊμὰ ἰῃ ἐϊ8 τηδίατγ. ἸΥΏΘα ἔγοστῃ ἐπΐ8 ἀϊδβίαποσ οὗ {ἶπι6 1 ΣΘ0811 {δοπι, 
ΠΟΥ ΒΟΟΙᾺ τογὰ πόοπάονιϊ [0 τὴ6 ΠΟῪ ἰμδῃ {ΠΟῪ αἰὰ ὑποη, 1 8ο ἀϊὰ ποὺ [018] 411 6 ἷσιι ὀχροοίδοηβ 
μι ϊοῦ τὸ οὨογ δηθὰ οὗὨ εἶ Γαϊαγο δπιΐμοησο ἰπ ἴδο πουῦ]ὰ, μἷ8 γὰ8 ποὶ (Π6 ζδιυγΘ οὗ ἃ βυρουῆοίαὶ ῬΡΘΟΟΟΙΥ͂ 
νι ϊοἢ πδὰ ἀπακοηθὰ ΠΟροΒ δος ἰὸ οουϊὰ ποὶ τρδῖκο μοοᾶ, Ὀὺὶ ἔπ6 βδογὶ ὅοθ οὐ που αν δπι ἰ τοι ἴο [80 

δίριιον δἷτὴβ οὗ δὴ οῇῆςθο ἴο ποῖ Ὧ6 τὰ δ ]οα ὈΥ ἴ80 ογὰ, ὈΥ πίοθο Ὀοοά ἢ νὰ8 τοάδοχμηθα, δῃὰ ὉΥ͂ 
πΠ086 ἴογὰ ἴθ νι38 οοῃϑίγαϊποα, ὯἾΝΟ δῖΘ τ0γῸ ἔδδη οοηίοηΐ ἩΠῚ ᾿ἷ8 1085 ΟὗὁὨ δη ΘΑΡΓΏΪΥ οτοῦσῃ, βῖμοθ τ 

Κηον {Ππ|ῶὲ “τ θη ἴ06 Ομϊοῦ Κμορῃμογὰ 88}18}} δρρϑδγ," [16 1089 Ὑ11 ὍὈ6 σοΙμηροηδβαὶθα ὉΥ ἃ γον Οἵ ρον 

ὙὨ]οἢ δ .ἢ ηοὶ ΔΊΟΥ. 

ΤῊο [6 οὗ δυοῖὶ ἃ βίυάοηϊ 848 ἢ Μἀϑ, 89 ΠΘΟΟΒΒΑΡΙΪΥ [ὯΣ δρατὶ ἴγοτα ἰδ6 υσοβ δηὰ [0]11698 ἰσἢ αἶδ-. 

ποποσοά ἴδ πιο οἵ δβιυάοηὶ ἴῃ ἰμαὺ ἀαγ, Βιυΐ Ὀοδίἀθβ (πὸ δῦ ποι Κορὲ Ὠἶτῃ δἱοοῦ ἴγοτῃ ἱσῶοῦ]α αΪ5. 
δὶ ραϊΐοηδ, Π6 τῶ αἰβιϊησυϊδηοα Ὁ ἃ ῬΘΟΌΪΑΡ δοηβ  ἰνθηθ88 οὗὨἨ πόθον, ἐγ 1] 688 δὰ ὈυΣ Υ Ἡϊοἢ ραϊποά 

ἱμνο απ ΑΥΥ τοϑροοῖ ουθ ΠΌΤ ἰδο8θ ὙΠῸ Ἰγογο ἱγεϊαὐθὰ ὈΥ 19 ᾿ἰνίης τορτοοῦ, ΤΏ ἴομο οὗ ᾿ἷβ τοϊμὰ νγὰ8 

ἰπαϊσαϊοα ὈΥ͂ δὴ οηἰδυδίαϑιϊο δαἀπϊγαίίοη οὐὗἁ [86 ὕγοβϑθ τοῦθ οὗ ΜΙ Οοη, ὑροη Ἡδϊοἢ 8 ΘΑΥΪΥ δ.}]6 δηὰ 88 

οὗ Επρ 8} τ τὸ τοουϊἀοα, Τμὸ ἰπδρίταϊίοι οὗ ΠΡΟΤῚ ἔγοιῃ παι βοιγοθ ἀοίογτηϊηθὰ πὶ ἴο βοοῖὶς ἃ βόσηθ ἰὼ 

Απαοσῖοα, ΑἸΟΣ ΥΘΑΓΒ οὗ Βορασαίίΐοῃ 1 Βα δαὶ {ΠῸ6 χταοθ οὗ αοὰ οουϊὰ οἴἶξδοὶ οὐ ἴῃ δυσὶ ἃ ΟἸΔΥΔΟΙοΡ ἃ8 

9. 1 βὰν ἰπ6 ἀἰθγοποο θούπθοη ἰμ6 ἔγαϊ οὗ [6 ϑρί τὶν δηὰ (86 πἰρμοβὶ πυτοδη νἱγίθθ. 

ΗΘ νὰβ δὶ 18 βίυ]οὰ ἃ Οδὶν]ηἰϑί, ποῖ 88 ἃ τῇογο (μοοϊορίδη, Ὀϊύ 88 ἃ ΟἸ γί διΐδη πτοδ6 βου] γἱοϊ δὰ ἃ 
τονογοηῦ Δη ὉΠΟΔΥ Πρ δυ τηϊββίοη ἰοὸ πὶιαὺ αοἂ 88 66 Ρ] δβοὰ ἴο σοῦϑαὶ οἵ Ηϊπηβο ἢ δηὰ τδδὲ ἴ0 ΤΏΔΏΥ 

ὍΣῸ ΤΘΓΘ ΒρΘΟΌΪΑΙ ἢ ΟΥ ὈΔΙΟΥ ἀἰδιυϊποιίΟη8, ΤΟΓΟ ἴ0 ἷπὶ ἀἰνίηθ δηὰ ἱπθυθη θα] γογίἶἰθϑ, Ηδ ἯΔ5 οἶθασ δπὰ 
ἘΠΟΟΙΓΟΠ ἰδίης ἴῃ [εἶ8 ἰΟΒΟΪΔΟΠΥ͂ ἴο0 ἰμ6 ἰγυϊῃ 88 ἴΐ ἷβ ἴῃ δοϑυδ, ἴῃ τ 0586 ρ]οσ ουΒ Ῥούβοη δηὰ ροσγίθοὶ ποῦς 
δο ἰουηὰ 118 δηὰ 411} ἐμαῖ βαιΐ88Η.68 116. Τὸ Βἴη) ἴξ γγὰϑ οὐ Δ ΠΕ Υ ἃ 8:28}} τηαΐζοῦ ἰὸ Ὀ6 ἱπάμοα οἵ τμδη 5 υὰρ- 
τηθηΐ, δηὰ Ββ0 ἢ6 γγὰϑ οἶδ ἔου πᾶ οἡ {116 ὈΠρΡΟΡυΪΑΣ δά τῖτῃ (86 ἰσυϊῃ οὗ αοα, Ηδ νὰϑ 186 οδγῃποβϑὲ δάνοοαλίθ 

οὗ Μ|]Ποππατίαπΐδπι, νΏθη ἴο θῈ ἃ Μ|]ΠΘΏΠ ΑΓΔ 88 ἴ0 ΘΧΡΟΒ6 Ὠἰτηβο] ὑο σοο᾽οβἰαβισαὶ οβιγδοίβη. Ηδ ἀατοὰ 
(616 [π6 δἰεἰϊυθ οὗὁὨ 8 σαπάϊά οηαυΐτον ἰηΐο {Π|6 οἰαίτηβ οὗ ἐδ 6 5.1 (βιγ]θὰ “' ΟδίΒο]ὶς Αροβίοὶϊς σμυσοῖ." Βαϊ 
σἤοη ἰὺ 18 Βαϊ {πδὲ “ὁ Π6 Βυτηραί θα τὶξ Βοῖηθ ἴδαίτοβ οὗ ἰἰπ6 ἰγνυϊηρὶθθ τοονοσηθηί,᾽" 1 βμουϊὰ 6 Ἐποντη 

(Πα ἰδ τ88 μοὶ πῖθι (06 ἀοοί Πα] βυβίθτι πῸΡ τι ἰἢ.6 τ (0.8}18π|ὶ οὗ ἐμαὶ ΟΠΌΤΟΝ ὑπαὶ Ἦθ6 Βγτωραι ἰζοά, 
ἨΐΪδ ΒΥπιραίὮγ, 80 [ἊΣ 88 ἰζ ϑηΐϊ, ἃγοϑα ἔγοϊῃ []8 δχδ] θὰ οοῃοορίίοη οὗ πδδὺ ἰὴ Ηοΐγ οι ρίιγοβ ὑθδοῖ οὗ 

(6 ΟἸ το δ {86 ἰοταρὶο οὗ [πΠ6 ΗΟΙΥ Οδοθδί, [86 Ὀοὰγ οὗἁὨ ΟἸεἶβί, ἱμνββίθα, 88 {Π6 τοργοβοηίδινο οὗ Βοῦ Ηεοδᾶ, 

τ} ΗΠ 5 δι ον ἐγ δηὰ οηἀοποα τις ΗΠΪ8 δϑοθηβίοῃ αἱ ϑ; διὰ ἔγοτῃ δἷ8 οοηνϊοιΐοηϑ σαρατάϊηρ {π6 ἀοβιὩΥ 
οὔ τ6 ΟἸαγοῖι 88. 86 Ὀγίάο, [86 Δ᾽ 8 π|6---ἰη [Π6 ποράϑ οἵ οῃθ οὗὨ 8 ρυ ] Βηοἃ δϑογιηοηβ, “ Τη6 Ουθοη- 
οοηβοτί οὗ 8 τοπουοα δηὰ ϑιηδηοὶραϊοα που," ἴῃ μοι {1:6 ονθϊαδιηρ ρυγροϑα οὗ Ὀἱνῖπο ἰονθ Ὑ}}} Ὀ6 80- 

οοτῃρ ἰϑῃμοα δὰ (86 ταδυϊο] ἃ τπίϊβάομι οὗ αοά ν}}} 00 ἀϊδρίδγοά. Ηδ οουἱὰ ποὶ Ὀ6 Ββαϊἰββοὰ σίτ ἴον υἱθνϑ 

οὔ [86 ΟἸαΓοΐ 88 8 γο] πΙΔΓΥ δϑϑοοίαιίοι οἵ ρθη, ἀοβηΐηρ 18 οὐτῃ ργογορϑ ν68, ἔγατηΐηρ ἰἰ8 οὐση α͵γ8, οὨοοβίηρ; 
ἰϊ8 οὐγὰ τηΐηΐβίσυ, τῆο86 αὐ} Βορίοη8 δηὰ Γπποίζοηβ ἴξ ̓ γοβοῦῖθεβ, δἀδρίΐηρ ἰἰ5617 ὑο {86 Ἔχρϑάϊοποῖθβ οὐ 186 

βου, δῃὰ τοποιποῖπρ ἃ ΠΟΔΥΘΏΪΥ ἀοβίϊηΥ ἤὺς [80 ΘΙΩΡΙΥ Ὀοαδὶ οἵ ἃ ἰθιΏροΙαΙ ὑσίυμρῃ. Ηδ ᾿ν8 αἰἰγδοϊβὰ ἈΥ͂ 

8:6 ῥγοιθηβίουϑ οὗ ἃ Ὀοὰγ πὨϊοῖ οἰαἰπχοὰ ὑ0 Γ6Δ11Ζ6 δ8 δυρτιί οοπορριίοῃ, οσ, Ῥοσταὶδ πη6 ἰ0 βαν, (86 ἀἰνὶπο 
τουοἰδίίοῃ οὗ ἴῃ ΟἸυγοῖ 8. οχἰ βίης, δὰ Ἡ]ιϊοῖι, ἰπ 1.9 ὑοϑυ ΠΥ, ζαῦο στοαὶ Ῥγουαΐηθηοο ἰὸ 86 Ομυγο 8 

εἱοτίουϑ ἀοβίϊηγ. Βυΐ (86 ἔδοὐ ἐμαὶ μα ἀϊᾷ ποὺ ἀΐθ πῃ (80 οοτητιππίοη οὗ “ ἴ6 ΟδίΒο]ο Αροϑβίοὶϊς Ομυσοὶ," 
8 (ηὴ6 Ρτοοῖ ἐπδῖ, ΟἹ ΘΑΓΘΙὮ] Θχδηλίπαίίοη, 6 ἀἰά ποὺ δηὰ 18 ργοϊθηβίοηβ βυϊβιδηξδιοά, 

Ῥαγάοῃ τὴ ἔϊαὶ 1 μαγὸ τί θη δὲ δβιιοῖ Ἰοησίῃ οὐ ἐδ686 ροϊῃϊβ ἴοὸ γοῦ ἨΠΟ ἃγθ 80 τυ οἢ ΙΏΟΓῸ ΠΑΡΑ ῦΌΪ6 

(ὮδΔη 1 δὰ ἰὸ ἀο υδβιΐοο ἰο 1116 οἰαγδοίον, αἱ δ διὰ υὙἱοῦβ οὗἁ ΤῊ ζτίοπὰ, ἵ ΚΠΟΝ Ἡμδὺ γοῦν [το  ἀϑινῖρ 88 ἴο 

Ἡΐὰ ἴῃ 8 1 υὗπλο, δῃὰ 1 ἂπὶ ΔΡΡΥ (δαὶ ἰὺ '6 γοὺυν Ββαηά (μαὲ 18 ἠο Ῥ6ὴ ἴδ Ὀτγο7 τοοογὰ Δ ϊοἢ τν7}}} δεβοοϊαϊα 

δι18 ΤΩΘΙΏΟΓΥ Ἡΐτι (Π6 Θηἀπατίηρ ποτῖς ἴῃ πο ὯὨ6 οουπίοα 1 8 ᾿Υνί]ορο ἰοὸ Ὀ6 γουὺν 6] ον -ἰΑθοσοσ, ΕΌΓΣ τὴ 
ὑ που]ὰ ρουϊαρϑ ματα βϑοιηθα τηοσο διιΐηρ (Παῦ 1 Βῃου]ὰ Βρϑαῖὶ ΟὨΪΥ οὗὨ ἰδ8 ζΘ,ΘΓΟΒΙΥ δηὰ ἰθπάθσποϑο οὗ Ὠὲϑ 



ΒΙΟΘΒΑΡΗΙΟΑΙ, ΝΟΌΤΙΟΕ ΟΕ ΒΕ. ΠΕ. ΧΙ 

το ἑὴν ἐγ  ἀβῃΐρ, δηὰ ἴ(μ6 ἀἰεϊ ηἰοτοβίθα 688 οὗἨ μὶβ8. ὈγΟΙΒΟΥΪΥ ἰονθ. ᾿ ΤΏΘ ΤΩΘΙΏΟΥΥ οὗἁὨ ἔπ686 8 ΓΑΒ Σ ἴ0 Ὀ6 

οοσδῃοα 88 ἃ βοΐδοθ οὗ [}6 “11:16 τ 116 ᾽" πῖον Βορδγδῦθθ τὴ6 οτα Ὠΐτη ἨΏΟ ἨΔ65 [86 Δ58ὲ οὔ ἴπο 645 οὗ 
1168 αρεϊηρ (146 τμο τοιηδί θὰ ἰοὸ 6 (16 σοτηρδηΐοη οὗ [8 διιζατηη ἀδγ8, δὰ [Π 6 ΟὨΪΥ οη6 οὗ ἴδοίῃ πὮΟ80 
ΒΥΤΩΡΑΙΥ τοϊϊονοὰ “ (110 ΒοΩΥ δηὰ γ ον 1οα7᾽) πιῶ ἰδ6 Ἰὰς οὗἩἨὨ [μδὲ Ὀ]οββοὰ ὮορΘ ἷπ τ ἰοι ΒΘ βίθορθ, δὴ 

ἷα πο ἢ 
Τ δαὶ, Ὥθαρ Κὶγ, 

ὕουχῃ, τὶδὰ Ἰἱρὰ τοσροοὶ, 
ΦΑΜῈΞ ΙΝΟΙΒ, 



ΠΝ ὰ γί(σΟΟφίς 



ῬῊ ἘΞΈΠΑ ΟἘ. 

ΤῊΞ οχροβί(ἴοη οὗ 186 ἔττο Ἐρΐβ8:1689 ἴο 11:0 ΤΠ ΕΒ] ΟΠ ΔῺΒ τὴ 88 δὐ ἢγβί πηδογίδ θη ὉΥ͂ ΤΥ ἀθΑ:Ι 

ΓΟ] δροο, Ῥγοΐδβϑϑου ὮΓ. ΑΥΒΕΕΙΕΝ, ΠΟ, ΒΟ ΘΥΟΓ, τΥ88 δὺ]6 ἴο οοϊηρίοῦθ ΟὨ]Υ 1110 ἢγϑὺ ἔνο 

ομαρῖοτϑ οὗ 106 ΕἸχϑῦ Ερ᾿819.0 Α αἶδβθαϑο, τ ἰοῦ ὈΌΔΡΡΙῚΪΥ δοιηρο]]οἃ Ὠἶτὰ ΤῸΓ τ ΘΑΥΘ ἴο ΌΤΟΡΟ 

ΒΟΥΘΤΟ ἰδῦοτγ, 1οἃ Ηΐπ), Οἢ 8η πηδογβίδηδίηρσ τὶ [ἢ Θδβἰθοιηοᾶ δαϊξοσ, ἴο δοτωπλῖῦ ἐο ΤΥ 889 

6 οοπτἰηδίίΐοη οὗ [86 τοσκ. 1 στίοναθ 0 (μα Ἦθ γχδβ ηού ἴο ᾿ΐνθ ἴο 860 089 ἰδβὶς δοδοῖῃη- 

Ῥ θη θ, Οη Μαγ 28 οὗ 186 Ρῥχοβϑϑηΐ γϑδγ Β6 ϑηἰογοᾶ ἰηΐο χοβί. 

ΕῸῪ ἐδο Ιηἰγοαποίίοη ὕο [6 ΕἾγεί ἘΡρ᾽8.16 δῃᾷὰ Ὁ [86 148ὲ [ΠγΘ0 ΟΠμαρίοτβ οὗἨ [86 Β8Π16, 8ἃ8 γ70]] 

85 ἴ0Γ [19 Ὑ8019 οὗ 89 βεοοῃᾷ, 1 ΔΊοῃθ δ) ἴο Ὅ9 Πο]ἃ γϑβροηβὶὉ]6. Τἢο ἔν ο ΘΒ δρίοσβ οχθουϊοα 

ὉΥ ΤΩΥ͂ ΡΓΘάΘΟΟΒΘΟΥ 1 τϑηῦ ΟΥ̓ΟΡ ΔΙοῃρ ὙΠῸ Βίιη; Ὀὰὺ Βογο, τὶ ἢ (16 οὀχοορίίϊοη οὗ 8 ἔδιν δααϊ- 

ουβ ἢ ἰὼ τ οἢ Β6 δϑβοη θα, ΟΥ̓ΘΥΥ͂ ἰδὶηρ 15 ἔγοτα 1}18 Βαηδ, Μῶν (9 τοδᾶθυ ἠοὺ ἢπα ἴὰ πβαῖ 

[0] ονγβ ἴοο στοαὶ ἃ σοῃΐσγαθί, βοηθ Ῥοϊηΐϑ ἴῃ ψ Ἐ16}} 1 5151} αἰ ΒΡ ἤγοτῃ [06 υἱϑὺγ ΟὗἨὨ ΤΥ Ἰδῖοὸ 

ομα ἃγὸ ἰὼ φασί ἴοο πηϊτηρογίδπξ ἴο ΤΘαΌΪΘ Δ] Θγα[ΐ ΟΠ, 88, [ῸΓ ΘΧΘΙΆΡ]Θ, [08 ὙΔΥ ἴῃ ν]Ἰΐο ἢ 

ἔμπροσϑεν 18 Θοῃηθοίοα τὶ δύ Ῥσθοθᾶοβ (]. 8); [6 νἱοῖν οὗἨἩ ἰμ9 ἀδίϊΐνο ὑμῖν (11. 10); 116 

ηαυοδίῖος ἰο ὙΠδὺ ὅς Τοΐοτϑ (1]. 18). ἴῃ ΟἾΠΘΥ ὁ84868 5. Ὀ5θαπθηῦ ορρογίυῃη 95 το 16 Τουπὰ οὗἁὨ τϑοῖτ- 

της ἴο ἔΠοῖα [8 8, ἴῃ Γοφατα (0 ἔργον τῆς πίστεως (͵. 8)1 τοΐϑγ ἴο {ῃΠ9 ποῖθ οἡ 2 ΤΉ 6588. ἷ. 11, δη 

ἃ 5Π18}} ΒΡ» ϑγηθηΐ ἰῇ ΤοΐογΟ ο6 ἴο (86 Βαυδίογαῖῦ οὗ (ἢ6 ΑΡροβί]9 18 Γρηϑῃηοα αὖ 2 Τ]1688, 1|}. 7-. 

Ἐν σι θδὺ ΒοΙρ 1 8η) ἱπαοϑίθαἃ ἰο ὍΣ. ΒΘΤΟΟΚΜΕΥΕΕ, Ῥδβϑίοσ οὗ δ[, Μαγιΐηβ, Βαβοὶ, 18. Ὠ161:- 

τἰοποᾶ ἰῃ [86 ΗοιυξἜ)οιῖςα] δηὰ Ῥγαςοίῖοαὶ Νοίΐοβ ἴο 1 ΤΏΘΒ9. ἷν. 1-. 

Ιῃὴ πον βοηϊης Τότ, ἱοὴς τὶ 0Π6 ἸΟΆΟΥ οἱ δῇ Βοηῃογραᾶ αΐνιηο, {1|ὸ γδι γα ῖ8. οὗ 

Ἰδῦον ἰη {18 ἀοραγίθηΐϊ, 1 ΘΔ η πὶ 5 Δηᾶ ὈΙΓΔῪ Οοὔ, {π40 {Π|ὸὼ Ἰυΐηῦ ἩΟΥΚ ΤἸΏΔῪ Ῥτοπιοῖθ (ἢ 6 

Ὁπαἀογείδησϊης οὗὁ ἴμο80 ρ]ογίουβ Ἐρ 5[168, Ἰονθ ἴο [86 γα} [Βογοΐη Ῥγοοϊαϊπ)οᾶ, δηὰ (86 οἀϊῆςθ» 

ἴοι οὗἩ [0 ΟΒυτοῖ οὗὨ ΟἸἈ γἰθῦ. 

Ὧξ. Ο΄( 7. ΕΙασΈΝΒΑσπ. 
Βλδει,, ὅυμο, 1864. ; 

Φ (σελ χαϊομοῦ 1 ἴ80 οτσί αὶ] ὉΥ Ὀτδοϊκοῖδ, απ ἃ ὮΘΣῸ ὉΥ δἷδὸ δρρϑηδίῃςρ [80 πδῖμο οὗἩ ἐδ τ ϊοῦ. -οὖ, 1.) 



ΓΕ γ(σΟΟφίς 



ΤΗΗ ἘΤΗΒΤ' ἘΡΙΘΤΙΒΣ ΟἿ ΡΑΙΠ 

0 ΤῊΣ 

ΤΗΒΝΒΒΑΙΟΝΙΑΝΕΟ. 

ΙΝΤΒΟΡΌΟσΟΤΙΟΝ, 
᾿ἀκοττακεςεευσαήξοε οντ ταί, 

41, ΤῸ ὝΒΟΝΜ ΤΗῈΕ ἘΡΙΒΤΙῚ ΑΒ ΔΟΌΡΒΕΒΒΕΘ. 

Ὑπεββασόχιοα (806 πον, “ὐδαϊιοδγίογϑιοῖ), ο4]]οἃ ΤΏοττὴθ ὉΥῚ Ἡογοαοΐα8ϑ δπἃ ΤὨυογαϊᾶθ8, 
165 δῇ [80 Ἠοδαᾶ οὗἉ 6 ϑίπιι Τλογηιαΐοιϑ. ΤῊΘ Ἰδοῦ πδῖὴθ ἯῪΒ8 αίνθῃ ἴο 1 ὈΥ ΟἸὀββδηᾶοσ ἰῃ 
ΒοῦοΣ οὗ 8 8 ΤΠ ΘΒβαϊοηΐοᾶ, 8 ἀδυρ ον οὗἨ ῬἘΣ ΠΡ. (ΟΥ]ΘΓΒ 810 σὸ ὑμδὺ [86 ὨδΙῺθ νγ88 
ἱηϊοηδοᾶ ἴο σοτητηθτηογδΐο ἃ ὙΥἹΟίΟΣΥ ΟΥ̓ΘΡ (06 ΤὨΘΒΒΑ] Δη8.) ὕπᾶοῦ [09 ἘΟΙΊΔΠΒ ΤΉ ΒΘ ΔΙ ΟὨἶοΆ 
88 ἴῦ6 ΟὨἱοΥ ΟἿΣ οὗ {86 ΒβΒοοοπᾶ Γορίοη οὗ [86 ὑγουῖίποο οὗ Μοοδοηΐα, δηἃ [6 τοϑδίἄθηῃςθ οὗ ἃ 
Ἐοτάδῃ Ῥυθίοῦ δῃὰ Ουφβίοσυ, ῬΊΪΠΥ τηθηςοηβ ἰδ 88 ζέδονα. ΘῈ ΘΘΑΌΘΠΙΥ 1ὑ ἱβ ο4]1οἃ δήεύγοροϊ 3, 
διὰ (μδὲ ποῖ ΟὨΪΥ ἴον Μαοοᾶάοπΐβ, Ὀαὺ 4130 ἴοσ Αομδαῖδβ. ΤὨγουρδοῦῦς (ἢ 6 016 τηρᾶΐξοναὶ ροσὶοα 
ἴξ 18. 8 ΟἿ οὗ ᾿τροτγίδποο, Ὀθοηρίηρ [Ὁ ἃ τη ἴο οηΐοο, Ὀαὺ βἷποθ 1480 ἰο ΤΌΓΚΟΥ. Αἱ 
Ῥγοβοηῦ ἰὺ Ὁ6Α.Β [6 58]. ὉΠ ΔΌΓον]αἰθα πατηθ οὗ βαϊουϊκὶ, δηᾶ 8611}, 88 ἰπ {πη Εἶπιθ οὗὨ {δθ- 
Ἐοτηδηβ, [ἢ Ῥοραυ]αίίοη 8 Ἰασρθ, δηὰ ἱποϊυᾶθβ ἰΒβουβδηᾶβ οὗ ὁγ8. μαι γ8 σδηϊίης ἴηι 
ῬΒΠΙΡΡΙ Ῥδὺ] ἐουῃᾶ ἴη (815 Βουν ΒΕ ΐηρ ΟΡ [4] δὴ ἃ ΘΙ ΡΟΥΪΌΓΩ----ΠΔΤΩΘΪΥ, ἃ ΒΥΠΑΡΟΡΌΘ. 

ΤῊο ἰουπαϊΐηρ οὗἩ [6 σμυΓοὮ ἴῃ [818 Ὁ]Δ06 18 Γο]αϊεὰ ἴῃ Αοἱβ χυΐϊ. 1 βαᾳ. 1ῦ γγχὰδ ομθ οὗ [89 
ἔτυϊϊα οὗὨ [6 ΒΘοΟ Πα ΤΩ ΒΒΙ ΟΠΑΣΥ ᾿ΟΌΓΏΘΥ͂, Δοίβ χν.--χυ Ἱ].., δᾶ [0 βοοομὰ μυχοῦ { [Πδὺ ΔΓΟΒΟ ΟΠ! 
180 Επτορθδϑη οοπίϊηοηΐ, ἘἸγϑὺ ἴῃ ῬὨΪΠΠΡΡΙ (6 γ6 ΡογΒῃ 68 γΟρΡῸ] δ η Βοπὶθ 8 οϑηϊασΥ ὈΘΟΓΘ) 
Βδᾶ {μ0 Αροβἕο δᾶ [Ὁ]8]]οἃ ἴο ἷτα {π6 Ργομλῖδο ἱπι }]] ἃ ἴῃ (Πδὺ νἱβίοη οὐὔἁὨ 086 τηδη οὗἩ Μαοϑαοπίδ. 
(Λοῖϑ χνὶ. 9. Απὰ ἔμοσγο ἴοο μΒο δὰ ῃδᾶ ἢ,ἶ9 ἢγϑὺ θσρογΐίθηςθ οὗ ἃ ρογβϑουςίοῃ βρεϊηρσίης δ]10-- 
ἐοῖμοῦ ἔγομι Ὠϑαύῃθη τοΐνοϑ. ΤῇΘ 8619 085 οὗἨὨ ὑποθο Ὑ80Ὸ τηδᾶἂθ ἐμ οῖγ ψϑίῃβ Ὁ Βοοι βαγίηρ 
δὰ ἰυγηρα δραϊπδὺ πἰτα {π6 Ῥγοίοχι οὗ [09 γοζίρίο ἐϊοϊα. Αἴδον ἐδ 6 Ὀ]ΟΟΑῪ νἱοϊδηοο; δπᾶ 
Ὑ{110 ἷ9 σου 8 δου͵ἃ ΒΟΑΓΟΘΙΥ χοῦ ἤδνο ὈΘ6η ἢ θα]θα, ἢ6 Βδᾷ ἰῃ δοΙΡΔΩΥ Ὑἱ 8.185, }}18 Ζ611ΟὙ7- 

δυο το Γ, δη τ} Το γ], οα τ’ ομΣ 9 ρογβοουςοὴ ὨδΔᾷ ποὺ ]1]6η, τοραϊγοᾶ ἴῃ 7υγοῦϑ 616 γ8- 
Ἐἴοπ οὗ δριγῖῦ ἤο ΤῊ Θ5βδ] οῃΪ 8. 

ΦΙ(ΟΟΝΎΒΕΛΕΕ δη ἸΠΟΎΒΟΚ, Ζέ, 6 απὰ Ἐρέκίϊεα ς᾽ 5!. Ῥαι, 6. 'χ. : "' Το Ποσοΐο δρὸ οὗ Τμοβεαϊομίοδ 188 {0 ἐπἰτὰ 
ΕΠ. [Ἐ τῆῦδο ἴδ 6 ὉΠ ΤΑσὶς οἵ Οοηδέαπιξπουϊο ἰἢ ἴδ 9 Βῇοοκ οὗ ἢ 8 ὈΔΡΌΔΥΪΛΙΒ ; δῃᾷ ἐξ Ὠοϊὰ ὩρΡ ἐδο ᾿οΥΟ ἢ ΟΥ̓͂ ἴποὸ ἰγυ ἢ 

ἴο δα Βηοοοδεῖγο γε το ονογβργοδὰ ἴῃ 9 ΘΟΌΣΙΣΥ Ὀοΐτοθῃ ἴμο Ὁδηυῦθ βηὰ ἴῃ Ζύρθδη,---ἰο Θοίδα δηὰ 80 βοῖανρμε, 
89 Βη]ζασίδηθ οὐ) Οτοοῖς ΟΒυσοῦ, δὰ ἰῃηο ὟΝ ΔΙ] Δο βίη, ὙΠῸδ9 ᾿ἸΔπστδρο δ[1}} ϑοϑσβ ἰο Θοῃποοῖ ἐπ ϑὲΒ ἢ ῬΈΣΠρΡί 

«πὰ [86 Βοπιδη οοϊοηΐοθ, ΤΏ, ἱπ 1Π6 πιο μοναὶ σἈγοπίοϊογα, [ἰ 8846 ἀθδοσγοὰ 109 πδῖιο οὗ “ἰδο Ογποῦοχ ΟἸ γ.᾽"-- 
ὥ. 1.] 

1 [Οὐ νοβεῖϊοὙ [86 ἐμϊτὰ, ΤΙ 15 ποῖ ᾿χῃ ΡΓΟΌΔΌ]Θ ὑπαὶ [6 ΘΒ ΣΤΟΝ δὲ Ἐοτηθ, 86 Ὑ70}} δ δας οὗἩ ῬΏΠΙΡΡΕ, ττοοοᾶδοκ [1.-- 

1,.} 
2 (ΤῊὴδὲ ἴὁ ποῖ σαυλΕν" οοτίδίη. ΟἿἹΥῪ Ῥδὺ] δηᾶ 31156 δῦοὸ τηϑῃϊοηϑᾶὰ δ ὑπ ἀοραγίατο ἤγοια. ῬΏΠΙΡΡΙ, δπὰ δυσπα 

[86 εἷδγ αἱ ΤΊ οδδαϊοηΐοα, ΤΊ ΟΙΩΥ σιᾶν ἴῸΣ θΟΙῺ9 τοᾶϑουι ἤδντο Ὀ6ΟῺ ἸοῖΣ ὈΘὨϊηὰ δἱ [06 ζόστηοσ ΡΪδοθ, Ἀ6 ἢθ 6 δἴϊοτ- 

τὑετὰδ οἱ Βοωῶβ, ΟΥ [86 ΟὨλ βίου οὗἨ ἰδ ὩΔΙ2Θ ΣΩΔῪ Ὁ6 δοοσουπίοα ὉΣ δα ἰῃῃ Ποοίσί 8] ΝΧοΐο 2 οἡ 1 Τ668. 11, 3.-.-ὖὕ. 11] 



2 ΕἸΒΞΤ ΕΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΤΗΕΞΒΑΙΟΝΊΑΝΑΗ͂. 

Ηὸ τηδᾶθ ἢΪ8 ΔΡῬΘΑΣΑΠΟΟ ἴῃ, [6 ΒΥΠΔΡΌΖΤΙΘ, Β6ΓΟ 116 ἔπη ΤοΔαΥ ΒΌΘὮ ἃ ροϊηὐ οὗἉ δὐἰδομβπιοπὲ 

88 ἰῦ τγδϑ Εἷ8. Ὁσ]ηοἷ ]6 (ο δν81} ἢ Π1661} οὗἁἩ (ΔΖ ΥΘΟΔΌΪΥ το Εοιη. ἷ. 16: ἰχ. 4, ὅ, ἀῃ!ᾷ ποῦ αὐ ναγίδῃοο 
πὶ (16 σοοσταρ σα] ραγϊίίοι οὗἨ 68]. 13. 0). Βίαγιϊης ἔγομι 86 βογίρίατοβ οὗ ἐμ ΟἹ Τοβίδ- 
τοῦ, ἢ6 Βκοίομθα [ἢ9 111} Ῥγορμϑίΐο 'τδσο οὗ [86 βυβοσίης δηᾶ σίβοη Δίοβδί δ, δηᾶ {ΠΠ6ῃ ἢ 9 βοΐ 
ἴοσῦϊ πὸ {1 Π]τηθηΐ, ἕο πὶΐ, [Παὺ ἴῃ Φο8ὺ5 (Π6 ρῥγοαϊούοα ΟὨτῖϑὲ δα ἀρροαγοᾶ, Τῃθ βοοομᾶ 
Ἐρἰβι19 βῆῃονγβ 18 ΒΟ ἢ6 ΘΒρΘοΐΔ ΠΥ Θχρουσπαθα ἴο ὑμοῖὰ 1.6 ργοριοὺ ᾿.8ηῖ6). ββοιηθ (ποῦ πιΔ}) 
ὅθ ν8 ὝΟΥΘ ΘΟὨνἸΠΟΘΩ, ἰοροῖθοῦ ὙἸ 8 ροτοδὺ τυ] ἰϊπᾶρ οὗ ἀονοαΐ ΟΥ̓ΘΘΚ8 (ΡΥΟΒΟΙΥ (68) :---ἰἢθ 
᾿πβΌ ΒΊ Οἱ ΘΗ ]Υ δἰἰοϑύθα γοδαϊηρ καὶ Ἑλλήνων ψου]α ἀἸδιϊ συ βἢ Ὀονθ ἀθνοῦῦ ῬΘΥΒΟῚΒ (ΡΓΟΒΘ- 
Ἰγίε8) απά ἀτϑθῖβ (8.}}} δ᾽ ὑοσϑίμογ μϑδί 61): 18 Βοῖῃηθ δα Ὀθθη ἰἀο]αύογβ 18 Ῥγοβυρροβϑα 4150 
αὖ 1 ΤΊ 689. ἱ. 9 ;---δηᾶ, 1650} γ, Βρϑοΐϑὶ ὈγΟσ ΠΘη09 18 σίνοῃ ἴο {86 δοῦ {π8ὲ ποὺ ἃ ἴον οὗ [86 τηοβῦ 
ΒΟΠΟΥΔΌΙΘ οι 6 ἢ ὈΘ]Ἰ ον α ποῦ (δῦ ἃ Εἷρσμοῦ γα]ὰθ 18 ραὺ ὍΡΟΙ {ποῖ ΒΟῸ]8 Οἡ δοοουηύ οὗ [μοῖγ 
ΤῸ Κ, Ὀαὺ (ΠΟΥ͂ Π8(ἃ τηογὸ Ορφροβιἰΐοῃ ἴο οὐθγοοῖηθ ὑμ8ὴ οἶδ θΓΒ. 10 18 Σοῦ Οὐ ᾿πρ] 16 ἴῃ ἐδθ 

Θσχδμογίδιϊοηϑ οὗ 1 ΤΊ ΘΞε8β. 'γ. 6-11 ἐμαὺ [89 τήν οὗ [86 Θυμνοσῖβ οοῃδββίρα οἵ ἰγαάοθιηθη δηᾶ 
᾿ΠΘοδηΐοθ, 41 [8680 ΌὉΥ οὐδ δρροϊμίτηϑηΐ ζ6]1] ἴο ἴῃ Αροβὶϊθ᾽8 βίιδγο, ἢ δῖ 6 δὰ ργοδομβοᾶ 
ἴῃ 10 ΒΥπδρορῦθ ΟἿἹΥ ἔμ γ6 6 Βα Δ.}18, μου Ρ]. πὸ ἀουδὺ 6 ἀἰϊὰ βο ἰῇ [86 ἸῃίοΓγ8}8 4180, 88 1118 
οπβίοια νγγ83, ἰο ψυῖΐ, τ ἄοοῦβ 10 που κίηρ τ 118 Βδηᾶδ (1 ΤἼΏΘ688. 11. 9. Βυΐ (Βα 6 
811}1} Ἰαθογοα οἱ ἴῃ ἴ06 γοὰπηρ βεραγαίβα ομ ΣΟ ΦῸΓ ΒΟπλ0 (ἷτηο αγίον (ἢ [Γ66 Βα 4.8 18 ἐπι ρτοῦὺ- 

8ΔὉ]6 (ἀραϊηδὺ ΊΕΒΕΙΕΕ, Οὐγοποῖ, (68 αροϑέ. Ζεϊία ξεν, Ὁ. 40: δοᾶ οὔμοῦϑ τ); ἴοσ (8:9 Αροβιο]ο 
ΠΙβίοτγ, σψὶϊῃουΐξ αἰνίπς (110 Ἰοαϑύ Εἰπὺ (89 ἷπ οίβ χυ ϊὶ. 7; χὶσχ. 9) οὗ βθο} ἃ οοπύϊμυδηοθ οὗ 
ἰδθοῦ, οοῃηθοίθ ἱπηπηθ δ 6 }Υ τὴ [8 086 τηθηζίοι οὗὨ [89 [ἢ Χθ0 Βα 8.}}8 [86 δοοουῃῦ οὗὨ [09 ἸΡΓΟᾺΡ 
(δὲ ἄτονϑ [86 Αροβϑίὶθ ἅχαγ. Αγαΐῃ, πδὺ [86 Αροβέ]θ υγογικϑᾶ δὲ Ηἷβ ἐγδᾶθ ὑσονθδ ποίβίηρ Ὁ 

8 ἸΟΏσΟΥ ΒίΔΥ ; δᾶ αυϊθ 88 1:0{10 ἀοα8 [1160 βίδίοτωθῃξ (ΡᾺ]]. ν. 16), ἐμδύ {πὸ Ῥ.ΠΡΡ Δἢ8 μδᾶ βοπὶ 
Ἠΐπλ ῬΓΘΒΘηθ ΟΠ66 8πη6 δρδίη ἰοὸ Τ]ι ββδ] οπΐοα. [Ὁ ΤἸΏΔΥῪ θυθὴ ὃθ αποδίλοηοα ὙΒΘΙΠοΥ Ῥαπὶ ΠΘΓΘ 

-Ῥαΐοτβ ἰο ἷ8 ᾶγβὲ γοδίἀθῃοο ἴῃ ΤἈοββαϊοηΐοα; δαῦ θυθ 80, ὑπ {ππ᾽ δοΙΩ οἰ ΣΟἢΒ ΤΗΔΥ͂ ΠαΥῸ 

Το] ον χυϊοΚΊΥ ομθ οὐ {86 οἴδιοῦ. 
ΤΙ νι λΐη ΒΟΔΙΓΟΘΙΥ͂ ἢ Γ66 ΘΟΚΒ. 88 ΤΟττηθα ἃ ΠΟΠΊΘΓΟῸΒ πη ΗουΣ δ ΐης σοπρτομαίίοι. 

ΤΙῊΘ ἰἴπιο, ἰηἀοοα, τῦϑ8 {11} οοσυρίοα, [86 ῬΘΟΡ]Θ ἰπ ἃ σφ βοορ 1 0]9 βίδίο οὗἉ ταοϊπα, δπᾶ Ῥαὺ] ἔγσνθως 
ἴῃ Βρ͵᾽γἰῦ, 88 αἷδὸ ὑῃ9 ἘΡ 8165 ΒΟΥ ; Ὀαὺ {86 ΡΒΘΠΟΙΠΊΟΠΟῺ 18 δ0}}} Δ οσγδογα  ΠΑΡῪ οὁΠ6, δηᾷ Ῥαὰὰ 
ἸΠλ861} 0145 1 ὋΡ 88 806}. 

ΤῊΘ ΡΟ ΓΙᾺ] ᾿ηονοιηθηῦ πγὰ8 τηθῦ ὈΥ͂ 8 ῬΟΤΤΟΓῸ] ΠΟΒΟ] γ. ΤΠ ὑπρο]θνίηρς 9 018 Κηον ΠΟῪ 
«ἴο 186 416 Ρ6ΟΡ]9 ἴῃ βίϊγγίης ὉΡ ἃ ἐσπλ}0. Το ΔΡροϑβίϊο 1] π1861 (Δ 6Υ αἰὰ πού βπᾶ, Ὀυΐ 1ιἷβ8. Ποδὲ 

Φδ800 δῃηᾷ Βοπ]θ ΟἾΒ6Γ ΟἸ γι 18η58 (ΠΥ ἀγορροῦ Ὀοίογο ἅ11|ὸ γαγϑοΐιϑ μγϑίϑ Οὐ ἃ οἤδταθ δ]8ῃ- 
ἄοτομϑβ, Ὀὰαὺ ΟΥΑΙ, δηἃ δαἀδρίθα ἰο Βοσθδῃ θῶγβ. ΤΏΘΒβο βεδιύϊουβ τθῃ, (ΠΟΥ βαϊἃ, ὙΒ8Ὸ δὰ 
αρὶταὐοα ἐπ 9 016 ογδί Πἰοπιαπιιδ, ἰμοἰξοα ἰο Σονο]ῦ δραϊηεὺ [89 ΕἸΏΡογον ὈΥ Ρσοοϊαϊηλης 6808 88 
Κίηρσ. Φυβὺ δὖ αὖ {1π|6 0} ὅθ τν8 (αϑδίως ξωπιϊέμαπίθδ, δυρίοη.) 8 ὈΘΘῃ ΟΧΡΟΙ]οα ἴσγοτα οσὴὸ 
ὮὉΥ ΟἸδπάϊυν (Αοἰθ χυὶϊὶ. 2), δηὰ ξουπμᾶ [ΠΘγβονο 8 ΘΥΟΥΥ ΠΟΤ 70] ΟΌΒΙΥ ΤδίοΠ ΘΑ 845 αἀἰβύυ 68 
οὗ ἴῃ γοδοθ. Ηοῦ ρἰδᾶὶγ αἰὰ [ΠΟΥ ποῖν βοῖΖθ οα ἰὴ φῬγοίοχί, ἴον 89 βᾷκο οὗ οἱθαγίηρ [δϑχη- 
86 ͵ῖν 98, δα ἐιβίοηΐηρ δὴ οἴὔδβοίϊνθ σδ᾽ ΠΥ Οἡ ὑμοϑο ΠΟΥ ΒαίραὶΪ ΤΏ ΓΟΡγΟδΟΩ ὑπαῦ 18 οαϑὺ δἱ 

18 ᾿ἰρ 8. ΟὨΪΥ οἱ ἴθ. ὅο {Π|6Υ ζοϊσηθα Ιου Υ, δηαὰ Ὀοίγαγ οα ἐπ οὶν ἀθαγϑδὺ γο σοῦ ΠΟΡ68 ἴο 
[Π6 ὑτῖποο8 οὗ που] Ὁ ΘΙ ΙΓΘ ἢ ὈΓΘΟΪΒΘΙΥ 11|κ6 [ἢ 9 ΔΟοΘΌΒΟΓΙΒ οὗ θ8ὺ8 Ὀοΐογο ῬΙ]δίθ (Κ6 Χχιϊὶ, 2; 

ΦόΠη χίσχ. 19 8ᾷ4.). Το Δροβίὶο 18 βίγυοις ὈῪ 1} ΓΘΒΘΙΏΌΊ]ΔΠΟΟ, 1 Τ688. 11. 14 δαᾳ. 1ὺ 15 6οη:- 
ΤΩΘΏΪΥ ΒΌΡΡροΒοα ὑμδαὺ 1110 ρθουν ΘΙ] 8518 Ἰαἰα Ὀγ Ῥδὺ] ἴῃ 1.18 Ῥυθδοιίηρ οἢ (86 βασιλεία ϑσεοῦ 
(1 ΤΊιοββ. 1. 10, δῃα οἰβον θγο)δ δα σίνθη οσοδβίοη ἴο {118 ροσνογβίοῃ. Βυΐ 1 18 πο 1689 ἰγὰο 
(πδὺ [80 τνιίοΚοάηθεθ οὗ [Π6 ὅονβ, οὗὁἨ ψ 110}. Βὸ δᾶ δἰγοδῦν δα τη Δ} 10] Θχρουΐθῃοα, τα ρ6]]οα 
80 Αγροϑί]θ, 88 Ὀϑίῃρ [501 ἃ τηοτηθηίοῦβ βῖσῃ οὗὨ [86 {ἴπ|6, ἰο Ῥτγοο]αΐτα {110 ΘΑ Γ 688 οὗὨ [80 πα ς- 

5 τ Σύοῖον ἄδηλ ΑΡοοίεὗ Ὁοπ Οοἱέ αἷϑ Φεέπ ζωος κι ν᾽ --8ὸο (6 δυϊῃον που]Ἱὰ στο [86 ῬΘΟΌΣ ΔΓ ἔοτοῦ οὗ προσεκληρώθησαν, 
Δοΐε χτί!. 4..-.. 1,..} 

Τ᾿ [Τποϊαδϊης ΒΕΝΒΟΝ, ΡῬΑῚΕΥ, ὨΑΥΙΣΒΟΝ, ΟΟΝΥΒΕΛΕΣ δὰ ΠΟΎΒΟΝ, ἄζο.---«. 1.1 
Σ(ΔΙΒΟΚΡ : κα 373ἷὁ6. ὅσο Βαγὰὶγ ποι8 ἃ ἴῃ ἀϑϑβυταης, 1} Φουγοιξ, τὲ 1ὁ τντᾶδ ΟἿἹΚ ἴἴσθο ϑοῖζθ. ἘῸΡ “τὮΓΘΘ ΒΑὉ-᾿ 

ὈαϊΒε᾽, ϑυθῃ ἰΣ (ΠΟΥ τοδυῖς ἰδ9 ὍΒΟΪΘ Βίδυ, ΤΩΔῪ ἀθϑείχτιϑίθ ΤΟΌΣ ἼΘΟΙΒ : δηὰ ͵ὸ τὸ ρὲ σομῃρεϊοὰ ἴο ἰπΐον ἰδδὶ 8 

"Βα ΌΔΙὮἢ ΤΩΔῪ ποὺ ἢανο μαβϑοὰ δ πὸ Ὀδσίπηϊης, ΟΥΔ0 θη, οὐ ὈΟΪἢ, οἢ ΟΣ Ὠ6 αἰὰ ποῦ Ῥγϑδοὶ ἴῃ [00 δΥπδροσῦθ."-- 

7. 1.} 
4 ΝΙΝ ἰάσθα 15 ἱατοτϑα α1δὸ ὉΣ {πὴ δῇς δὶ δυο ὑγροὰ δὶ Τοβδαϊοπίοα δαΐμδὶ 180 Ὠγοδοδοτα, ἴο πὶ, τΠπδὶ Ἐ8ῸῪ 

“ἜΣΘ ΣΟΥΟΪ ΕΓ ΠΟΉΘΓΥ Ῥτοραμλπα  βίβ, “ ἀοἴηρ ΘΟΙΊΓΑΓΥ ἴο ἴῃ 9 ἄφεχερῦ σὕ ὍΣ, βαυίηρ, [μδὲ [Π6͵ΤῸ ἐδ δηοίμον Κἰ πα, ὁ 681|5,7 

«λοίδ χΥυἱΐδ, 1.-.-..1..} 
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8.3. ΡΙΑΟΕ, ΤΙΜΕ, ΑΝῸ ΟΟΟΑΒΙΟΝ ΟΕ ὝΕΙΤΙΧΟ. 8 

πιραέ. Τμαὺ [δβγϑοὶ 18 ἢ] πρ ΠΡ [1:0 ΤηΘΔ8ΌΓΘ Οὗ ἷ8 ΟὈΔΌΓΔΟΥ, 8 δὴ ἰάοδ τὶ πο. 16 18. ΓᾺΠῪ 
᾿ορσοββδοᾶ, ὙΒογοίοσο ἀο68 ἢ6 ῥγοοϊδίτα δ 9 σουηΐηρ οὗ (δ6 1,οχὰ, Ὀαΐ, οὗὨ ὀΟΌΓΒΘ, ἰπ. ἃ ΤΠ ΠΠΘΥ 
γϑυγοΐθ ἔσγοπι 8]}} ρο] οι] οὔδϑηοοθ. ΤῊ Βοζηδῆ ταϑρἰβύγΔΟΥ 8 Βρ᾿ ΓΙ {π8}}0 ἱπολρ 8019 οὗ ἰηγεοδυ ζαϊϊης 
(δ 6 ταρίίοσ ἢ [06 ΡΘΟΡ]Θ 8ΓΘ δἰδστηθᾶ ΟΥ̓ ἴθ878 δυουϊ [06 ὌΡΓΟΔΡ δὰ Ἐοιηδη νϑηρθᾶδοθ; Ὀαὺ [9 
ΘοῦΣΒ9 οὗ [δ6 δυϊβουί(ϊοϑ 15 Ἰηοἀοταΐθ.Ό ΤΉΘΥ δκο ΒοουΣ Υ ὑμαῦ Ὠ0 αἰέν 8 Ώ 068 4γ6 τηθαϊ δίοᾷ ; 
εηὰ δι), ἴο βρᾶγὸ μ9 γοπης ομυγος 8 γϑηθν δὶ οὗ [89 βίογτω, τυ γαννβ ἴὸ Βοσα. Ἐσποτ 818 

0Ϊδοθ, π' ἰο ἢ ΙΔΥ̓ ποῦ ὅνγο ἀδγΒ᾽ ᾿ΟΌΓΩΘΥ ἴο [86 Βουςἢ-τγοβῦ, ἢ ταϊσῦ 8.}}} σσοτκ ἰη (86 αἰγροίίοι 
οἵ ΤΗΘβ:δ]οπΐοα. Βαΐ [86 99 1}08 οΥὨΛ 8 Οἱἱγ βῃῃονν οα {ΠΘπλβοῖνεβ ἴο ὍΘ ῬΘΟΙ]ΠΑΥΙΥ ᾿πΡ]Δ080]6 δᾶνοτ- 
δατὶοβ (45 ὅ'80} μδα Ὀδθϑὴ Ὀοΐοσο [86 ὅδγ οὗ ᾿διηδβοῦ8).. ΤΉΏΘΥ ἄτονθ Ὠΐτη αἷβὸ ἔγοτῃ Βογωβδ, δηὰ 

ιο, Ἰοανυίης ὈΘΠἰπᾶ εἶθ ἔνχο αἰϊοηἀδηΐβ, βαεὺ οἱ ἴον Αἰ Θη8. 
ΤΠο Αροβίοϊϊο Ηϊϑύογυ τ Κο8β Π0 τωθηΐϊΐϊοη δ 8}} οὗ Τί οίΠΥ 8 Ππαυνΐηρ οοηθ ἰο Ῥβὰὶ δ 

ΑἸΒθησ, δηᾶ 88 μβανίης Ὀοθη βϑηΐ ἔγτοσα ἰμ6γὸ ἰο ΤἈρβαβδϊοηΐοα (1 ΤΊι688. 1]. 1, 9), Ῥὰὺ ΟΠ]Υ ἐμαῦ ἢθ 

τη δρδίη 0 ἷπὶ ἔγυτῃ λίδοοαοηΐα, Αοἱβ χυϊὶ, ὅ ; Θορ. 1 ΤΏΘ88. 1. 6. ὙΠιοῦο Ῥδὰ] τῶβ δἱ 
ἐδδὲὶ εἶπιθ, 1η6 ἘΡ 5619 ἄοθϑ ποὺ [6]] 8. " Αοοογάϊηρς ἴἰο 180 Αοἰβ, {{π|ὸ τηροίϊης ἴοοϊ Ρ]δοθ δἱ 
Οοσίμιἢ, δηᾷ ἱπάϑοα δίοηρς τὶ Το Υ 5.118 4180 ὀϑὴθ ἔγομπχ Μαοθάοῃηϊα. ἀπᾶ 80 δ Ἀρρθῶσϑβ 

᾿Σκονν 89 ἔγοσῃ 1 ΤΏ .689. 1. 1, Τὺ θοΐὮ οὗὨἨ 158 δβϑὶβίδῃ 8 γοσο πὶὶξὰ (0 ΛΔροβίὶθ ὙΒΘη μ6 Ὑτοίθ 
εἰιὸ Ἰοέζου. Α5 ἴο Ὑβοίμοῦ δηἂ ΠΟῪ (ἢ 6 δοοοῦηίβ ἔγοιῃ 11.080 Χο ΒΟΌΓΟΟΒ ΤΊΔΥῪ ὉΘ Π]ΟΓΘ ΟΪΟΒΘΙΥ͂ 

δ ϊηοίοα, 866 ἴμο ποΐθ οῃ 1 ΤΉ 688, 1. Οἱ (86 ὙΠοΙΪΟ ἰῦ 8 ον ἀθηῦ {παύ, τ 116 ᾿Ἰμἀοροηάοηϊ οὗ 
τῶ ΠΟΙ ΟΣ, ΠΟΥ͂ ΒρΤΘΟΘ Ν6]} ᾿ορσοίδον. ᾿ 

ξ 2, ῬΙΑΑΟΕΙ ΤΙΜῈ, ΑΝῸ ΟΟΟΑΒΙΟΝ ΟΕ ΧΕΙΤΙΝΕ. 

Ἐτοὰ τ δὲ νὰ ἰαβῦ τῃθης οηθα γ10 ΤΩΔῪ ραΐδον ἰπδῦὺ (0 Βυδϑογί ριίοη ἴῃ ο]ἃ τηδηυβοσὶρίθϑ: 
“ Ἰγγιίδη ἤγοσχῃ Δι} 6 η8,᾽) 18 ηοῦ ΟὨ]Υ (18 816 811} [686 Β ΒΟΥ ἱΡ.ΪΟἢ5) Βραγίουβ, Ὀπὺ 4150 ἱποογγθοῖ, 

[τ ΔΓΟΒΘ ῬΓΟΡΔΌΪΥ ἃ8 ἃ ΒΔΞΟΥ ἸΠογθηθο ἔγοτα 1 ΤῊΘ58. 1, 1, 88. 1 [6 Ρ͵δδο θοτθ Ῥι] Τοῖθ 
τησσῦ Βαᾶνὸ ὈΘΟῚ (ἢ 6 ΒΔ 88 μα ἔγοπ ὙἩ ΔΙΟΩ Π6 βοηΐ ΤΊ τ, [ἢ ΟΟΥΒΙ σαί. τγαΒ ΟἿΣ 
Ἐρ κι ]9 νυ αϊιοη, δηᾷ ἱπᾶθοα' δὖ [86 {ἰὴ 9 τβθη Ῥδι]} γγ788 δοτητηθποῖίηρ 1118 ἸἈΡΟΥ 5 ἴῃ (μδὺ οἱ(γ ; ποῦ 
ΤΟΥ θηρ ΔΟΡ {Π|0 Θοην ογβίοι οὗ [ῃη6 ΤἈ Θββ]οηΐδηβ (1 ΤΏ 88. ἱ. 9); ἱτητα αϊδίο Υ αἰτοῦ ΤΊ ΠΟΙ ΠΥ 8 
τοίατη ἴο Ῥδὺ] (1 ΤΊι659. 111, 6, ἄρτι) ; ΘΟ ΒΘΘΑΌΘΏΥ ἴα [ἢ 6 γοὰῦ ὅ8 Ἐ(ρτίοσ ἴο δ4 σ θη ΟἸδυᾶ᾽αθ 
ἀϊοὰ, σοταρ. Δοίϑ χυὶ!. 2; δηα 8600 ἩΓΙΕΒΕΊΕΒ, Οἠγοποῖ. 68 αρ. Ζοϊίαϊί6γ8, Ὁ. 3568). βᾳσἢ 8 4180 
ἴηο ο]ὰ δπα ΖΟΠΏΘΓΑΙΠΥ τοοοὶγοα ορ᾽ηΐοη. ΤὨδῦ ἰῃ ἔβνοῦ οὗ 108 Ἰαίοῦ οοτηροδί(ου ( ΕΜ: δὖ. (ἢ9 
ἀλίθ οἵ Λοίβ χυὶ]. 22 ; ΚΟΗΒΑΡΕΠ: δὖ {μαἷ οὗ ΧΧ. 2; ΚΟΉΙΕΒ, οἢ δοοουηῦ οὗ 1 Τ]1688. ἱἰἱ, 14 8αα.: 
ποῦ {111 186 ἐἶπηθ οΥἨ [π9 ον 8 τἀν, Ἰαΐον Τὴ Αοίβ χχνλἹ.) τοϑίβ Ου πηΐθηδθ]9 στουηᾶβ. ΤῊΘ 
τηδηζίοη οὗ ρῥγοϑι θη (1 ΤΏ6859. ν. 19)--- δ)η (Πδ΄ τὶϊμοῦ δ ΟΠοΙΑ] {1{10--τὸὐοο8. ποῦ ἀΐβργονθ 
16 τοοϑηῦ οϑι Δ Π᾿ΙΒΗταθηὐ οὗ [6 ουσοῦ. ΤΠουρΙ αὖ ἃ Ἰδοῦ ρογϊοᾶ, θη ἃ βοϊϑοίζοῃ οου]Ἱᾶ ὃθ 

Ἰη846, Ὡ0 ΠΟΥΪ665 ΜΓ6ΓΘ οἤόβϑῃ (1 Τίμι. 111, 6), γοῦ Αοίβ χὶν. 38 βῃογγβ ὑμαὺ Ῥβϑὺ] Ἰοδ πὸ οὔ σοὶ 
τους ργοϑϊἀθηΐβ. ἘΌΓΕΠΕΓ ΟἹ γγῈ 8}}4]} τηϑϑῦ τ 8.}}} οἴ ογ οοπβί ἀογδίΐοηβ ὑμαῦ ἃτθ βυρροβρᾶ 

ἴο Βυρροχί 8 Ἰαΐδυ δοτηροβί[ἴοη, δηᾶ 8}}8}} Ηπᾶ [μθπὶ ΘαΌΔ}} Ὁ ἰην δ]. 
Βαυΐ ψπδὺ ἴὉ τ 85 ὑμδὺ ὑτοιωρίοα [η6 ΑΡροβίϊθ ἴο ττῖίθ 18 θα 8}}Υ ὀχρ] αἰηοᾶ ἔοσλ ὑπὸ οομαἰ τοι 

οἵ [9 Ομυγος. Το ἔλῚ 810] ραβίου οουἹὰ ποῦ θυΐ 6 ἀθοΡ]Υ οΘοποοσηθα δοουῦῦ ἰζ. Ηθ Κηον ἰμδΐ 
αυΐοῖ σδομνοσβίοη 18 ποῦ ὀσρογΐίθησθ δη σοηῆγτηδίίΐοη. Ἐχοορὺ ὙὙΏΘΥΟ οἰγουϊηβίδῃοοβ ργονοηίοα, 
[9 8᾽ 'ΔΥ8 βροῃῦ ΘΟΠΒΙ ἀοΓ8Ὁ]6 {1π|6 ΟΠ 18}6 ἔστη βου: ]ϑτηθηΐ οὗἨ ἃ μυχοῦ (Αοἰβ χυ ϊὶ. 11, 18 ; χὶχ. 
8.10). Βυὺ ἀτγίνθη 88 6 μαᾶ Ὅθθη 80 βοοη ἔγοτῃ ΤἼθββϑδ)]οηΐοα ΟΥ̓ νἱο]θ ποθ, ἢ6 βου ρσῃΐ ἔγομι ἃ 
Ἰείδηοο ὕο Ῥγονϊὰθ δραϊηϑέ [ῃὩ9 ΠΟΌΪο οματο Ὀοὶπν δσαίη ἕοσπ ἔγου ἶπὶ ὈΥ͂ Ροσβϑϑουϊοῃ οὗ 
εοἀαςέοη (1 ΤῊ 655. 11. ὅ). Ὑνῖοθ ἢ δουρὺ ἰο Τοϊατη ἴῃ Ρόγβοι (1 ΤΉ ΘΕ, ᾿ϊ. 18); ομοθ θυ ΔΡρ8 
ἴτοα Βοσαθ. ΑἈπᾷ νθθη 818, ῬΓΟΌΔΌΪΥ οὐ δοοουηΐ οὗὨ [86 {πη τοδίθηϊΐηρ πιδ]ΐοθ οὐ Ἀ18. ΘὨΘΠΊΪ68, 
ἙφΟυ] ποῦ Ὀο Δεσοοτῃρ! 86 (ϑαέαπ ἀϊπάεγοα μ8, ὮΘ 8805), ΒΘ βοηῦ ΤΙ ΟΙΩΥ ἴῃ ἢ15 δίθαᾷ (1 ΤΏΘ588. 
ἰἰ, 2). ΝῸΣ γ͵ὋῈ8 1818 δὴν Πρ ὺ ἰαϑὶς [ῸΓ ἈΪΒ 80}}1 γουί Ὁ] δϑβοοίαΐο, τῦῶδο βϑϑπι8, ἱπαθοᾶ, {ΠῸ8 ΤῸΓ 

[0 δυο 1689 δἰίγδοίοα [9 Θ᾽, ΘΙ168᾽ ποίϊοο, ΤΗγοῦσ 116 τ ρογίβ οὗ ΤἰμοῦΥ ἰδ0 ΑΡοϑί]θ τῦδὲξ 
δτοδῖν σο͵οϊοοᾷ (1 ΤῊ 685, “ἢ. θ 5644ᾳ.); 6 τ1788 8019 ἴο 8ηκ αοἂ (μ8ὺ πηᾶοῦ 411 ρουβαους 018 (οι. 
ἴ, 6; 1. 14 544. ; ᾿ἰϊ. 8) ΤΘΥ “τ γ9 δἰοδἀξαβὺ ἴῃ 86 ἔλ} ἢ, 8 ΘΧΘΙΔΡ]9 ἴο 411 (ΟἈ. 1, 7) ἴῃ Ὀγο μουν 
ἴοτο (οἃ. ἷν. 9), δῃᾶ πη ἴμο ΟἿ γἰϑοδη τν ΑἸ σΘΏΘΓΑΙΠΥ (οἷ. ἷν. 1 8ᾳᾳ.). 511] Ηἷβ Ἰοησίηῃρ ἴο ὃ9 80] 6 

ΦΊΒΟΗΑΥΡ ἀδίοα θοΐ ἘΡΙδ.165 ἴῃ δ8; ΟΟΧΥΒΈΛΒΕ, ΑἸΕΟΒΡ, δηὰἃ ἘΠΙΙΊΟΟΤΤ, ἰπ δ2-δ8; ΤΟΌΧΕΜΑΧΕ, ἰῃ δ9-δ4. ΤΆπΝοκ, 
δδοαὶ δέ-δ5 --ὖ. 1. 



4 ΕἸΕΩΤ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌῚ, ΤῸ ΤῊΡ ΤΗΕΞΒΑΙΟΝΊΑΝΗ. 

ἴο υἱβὶΈ ἐθτὰ ἰιηΒοὶ ἰδ ποῦ δὖ 8}1 δδιβα (Ἂἷ. ἰ1ϊ. 10 844.) ; γδί μοῦ ἰδ τγσδϑ 7υδὺ τ μαΐ 16 Βα 
Ἰοδγηϑᾷ ὑβγουρὴ Το [μδὺ Ἰηᾶποοβ ἢἶπι ἴῃ [86 τηθδη [ἰτηθ ἴο Θοιησηπηθ ἩΪΓῺ Βθῖὴ δἱ 16δϑὶ 
ὉΥ Ἰούϊοῦ. Ηρ Μ|1 ὑΠΟΓΘΌΥ γοῦ ΠΟ ΓΠΟΣ βγη σίμθη τ Πδὺ ὙΙΤΔΟΪΏΥ Π88 ὙΓΣΟΌΡΙ, ΟἀΓΔῊ ΘΥΟΡ 
Ὡροΐον [86 Ὀοηὰ Ὀούτθοι ἃ ἴῃ 86] δηᾶ ἰ0 ΠΌΣΟ, δηᾶ ὉΥ ἢἷ8 Ἔχῃογίβίοη ΒΌΡΡΙΥ πδὺ ἢ6 δᾶ 
ΟὈΒοσνϑᾶ ἴο Ὀ6 δπιΐηρ ἴῃ ἰῃθη. ΑΔΒ 19 τοδᾶργβ οὗ 6 ἘΡρὶ5019 ἀγὸ ἔβόογο σϑρσχοβεηίθα, (ΒΘΥ͂ 
ΔΡΡΘΟΔΡ ἴο τ8 ἐπγουρσι) ουῦ βιδηΐῃς ἴῃ (86 ἔγοββηθβθ οὗἨ {πον Ζ8 1} δηὰ ἔγεῦ ἰόν, Ὀαὺ τοῦ 88 
θορΊΠΏΘΙΒ, ἴῃ Πο6ο( οὗ οϑἰδ Ὁ] ΒΕ: ηΘπῦ ; ἰγου Ὁ16α, οα. [9 ΟὯ6 ᾿δῃά, ὈΥ͂ ἃ τ δηὺ οὗἁ οἰ δδὺ ἈΡΡΓΟ ΒΘ βίο, 
δηᾷ ἴῃ ἀδησοι, οὐ [6 οἴος, ἔγοϊῃ [8.6 [θστΌγΒ οὗἨ Ῥουβθοῦ 0 δῃᾶ ἰμ9 ροῦον οὗ ἀοϊυδίοη, ΤῈθ 

, ἈΡοβῆο, μβοινόνον, ὑγοδίβ [Βθτὰ τ ἢ 8. ποῦ]θ ἐθηάθγιοββ, τ ποῦῦ ὀχ γοεβίηρ αἰδίγϑὺ Ομ δοοουηΐ 

οὗ ἰμεῖν ἱποχροσίθῃοθ, δηἃ Κῆονθ ΠΟῪ ἴο οοτηΐϊηθ ἱῃ 1820 τὺὸϊδοϑὺ ὙΔΥ δηοουσδροσαθηῦ ΜΒ 

δατηοῃἑίοῃ. 

4 8, ΟΕΝΌΙΝΈΝΈΒΗ ΟΥἨ ΤῊΞ ἘΡΙΞΤΙΈ. 

ὙΓ8δὲ ΟἸϑπΑῦΒΕΝ Ὑτοῖθ 88 ΑΓ 88 1840 δρουῦύ 86 ΕἸγβῖ ΕΡρ δι19 ἴο 18:6 ΤῊ ΘΒΒ2]Ο 88 ὈοἱὩ 

οὯ0 οὗ ἴΠ6 ἔδυ ΝΟῪ Τοβίδπιοπΐ Ἐρ᾽ϑι]ο8, ἐμαὺ ἢδνο δὰ [Π6 σοοᾶ ογτίθμῃο το Ὁθ αἰἰδοκοαᾶ ΠΟ ΕΠΟΣ 

ΟΓΙΔΘΕΪΥ ὯὨΟΓ ἴῃ σϑοθηΐ ὑὐπη68, τν 88 ποῖ αὐἱΐθ οοττϑοῦ ουθῃ ἔβθη. ΕῸΓ δγοδὰν ἰη 188 δὰ Βασε 

(ἀἷδ Ραδίογαϊδηὶ4 76) απὰ ἴῃ 1886 ΒΟΗΒΑΡΕΒ (067 «ροδίοί Ῥαιζι8ὴ) Ὀτουμδῦ ἔογνατα δἰ Ἰϑαβῖ 809- 

ν᾽ οΐοηϑ δραϊπδὶ 118 σοπυΐηθηθβ8. Κίἰ'ποο θη Βασε (Ῥαιμίωδ, 46᾽ «4 »οδίοἴ σεϑι Οἠὐγἰὶ͵ 184, Ρ. 

480 : ΜΠ ΘοΥγοογδίίοηβ ἴη ἐλθοῖ, ζΖαλγδῥ., 18δδ, 11.) 88 ἀροϊδοὰᾷ δραϊηβὺ ἐμ 6 δι ΒΘ, Οἱ Υ ποὺ 

ΟἿΪΥ οὗἁ {89 δοοοῃᾷ, Ὀπΐ 4180 οὗ {6 ΕἸγβῦ ἘΡΐ53116 ; ποῦ, Βονγονογ, (μαὺ (818 788 8ΗΥ τοϊϑίοσί 9 

ἴον ἴὸ ἢ [ῸΓ [9 ΤΟΒΌΪΌ ΘΔ ΟἿΪΥ ὍΘ ὕ8:6 ΓΘΟορηϊοη 80 χαπ ἢ} {Π|6 πιοτὸ ἐμογοῦρ οὗὨ 1ζ5. ῬΘΟΙ] ΑΓ 

ΟΠ δγδοίον δηά Ὠἷσἢ γδ]6. 
ΤΊ|19 ουϊάθηοθ οὗ δητἰ ΟΣ ῸΓ οὐγν ἘΡ ΞΕ] 8 ΠΟΙ ΠΟΣ ΒΈΓΟΠΡΘΥ ΠΟΥ ἬΟΔΚΟΙ ἔμδη ἰΐ 'β, 6. 9... ἴο 

{Π0 Ερίβι16 ἰο [9 Οα] διΐδη8, δηα [μ 80-68]16 ἃ ἱπίθγῃ 8) ζγου πα 8ΓΘ 411 (ηλὺ ΒδῸΓΣ Ὄσροϑ δραϊηβί ἴἰ. 

Ης ἢπᾶβ (πο οοπίοηΐδ ππϊτηροσίδηϊ ; (Π6Γ6 18 δι αὐΐογ Ἰδοῖς οὗ βρθϑοΐαὶ ἰπίογοβϑῦ, οὐ ὑγϑοἶβθ τοι γθ; 

ἸΊΘΓΘ σΘΏΘΓΑΙ Θχ ογίδίϊοπΒ, Ἰηβέγαοίίοῃβ, ν᾽ 1568, Ἡ ΠἰΘ ἢ ἰπ οὗ ον ἘΡΙδ.168. ΘοΟῸ ἱποϊ ἀθηἴ4}}}, ἃτὸ 

Βθγοὸ [86 τιδΐη ἰηΐησ. Βοϑίᾶοβ, (86 ἘΡ8116 βῆονγβ 1180}} ἴο 6 ἀορϑηάθηΐ οῃ ἴμθ ὈοοΚ οὗ Αοἴβ ἀπ 

ὁπ οὗμοσ Ερίβίϊοβ;; θϑρϑοΐδ!]ν ἀο τὸ τηϑοῦ τὸ ἢ ΙΏΔΗΥ ὑπ ΐηρβ (0 τουχϊ πᾶ π8 οὗὨ 186 Ἐρίβι1]ὁθ ἴο [80 

Οοτϊπιίδηβ. ΤῊΘ νυ ΥῪ ἀοίαἰ]θἃ βίαὐοπχθηΐ οὗὨ [η6 δοηνογβίου οὗἩ ἐῃ9 ΤῊ ββα]πῖδηΒ ΔΡΡΘΑΤΒ [0 ὃθ 

ΔΙ ορ οί 6. αἰηλ]θ85: ΜῈΥ πεῖ ἴο ἃ ΘΒ ΌΓΟ ουοσυ  ΐπηρ {πᾶὉ ἰδ ΒηΟν 8 ἔγοπι ἰ(8 οὐσῃ ΘΧρογίθῃοθ ἴ 

Μογϑουον, ἰδ ἴθ δββαπηϑὰ ἐπα [0 Ομ ΤΟ. ῃ88 ποῦ Ὀ6θὴ Ἰοης ἴῃ οχίϑιθηοθ, απ γοῦ ἰΐ ἰ8 δεβογίϑα 

ἐπι80 'ῃ ΘΥ̓ΘΤΥ Ρ͵8δοθ 1ὑ ἰβ ΘΟΠΙπΘηἀθα 88 δὴ οχϑιηρῖο οἵὗἁ ζ τὰ (οἰ. ἱ. 7, 8); {πὲ δ Π88 ΔΙγθδαν 

ἩΒο 8. ὈΓΟΙΒΟΥΪΥ ον ἴο 186 Ὀτοίβσθῃ ἴῃ 411] Μαοθάοηΐα (οὶ. ἷν. 10) ; {δ τ [8.4] ὑπ ογὰ 18 

ΔἸΓΟΔΑ͂Υ ἰτηπλϊπϑηΐ ἄδηροῦ οἵ (86 ργθυδ]θποο οὗ δὴ ἰά]ΐηρς ἀἰβροβιιίοη (οἱ. ἰν. 11); δῃηᾷ ΔἸΓΟΔΑΥ [188 

Ῥδαϊ οῃο6 8η4 δραΐῃ ἀοϑὶγοᾶ ἰο γοίαση ἰο ΤῊ ββδ]οηΐοα (ἢ. ἰ,. 17 84ᾳ.. Τϑδὲ ἰη6 ἘΡί8|10 Βρ6 8 Κ9 

οὗὨἉ [86 οοταΐηρ οὗὨἨ ἰδ 1οτᾷ ἴῃ 8 ὙΘΓΡΥ ζαταὶ αν ὙὙΔΥ, ΒΔῸΓ ͵θ8 ΘΟΙΩΡΟΙ]θὰ ἴο 4110 ; Θεβϑῃ 1} 88 

1 ΟὐΥ. χν. ἢ δῃᾷ {θῃ αζδίῃ, ἢ6 {πη κ8, αυΐίθ ΟὐΠΘσυγίβθ, ΤΔΓ ΙΔΟΤΘ ἷπ [06 βέ}]9 οὗ [80 Φο νυ 5Ὰ 

ΒδΌΐΒ ἐμὴ ἴῃ [πὲ ρ͵δοθ. 8.0 δἷβο [89 ὙᾺΥ πῃ Ἡ ΒΙΘΒ ᾽ξ Βροδῖβ οὗ [820 βυξεοτνίηρθ οὗὨ [π6 ΦΟ δὲ 

ΟἸ τ βεΐδηβ, δῃ ἃ δ γοδαν ἰδ κ6Β 0. φτδηίϊθα 116 ἀθβίγυοίϊοι οὗἁἨ δογπβαὶοπι (ἢ. ἰϊ. 14, 16), 16. υἱίθ 
ὈΠΡΔΌ]η6 ; δη ΘΑΌΔΙΥ 80 1 ΤῊ 688. ν. 97. 

ΒαυβΒ δἰίδοὶς 88 τηοῦ ἢ ποιπιΐηρς θαῦ οοπέγδαϊοὐΐοι : ἤτοπι Κόοι (1848), ἴχοη Θϑρϑοἑδ! ]ῦ 

ἔγοιη Τυὔὕνεμλνν (186δ0--59), ἤγοῃ Ἧ π18. απιμμ (ϑέμαᾶ, πᾶ Κγὶι., 1860, ἴν.), ᾿Άκοβ (άα8 αΡ. 
Ζοϊίαϊίον, 1. 108 ; 1868), ΒΕυ88 (Θ΄ δοῖ. ἀν λεῖϊ, δολγίγεοη ἄο8 Νεμεη Τοβίαηι., ἃ οἃ., 1858 ; δὰ 

οἃ., 1860. “Τ|ι0 βθβρίοϊοπ ΡΡΘΑσΒ ἴο ὍΘ ΔΙΛΙΓΓΑΓΥ, χοῦ Ρ ἰο ΆΨΟΓ 8 1ιἰβίογὶ 61] βυϑύθπι. ἢ), 
ασκειῖκε (Ἰβασοσίζ, 3ἃ οἃ., 1854), 1αρϑιῦσθ (Νο ἱπαθοᾶ βοΐβ πρ ὑπίθπαῦο δεοίίοηβ οὗ ἷ8β ΟΥ̓, 

ϑιμά, υπὰ Κγὶϊ., 1864, 1. ἀραϊηβῖ Ηἶπὶ 1, ποιηδμη δηᾷ οὔθ 15), ἤόσμανν (ἀἐ6 λεῖϊ, ϑολτυν 

Νειιοη, Τερἑαηιδπίδ, 1. 210: 1862), Βιξεκ (Εἰπιοϊἑιησ ἐπ᾽ Νοιι6 Τοδίαηιεπέ, 1862), δῃηἃ οὐθῃ (85 

τορος (μ0 Εἰγδὺ Ερΐ5116) ἔτοπι ΗΙ ΘΕ ΝΈΕΣ (Ζεϊ(ϑολγ 7 ἩΓϑεηϑολ. Τλεοϊοσ δ), 1862, 111. 

ΤΙαὶ [86 σοι θη οὗὨἨ 1μ6 Ἐρίβϑε19 δὸ πηϊπηρογίαμε οδὴ Ὀ0 δἰδιπηοὰ ΌΥ ΒΑΕ ΟὨ]Υ ἤγοτι Ε8 

Βαυΐης 8 6Υ0 ΘΧΟΪ ΞΙγ 6] ΤῸΣ δοβίγδοὶ ἰάθδ8, απ οὶ ἴῸΣ 1ἰνίηρ Ρϑυβομδὶ ἰπίεγοείβι ΗΘ ΡΠ 
οοπηὐγααϊοίβ Ἀἰπιβοὶ ἢ, Πα ἴῃ [89 βοοίϊοῃ ου {86 Ῥαγοιδία 9 βπᾶβ [86 (5011{4γγ} ἀορτηδίίο ἰᾶθ8 

(μαὲ μὰ 1εᾶ ο [80 οοπιροκίξϊουι οὗ ἐμ0 Ερίβ116. Αὖ [86 βδιηθ {ΐπιθ, ὁπ {16 ΔΙ ἶΥ δηὰ [110 αἰ [2 Γ 

6566 ΟΥ̓́Τ Ἷ8 ἰᾶθα, Θοηραγοᾶ τὸῖτίι [ἢ 9 ἑϑδοιβίηρς οὗ [16 Αροβίϊο ϑίβθν βου, 9 ἀθοιἀοβ πβὺ 88 Ἀθ 



5. 8. ΟΕΝΌΙΝΕΝΕΘΘ ΟΕ ὙΠῈ ἘΡΙΒΤΙΕ, δ 

ἄοοθ ΟὨ {86 ηαοδίϊομβ οὗ β[7υ]6. Ὑ ΒΘῺ 8 ΣΟΒΟΙΆΙΒΠΟΘ ρΓοβοηΐβ 156] ἢ, 10 τηυδῦ ὍΘ ἃ ΒΟΓΥ1]6 ᾿πλϊΐϑ 

ἴοα ; Ὀπὺ 16 ἃ ρϑου αγ ἐμβουρῃῦ οὐ δὴ οτἱρίη αὶ δρρ)οδίίοῃ οοσῦγ, [6 ἐδ 8 βαἰἃ : Τὺ ἱ8 
ὈπΒρδα] 6. [ἡ ἐγυίι, (89 ρΡοϊηΐδ οὗ δφγϑοιηθηΐ τ ἢ οὗμον ἘΡ βι168 δ΄Θ ποῦ σηογΘ ΤηΔΥκΚοα (ἤδη, 
ἴοτ ἀχϑτρ]ο, θοΐσοθῃ ἴΠ9 Ερίβι19 ἴο [π6 Βυϊηδη8 δῃᾶ {δὶ ἴο (86 Οαἰδίίδηϑ, δῃα ἴῃ ΘΥΘΥΥ ἰηβίδηοθ 
1890 ποτὰ βυϊ(8 [ὴ6 οοῃμηθοίίοη. Οἱ {110 Οἴαῦ Βδπᾶ, ψ ῃδῦ Π6ΓΘ 18 οὐ ρῥϑοι δῦ '8 ὈΥ ὯῸ Τηθ8ῃ8 

πδροϑίοϊο. ΤῈ οσρυδίοη γΥ1}}} ἤδνθ ἴο ΒΟΥ ΠΟΥ͂ ΥΟΓΥ ῬΔΌΪΐπθ 106 ὙΠ0]6 18, Θνθὴ ἴο [0 

ἰοοῖῖ69 οὗ ᾿μουριιὺὶ δηα βιγ]9. 
Οἱ ἰμ6 0], ὃ τησδὲ Ὁθ Βαϊ (δαὺ ΒΑυΒ οὐϑὴ ργθοὶ 68 1 τ.561} ἔχοι πηἀθογβίηδίηρ [9 

Ερίο. ὙΥΒδὺ ἢ ὌΓΖ658 τ} ταοβὺ Ρ]ΔΌβι Ὀ]Π Δ Υ 18, [6 ραίαγβα (μδὺ δοθιη (0 6 ἱποοπβίβίθηϊ 
ψὶἢ ἰδ 9 οοτηφοβίἑζοη οὗἩ Τὴ 9 ΕΡΪδ5119 ϑοοὴ δἴϊτοσ ᾿[μθ ϑβίδὈ } θῃσαθηῦ οὐὗἩ ἰῃ9 ομυσοι. Βαῦ 1 ττῸ 
τοοκουη [Π6 ΑΡΟΒΕ]6᾽8 ταϊηΐϑίυυ ἰὴ Βούοϑα, ἴῃ Αἰθηβ, Δ ΠΟῪ 4180 ἴῃ ΟοΥ ἢ} δ δυουΐ Βα] ἃ 
ΤΟΔΓ, δηᾶ γορσγόϑοηῦ ὅο ΟΌΓΒΟΙνο8, ΠΔΟΓΘΟΥ͂ΟΓ, [86 ὈΠΌΒΌΔΙ]Υ βυυ ἡκίης Ομ άγϑοῖογ οὐἔἁὨ [8.6 Ομ ουβίοῃ 
(δαὶ μοᾷὰ ΠόΓο (δίκοη ῃ18Δ00, γὙο’ ροσζοοῖνο (μδὺ ἃ ΒΡΘΘΟῪ δηᾶ ᾿]Ἱἀοβργοαα ργοραραίίοῃ οὗ (ἢ6 ἱτὰ- 

Ρογίδῃηϊ ΠΟῪ 18 [ΠΥ ΘΧρ] δἰ πο ; δηα ΠΟΥ ΠΘΓΘ ΤΔΟΓΘ ΘΑ5ΪΥ ὑπλ αὖ ἃ πηδγϊτἶπηθ Θπιρογίπτῃ, 1119 
Οοσί μεν, ταῖσδ ρθορ]9 οομλ6 ἔγομι 811} βἰί 68 ἕο σσβοτῃ Ῥδὺ] Βδ πὸ ῃθϑᾷ ἰο [6}] [8 ΒΟΥ οὗἨ ΤῊΘ8- 
βδὶ οηΐοϑ, 828 [9 Σορογί ἱμβογθοῦ μα δ γοδαν σοδομῃοᾶ ἰμϑῖὴ. 4.5 ἴο Ῥϑ0} 8 ανίηρ ὕγ [818 Εἶτωθ 
ἀρεοίγοὰ οὔοθ δηὰ δραΐῃ ἰοὸ υἱβὶδ ΤὨθββϑ] οἶα, οἡ ἰδαὺ ροϊηΐ δον ψμϑὺ τγτὰβ εδἰἃ Ὀθίοσο ποῖ 
δηοΐθονῦ ψογὰ ποοᾶ Ὀ6 ψαϑῖοᾶ,. Ταῦ [86 σὨυΓΟΙ ΒΒ ΟΙ]α ΔΙ ΓοΔΑΥ ἤδνὸ Βον 8 ὈτοΙΠΘΥ]Υ Ἰονὸ 
τοπαγὰβ (9 ΟἿ ΓΙ ΕἾΔ Π8 ἰῃ Μδοθαοηϊβ, δη (δῦ, οὐ {Π|6 ΘΟὨΕΓΑΓΥ͂, ὕθοτο νγοῦθ ἴΔ0}(8 ἰο ὍΘ 66}- 
δυγοΐ, ΒΌΟἢ 848 ἃ ἴλη 8.164] ᾿πΠ0]0]θη66, ον Ἰοης {ἶπη0 αἴθον 108 Θβίδ Ὁ} 1Βητηθηΐ 88 Γϑηθὶγοα ἴον ὑμαν 
ΤἸηάοοά, οἵ ὑπὸ Ἰαἰϊον δοὺ 1ὺ ἰβ ἴο Ὀ6 βαϊᾷ, {1ῶὖ 10 18 ΤΟΥ͂Θ ΘΑΒ}1Υ δοσοιυπίοα ον δὖ [89 Ὀοσίπηίηρ, 

ἡτητηο ἀ; Δίο] Υ δίζοτ {86 σοηνογβίοι, ἤδη βυ ὈΒΘαΘ ΘΗ δ ἃ {ἶπιο οὗ ἀποὺ ΘΟΠΙΡΟΒΌΓΘ. 
8111} πλοσο 'β ἐμαῦ [8:6 6,86 ἰη τοζαγὰ ἰο ἐμ) ἀοοίγί πο οὐὗὁἩ [0 τοβυγγθοίΐοη. ΤῸ 6 βῦγο, ΒΑΕ 

ἐπί κα {πὶ [86 δηχίοίυ δὐουῦ {Π6 ΟἿΣΙ Δη8 0 δα [81]]10ὴ 831060 οαπηοῦ Ὅ6 οοῃοοϊνοα ἃ8 
Θχ ϑεϊησ ΟὨΪΥ ἃ ΟὟ τη οη (118 ἴδον (6 Τοππαϊΐηρ οὗ [86 ΟΒΌΓΟΙ, αΐ Σαίθ 6 Ὁ ἱπι|ρ0}165 ἐΠαὺ ΠΟΔΙΪΥ αὶ 
ξεπεγϑίζίοη οὗὁὨ ΟἸ γίβιϊδηβ μα αἰγοδὰν αἰθᾶ, Βαύ οου]ὰ {μογθ ποὺ θῸ δηχίθευ 88 ἴο [πο 809 οὗ {16 

ἀερατίοα, Γπουσὶι ἔμθγῸ τν6γο Ὀυΐ ἃ ἔθτν οὗἨ [μθτὰ ἢ ΒΟΠιΘ ῬΟΓΝΔΡΒ τη ΔΓΓΥΓΒ ἢ ΟΣ Θυ6 ἢ ΤΒΟΌΡὮ ΠΟῚΘ 
μλὰ ἀϊοά ἢ ἱἶ οὨΪγ, ἴῃ {6 {ἶπιθ0 οὗ ρΡεγβοουίίοῃ, [89 πϑϑγηθ88 οὗ ἀδαίῃ βἰοοα τποσο ἔπη Ὁ808]}}Υ 
ἐδγοδίθηΐης ὑὈθέογο 80 6γ68 οὗ 8172 ΝΑΥ, τηῦβῦ γ71ὸ ῃοΐ δῖ ἰῃ ἰπσγῃ : Βρροϑίηρ ἰπαὺ [Π6 ἘΡΊ3116 
Ψ6Γ0 ἘΡΌΓΙΟΙΒ, ποῦ πιαϊ θη {111 ἃ ᾿Π οὐ ΐπηθ δον (Π6 Τοππαίμρ οὗ [86 Ομ υΤ ΟΣ, αἱ ἃ ροσϊο 8180 ἤθη 

ἴλ0 οἶθαῦ δροϑίο!ϊο ἱπβίγποίίοπ μδὰ Ἰοπρ ὈΘΘῺ ΘΥΘΡΎΥ ΒΘΓΘ βργοδὰ δυγοδᾶ, τ μδὺ ἔογροῦ ᾿ου]ὰ 
δἰ μᾶνὸ ᾿ἰπνοηΐοα ὄυθὴ ἤθη Βθ0 ἢ ἃ 6836 οὗ ἀΑΥὶς δΡΡΥθ ϑηβίου, 88 ὑμδὺ (89 ἀθδΩ πϊρῃΐ ἴδτο 
τΌΓΒ6 [ἤδη ἴΠ086 ΨΠ10 Βῃου]ᾶ βυγνῖγο {1}} {π6 Οοἰηΐησῆ Βα (8 ΔρΡρΥΘῃΘηβίου τοῦ 6851} 
δΙΐδ6 δΙΠ0ης που ΐσθϑ, ΜγὙ}Π0 δα οηογοᾶ [6 δροβίο]ῖο ἱπβυγαοίϊοι ἴῸΓΡ ΟΠΪΥ͂ 1 Γ6Θ ΘΟ Κα. Νοῦ 1668 

816 ὍἨῸ6 πϑιἰβοὰ ἰπ δοκίηρ : δῦ ἔογυοῦ ᾿σου]ὰ ἢδνο δ] ουγοὰ (86 ἀροβί]θ, ἃ 11ξοίϊαιο αὔτ δ} 

ἀδδίῃ, ἰο τυγὶϊθ δϑουῦί ἴὴ6 Βορο ὑμδῦ ἢ6 ἰπι861} ταϊσῦ βαγνῖνο {1}1 [86 Οομίηρς (οἢ. ἱν. 17} 1.8 
ςοιηροβοᾶ ἰπ 9 Ὀοσίππίησ δηᾶ ὈΥ͂ δὰ] Βἰπι861 ἰὴ 6 ΒΟ]ο 15 1 161]1 106 ; 28 ἃ βοίΐοη οὗἉ ἃ Ἰδῖθ 
ἀλίο, [6 τυ 019 ὈΘΟΟΙΏ68 ἱπΟΟΙΏΡΓΘὨΘΏΒ10]6. 

Τρδί πο] 8 ροοά 4180 ἴῃ ἃ ραγ οα]Δν τοϊδίϊοη. Βᾶσπ Βηα8 βοιῃθί ἷης δὖ γατίαποο τὶ [ἢθ 
ἈΡοβί]θ᾽ 8 τ ϑπηοῦ, ἴῃ [Π6 ΜὙὼῚ7 ἴῃ ὙΠΤΊΟΘΙ [ἢ Δ ΠΟΥ 86 [8 ὉΡ 086 δον Βἢ ΟἿ δ 89 88 ἃ τηοῦς], δπὰ 
85441}5 ἐδο0 ὅε γ ἰοῦ. Ηθ 18 8010 ἴο γϑοορῃΐΖθ ἶτὰ ΟὨΪΥ ὙΒθὴ ἢθ 18 οοηΐοπαϊηρς τ ἢ (89 
δεν ΟἸγίδιΐδηϑ, Βαΐ {Π 6 γοὰὶ ἀροβίϊο ἱπέοσυτωθ π8 ον [ἢ 6 ΟΠ ΌΣΟΙ 65 ἴῃ 9πθ8 τοὐ]οϊσοα ἴῃ Ὠΐ8 
ΠλΪηΒίΣῪ ((Δ]. ;. 22 844.), δηᾶ δὖ ἃ τη 0} Ἰαΐον ἀδῦθ 6 τη 8.68 ὁ0]] οί ΟἢΒ ἴῸΓ {116 βαϊπίβ ἴῃ Φογα- 
βδίοη. Οἱ [6 οἶδονρ μαπά, πο βυϊξογϑα ποῦ Ο"]ΥῪ ἔγομι [86 ἔα180 Ὀτοίγθη, Ὀὰυΐδ ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ͂ 4180 ἔγουη 
16 49:5 (9. ον. χὶ. 394-26). Απᾶ {Πδὺ 18 τ ϑαῦ τγὸ τηθοῦ ὙΠ ἴῃ Τ ΠΟ Β8 4] Οηΐἶο8 : ποΐ γοῖ, 88 δθο- 
πΔΓΩΒ ἱπ ΙΩΔΠΥ ΡΪΔ609, ἃ ὁ υἀὐλίϑι10 βύγ] θ τ δ Ϊπ [ἢ 6 ΘΠ υτοἢ, Ὀαΐ, Βυ 80] ἴο (ἢ. ΘΑΣ] ΟΣ ρουϊοᾶ, δῇ 
διϊδεῖς ἔγοπι τὸ [Πουῦ ὈΥ δυο οι 6. ἀηὈο] ον ηρ ὅθνβ. ὙΠΟΓΘ 18 πο στουηᾷ ἴον [Π6 1468 οὗὨ ΤΡΒΙσΒ, 
(δα (9 ΑΡροβίϊο 18 ἐγγίηρς Ὀεξογομδηᾷ (οἷι. ἰἷ. 8, ὅ, 6) ἴο ἀνοτί Φυάαϊβιϊα ΔΘρϑγβί ἢ Β : 1ὑ τῦ8β σαί που 
ΌΟΙ νης δον ὑμδὺ 8]διηἀογοὰ [0 ΑΡοβί]ο8 88 δρίδίουβ, δηἃ 829 Ῥϑύβοηὺβ ὙΠῸ δαίογοᾶ (80 
ΡΘΌΡΪΟ ἔγοπι στηοινοβ οὗ δι) οι δηα στορῦ, ΤῈο Βοιηδὴβ σουϊὰ ποὺ οὗἨ {δμϑιηβοὶνεβ ἢδυθ 
(δου ῦ (ἢ 08 ΘΟΣΥ οὗ τορδγάϊηρ [9 σοϑρ6] 898 ἀδηρογοῦβ ἴο [86 Βίδίθ: (πο ῖσ τηοάθγαΐθ ΘΟΌΣΒΘ 
ὄνθη βῆον, {π2ὺ0 (Π6Υ ἰαϊὰ πὸ φγϑαῦ βδίγεβϑβ οὐ [19 β]δηᾶον ἰΐ86], ΤΠΟθ96 ΒΟ ροὺ ἰδ ὮΡ Ὑγθ τὸ 
ἦστε. Τιραὺ 99:18 ρογοοίνϑα βοοϑγ ἐμὴ [86 Βοδίμϑη ἐμ6 ρον θγὺ οὗἩ [86 ρο806] ἰο τγδπβίογια (ἢ 6 



θ ΕΙΕΞῚ ἘΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ῬΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΤΗΕΒΕΒΑΓΟΝΊΑΝΑΗ, 
ϑιαισηαηνασεδιχν, 

ἸΟΓΙ], 18 νι δῦ τγαϑ ἴο Ὀ0 οχροοϊοα : ἐμδὺ [ΠΟΥ ταϊϑοὰ [ῃ6 σῆδγρο οὔ ἃ γονοϊ αὐϊοηΤῪ τηονοτηϑηΐ, 5 
"86 116 οὗἉ οἷν ραβδίοπδίθ μδίγοα, ΤᾺ ΘΥΘΙΟΓΟ 4180 ἀο68 {πὸ Αροβέϊθ ργοὺποιηοθ ΟἹ ὑΠ 61 ἃ ΒΕ σΘΓΘ, 
δαὺ νν6]]-τοογι θὰ, ̓ υδρτηθῃῦ (οἢ. “ΐ. 14 8Βα4ᾳ.). ΤΏΘΥ Ὠᾶτνο Εἰ Ποὰἃ τΠ οἷν ΜΘ βϑίδη, 88 ΓΟΥΤΌΘΕΥ ὑποὶγ 
0]ἃ Ῥσορῃοῖβ ; [86 Ὁ] ΟΥ ΘΓΒ οὗἁἩ [Π6 Μοβδίδῃ ἴῃ πᾶθ8 [ΠΘΥ πᾶνθ ρογβοουϊθα, δηἃ πο 8180 ἔῃ 
Ὠᾶνθ αἀιίνοη οὐὔδ ὰ8 ΑΡοϑβίϊ]68: ἔγοτῃη ΤἈθββδ]ομΐοδ 18ϑὺ οὐὨ 4}1, Ὀυδ Ομ Ῥχονίοιιβ οοοϑϑίοῃϑ 8150 

(σομΡ. Δοῖβ ἰχ. 238, 29: χὶϊ, 50; χῖγ. 19. Τὸ δοσγὶϑί οδπηοῦ Ἀἰπᾶοῦ 18 ἔγοπι σοίοστίηρς [ἢ 6 

βίδίοιηθηΐ ἴο [Π6 ὙΔ80]6 οὗἩ [89 ρΡογβοουϊίοη οὗἉ [η9 Αροβέϊθ, ν" Βἰοὶ 18 τπ8 ἔδκϑηῃ ἱοροῦθοῦ 85 ΟὴθΘ 
δοῦ ; δΔηα 680 ἸΣΚονν180 ἴῃ 126 6880 οὗἨ ἢ Ῥσορμοίϑβ. Βυΐῦ ἴῃ [18 ὙΔΥ, 8805 ὅῃ6 Αροβίϊο, [ΠΟΥ 81] 
ὯΡ ἴδ: ΤηθἈ 5076 οὗὨἉ ἐἸιοῖν ππροᾶ]γ ἃπᾶ ΤΑ ΒΔ ΓΠΤΟΏΪΟ ἔθαροῦ. [0 18 ποῦ βἰ τ Ρ}ν {80 οὐττιηι σέο ὲϑ 
δλυπιαπί, ἴὰ ἴῃ6 Β6η86 οὗ ἃ ΤΓδοϊξαβ, (παῦ μῃ6 ὈρΡὈταϊἂβ ἴθ ὙΣῚ, θα  ἰμΐ ΠΟΥ ΔΓΘ ΘΟΠΙΓΤΆΓΥ ἰο 
τη6η, ἴῃ ὑμδὺ [Π6Υ νν1}} ποῖ βυδον [86 ποσὰ οὗ βαϊ νγδιΐοῃ ἴο Ὅθ βροόκοῆ ἰο [Π6 ἀθη 1168. 80 πο 

[Π6 τγδίἢ 8 οοὴθ ὍΡΟΣ ὑπ θπ,, ΤΟΔΑΥ Ζ0Γ [0 ἤη8] ὑπγθὶ. 068 ποὺ [9 ΑροΒβί]9 ἢθΓΘ βΒρθδκ αυΐΐθ 
ἸΙΚῸ ἃ ρσορβοῦ οὗ ἀοᾶ, π5 45 ἰῃ Βοτα. ἰχ. ἢ 
. ΑἈπᾶίο νΒδῦ ΠΟΥ ἄο68 (86 Ψ80]6 ἀιιοαθ ὙΠιαΐ οὗἉ {1:6 ἀοἰα!]οἃ τϑοὶί] οὐὗὁἨ ὑμηρ8 {πᾶν [89 
ΤΕ ΟΒβδ] οηΐδηβ Κπον ὈΥ Ὁποῦ οσσ ὀχρουϊθησοῦ [ἢ {18 ΠΕ ἽΣΕΤΤΕ 8130 8068 ποίῃηϊηρ Ὀυΐὺ 8 ζ1ι.5}- 

ἱπρ οὗ 10 Ποασῖ, δῃᾷ ἐπ} 6 {πδὺ ΟὨ]Υ ἰη [πὸ ΘχοσγιδυοΒ δηα ἱπβίσπιοιϊοηβ (Ὁ. ἷν. δηᾶ γ.) δτθ 
Ὑ6 [0 806]ς ἔθ Γ 186 οὈὔοοί οὗ {π6 ΕΡίϑι1θ6.Ύ ὙἯ7ο μοϊ]ᾶ, οἷ (ἢ: δοηύδασγ, [μδὲ ὕο ἀοβουΐθθ 189 ἥτεῖ 
[Ὀγθο οἰαρίθγβ 88 8[γ1]958 18 ποίῃΐηρ 6180 Ὀυΐ ἰο οΟὨἕο88 ἰμαῦ ὁπ Ὧο68 ποὺ γϑὺ πηδογβίαπα [6 
ἘΡ 8016; τ ΠΟΓΘΔ5 ὑοῦ ἴο πηδογβίδηα ἴΐ τΥ'}} Ὧθ [6 Ὀοβὲ νἱηαἀϊσδίίοη οἱὗἉ 108 ζΌ ΠῸΪΏΘΏ6Β5, 

4 4, (ΚΟὕΕΒΕ ΟΕ ΤΗΟΌΘΗΤ' ΑΝ ΓΜΡΟΒΤΥΔΝΟΕ ΟΕ ΤῊΝ ἘΡΙΒΤΙΈ. 

ΤῊΘ ὙΘΓΥ͂ ΒΙΤΏ}]9 ΘΟΌΣΒΘ οὗ ἐποῦρΑί ἴῃ [86 Ἐρἰδέ16 18 δβ ζ0]]Ο8: Αἴδον ἐμ βαϊαἰαἰιίοι οἷ. ἱ. 1 
ΘΟΙΏ68Β [86 

ΕἸΉΒΥ ῬΔΕΤ, ΟΝ. 1. 9-ἰπΠ. 18, ῬΕΈΒΟΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΠΒΤΟΒΙΟΑΙ, 

Ι. ΘᾺ. 1. 3--ἰ, 16. Ῥαὰ] βἰσηΐῆοβ ἴο 189 ΤῊ 986]οηΐδῃ8 ἐμ σοπυΐποπο88 οὗ 8 ργϑδοιίηρ ἀπᾶ 
οὗ {μοἷν Καὶ τ, ! 

1) ΟἈ. 1. 2-7.. Τὸ θορίῃ5 τ ἐπα καρὶ νίηρ ἴον [89 βὲαϊθ οὗ [86 ἤτοι. Ηδ 18 βῃγο οὗ ἱμοἷγ 
Ῥινίῃθ οἸθοϊίΐοη. ον ἘΒθοδαϑο οὗ [86 ΡΘΟΌΪΙ ΔΓ ̓οΟγοπΒη688 ἀηἃ ΡΟΥΘΡ οὗ 1118 Ῥγϑδοιίηρ, ὑμδὺ 

Βα {πογθ Ὀθθπ σταηίθα ἴο Εἶτα δηὰ ᾿ἷβ δοτηρϑηΐοηβ, δηα Ὀδοαῦδο οὗ [Π0 πητοβογυ θα σοϑάϊη 659 
νεῖ τ Βἱοἢ ὑπο γ τοοοὶνοᾶ (η0 ποτ, ΤῊΘ ΟΧ γδοΡἾ ΠΑΓῪ τ βαὶϊὰ 15 ΤῸ Ηἶπὶ δῃ ΟΥΘΥ ΤΠΟΙΩΟΓΆ1Θ 

γΟΤΚ οὗ αοά. 
2) ΟἿ. '. 8-10. ΟΥΔΟΥΙΒ α͵80 ἴὰ δῃᾷἃ πίὶᾶθ πᾶν Ὀδοη δβίσποκ Ὀοΐὴ πὰ {Π|0 ΔΟΘΏΟΥ͂ οὗ {110 

ἈΑΡοβίϊθ δηᾶ (ἢ9 οομνογβίοῃ οὗ [π9 Τ Θββϑ]υῃίδηβ. 

5ο βῃου]ᾶ μι ΤῊ 6ββα] ο Δ}8 1 Κουγβο ὯΘ ΘΛῸΓ τη} ποὺ ἴο ΔΙ]ΟἿ ὑμοιηβοῖνοβ ἰο 06 τὶ }- 
ἄγαν ἔσομαι [Π0 στουπᾶ οὗὨ ἐμποῖγ ἔοστηθσ θσροσίθῃθθ. ΤῸ ΣΘ0811 δγθβϑ δ οχραΐηῃ τ πδὺ ὑΠΟΥ͂ 
Βδᾶ σοπο ἱβγουσῃ οὐρὰ ἴο τοίαϊ ὑμθμχ ἴῃ (ιΐ8 ροβίἐἰομ. 

Ομ ΖΏΟΥ, δηᾶ τ} γοῦ στθδίοῦ οχδοίῃθββ, ῃ6 ΓΟν ΘΟ γ8 ὈΟΐῈ 8168 οὗὨἨἉ [Π6ἿΓ ΘΧχρογίοποο: 
8) ἃ. ΟἿ. ἱϊ. 1-12. ΤΩ οοπάποΐ οὗἩὨ [Β6 ΑΡοβίϊθβ, σγῆθη, οουμιΐηρ ἔγοτῃ ἐμοῖσ σοοθηὲ 11] ἐγϑαῖς- 

ταϑηὺ δ ῬΕΣΠΠΡΡΙ, [Π6Υ Π8δὰ 80 ΟΥΌΪΥ Ῥγοοϊαἰταθα {ἢ 9 9056), ἦγοο ἔγοζῃ 8}} ἀθοοῖ, ἱτηρυγγ, δηᾶ 

8615 688. ΒΥ (Ὠΐβ ἴοο 6 ου]ὰ οβίδ Ὁ] 8 ἢ {π γη----ἄστὰ ὑΠ 61, ἰμδὺ 18, ρα ηβὺ 411] Ἰπβ πε ϊο ἢ 9 
(Βαῦ ταῖϊρηῦδ ῬΟΒΒΙΌΪΥ Βανὸ βίδζρογοᾶ ἴθ. 1,οὐ θυ 5} ΟΔΙΌΤΩΠΥ ΟΠαῦθο 8 ὙΠῸ τ Πδὺ 1 ΜΠ], 

δηᾶ οὶ ἀθη.}19 δά σου βαγὶθθ τοροδὺ 1ΐ, ἰὴ ογᾶθγ ἴο ὑπ γοῦ ΔΙΌ ΔΥ ἔγοσῃ π8: γοὺ ΠΟῪ ἰμδὺ γΟΌΓΣ 
ΟΧΡΟτΐθη66 οὗ 18 88 Ὀθοη αἰ γοηδ. Αἀπὰ 80 ἢθ 

Ὁ. ΟἿ. 11. 18--16, ὍΘΑΓΒ ὑθϑυ  ΠἸΟΠΥ ἴο ὉΠ οἷν ΠΘΑΥΟΥ ζαϊ ἢ, ΠΡΟ ΒΊΟΝ ΠΟΥ δὰ νΙΠΙΠΡῚΥ 
Θηἀηγοα 811] Ορροβί το ; ΠΟΥ͂ ἤᾶνθ ὑβΟΓΘῸΥ (ΠΟΥ γβὺ ἔγοτῃη διηοηρ ἐῃ6 (6) 1168) οπίογοα ἰηΐο 
ὉΠ|9 ΠΟῸΪ]Θ 16] Ομ ἷρ οὗ {π6 οἱ δβὺ ΘΒ Όγο 68 ροτυβοουϊοα 0 {86 σ03}61᾽8 ΒΑΚο; πὶ {16 ᾿πϑιϊραῦοῦθ 
οὗ 16 ὨΟΒΕ ΕΥ̓ τν}}} Ὅ6 ογογίδ θη ὈΥ [896 ἡπαρστηηθηΐ. 

10 ὑθηαβ ταὶ} }Υ ἴο βσθηρίμοη ἰἤθ, θη ΒΘ ἰηΐογργοὶβ ἰο (οι μοῖρ ΟΧΡΟΣΊΘΏΟ06, 8δη 
ΟΡΘΏΒ ἴο ἔμϑῖη ἃ οἶθᾶγ ἱπείρῃῦ ἱπὶο 1.16 βίδίο οὗἉ 86 {ΐπηο8. Βαΐύ ἐμαὶ [ΠΘΥ ΤῊΔΥ πηδογϑίαπᾷ 
ον ἰμαὺ ΘΥΘἢ δῇῖον 1.18 Οσρ ἰδίου ἢ6 Βδὰ ὈΥ̓͂ ΠΟ ΙΩ68Δ}8 ὨΠΙΘΟΙΠΦῚΥ ΔΟΔηἀοηρᾶ τῆθηι, ἢ6 πίον πιθ 
2). 

Π. ΟἹ, ἱἰΐ. 17.--ἰϊ.. 18, »ν»δὺ μὸ Βαᾷ ἄοπο [ὉΓ [Πθχ βίῃθ ἈΪ8 ἀθραγ ΓΘ ; 



8 ὅ. {ΤΕΈΒΑΤΟΒΕ. Ὶ 

1) ΟἹ. 11. 117-20, ον 6 μδᾷ οπ06 δῃᾷ δρδίῃ ἀ6ϑι γᾶ ἕο ΘΌσΩ9 ὅο ἰβ61Ὼ : 
9) ΟὨ. ἱἰϊ. 1-ὅ, μον 6 δα βοηὺ ΤΙμΔΟὐ ΒΥ ἴῃ ἷϑ βίθδα, δηἃ 80 ἴὉΓ 6] 8868 δὰ ἀορυϊτοῦ 

Ὠἰγη5617 οὗ ἷβ διΐοπᾶδῃοϑ : 
8) ΟἿ. 1]. 6-18, ΒΟΥ ἢὨΘ 18 ὩὨΟῪ 1111 οὗἨἉ ὑβαη Κ }} ἸΟῪ οὐδὸν ἷβ τοροσί ; γοί ἢ6 ἱη{ἰπγαΐο68 αὖ ἴῃ 6 

ΒΆΣΩΘ [ἴτα6, ἔπαῦ ἈΘ τηῖρἢῦ ΠΘΥΘΥΙΘ16588 80}}} ΒΕΡΡΙΥ βοιηθίίηρ Ἰδοκίηρ ἴῃ ὑθτη. ὅδ΄'ηοθ Ἀ9 σδηηοΐῖ 
δὶ Ῥγοϑοηῦ δοοοτῃ ] 15}} [18 ἴῃ Ῥϑγβοη, 6 ὑμβογοίοσο ἄοθϑ 10 δῇ οὔοθ ὈΥ Ἰοἰοῦ, δηὰ 80 [Ὁ]1ο 8 [89 

ΒΕΟΟΧῸ ῬΔΕΥΎ, ΟΠΠ. ΤΥ͂, ΑΧῸ Υ, ὉΙΡΑΟΤΙΟ ΑΝῸ ἨΟΒΤΑΤΟΕΥ. 

ΤΙῊΟ τγαγηΐηρβ [πδὺ χηϑϑὺ 18 ὮΘΓΟ ὮδΥΘ ΓΟΌγΘμοΘ, εγβὺ οὗ 8]], ἰὸ βίη8 ἴο τ ῖοὰ 186 ὑθιωρίδίϊος 

Σησδὺ βανο ὈΘΘῺ ΡΘΟΌΪΑΓΙΥ στοαῦ ἰῃ 6 (ἰδ 116 οὐδγ οὗὨ τρδυϊἶπιθ ἰγαῆθ. ΕΑΓ οἱ, (6 ἰηβίταο- 
ἐἰουβ δᾶ οχβογίδιϊοηβ γοϑροοῦ ΤΏΘΓΘῚΥ 800} τη βία ]0}}8 88 δου] ποὺ Ῥαὺ ΟσΟΌΓ ἴῃ ἃ γοῦης δηᾶ 
Ὡπδοί]οα ΟΠ ΌΓΟΝ----Ο.868 οὗ ἱπα 0 [ποίη 688 πα οχοϊξϑιηθηῦ ἴῃ ἀοοίσϊηθ δηᾷ 118; ὑο [818 ὈΘ]ΟΏ ΡΒ 88 
Ὅ6]}1 (6 ἔλπδίῖοαὶ ἱπάο]θηοθ ἃ8 [86 βοί(ϊηρ; δϑἰὰθ οὗἩ ογαϊ ΠΑΥῪ Τοσουρδίϊοηθ. [ἢ ῬΑΥ ΘΌΪΑΣ, 79 
δυὰ 
- 1ὴ ΘᾺ. ἴν. 1-8, ἃ νγπίηρ δρϑϊηδὺ Του οαϊζου δη ἃ οουο  υΒΏΘ88: 

92) ΟἿ. ἰν. 9-13,, δὴ Ἰποϊξοτηδηῦ ἴο στον πῃ ὈΤΟΙΒΟΓΥ Ιονο, δηᾶ, ἐπ αὺ Ιονὸ Ὅ6 ποὺ ργχοὐυάϊοθρᾷ, 
ἴο αὐἱοὶ δΔηᾶ ΒΟΌΘΓ ᾿Πἀ ΒΥ ; 

8) ΟἿ. ἵν. 18 ---ν. 11, Ἰηϑίγαοίοη. δηα ὀχ ογίες ἢ. τοβϑρθοίϊζηρ [89 δομηΐηρ οὗ [86 1,οτᾶ ; 

8. ΟἹ. ἰν. 18-18, Π07 ὙΠῸ ἢδνθ 1116} Δ516 0 Ὑ1}1 τίϑθ δραΐῃ, δῃηἃ 80 δὖ 189 ον δ δάνοῃϊ 
Μ11 58“ γ Ὧο 1085; 

Ὁ. ΟἹ. ν. 1-11, Ῥαῦ τ θη Ηθ 0111 οοτηθ, τὴ Κπὸν ποῦ; 1ού γοὰ ψ]Κ, ὑμογοῖοσο, Ὁθ δὲ 8]} 
Ἐπ 68 τὰ δἰ 6}}Ὁ] δηἃ βοῦοσ. ΤΒΘη ΠΟΘ 

4) ΟἸ.. ν. 129-24. 186 ο]οδίῃς οχογίδιϊοῃβ: 0 ΠΟΠΟΡ ἰπ6ὶγ ῥγϑϑίἀθηΐβ, ἰὸ ᾿ἶνο ἴῃ ρϑᾶοθ, ἰὸ 
ΚΟΟΡ ΠΘΙΏΒΟΙνΟΒ ἔγοθ ἔγοτη 811] ὈΪ ΘΓ 688 ἀραίηϑὺ Ῥογβαουΐοῦβ, ὑοὸ ππὶΐθ υἱνυδοὶν τὶ ΒΟΌΤΙ ΘΟ 
οἵ βρίσιῖ. Τμὸ Ὑ8.0]6 ΘΟποϊ 68 

δ) ΟἸ, ν. 2ὅ-28, σι τ [86 βα]αἰαύίοη. δῃα θοποαϊοίίοη. 
ΤιτυΒ [86 ἘΡ᾿8016 18 ἐβρουρμουὺ δἀδρίδα ἴο [ὴ6 πορᾶ οὗἉ [86 ΘΟ ΠΓΟὮ----Δ)ὴ ΘΧΟΘΟα ΡΥ βἰ τι βοδοΐ 

ΘΧΘΙΏΡ]Θ οὗἉ ΓΑ ΠΘΥΙΥ Ἰονΐηρς οδγΘ οὗ ἃ ΘΠ ΌΓΟΒ 8} ἴῃ 18 ἸΠἔΔΠΟΥ. Απα {Πἷ8 8 π8ὺ ὑἢ6 ΘΔ] 168, οἵ 
[δ0 Αροβὶϊθ᾿β Ἰοίίογβ ὑμαῦὺ ανο ὉΘΘᾺ ῬΓΟϑοΡΥ α ἴο 8. 

Τὶ νγᾶβ8 παίῃγα [μα ἴῃ [89 Ἐρ 8119 ἐο ἐδ Οδ]αϊϊαη5, ΏΟΒο 116 οὗἨὨ ἈΠ τ {Ππγοδίοπϑα ὮὉΥ 
[4150 ἀοοίσίηο, 40] Βῃου]ὰ πᾶν δὰ ἰο Ἰοὺ Ηἷβ αἰ] θοῦ 68 δοῦ ἴῃ ἃ αυϊΐθ αἰ δγοιὺ ϑΐοη. 1Τύ ν᾿ 88 
ΠΑΓΌΓΑΙ ὑπαὺ (0 δρὶ γι 8] 16 οὗὁἨ {ἢ Οὐτη ΒΒ ͵8η8, τη 6 }} τη τΘ ΤΙΟΒ]Υ ἀονϑ]οροῦ, Ὀυὺ αἰδιγδοίοα 
δἷἶϑο ὮὉΥ ἱπίθγῃδὶ ἀϊν βίου, Βῃου] ἃ ἤᾶνὸ ἀθταδποα ἔγοτῃ [86 Αροδβίϊο ψοσῖκ οὗ πόσο γαγὶοὰ [μου Ὠ. 
Ιὴ 116 Ερίβι16 ἴο 180 Οὐ] οβ818}8 8180 ἢ6 Ὧδ8 ὑο ἀο τ δὴ δἀυ]ογαίίΐοη οὗ [86 αὐοθροὶ, δῃἃ οὴ6 
ἱπάοοα τλοτο τοῆπορα, 1 180 Ἐρίβι]ο ἴο 189 ΒΟΙΏΔΗΒ ΤΑΡ 8 (60 Βἰσμοδὲ δομϊονυθιηθηῦ οὗ 89 
δροβίο]ο ᾿βουρσθύ, δπᾶ ἐδαύ ἰο [06 ἘΡΘΒ1ΔΠ8 {10 τη ὐοϑὲ Ῥσορμούίο δὶ εὺ οὗἉ 18 βρὶ τὶς, [8 8 οῃθ 
τὴδι σοσῇθ8 ποαγοϑὺ ὅο ΟἹ ἘΡἰβ|16 ἰπ ἰοὴ6 δηᾷ 583.0]6 18 ὑμαὺ ἴο 16 ῬΆΣΠ Ρΐδη8. .Απᾶ πΐβ ἰ8 
τοϑ]γ πηᾶδογβίοοαῦ ; ἴον [0 ἔτσο Μδοθαοῃΐδῃ ΘΒ ΣΤΟΝ 68, 1688 ΘΟΩΒΡΙ ΘΟΠΒ [0 ἃ Εἰσἢ αἰΒρ] Αγ οὗ [16 
οδατίβιαθ, ὑ88Δ} [ὉΣ [86 1πὴ6} 18 οὗἉ ΖΑ10}} δηᾶ Ἰονθ, σανο [Π60 Βοατί οὗ 7806 Αροβίο ἔου 18αὺῦ συ ῦῪ 
ΤΌΔΒΟΙ [Π6 τηοδὲ ὈΠΙΡΟΠ Θὰ ἷογ. Βα 800} 18 [δ τοὶ 0] 658 οὗὨ ἈΪ8 δροβίο]ο βρί τ, (μδὺ Ὧ6 Ὑγ788 
80] ἕο Ὅ6 ἴο 411 ΗΪ8 ΟΠ ΤΟΪΒΘΒ 811 ἰΠδὺ ΠΟΥ Τοαυϊτοᾶ. 

ΟΥ (86 5[γ]9 οὗ οὔνρ ΕΡ͵8110 ΒΕΝΌΕΙ, Β8γ8: ᾿Ζαδοί λσο ορίδίοϊα πιόλαπι σμαπάαηι ἀιυϊοοραϊποηι, 
φια ἴδοίογὶ αἀυϊείδυιθ αὐεοίεδιιδ ΠΟῊ αδϑιιοίο πιΐπδ δαρὶξ φυαηὶ οδίογα, δουεγτίαίό φιαΐαπι 
»αϊαξωπι οἰγίπρεπίει. 

4 ὅ. ΣΙΓΕΒΑΤΌΒΕ,. 

ΟΥὨ ἰδ6 οἱάον ᾿ἰξογδίατο ἃ ἀοίδιἸοὰ οβεϊτηδίθ ἱ8 σίνοη ὈΥ ῬΕῈῚ τ. 76 δὴθ ΟἼΒΎΒΟΞΤΟΝ δηὰ ΤΉΣΟΡΗΥ.- 
ἴλοῦ; ΖΠΊΝΟΙ, ΟΑΙΤῚΝ δὰ ΒΕΖΑ ; Ομβοτιῦβ; ΒΚΝΟΕΙ,; ΟἸΒΗΛΟΒΕΝ, ἢΣ εττιεκ, Εγαι (αἀἱσ ϑεπα- 

δελγείδεπ ὧδε Αροείεἶς Ταιζωδ, 1851); ῬΕι (Οτγρλὲεδιοαϊΐα, 1880); ϑὅσηοτι ([ρβῖ, 1884); Κοση. 

(1948: πίιῖδ ὁ ποὸὺν {{|16, 1856); ΤΌΝΕΜΑΝΝ (48 ρατὶ οἵ Μευσμβ δαπαδμοῆ, 1860; 24 ε6ἀ., 1859); Ηο»- 
κλεὰ (δ λει ρο βολγα Νειθη Τεδίαπιεπές, 1... 1862). 

Ῥγεοῖοδὶ Εχροαίίοτ : Ηξινε. ΞΤΧΉΕΙΙΝ, ἀα8 Νομα Τεδίαπιοπέ; Μ, Ἐ, ΠοοΒ, Ζζιγέχε Αιμείεσμπρ (1186); 
α Η. Ειπακε, Βείγαολέμπρεα, ὥδον ὅα6 Νειιε Τιεδίαπιεπέ; ΟΝ ΟἜΒΙΆΟΗ; ΗΣΌΒΧΕΒ; ὈΙΚΡΒΙΟΗ, οἷ 
δεῖξε δι, Ῥαιὶ απ αἷς ἔρλεεν, Ῥλιρρον, Κοΐοδον ὡπὰ ΤΑρεραϊοηίολον (1 8ῦ8), 



9 ΡΙΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕ ΡῬΑΌΪ, ΤῸ ΤΗῈΕ ΤΕΕΒΘΑΙΟΝΙΑΝΗ͂, 

[Βεδῖἀο6 {1686 ποσῖι8, δῃ! ἃ (δ οοτασηθηϊατίθ8β οα [86 ὙὯ0]6 Βὶ ]6, οὐ οὰ ἐβο Ν ον Τοδβίδιμοης, τοξοσγοὰ 

10 ἰῃ Ῥοιΐ ϑυπορεῖδ, οὐ ἴὰ (86 Οεπεγαΐ Ἰηϊγοσμοίϊοπ ἰο ἰδ6 Ηοΐν ϑογέρέωγοε ἴῃ Ἰιλποκ᾿Β δ έαίζίλειο͵ οἁ, 
ΞΟΗΑΡΡ, Ρ. 19, [80 δίυάοηὶ οὗ {π6 Ἐρίδι1.β ὑἰο (89 ΤΠ ΒΒ] ΟὨἷΔ8 ΙΩΔΥ͂ οοηβυϊς [Π0 ΤΟ] οπίηρ :--ἜΛΒΕΒ 
ΕΤΑΡΌΓΕΝΒΙΒ, Εριδίοία Ῥαμϊὰ΄ οἰγι οοηιπιοπέαγίδα,), Ῥατὶβ, 1617; Μυβουσσθ, 7 ΤῬαιμϊ Ἐρὶδίοῖϊαα αὐ 

Ῥλδρρ. εἰο. οοπιπιθηζαγὶδ, Ἰ,εἰρχῖς, 1δ6ὅ; ὙΈΙ18, Ηεἷρ 7ον ἐλδ᾽ πῖον οἶεαν απα δαδν μπάἀεγείαπαϊπο ὁ ἰ(δδ 
Ἡοῖν δογέρέωνγεε," οπάοι, 1709--28 (ἴῃ (18 Ἰτοτῖς δ΄ δι οἰραιθα ὙΟΥΥ͂ ΤΩΔΩΥ οὗ {6 Ὀδδὲ σϑβυ 8 οὗ [80 
τοούογτι ἰδχίαδὶ οτἰ ἰοἰβτο) ΤΌΚΕΕΤΙΝΕ, Οὐπιμιεπίαγίωδ ἐπ Ερρ. αὦ Τῆοιδ., Βαβοὶ, 1789; ΟὕὝΒΕ, 
Ῥγαυίίοαἱ Ἀχροεὶίον, Ἰμομᾶάοπ, 1789--Ὁ2 ; ΒΕΝΒΟΝ, Ταγαρῆγαδο απ Νοίοε ὁπ ΘὲΣ οΥὙ ἐδα Ἐρρ. οὗ 8ιὶ. 
Ῥαιΐ, ϑὰ οἁ., ᾿πμομάος, 11δ2; Ὕεβιξυ, Δ οίο, ἂδο., Ῥτίϑιοὶ, 1764; Ῥυικ, Ταγαρίγαδα οπ ἐδλεὲ Δοίς ακὰ 
ἐδλό ρρ., νοὶ. ἰϊ., ᾿μομάοῃ, 176 ; Βαυμαλετεν, ἍΔμείεσιησ ἀεν νέος Ῥαμῖέ, ἨΔ110, 1767: Μοιρκν- 
πλύξκῃ, Οτγὥπαϊιολε Ἐνίδιμεγυπς ἀεν λεϊ σοι, ΒΏΟΛΟΥ πδιος Τεδί,, γο]. 111.,) ̓ εϊρχίρ, 1768 ; ὅ. Ὁ. ΜΙσπΑξυα, 
ῬΡαγαρλταδὶδ ᾿. Αἀππηιογξυπρεη, ὥδεν αἱ Βρέεε Ῥαιὲ απ ἀὶδ Θαὶ., ἂς. ᾿)ὰ εἀ., Βεέτοσα δηὰ ἀὐξιοροο, 
1169; Κπλῦβε, Τὶσ δγίεζε απ ἴα ῬΙμδ, ὦ. Τῆδεα., Ἐταπικδατί, 1190; σχίσῃ, οπ ἐδλὲ Ἐρίείϊες, Ἑαϊη.- 
θυ ϑῈ, 1796. ΟΟΚΕ, Οὐηπιηιεπίαγῳ ὁπ ἐδε ἮΝ. τ᾽ [ομάοῃ, 1808 ; ΚΟΡΡΕ, δου. 7εδί,, οα. ΤΎΘΗΒΕΝ, 
Οδυιίηροη, 1828; Ετλτε, Ῥογίοδησεη, ἄδον ἐδ ΓΗ Ῥαιϊ, Ἰαθίησοι, 1829 ; ̓πκουέόεε; «ἀπαϊοοία 
ΤἈεοϊορίοα, Ἰὐουσα: 1842; ῬΕΙ͂ΙΕ, «πποίαξοη8 οπ ἰλα «4 ροείοἰϊοαὶ »., τοῖ. 11ϊ..,) ᾿οηάου, 1861 ; ΟΟχΥ- 
ΒΕΛΒΕ δηὰ ΗΟΎΤΒΟΝ, τὰ απὰ Ερρ. 97 8ι. Ῥαωΐ, Ἰιοπάομ, 1858 ; Φονετι, ΤῊ Ἐρίδίϊος ὁ δι. 'Ῥαιὰ ίο 
λε ΤΆδεε., Οαἱ., οπι.; οἱ, Ογεἑοαΐ ἸΝοίεδ απα Τὶεδογίαζέοπιδ ; ἐδηλου, 185ὅ5, 1869 ((8}6 τοΐογοποοδ ἅγ ἰὼ 

[6 ἑοδηδε φἀϊιίου) ; Ζπαιε, ευϊδοὰ Ῥογείοη, ἰῇ Νοίες, 97 ἰλ6 1». οὗ Ῥανῖ ἕο ἐδε Τἤλεεε., ῬῈ] θμοὰ 

ὉΥ 89 Ατηοδγίοδῃ Βΐ0]6 πίοη," Νο Ὑοτῖ, 1866, ἀηὰ Τοπάοι, 1868 (οοηίαϊηἰηρ ἃ ΤΟΥ οχίθηβῖνο δηὰ 
τοϊμαΐο σοχηραγαῦνυο γί οτ---οὐ 411 χηοοῦ ροϊῃΐθ Ὀοαγίηρ οὐ (86 ἰγδῃβίδίϊου---οὔ οὐ ἐοδὶ δα  ἸΟΏΒ, τοτγβίοσιϑ, 
δηὰ σοτητηρηϊαγίεθ.ι᾽ ΤῊ ποῦῖ, δηὰ ΠΟΥ Βίγοἶἶῦ Ομ6 ΟἹ (88, οΪοδϑίῃςς ὈΟΟΚΘ οὗ [86 δποη, Π. Ῥεῖ. 

Βανοϊδίίοη, δγὸ μο γα οἰϊοὰ ππᾶον (0.6 {{116 οὗἨ ̓ ευΐδίοη.); 8180 ΤΩΥ Ζεοίαγος οὐ ἴ.6 βατηθ ἘΡΡ., Νονν Ὑουῖ, 1860 
(Γοΐογγοὰ ἰο υπᾶον ἴδ6 {{|6, Ζοσίμ 64) Εαμισοτι, Ογι ῥοαὶ απα ΟΥαπιπιαξίοαὶ Οοπιηιεπίαγν οπ 5... Ῥαι 
ΕΡ». ἰο ἐλ6 Τῆδεδ., Ἰιομάομ, 1858, ἀηὰ Απάογνον, 1864; ὕΑσαηλν, 71λ6 Κ᾿». 97 81. Ῥαιιῖ 70.0, Ἑησίελ 
Κοαάενε, Ἰωοπάοη, 1864 (Νο. Ι., ποιοῖ 18. 4}} (πὶ 1 Βανο βθϑῃ, οοηίδίπβ {16 ΕἸἰγβὺ Ερ. ἰο ἰ1:ὸ ΤΏ1688.).--- 
ὐ. 1.1] 

5. [Τὸ [89 οἴ 618 οὔ (86 ΒΙὉ19 Ὁ αίοι 1 θοὸς ἰϑαᾶτθ ΒΘΣΘ ὑὸ ΟΧΡΥΘΒΒ ΣΩΥ̓͂ 866166 οὗἨ ΟὈἸ χαϊΐοη ζὸΓ ἴη9 κἰηὰ οουχίοεν ὙΠῈ 
Ὑ ὮοΣ [ΠΟΥ δαμλ ἰοα .9 ἰο (80 7780 πι6θ9 οὗ Ὠ6ΙΓ Θχοο]]θὩΐ ΠΌΓΣΔΥΥ.---ὦ. 1.} 

Ἷ {18 86 ζο!οτίηα ΡῬδροΒ [1ὸ Βα ἰ τοῦ Ὧδ85 ῥϑί ἃ Ἴρϑοΐαὶ δἰϊοηῃίου, ἴπ [86 οχοροίοϑιὶ ἀοραγίχωθηϊ, ἴο [6 Ἰαϊθβέ σϑρτο- 
δοηΐβῆτοβ οὗ ἘπαῚ 188} δο ΠΟΙ ΔΥΒῺὉ--Ο ΟὟΚΤΙ, ΑΕ ΟΒῸ (41 οἃ., 1866), ΤΠ ΟΒΌΒΎΟΚΤΕ (ἀπ οἂ., 1866), Ἐυτισοττ, ἸΥΕΒΒΊΚΕ, 
ἐπα ὙΤΙΣΚΙΝΒΟΝ.---ὐὖ, 1.) 

[Ν. Β. Ἐὸον ἰδο ββῖκο οὗ γοδᾶϊονρ αἰβιϊηοίΐοῃ, [86 5:18]]-υσϊηῦ ποῖθβ ἱτητηθα! αὐθ]ν [0] ον ίηρς [89 
ἰγδηϑιδίϊοῃ ψν1}} Ὀ0 τοζουσοὰ ἴο 88 Οὐγἱδίσαϊ; ἴ0 Ὡγδϑὺ αἰν βίος οὗἨ [86 Οὐ; ΘΠίΔΓΥ, ΒΙΩΡΙΥ 89 
Ἐχεσοίίοαϊ.---Φ, 14] 



ΤΈΓΕ; ΒΊΕΞΤ' ΕΡΙΒΤΙ, ΟἿ ῬΑΤΠ, 
ἸῸ ΤῊΣ 

ΤΗΒΒΒΑΙΟΝΊΑΝΒ. 
- -- τ ΄1Ὁ6»"»---ςς.-ς-ς- 

ΟἼΑΡΙΕΒ 1. 

ΒΑΙΥΤΑΤΊΤΙΟΝ, 

1 Ῥαῦϊ, ἀπᾶ Β Ιναπαβ, απα Τἰπιοίμουβ [ΤΊπΟΙ ΒΥ7," ἀπο {Π6 ΟμΌτΟΙ " οὗ {86 ΤἬΘΒ. 
βδ ομΐδη5 τολίοϊ ἐπ᾿ ἴῃ αοἀἂ {86 ΕἰδῦΠοΡ δηᾶ 1πη [Π6 Τιοτὰ Φ965685 ΟὨγδῦ: ατϑδοθ 
δ6 ππΐο γουὺ [τδοο τιηΐο γοῦ, χάρις ὑμῖν]," δῃᾷ ρεδ66 (ἔτοτη αοα οἂν Εδλίδμον δηᾶ 
{86 1,οτᾷ Φ65888 ΟἸ ἰδ)" 

1 {7}0 Ἐπ ἔοττη, Τί Ἰ 
3 [ἐκκλησία, Αοττδῃι : Οεπιείηάε, αἰϊοΉ. 
8 [1ὴ6ὸ ΕΠρΤΙΘὮ ΒΒ ΡΙοτοα 
4 [ΤῈι9 τοροϊ το οὗ [86 ἐπ ἴδ αἰδο δῃρογῆμσποιβ.--αὖ. ἢ. 

,) ὉΟΟΌΣΒ ΒΟτΤ ΘῺ ἩΠΙΡΕ, ἰη οὔ ΑπἰΠοΣζοα Ὑ ἀΡβίοι.---, 1.,.} 
υἱ δ60ὸ 

τολί᾿λ ἐσ, ταῖϊαδι Ὀοίίογ ἤν Ὀ6Θῃ οὔ τἰ6ἃ.---ἶἰ, Σὰ. 
Ὧγτ, ΒΟΏΔΗ͂Ρ5 τοῖο 4 Ἂ Μαῖί, χνὶ. 18.--7. 70} 

δ [Βεϑ 9 Αὐΐῃ. όσα. δὲ 2 ΤΊοβα, ἰ. 2; Βοηι, 1. Ἵ; ΠΑΝ 8, Κοοσδ : “Ὧν [8ὸ οἸαΐδβδίοη οὐὨ (16 γϑῇῸ ἴῃ 6 ΘχρυἊβδίοῃ 
ξλὶνα ἴῃ δι γϑησίι πὰ ἜΤ ΡΒ Δ818."--ἀἐγλδη, ΔΟΥ ΤᾺΌΠΟΣ : δεέ πιΐξ εμοὶ. --ὖὔ. Τὸ. 

49 ΤΊιο σοι ἀφ ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ μι 
ἂς.), δηὰ 411 [ἢ ΒΠΓΘΓΗ σοιαταθε ϊαγίθα, δηἃ αΥὸ 

οἴἴο, Γὐποιαδηη, πὰ οἴ θγ8 [ΑἸγυγὰ, ἘΠ] οοἱῦ, Ἀκδη αμὰ βολορϑρι “4 ΤιδοδβοηονΟ  Ροϊί, 6 
ἀοΐδηδεοάα ὮΝ 

ἱϑδμα ἄρῃ Βογο ἔγοτ ἴ8ο ορϑηΐϊπμα οὔτδ οἵπος Ῥϑυ} πο Ε' 
1 

οἵϊ, ΟἸδῆδαδοσι, Κοοῖ, οίοπα, δη ἃ οἰδογα. [ὲ [6 δι οὐνίουβ 60 
ἰβέ1]66, δβηἃ ἴῃ ἴδυοῦ οὗ ἢ νἱον 

.] 
ῦ δῖὸ νηί ἴῃ Ἡροτίδηϊ τηδητπδοῦ οὶ . Ἐ, 6.], 

ἔρογοΐογο ὑταοϊκοιοα Ὁν Βοη Σωκε Ἵμὰ} 
οΓ. Β[010 Τ ηἰ0}7, 

οοἴθτγο, δὴ 16 τγογὰβ ΟΥΘ 
6 ἴῃ ὉΤΟΥΕΨ ὃν ὨΙοἢ (89 

οΣ οἵ ἐδ1ὁ οδυϊϑοϑὶ οὗ ἐἶπ 9 Εἰ 1194 [6 οἢ ἐἶϊ6 τ οἷ9 ἀἰδι στ! δμοὰ, πὰ 1ΠῸ Ῥγϑοίδοὶν δἰ 1}1]8 0 οροπίης οὗ (ἢ 6 Βοοοηᾷ ῖ 
Βρίδιϊο ἴο πο Τ]Ποδεαϊοηΐδιϑ (ἢ6 ποτὰ ἴῃ αποΒι! ἢ ΔΣῸ δ'8ο 1001, Δ ἃ ΓΘ ἔθ. πὰἀουδίθαϊν ζοπαΐπθο. 

η69 ὙΓΓΓῚ ΓὯ6 ῥγίποῖ υ1]6 τ Ὡ]ς} γὸ [ηἰοπὰ ἴο ον 8180 ἴπ οἱ ΘΓ Οοϑ808, [παῖ εἰκτεὶ Ὠογὸ ΠΠ|ποτοΐδϑο [[ Ὀγϑοῖκοῖθ], ἴὰ δοσὸ 
Ὗνγο Ιοῖ τῆθιη 

ἴος ΒοπΠ θεῖο ἰγοδίσταθηϊξ 8 γσαυΐουβ γοδϊης ΟἿΪἹΡ βοὴ ὁοτηρθ ἴὸ Ὀ6 οὗὨ ἀθοΐδινο ἐτη ρογίαῃσο, νὮθτι ἴπ 6 δΔΌΪ ΒΟΥ ἶ66 ἀΓ6 δὺ 
Ὑεἰζηὶν {δὶ αὶ απίνογβδὶ, Οὗ δύ 1Ἰθαϑὺ ΠΟΒΓΪν ὈΠΙΝΘΣΘΑΙ, Ἀρτϑοσηθηΐ Ῥγθναἶ 8 διηοηρ {Π9 οΥἴοϑ ἐπ τοραγὰ (ο κι α τηῖθ 
5286. ΣΏΟΓΘΟΨΟΣ, ἴδ} οοτζσοος χοδξος 16 βυβίαϊ ποὰ Ὁ. ἴδ Οοαάφω διπαίέέοια, Α. . Ἐς, δῃηὰ οἵδοσ υποίδ]8.--ὦ. 

Φ Π͵σοῖοσ τπτουσδουὶΐ ἰο ΤΊ ΘΟ ΒΟ ἀοΥΒ βουθηῖ δα 0}, {89 ΘΙ ΖΒ, τοῖν ἴπ Ῥτοοεκα οὗὅἁἨ ρα]! δἰίοῃ, ποὶ μανίης οὶ 
88 ἴᾺΥ δη ἰπ 9 Ἐ᾿61165.--ὅ. 1ὰ 

Τ᾽ [Τὸ {μ|ο αἸτοδᾶν ΤΆΤ ΟἿ ΤΠ Ὠκοτὶ ΐ, ἴον ἘΠ ΪΘἢ 118 ΘΙΕΟΌΤΟΤΕΣ, ΤΙ οι ογῇ, '6 ῬΓΟΌΔΌΪ ἡπεΠΠρα ἴῃ οἰ δι πη ἐδο 
ῬΤΒΙΕΥ ἰὼ ἴΠ6 ἀορασγιπθης οὗ ἰοχίαϑβ) οσί: ἰοϑηι (ἐπ 86 Λα 676 τδέ 

χ πὰ τοαον ΨΠ| Ποτο δηὰ [ἢ Γοδυ}18 οὗ 8 711 δηὰ οαγοίῃϊ οοἸ]δίίου οἵ τὰ Ὦχ. Αυδϑατϊθη᾽ 5 ροτθοη οὗ 1}}18 ΟΟΤΩΠΙ ΘΒΙΆΤΥ. 
ξίοα ρνἐποϊραξωηι), ἰἤθ ΓΘ 18 ὯὨο ΓΟίογοποθ τυπαύοτοι 

[τ (Ὧ6 τΞΙ1 35 οὐ ἰὴ σωοάσϑσγῃ οὐ ἶς δ] οἀϊτ 0.6) ἰὨτουσιοῦῦ θολὰ ΕἸ Ρ΄51108.--ὦ΄. 1. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΛΙ, 

1. Ῥδυῖ, ΕΣ ναπο, μὰ ΤΊυλοίμου [ΤΊ ΠΟΙ]. 
--οθ0ὐ ῥαυΐ, δβ6ο (μ6 Αοἰ8 οὗἉ [6 Αροβίϊθβ, δῃὰ τς [η- 
ἰσοδασξου ἰο ἴδ6 Ερίδβεϊο ἰο (80 Βοτηδηβ.--- Θυαποδ. 
Ἧς ᾽ἰ8 οδἱἹοὰ ἴῃ ἴμ6 Αοἱβ ϑ[148: ὉΥ Ῥβὺὶ! δῃὰ Ῥαϑίδγ, 
ΒΠνλμῦδ, Α αἰδιξησυ ίδιοα Ἰοδά ον ἐἰγο μαγδε: ΘΟΙΏΡ. 
[“ολϊος δὲ Αςίϑ χνυ. 232) δὰ ῥτορδμοὺ οὗ (8 οἰ υτοῖι οὗὨ 
δεταβαίοσω, ᾿6 γΔ8 Ομ οϑοη ὈΥ͂ [16 ΑΡροδβίο]ϊο σους] 88 
οῦς οὗ ἰδ ὈΘΑΓΟΙ͂Β οὗ 118 ἀροῦθοΒ ἴο Απίίϊοος, τ ῆθτο 
6 (Βοη τοτηδϊηο ἴῸΓ ἃ Ἰοησοῦ ροσϊοα ἴῃ γί ΘΠ αὶ Υ ἰηΐου- 
οσῦτθα πίτἢ [86 Οση 6 ΟἸ τί βίασιβ, οσπβοσάηρ (θη δπὰ 

ἴῃ [6πὶ ἴῃ [86 (Δ 8 (Αοἰδ χν. 22, 27, 82 8α.). 
Ἐτεὺ ἰπουρσἢ Αοἰδ χνυ. 84 Ρ6 ποῖ ψοῃυΐηθ, γοῖ (μὲ 
«δοῖοθ δηἃ ἐμί8 βοίουση ἃγὸ δυίβοϊθηϊ ἰο βῆονν, ἱπαὺ 
δδλς πὲ οὔϑ οὗ ἐδ Φον θα ΟἸ τ βείδηβ πῖο, |ἰκὸ 
διορένοῃ, μα ἔσο (Π6 Ὀορίπηΐηρ᾽ ἃ ἔγϑαν, Ορϑῆ Β6Ώ86 
ἴον Θοπείϊο ΟἸ γι βίδα! εν δηὰ Ῥδυ]πίβημ. ἴπ τθοος- 
εἱύοι οὗ (δῖ Ἰαγρο- βοαγίθ ποθ δὰ οἴοϑθ Εἰπὶ ζῸν 

δἰ5 δἰϊθμδμὺ οἡ ᾿Ϊβ ΒΘΟΟ.α το ἰ ΒΒ ΟΠΔΤΥ͂ ]ΟΌΓΏΟΥ (Αοἰβ 
χυ. 40), ἀυγίησ νηοῦ (Π6 οὔυτοι αὐ ΤΠ ΟΒΒΔΙ Ομ ο8 
γγ88 [Οὐπαοα (866 ΖηξγοαμοξίοΉ), δὰ 80 τὸ πὰ ἢΐτα 
ὉΥ [18 δῖ46 ἴῃ ποῦῖς πὰ βυβογίῃρ, ὈΘΙΌΓΘ πιαρίβιγαῦοβ, 
ἴῃ βίγίροϑ, ἰη Ὀτίϑοῃ, ἴῃ Ῥγάυοῦ, ἴῃ ταϊγαουϊουϑ ἀο] νοῦ- 
806, ἱῃ Β᾽μμς, Αοἰδ χνΐ, 19, 2δ, 29 : χυ]ἱ. 4, 10, 14 
864.; ΧΥΐἱ, ὅ, Ηρ δοοουαϊη ον Δρροᾶγβ ἴῃ {μ6 ἰῃ- 
βου ρζοῃβ οὗ (86 ὑπὸ ΕΡρ[βι168 ἴο {π6 ΤὨΘΒ5Α] οπΐ ἢ 8, 
δηὰ 2 Οον. ἱ. 19. ΒΟ Βοαυ Ώ}7 ΘΙ] νδηι8 18. Εἰ ΠΡ ΪΥ 
τοορτοηποα ὈΥ̓͂ Ροΐον 88 Ῥθᾶσονρ οὗ δὶβ8 ΕἾγβὶ Ερίβι 16 ἰὸ 
Αϑβἰα Μίηον, νῇοσο ἢὯ6 ΝΜᾺΒ γα ῦ ΚΟ, ΘΟΥῸΡ δἴηοο 
Ῥαυ 5 βοοοῃα τι ἰββί ΠΟΤ ᾿ΟΌΓΏΘΥ͂, 88 ὁ ἃ [αἰ τ [] 
Ὀγοίμον" (1 Ῥεῖ, ν᾿. 12; δορ. ΕΓΟΏΤΑ]]οὺ ἐπὶ ἰοο.). 
ϑΠΠνϑηυ8, ἔτοτα [18 οἰ κἰῃ8] ροβι οη δὲ Φοσυβαίθτα ἴῃ 
αἰϊθθαϊν τοϊαιΐοηϑ ἰο Ῥοίοσγ, δηὰ ἰπ θη ἃ οοτηραπίοῃ οὗ 
Ῥαυΐ, ἰ8 ἃ τῶδη οὗ π]οπὶ ἰξ τηυϑὲ 6 ἐδοῦρῃι ἃ ρϑουῦ- 
᾿ΑΥῪ παίαγαὶ ἐΒίηρ, ὑπαὶ ἢ6 ἀραΐῃ ΔΡΡΘδΓΒ ὈΥ͂ ἴδ6 546 
οὗ Ῥοίον, τ βθὴ ἰΠ6 ἰαιίον δα αἀγοββοά Ὠἰτηβοὶ  ἰο 1110 
αὺ ᾿ἰοαβὶ (0 βοῖὴθ οσχίθηΐ Ῥαυϊΐηο οδμαγοῦθα οὗ Αβίδ 



Ι0 

Μίηοσ. Ηδ ὈδΙοηρβ ἴο (086 τηφἢ οὗὨ δβϑοοπὰ σϑηκ ἴῃ 
εἶα δροβίοϊ!ὶς ροηϊοᾶ, ἰπθ σβοτὰ 86 ΟΠΘΏΘ88 οὗ {ἰῃ9 
Ῥϑυϊίπο βρὶ τὶς τ ἢ (πδὲ οὗ {πΠ6 ταὶ Αροβίίθβ, δῃὰ ἐμ 
στρα Ὁ ]ἰτγ, οἵ Ἰαῦα 80 Βαυ γον δια θα, οὗ {π6 ὈοΟΙ οὗ 
Αοἰπθ, ὅτ ἴῃ δὴ δυί]θβϑ8 ὙΔΥ ἢἰβιου ΟΠ τοργοβοηΐρα. 
Αοοοναϊΐηρ ἰο (86 ἐγααϊἤοῃ οὗὨ [Π6 ἀποϊθηΐ Οδυτοὶ, 851]- 
σψαῆυ8 Βμουϊὰ αν Ὀδθὴ {η6 βτδβὶ Βίβμορ οὗ ΤΏθδβδ- 
Ἰοπΐοα, Ὀνῖ 511Δ8---ννβοσὰ ἴδ ἀϊδιϊρυ βῆθα ἔργου 5.1}- 
γΔΗ08----ΒίθΠΟρ οΥ̓ σοί (866 ΥΥ ἵπον, δέδέέδολεε δα» 
ιὐδγίεγδωοῖ, δὰ οα., {{.- Ρ. 469, Ατί. δὲϊαδ). ΑΒ δῖ8 
ἀϊδιϊποιίίοη 18 σον ΠΥ ΟΥΤΟΏΘΟΊΒ, βῖποο 5118 18 ΤΩΘΓΟ]Υ͂ 

«ἃ οομίγϑοίίοη, 80. 88 ΓΟ ΌΘΏΓΥ͂ ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ ΡΓΟΡΕΡ 
Πδίηθβ, ἴον βΠ νη, 88 ᾿Αντίπας ἴοΥ ᾿Α»τίπατρος, ἴῃ 
Οοιτοδῃ δ ζίαδ ἴον Δι Κοίαιδ, ἂς., δηὰ βίποα ἴῃ (Π6 
Αοίβ νὰ διὰ ΞΙΙδα, δπὰ ἰπ ΡαυβΒ ΕΡ᾿5811658 ΒΙΙν μαΒ, 
αξϑβοοίδιοα πῖῖ Ῥδὺϊ δηά ΤΙΩΟΙΩΥ αὐ ΤΠ ββδ οἶσθα 
δηὰ Οονίηι, 80 186 τῦ016 ἰγδαϊ πο δάση β οὗ ϑϑϑῪ 
ΘΧρ  αμδίϊοη 88 Δ ΔΓΌΪΕΓΑΓΥ ἰΠίξγθηοα ἴγοσῃ (86 ΝΟῪ 
Ταβίδιηθηὶ ἀδῖδ, 51188 Δρροδτγίηρ ἴον ἴ86 ἰαδὲ εἶπηθ δ 
Οοτίμιν, Αςοἰδ χυΐὶ. ὅ, ἀὰ ΚΙ νηηὰ8 πὰ ἴἢ6 ογοίγουηϊ 
οὔ ἴῃα ΤΠοββα]οηΐδη ΕἸ 5.168.---Οἡυ 7Τιηοέλν, πο δὰ 
ἴῃ Κα τῆᾶπηθῦ δἰϊθηὰθά ἴΠ6 Αροβίϊο ἀυτίηρ ἴδ 
(ουπάϊησ οἵ 6 ΤΙ οββδϊουΐδη οπυγοῦ, 866 186 “πέγο- 
ἀμοίϊον ἴοὸ 1 Τί. ΕνΘΥΥΝΒοτο Ῥαὰϊ βρθβκβ οὗ 
ΠἸοἢΥ πῇ ραΐογηδὶ ἰθηάρστιθββ, δηὰ Ὀθαγθ τῃ6 
᾿νϊρθοβὺ ἰοβ  ΟΠΥ ἰο ἷ8 ομδγδοίοσ, Νοὺ ΟὨΪΥ͂ ἀοο8 
118 πιοητΐοι Ὠἷπὶ ΒΘΏΘΙΓΆΪΥ 88 ἃ Ὀτοῖδον (2 Οοτ, ἱ. 1; 
Οὐ. ἱ. 1; ῬΏΪοπι. 1: 1 ΤΏΘΒ8, 11}. 2), ποῦ ΟὨΪΥ͂ 88 ἃ 
βοναπὶ οἵ σοὰ δηὰ 8 οὕὐσῃ {6}]ο-ἰΔΌΟΓΟΥ ἴῃ [86 
δοθροὶ οὗἩἨ ΟἸγίβε (1 Τοβ8, 111. 2; Βοπι. χυΐ. 21: 1 
(ον. χυϊ. 10), ἃ βοσνδῃΐ οὗ δεϑβιι8 ΟἸγῖδι, 6 Ὠἰγηβο 
(Ρμ}. 1.1), Ὀαϊ Βα ς 8118 Ὠΐτὰ ἢῖ8 δ᾿ [Ὠ[Ὁ] δηὰ Ὀεϊονοά, 
ἢἶβ σϑηυΐπα ἢ] ὰ ἱμ τμ6 Ἰωοσὰ (1 Οον. ἷν. 17: 1 Τίμα. 
ἱ. 2, 18 [γνησίῳ τέκνῳ]; 2 Τίτ, ἱ. 2), δηὰ τυῖΐθ8 ἴὸ 
ὅπ ΡΝ ρρίδηϑ (οἰ. 1. 19 ῥα οὔ ἰδεῖν ποίη {86 
Ῥτοοῦ οὗ δἶπι, ἐμαῖ, 88 ἃ οἰ (86 δίπουν," 6 Ἠδ5 
ϑοτνρὰ σὴ μἷπι ἴῃ (86 ροβροὶ; ἰηάθοὰ Ὧθ Β4ΔΥ8 ὁχ- 
ῬΓΟΒΒΙΥ (Υ, 20) (Παὺ Ὧθ6 ᾿.895--.80 δ 1ϑδβί ἀυγίηρ [89 
ἔἢτβι Βοιπαῃ ἱπωρτίβουταθηῦ, θὰ 6 τργοῖθ [[||8--- 0 
ὁοδθ ᾿ἰκοιηἰπᾶρα, το 1} 80 Β᾽ ΒΟΘΓΟΙ͂Υ δηὰ αἰβιηίογ- 
οβίθα Υ σαγα ἴον ἴ06 σδυγο. ΤηυΒ ἴῃ 1ῃ6 ρ]οτίουϑ 
οἰγοὶο οἵ ἀροβίοϊῖο ταϑθα {μα βυγγουηᾶοα Ῥὰ]} ΤΊ οἰ ἢ 
ἰ5Κ68 (η6 δτεὺ υἷυδθ. “"ΝῸ Οοῃ6,᾽) βΒΑγ8 ΒΕ. ΗΆΑΝΚΕ, 
“ ἢ48 ἴπ6 ΑΡοβίΐα οι γδοοα ὙΪ ΣΔΟΤΟ οοτα 8] δηὰ 
(Δ ΠΟΥ αἰοούοη [πὴ ΤΙτοἰ ἢΥ---Ὅηθ οὗ ἱμ6 Ἰονοϊϊοβὶ 
διὰ χιοβὺ τοίτοβῃϊηρ βἰρ 8. οἵ 186 Δροβίο]ῖο ἃζ8."- 
Ιι ἰδ ππάουδια]γ 858 Ὀοΐης [86 Ο] ΘΓ τηδη τΠαὺ δ᾽ ἰνδηυϑ 
ἰδ ἴ'θγο δπὰ 2 Οου. ἷ. 19 ρίαοοα δεΐοτε Τ ηιοίδιυ,  πθο86 
γοῦθ 8 8.1}} βροίχκθῃ οὗ ἰῃ 1ἴη6 ἘΡΙ 5168 πυυϊτίθη ἰο ἰνἷ πὰ 
αὐ ἃ ταῦ} ἰδοῦ ἀδία (1 Τίμα. ἵν. 12; 2 Τίπι, ἰϊ. 22) 
7 18 νογίδν οὗ ποῖ δηᾶ 68 ὙΠ[ερ τμδὺ ἢ89 μι. 
Ὅ6οι βαϊὰ, μα ἴῃ (Π6 παιταϊϊνο οὗ ἔγαῦϑὶ ἱπ (Π6 Αοἱϑ 
(οὐ. χνί., χυἱἱ.) Τ αοίμγ, δον [86 τηϑητίοι οὗ ΒΪ8 
Βοΐης οὐάρὰ ἴο {Π6 δοιιρδην, ἰβ ποῖ δραίῃ ἱπηγη6- 
ἀἰαιοῖν παιιθᾶ, σῇ θγοδ8 51188 18 τηθη τ οποα ἔγΘα ΘΏΠΥ 
δου υἱῦὰ Ῥδὺ], ΕἾγβὶ ου οοοδείοῃ οὗἉ 86 βορασζϑιοη 
ἔτοση Ῥαὺὶ 8 Τίταοί ΕΥ αἰξοσν αγὰβ πδιηθὰ δου πὴϊἢ 
Διὰ δἴἵον 51168 (οἷ. χυῖϊ. 14 5βαᾳ. ; χυἱὶ. ὅ).---ΤὨ6 
Αροβέϊβ παι)68, δηὰ ἢἷ8 ὑγδοίδοθ 18 βί παρ ἴῃ οὐμο 
ΟΪδοοθ αἷκο (οοτηρ., 651 468 86 ἰῃβουριΐοη8Β οὗ 2 ΤΏ688., 
ὦ Οογ., ΡΆΪ,, Οο]., δὰ ῬΒΙοταοη, ἴῃ ὙΠΟ ΤΊ ΟΙΒΥ 
ἴῃ 16 ἸδπΠοῦ ΔΡρΟΑΓΒ, 1 Ὅον. ἱ. 1 δαμῖ απὰ 808- 
ἵΐδηεβ, δηἃ 6]. ἰ. 1, 2 αι απὰ αἰ (δε δγείλγεοη ἰλαΐ 
αγὸ υἱέ πιε), ϑιναπι απὰ ΤιποίῪδλῳ α )οἱπὲ αὐλοῦ, ἢ 

-" [δ ροοτα!πε ἴο Τα ΟΣ Β ΤΔΟΣΘ Οχδοὺ σοπδοσίῃς οὖ ν. 22. 

ΤΓΕΙΣΟΟΤΥ : “86. Ὀοΐπο ῬΓΟΌΔΟΌΪν [06 ΟἹ 6 γΓ τῆβϑσι, δηὰ 
δοτι αἰ ην 0πΠῸ ΟἹάδΥ δεδοοίδιο οὗ 81. ὕμ}." ΑΥΤΟΝ ὈΓΖΘδ 
τοῦ ον 1.9 Ῥογθοηδὶ δηὰ οἷϊοί4] ϑυνέπθηοο οὗ Β1168.---Φ. 1. 

1{Βν το τηοδπδ. Ῥδ] [6 ἰὴ 6016 ΔαΐΠΠοΥ, δπὰ που]ὰ 
8δο τιν! ἀογβίοοῦ : 8660 1 ΤΠ1688. ἢ], 18; Π|, 1,2, δ, 6 : 2 ΤΏ 688. 
"|. δ, 1... 17. ὑυω. 1 Οοζ,, ῬῈ}}., ἐμὰ Βμέΐομα,, ἶπ ὁδοῦ οὗ 

ΕἸΕΞῚ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ ῬΡΑΌΪ, ΤΟ ΤῊΣ ΤΒΕΞΒΑΙΟΝΙΑΝΗ͂, 

88 νἰγιΌΔ }}} 1οἱηοα τ] Ὠΐτὰ ἴῃ ροιηρ ἀρ ἰμὸ ΕΡίΒι1α, 
τπουσὰὶ Ὠ6 δ'οπϑ 18 {πΠ6 Ὑτζογ, δὰ αἰοίδι68 [Π6 Ερ᾽8118 
ῬοΥδΔΡΒ ΟἿΪΥ ἰο0 οη6 οὗ ἰῃσπι. Α.8 [ΠΟῪ Βυνο ρτοδοῃοᾶ 
186 [,μοτὰ ἰοροίθν ΟΓ]]Ὺ (οοιΡ. 2 Ὅν. ἷ. 19). δο βΒῃου]ὰ 
αἶδο {16 τυ δ ποιὰ γῸ ἔοτὶ ἢ ἔτοπη 411 ἰῃ6 ἴῆγοα, 
ΤΌ ἰἄγοο τθη ἮΏΟ Βα Ὀδοομιο ἀθαῦ ἰο {886 οὔυγοὶὶ 
τοῦδ δραΐῃ ἀρΡΘᾶΣ ὈΘΙΌΓΟ ὮΟΣ πηοηΐδ] Υ]81:0} υμϊ 6 88 
ἴη [Π6 Ὀορ᾽ ππΐηρ : ΒΏ6 τηυϑὺ ΓοοορηΐΖα πεῖν ἕδίγ, ἰδβῦ- 
ἴῃς δοποοτὰ οἱ ΜΠ δηοίβον, δα πον [Βα 8ὴ6 Π89 
τοσοίὶγρα [86 Βᾶτηθ ρμοβραΐ, ποὺ ΤΊΘΓΟΙΥ ἔγότω δὴ ἱμὰϊ- 
νἱάυλὶ, Ὀαὶ ἴγοτῃ ἰμ6 του οὗ ἔπο δηὰ ἴσο πὶϊ- 
Ὠ685685 (Μαί!. χυἱἱ 16, 20), δῃὰ 'β ὈοτΘ ΟἹ ΙΏΟΓΘ 
{Π8 ΟἿΘ διοϑγί (ΘΌΙΏΡ. ΥῸΡ. 2: 106 ρίὶνγθ [Π8}Κ5). 
ΤὨοτοίογο 4150 ῬΔῸ] ἀοο8 ποῖ ποοὰ ἴο ἀοβοτὶδ8 δ1]- 
Υδὴυ8 δηὰ ΤΊΟΙΠΥ ΙΏΟΓΟ ΟἸΟΒΟΙΥ͂ ; [ΠΟΥ ἃτα Βο]ὰ δὲ}}} 
ἴῃ ἔγοβϑὴ, ᾿ἰνὶθρ ΣΟΙ ΌΣΔΏΠΟΘ ὈΥ͂ [06 οὨυγΟὮ.--- ΕΓ 
ἦπακι 1ῃ9 Βδῖὴθ γβᾶβοῃ 8130 Ὺδ ὅθε τοί ἀεεξίσπαίε ἢν» 
δεῖ πιο γωϊν αὁ απ Αροείίε, ἄς. ΑΒ δἰγοδαν σϑ- 
τηατκοὰ ὈΥ Ολιτιν, 6 ποοαβ ποῖ 0 οοσαθ Ὀοίοτγο (ἢ 8 
ΤΠ οϑϑβδ ουΐδηβ ὙΠ ΟἸ οἷα] δος που Υ, Ὀὰϊ ΤΘΓΟΙΥ ἴο 
Τ66Δ]] ὮΪ8 ῬΟΤΒΟῚ (0 (ΠΟΤ ΤΩΘΙΩΟΙΎ, 85 ᾽6 ᾿ἰνοὰ δα 
Δ ΤΟΌΡὮΙ διηοὴς ἰδοῦ ἴῃ ἴδ6 ροννονῦ οὗ ἴπ6 ϑϑρίγῖῦ. 
Ιῃ εἰι8 Ὀτὶοῖ, ἔγοθ βο -ἀρεϊρτιαϊίου 1,ὕνκμανν ἐπα 
τὴῖϊῃ τοδβοῦ 8 τρις οὗ {Π6 ΘΑ] ΟΓ σοΙηροβίϊΐοη ἀπά 
ΔΌ ΘΠ οἱ Ὑ οὗ οὐν Ἐρίβι]ο8, Αἱ ἃ ἰδίαν ρογίοα, ἴῃ- 
ἀερὰ, Ῥαὺ] ἀο68 ποῖ ἴῃ 186 ἱῃδοτίριϊοπΒ οὗ ἢἷ8 ἘρΙβ]ο 8 
08}} Βίτηδ86 1} δὴ Αροβϑίίθ ἴῃ οδβοβϑ, ὙΠΟΓΟ 86 688 σοῦ 
ΟἹ ζα 1], αηϊτηραΐτοα ᾿ονο δηὰ ἰΐοπ οα 186 
ρατὶ οἵ ἃ οἰ υτοῖ οὐ δὴ ἱπάϊνίιΔ] ; γοῖ ουθῃ ἴμθγὸ [86 
που ροΙΟἢ8 ἀγα ΟΡ, ἃ8 ῬΆΣ], 1.1: Ῥδῖθ. 1. Βαὲὶ 
αἴϊος ἰδδαὶ 818 δροϑβίοϊΐσ δυϊδμουδ νυ γδβ δββδὶϊθα, 
ἔγοτα ἴθ ἰἴτηθ οὗ ἰ86 ΕΡ᾽8ι16 ἴἰο ὑπ6 Οαϊλ πα, ἷ8 
ΘΘΏΘΓΆΙ συδβίοτα γγϑ ἰ0 δρρεπὰ μΪ8 οἴδοῖδὶ ἰο ἷβ ρδτ- 
ΒΟΏΔΙ ὨδΙΏΘ, δηὰ (Π6η ἔγθαθθη]γ ὯΘ ΤΣ ΔΪκοΒ. 086 οὗ 
τθδὶ [ῸΓ ἸοΏζΟΣ ΟΥ Βῃοσίοῦ δα αὐ 11 00}8 οοτγοβροπαϊηρ ἴο 
(06 δοΐυδ] σοπίοηίβ οὗ {π6 Ἰοίίον, δὸ ἰδαὶ Ὧο ἰπβοτὶρ- 
ἴοι 8 ἴῃ 811 γεβροοίβ 1110 βαῖὴθ 88 Ἀῃόοῖμοσ, Ετσθῶ ἴῃ 
Ταοδββαϊοηΐςδ, ᾿ 18 ἐσθ, αἰϊθρὶβ ἰ0 οτοδία αἰδβίγυβὲ 
Μότο τοὶ πδηϊηρ; Ὀὰΐ (686 αὔοοϊοα ποὺ δΐ8 8ρ08- 
0115 δὐἱϊμουῖεν 88 βυοι, Ὀὰ: ἷ8. ομἶγα ρεύβοη. ΤὨΐβ 
(τοοάοπι οὗ ἰδ Αροβίϊο ἴῃ 8 βο ἀθβίρηδοηβ 18 
ομαγδοιογ βίος δηὰ ἰηβίγυοίΐνο Α8 86 ἀἰγθοὶβ Ὠἷδ Ἰοῦ- 
ἰ6γ8, ποῖ ἰο ἴδ 6 οΒοο.ΘΑτοσΒ, Ὀὰϊ ἰο {μ6 οἰνυτοῦ, 80, 
ὨΠ]1658 ἰποτο Ὀ6 ἃ ΠΟΟΟΒΒΙΟΥ ἴῸΣ ἱἰ, Ὧ6. ἀο068 ποῖ πἰπ- 
861 οοσὴθ [οτίὰ ἰῃ ἢίβ οὔοΐα] δυι μοῦ γ. ΗΘ ὯΔΒ ὩῸ 
Β 1} ΟΠ οἶ4] βίγ]θ, ὈὰϊΣ ἤδγΘ ἴο0 ἢὮ6 Ῥτορουίϊ 008 ΟΥ̓ΟΓῪ 
(ΐης ἴο 106 αἰτουτηείδσιοοβ δῃὰ εχ ρμοποίθθ οὗ ἰ86 
Ῥαγιϊσυϊαῦ ο886. Ασουγαϊηρὶγ, 86 Βοτο αἰδιϊησυϊθ 65 
Ὠΐπηβο 1 ὈΥ πο δά ἀϊιΐοηῃ ἔγουα δ νϑηυβ πὰ Το ΠΘΌ8Β, 
Ὀυΐ Εἰ ΠΗΡῚῪ ἰδ κ6Β ἴῃ 6 ργοσοάσποα οὗ [μ6πὶ, δηα ἐΠΟΓΘΟΥ 
δ {π6 Β8116 {{π|60 ἀοβί ζτδίθ8 Εἰ ]8617 88 ῬγορουΥ [ἢ 6 
δυΐῃον οἵ [86 ΕρΙθ16. Οογίδί] ἴῃ {18 18 ΒΟ α]8Ὸ 
106 Βυτ]τγ οὗὨ 6 ΑΡοβίῖθ, δηὰ βο ἴδ [88 γοσρδγὶς ἰβ 
οὶ ἱποογτγοοῦ, ἰμαῖὺ Ῥδὺ] οτηϊτοὰ ἈΪ8 δροβίοὶἑο {1116 
ουὲ οὗ τηοἀοδίγ, τοῖον ᾿οΟ Γ8 ᾿ἪἼἢ6 ΤΉ ΒΒ ΟΠ 8 
(ΟΠΒΥΒΟΒΤΟΜ, ὧς.), οὐ ἰοπναγὰβ ϑ:’Ιναπὰβ δηὰ ΤΊ οὶ ἂν 
Ζπιναι, Ῥοττ, ἃ6.).,) ΟἿἹΥ γὙὸ 8.6 ποῖ ἴ0 Βῃὰ ἢθσθ 
[88 ῬΓΟΡΘΓΡ τοοῦδνο οὐ ὑπ οτηϊββίοῃ (σοιωρ. 60]. ἱ. 1}. 
ΤῊΘ ΠΟΙ Ν Υ 18 81} [86 τόσο ροπυΐπα, τπαὺ ἰδ ΘΟΙΏΘ5 
ουἱ {Ππ8 Β᾽16ΠΕΥ δηα ἀποομῃβιγαϊ θα. 

2. Το ἴδ οΟΒυγχοξ,.--- ΔῈ] τυὶΐθ8 ποὶ ἴὸ 16 
Ῥγοβογίοβ, ἰθδοθογθ, ὅσ., θα ἴο 188 ΟὨΌΓΟΙΊΟΒ: ἩΒΘΓΘ 
Ὧ6 ὩδΙη68 ἴπο ΟΠ σ6- ὈΟΆΓΘΓΒ, ἰδ 185 ὉΥ ἯΔΥ Οὗ ΒΡ Ϊο- 
ΤαΘΠ ΔΙ ΔΡΡομάδρο (ΡὨ]]. :. 1).} Ιῃ 86 τηοβὺ βοί οτος 

ψὩ ἢ Ἐγίδι]οα. [ἢ 9 ΑἸ οδῖῖο δεδοοίϊαϊθα ἃ οοιωρεπίοιῃ ΨΠῊ 
Ὠἰπ1 66 Υ ἴῃ ἐμο καϊυϊδιίσι, ἀπ ἴμθιι. ᾿τητα οὐ ἴον Ῥγοοθοάα 
τΠγουδοῦὶ ἰὰ ἐπο Νγδὺ ῬΟΓΘΟῚ εἰμ χυϊαῦ. ΟΟΙΏΡ. δἷ8θ0 (8.9 
Ἐνίοιϊο τὸ ἴη9 Οεἰ δείδια, ὙΠ 6 10 οδπι Βοδσου Υ ὉΘ δαρροεβοᾶ 
τηδῖ τ[Π60 ὙΨΓΊΟΥ τηοδηΐ ἴἰο ἀδοῦῖθο ον ΔΌΪΒΟΡΒΏΙΡ ἴο “ δὲ 
180 ὈτΣΟΙΏ ΤΟΣ ᾽" ΟΥ̓ ΟὮ. ἰ, 2.--“Φ. ἴα 

ΦΓΑΙΟΥ οἴ ρ ταυτίουβ χρὶδηδίίοτδ οὐ (ἢ 6 δρΘ 614] ΤΏ οὩ- 
το. οΥ̓͂ “106 Ὀίδῃο»8β δῃὰ ἀθδοοῦα""» [ῃ ΡῈ]. ᾿.1, ἘΞΔΡΌῚΒ 



τπν 

ιν ΒΝ 

ΟΠΑΡΤΕΕΒ 1. 1. 11 

ἸΏΔΉΠΘΡ Ὦ6 τοατῖτοβ, οὗ. γ᾿ 27, παὶ 41} ἴ86 Ὀτοί σοῦ 
Βιου ἃ τοδὰ τπ6 Εἰρίβι ἰ6β. Τὸ θην ἰδ6 τοδάϊης οὗ 
ΗΟΙΥ ϑετρίατα ἴἰὸ ἴδ6 Ἰαϊγ, ἐμοτγοίογα, 15 ἴο οοπίγα- 
τοῦς ᾿ἴ5 οτἱνσί Π8] ἀοδβιϊπαϊϊΐοη. 1π 18 ΘΑΡ] 6 ν ἘΡ᾽8.168 
(το ἰ'6 7Ἀεεϑαϊοπίαπα, Ο᾽αἰαίίαηϑ, αννὰ Οογὶπίλίαπδ) 
Ῥδὺϊ ττῖϊοβ τῇ ἐκκλησίᾳ οὐ ταῖς ἐκκλησίαις ; ἴῃ [86 
Ἰδαῖον οὔδϑ (οριαηβ, Ἑῤρλεείαπδ, Ῥλιδρρίαπε, (ὐοἶοϑ- 
εἰαἩ8) τοῖς ἁγίοις, ἄο., ὙΒΙΘΟΩ Ἰηἀοοα 15 δΔαἀοὰ ἴῃ ἴμ050 
ἴο 1πὸ Οοτηι ΐδη8." 

8. πη αοα [89 Ε'ΔΙποσ, αἀπὰ [89 Τιοτὰ 6518 
ΟἈὨσὶπὶ.---ΤΠο86 ποτὰβ ἅΓῸ ἴο Ὀ6 Ο]ΟΒΟΙΥ ἰοἰπο ὙΐῈ 
τῇ ἐκκλησίᾳ, 88 ἰδ (Π6Υ ποτα ῥγοοθάθα ὈΥ̓͂ τῇ οὐ τῇ 

. 88 ἴῃ ἴῃ6 οροῃΐϊηρ οὗ 1 ἀπά 2 Οογ., τ ΏΟΓΟ δ 18 
ὰ, ΩΡ ἴῃ ΓΟΥΟΓΒΘ ΟΥΘΡ : τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ ϑεοῦ τῇ 

οὔσῃ ἐν ἹΚορίνϑῳ (Ἑοοτρ. 1 1688. ἰϊ. 14). ΤΏΘ δάάϊ- 
ἤἄοῃ αὐἰϊδομοὰ ὈΥ͂ Τηθ8η8 οὗ (6 Ῥσοροβιἱοῃ ἔοσταβ 
Βετο, ἰπ ἔδλοϊ (οομιρ. πον, Ρ. 128), πὶῖὰ (86 δΒυὉ- 
διδηϊδνο Ὀπὲ ΟὯ6 τηδίη ἰάοθδ, δὰ 18 ἰὸ Ὀ6 οοπηῃσοϊθα 
Ἡἰτὰ ἰδ ΤΊΘΓΟΙΥ ὉΥ (Πμ6 γοῖοθΘ. ΤῊΪ8 ὨΔΡΡΘῺΒ πὶ ΒΡ6- 
οἷ6] ἔγοαυ θΏο ἴῃ ἰδ 6 686 οἵ ἴῃ Δι η6 ἔοτταυα : ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ, ἴἰο ΔΘ ΟἿΓ ΟΧΡΙΟΒδίοη 8. ΠΘΆΡΙΥ͂ 
ΔΙ Ἰϊοὰ (οότηρ., ἰὰ ματι οσυϊατ, ῬΏΪ], 1,1: τοῖς ἁγίοις ἂν 
Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις, 4180 ΟὐοΪ. ἰ. 2). 
Του (Βὸ πδηὶ οἵ {Π6 διιῖο16 ἱπιϊτδί65 ἰῃδί 1ὺ ὈΘΙΟΩΡΒ 
το ἴδ ἰάοβ οὗ ἐπα Ομυτοῆ, ἴοὸ Ὀ6 ἰῃ αοα δπὰ ΟὨγῖϑι. 
“Ἐ2ὶ Βαα ποίδ σοι δρργοῦδιΐο νοῦ οἱ Ἰοσὶἰἰηλ:8 
εοοἰοβῖς ᾿ (Ολυτεν). [Ιἢ (18 ΤΟΥῪ ὈΓΟΥΪῪ οὗ ἴῃ6 6χ- 
Ῥτοβδίομ 18 δοτιθιπίηρ ρτοδὶ δπὰ ργοΐουμπα, [ἰ ἀδηοῖοβ 
ποὶ ΤΔΟΓΟΙΥ [ὉΠ ΟὙΒῃἷ πὶ τ αοα (ΒΕΝσει, ὔν ΕΜ ΑΝ), 
Ὀυξ 8 τοδὶ, θβϑβϑϑῃίΐαὶ Ὀοΐησ ἴῃ αοἀ δηὰ ΟὨτίβὶ (Εοπι. 
χτΐ, 11 : Φο8π χυ. 4: χυΐϊ. 21 βηα. : 1 ϑόδη Ἰ. ὅ 8βα.; 
γ. 20) “1 ἰδ ἃ δρᾷ αἱρηΐγ, ἰο τ ΟὮ ποι ΐηρ ἴ8 
668], τ ΘΏ 016 ͵8 ἰῃ αοἀ ἐΟΠΕΤΕΟΒΤΟᾺῚ: δ Σ 
ΤὨσΘΒΘΙ ΟΠ Δ ὈΓΘΟΥΪΟΌΒΙΥ͂ [ΔὉ ἢ 106 νι οΐα ποι] ἴῃ 
(δὲ πιοϊοὰ οπθ (ἐν τῷ πονηρῷ τοδδο., 1 Φοδη ν. 19: 
ΘΟΙΏΡ. Τοῦ. 18: ἐν τῷ ἀληδινῷ ορρόϑοα ἰο νος. 20 
ἩΒΟΓΟΔΒ ἴὰ ἰδῇ ΡΪΔο6 ἱῃ6Γ6 ΘΓ ΟἿΪΥ 6 ΘΒ, γ80 Παὰ 
ὯΟ Ρατί ἴῃ (Ἰγῖϑι, δηὰ δα 68, τ 0 δα ὩΟῺΘ 8180 
ἰῃ οὰ---[Βο να 8 δὶ (ηϊ5 {ἶἰπ|8 ἃ ΟὨυγοὶ ἔπατο, ἐμαὶ 18 
ἴῃ αοὐ ἔϊο δίδουν, δηὰ ἴῃ Ογῖϑὶ Ψοϑυθ8, Ηδῖο 8 ἃ 
ταϊγδοῖὶς οἵ Οοά, οὐγοῦ σοί ἴπμ6 ΑΡροβιὶο ρῖνεβ Ηΐπὶ 

ῥἰβιῖθβ, τυβθ ὯΘ ἐπ Ὑ}|8 8 ΟΥΘ ΟἹ {Π68 ΟὨΟΓΣΌΒΟΒ, 50 
δὶδο βοτο, σγοσ. 2. 

4. ὅσδοορ υπῖο γοῦ [ἝὉοτγηδη: Οἴὐζαοθ Ὀο τυ 
γου,---ὁ. 1..], ἀδἃ Ρϑβοθ. Τῇ οἱὰ δορί βίο! δ Ὺ βδίυ]θ 
σοπι Ὀΐπ68 ἰπ ἰδ6 ᾿πβοτρίϊοη τιμαὶ ΠῚ 8 5 αἰδιγὶ Ὁ- 

ΕΟ δὰ ἐπ} 8; 88 ΔΙ ΔΥ8 δἰ (Π6 Ὀορίηπίηρ οὗ δἰδ 

᾿ἀἴοα ἰηίο ἰμ6 δἀάγοβα, βαϊυϊδοη, βυϊβογριίοη, δὰ 
ἀϊγοοιίίοθ. 18 Ῥδυϊΐπο Ὀοηραϊοιίοη ἰδ χάρις καὶ 
εἰρήνη ; ΟἿΪΥ ἴῃ (ἢ6 Ερίδι]ο8 ἰο Τί λοι (απ Ρουθ ρ8 
Τὰς ἰ. 4) χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ; ἴἰ6 Βτδὺὶ ἴΌτπη 8180 ἰῃ 
1 δηὰ 3 Ῥοίονγ, 186 ἰδιϊοσ ἱπὰ 2 Φόδη , Ψυὰο 3 : ἔλεος 
καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη. Χάρις τοτηϊπ8 68 οὗ 1π6 ΟἸοοκ 
βαϊυϊδιίο χαίρειν (οοΏΡ, Αοίβ χχίὶϊὶ, 26), πῃ οι ὁ0- 
ξαΣ5 6'80 ἴῃ ἴπ0 ἀροβίοὶϊο οἰγοῦϊαν (Αοἰ8 γ. [χγ.] 28 ; 
Φαπιοα '. 1); εἰρήνη, οὗ [80 Ηφῦτον (ΠἸΚονῖβ6 Αγαθῖο, 
866 ἮΊΝΕΕ, ᾿οαϊισδγίογδιοῖ; Ηδηϊολ Καὶ) ἴοττη οὗ βα]υ- 
ἰλοῃ δπὼ Ὀοποαϊοιίου, Εἴ (θη. ΧΙ !, 28; Φυάρ. 

οῷὗδε: ““ ΤῈ ορίπίοη οὗὨ ὙΠ οηρῸΓ ἰ5 δἱ 1Ἰοδϑὲ 88 ῬΧΟΌΔΌΪΟ 
{δαὶ [86 Γ68] γϑδϑοὺ ἰδ ἰὸ ὉΘ Ἰουπά ἴπ 186 οἰτουτηδίδηοθα οἱ 
ἴὸ οδύτγος, δηὰ [Πδὶ ἔοτῸ ὙΛΩῈ5 ἃ ἰϑ ἄθΠοΥ ἴο ππὰσ9 Δ8- 
βυιιριίοη οὐ ἴπ9 νατέ οὗ βοῦῆϑ ἰπαϊ νυ 18, τ ἰοῦ ποοᾶρά 
βυσἢ δὴ οἴοοιί6το σὔθοϊ δα τἑἅἌα [τ ρ᾽ἰδα ἴπ ἴῃ βροοῖαὶ δὸ- 
Κροονοήστηοοῖ οὗ πολ 0 Ὀοτο ΟΗΟΘ ἴῃ 1ϊ,"--- ῦ 1. 

5 (ΕκΕΙΘΟΤΈ: “ ΤῈ6 γδυίδιί θη ἴδ δ}} ΔΕ ΟΝ ΘαΡΪο ; 11 
ὅσον οἱ μΠονγονοῦ δϑόσὰ ἴο Ῥοίηϊ ἴο “(ΤΑ Ὅ8}}Ὁ δ ἰογοὰ νίονθ 
ἢ τοσδιὰ ἴο ἴπὸ πιεισίναϊοα οὗ [86 σΒυΓΟῦ (Φονγοῖι), Ὀαὶ 
ἸΏΘΤΟΙΥ ὃἢὸ ἴη6 Ῥγοβοηξβ σομηραγαίίνο Ῥβυοίγν οὐὁἨ ΠΌΤ ΌΘΓΒ 
( το ΟἾτιδοσῖ.), δηὰ ΤΠΟΙ͂Σ ἃ ΠΩ μΣ ἴῃ ἃ βῃ]θ 88- 
ΔΕΟΡΙν,» πὰ 186 Ββ:ὴθ ΘΟμ δ ἀΘΓΒΕΟΏΒ ΤΥ ΡΟΓΏΔΡ6 π0- 
εὐαας ον ἴδ δεῖ (αὶ ΟἿΪΥ ἴῃ ἘΠ660 ἵνο δε  οϑὶ Ἐρ  σέϊθθ 
ἄοδο ΒΡ] δή ἀγοσο 86 ΟΠ ΌΓΤΟΝ 86 οοτημῃοθοα οὗ Ῥϑγβοῦβ Ὁο- 
ἰοορίην ἰο 186 οἷν, βηᾶ ποῖ δ8 Ἵβι δ] δἰιϑὰ ἐπ [Π6 οἰτγ ᾿ἐβοὶς, 
θοωρ. Οοἱ. ἰν. 16.---5. 1} 

χὶχ, 90: 1 ΟὨτοη, χὶϊ, 18; Εχ. συ. ἡ; Φυάρ. χυῇ], 1ὅ 
1 βδῃ). χ' 4: χχν, ὅ, 6). Α58 ΨΦαπι05 ἴῃ ἃ ᾿ἰν ο ΤΠ ΠΟΥ 
σοπηθοίϑ, ΟἿ. ἱ. 2, χαρά πὶ! [Π6 χαίρειν, Βο Ῥ40] [89 
εἴνοι ἰϊα ἰατῃ οὗ γοῖ ἀθθροῦ Ο γί ϑεϊδιι ἱπηροτί ἱπ χάρις, 
ὙὙ 8116 [86 εἰρήνη ὑμῖν δὰ Δἰγοδὰν Ὁ (Π6 βανίουῦ οἵ 
ἮΪ8 τοϊαγῃ ἴγοτα ἀθαι Ὀθθὰ Ὀγουρσμῦ ἰο ἃ ΟΠ γίϑιίδη 
ταλ᾿υ ΕΥ̓͂ αηὰ ἀθρίῃ (Φοιη χχ. 19,21, 26 ; οΟΙΏρ. 4130 
1υκαο χ. ὅ, 6), ΘΒρϑοίλ!ν ἰῃ οοπποοιίοη τ]ϊῃ Η]8 ἴδγο- 
γ6}1 αἀἰβοοῦτβο, ἴῃ νοῦ Ηθ διδα ῥτοϊηϊβοα, 88 {8 
ταὶ οὐὗὁἨ ΗΪ8 νἱοίογυ οὐὸῦ ἔπ 6 τοῦ, δηὰ 80 88 ἃ ἀΪ8- 
υἱπούϊνο ἔἈτΠ ΠΥ ἸΟΖΔΟΥ ἰπ ορροδίοη ἰο {}|6 νγογ]ὰ, ἴο 
Ὀδαυδαῖμα Ηἰβ ροδοό ἰο ΗἾβ ον (Φομη χἷν. 27. χνί. 
88). Βυ ἐποῖὶν μιχίαροβίιίοη Ὀοΐὰ τόγὰϑ ἃγὸ γαϊβοὰ 
ΘΟΙΏΡΙ οὐ. ουὖὐ οὗ 1ῃοῖν ΟΘη.116 δὰ Φ ον 5} οαὔπταγὰ 
ΠΚΠΙΠΕΡΠΟΟ, 88 Γοίουτίηρ ΔΙ πχοδῦ Β0]6}} ἰο [Π6 πδίυγαὶ 
ἴΐο δῃὰ ποϊίαγο, ἰηίο τ 6 “ ΓὉ] 685 οΟὗἩἨ [06 ῬΘΟΌΪΑΡ 
ΒΑ νοι δηὰ Ὁ] ββίηρ οἵ ΟΠ γ βίη." Α ποίδὈ]6 ἰῃ- 
Ββῖδῃοθ οὗ [6 ἯΔΥ ἷἰπ τ ὨΙοἢ ἰλ6 ΝΥ Τ᾽ οβίδιγθηὶ ἀἰδ] θοὶ 
88 ογηγθά.--- Χάρις ἴ8, θγϑὶ οὗἁ 81], ζαϑουῦ ξοθογΑΙΪΥ, 
ἀἰπάποδδ, οβρθοὶδιν ἰοταγὰβ ἰπίθιϊοσθ, (86 ἀγάπη ἴῃ 
Βο  ππδηϊοβίδίίοι { [8ὺ 88 τσ ἢ ΘΟΌΒΏΘ58 5. ἈΟΪ]1Π 688 ἴῃ 
86 11 πηδη οϑἰδ|] 0), δπὰ ἴῃ {18 ΒΘΏ86 δ ἰ8β υδοὰ δἷβο 
οὗ [86 Ο}}14 2 6805, ἕυ[κο 1ἱ, 40: χάρις ϑεοῦ ἣν ἐπ᾽ αὐτό. 
Βυΐϊ ἰπ ἃ ΤΟΓ6 ΒρΘΟοἶδ] 50η86 χάρις ἀοποίοϑ (ορροβοὰ ἰο 
ὀφείλημα, νόμος, ἔργα, Ἰλοτα. ἱν. 4 ; νἱ. 14 Βα.; χὶ. 6) 
{86 Θχ ἰδ: οη οὗ (86 Ὀἰνίηθ ἴον 88 ἔτθθ δπὰ υῃᾶο- 
Βουνϑα ἴῃ τοσατὰ ἴ0 ΞΌΟΘΝ, 88 ἴαύθ ποῖ ΣΤ ΘΓΟΙΥ͂ ΠῸ Ἰορηὶ 
οἰαΐπι ἰο ἴδ, Ὀὰϊ ματα δοοογάΐηο ἴο αν ἀθβοσυϑαὰ (ἢ 9 
ορροϑβῖίθ (ἔοι, 11], 28, 24. Ἐρβ, ἱϊ, 8--ὅ). ΤῊΪΐΒ 18 9 
Νοὸν Ταβίδσαθης βανΐηρ 6, ὙΠΟ ἰὴ ΟἸ γϑὺ 6808 
Ὧδ8 ΔρΡΡΘΑΓΘα ἰο βίπποτιβ (ΤΊΣ, 1ἷ, 11; Φοδπ ἷ. 17). 1ὲ 
8 ποῦ ΣΠΘΓΟΙΥ ἐδ ῥυϊθοίρ᾽6 οὗ 186 τοἀοιηρίίοῃ δοςοχὼ- 
Ῥ᾿ 8 ῃ6 ἃ ΟὨ66 ἴῸΣ 81}, Ὀὰὺ ἰδ Θοπτίπ 68 8150 ἴοὸ Ὀὸ τὴ 
Βυδίαϊπίηρ στουηά, (μ6 πουτίκηρ ρον οὐ (86 ὨΘῪ 
βρ᾽ 8] 1Π|{6 0} 118 τηδη!" 0]ὰ ΕἸ Ἷ8 ἱπ ΟἸγἰβιίδη9 
(οορ. Αοἰβ χχῖϊὶ. 11 [τὸ ἀουδὲ ἃ ταϊβργίης ἴον χὶ. 
28]; νἱ. 8; Ερῃ. ἷν, 7), δῃᾷὰ 80 18 δυὺθδγ δίγθϑθ; ἰῃ- 
ὙΆΤΪΥ βοαϊοα δηὰ οοπιπιυπίοαίοα ἴο ἐποῖι ἴτοπι οα 
ἴῃ ΟΠ τῖβε τπτουρῇ (Π6 ΗοὶΪγ ΟΠοβὲ (σοπιρ. οι. γΥ. ὅ : 
Φοῦῃ ἱ. 16). [ἢ [818 Β6η86, δορογάϊησ ἴο τ]! οἢ στᾶσα 
8. ἐ:π8 οὶ ΒΙΤΩΡΙΥ ἃ βοηεϊπϑηῦ, Ὀὰὺ δἱ (Π 6 Βαχη6 {1Π|6 
ἃ Ὠἰγίηο βο] --σομηταυηἱοαϊίοη, Ῥαὰΐ αἀοδῖγοθ ἴὸν δἷ8 
ΓΟΔΟΙΒ ΟΥΟΡ Ζ-ςὁΒἢ ρτδο ἴροῃ Οοα δπὰ ΟΠ γίδι. 
Εἰρήνη ποοὰ ποὺ ὃδ ἴδίκοη, νὴ} ὉΚ Ἄεττε, ΜΕυκα, 
ὅτο., ἀϑαΐηβὺ (ῃ6 Οτοοὶς δὰ Νον Τοβίδιηθηῦ ὑδᾶσθ, ἃ9 
ΞΞ βαϊγαϊϊοη, Ὀπὺὶ τ ἢ τηοβὺ βίποθ ΟΗΒΥΎΒΟΞΤΟΜ, }10 
ΟἹ (18 Ροϊηῖ 84 ἃ ατσγϑοὶς μ88 ἃ βρϑοΐδὶ τγοΐδα, 85 -ς 
Ροδοθ. ΤΪ8 ἰβ (λ6 ᾿τητηοαϊδία οἴθοῦ οὗ ρταθθ ἰῃ ἰδ 
Ὠρατὶ οὗ τηϑη, ἴπ6 τοβιογαίϊοιι, αἴνος ἰδ ἀϊβίγδοίϊοη 
διὰ ἀϊβοοτὰ οὗὨ {Π6 1ἰ6 οὗ βίη, οὗ [16 ΠΒΓΙΩΟΏΥ͂ οὗ [86 
ἵππον ᾿ἰΐο, τ 118 ΡυγΘ ϑηϊουτηθῃὶ, γοϑίληρ οὴ [89 
ἴδοι ἱπαὺ τἴ6 Ορργδϑϑίοῃ δπὰ οὐγδα οὗ βίῃ ἃγ6 τοπηονοᾶ 
τοῦ [{ 0 σοῃβοίομοο, δηᾶ τοδὶ ΚΠΟΥ͂Β (μαὺ ἰη Ομ γῖθὲ 
ἢ6 ͵8 Ὀτουσιὶ ἀσαΐῃ ἰηῦο ΕΒ ὑγ]6 τοϊδιϊοι 10 οὐ, (89 
114] τοϊδίϊομ (Εουα. ν. 1), δηὰ ἰβ {πογΘΌΥ οοτηΐοτίοῦ 
δηὰ βἰγοησιποηθα δρηϊηδὺ ἴῃ 6 Ορροβ᾽ (ἰο059 δῃὰ γοχὰ- 
ἴοι οὗ {86 νγου]ὰ (ϑοῖπ χυΐ. 83). ΤῊ θη μδησθιηθῃς 
οὗ 818 ροδοθ, πἤοπ ἰδ ῬΡΟῸΓΒ ἐ18 αυἱϊοϊκοπίηρ πα 6]6- 
ψαϊτς ἰπῆποποθ ἰηῖο [16 οσχρογίθηοο, ἰ8 100 (χαρά, 
Ἐοχα. χὶν. 17: ῬῺΠ]. ἷν. 4: Φοδη χν. 11: χνὶ, 22, 
24. ΧΥΪΙ, 18. 1 Φοδη ὶ. 4: 1 Ῥοΐ, ἱ. 8--ἃ [ἀλη 6 ῃ- 
ἴ4] ἰάο8 οὗἨ ἐπ6 Νονν Τοβίδιηθηΐ, ἰοο τηυοῇ ποσϊοοιοὰ 
ὉΥ͂ υ8 ἴῃ 119 δῃὰ ἀοοίτ 6). Ῥθδοα Ὀεΐηρ ἰδ 6 ἴθε]ησ 
οὗὨ σομυδίθβοθηοθ δηα ρα] δα] η688 οὐὗἨ (ἢ8 ποῦν ἰἰΐδ, 
ἀῃ6 Βοτηθ- [66] ηρ οὗἨἁ 16 τοϊυτηοα ρῥγοαΐραὶ, ἰξ ἰταρο}9 
[16 τῆδῃ οὗἁ 1186} ἴο δϊἀθ ἴῃ (86 ΒρΑΙ ΠῚ] [{{6- 
οἰοιμθηῦς οὗ δομα: ἰδ 88 ἃ ΡΟΥ͂ΟΡ ἰὼ Κορ 16 
Ποατὲ δπὰ χοϊπᾶ, (86 ψΏΟ]6 πηθομδηΐδτη οὗ ἰῃ0 
ἵππον [ἰἴ6, ἰη ΟἩτίδυ 9 68ι58 (ΡῺ]1]. ἰν. 7), δῃὰ 18 ἰθτθ 
ἴοτο βυϊδῦ]6 ἴῃ ΟΥΘΡΥ τοδί! 88 ἃ οἰϊοῦ Ὀομο Ἰ οι] οΏ 
ἴον ΘἸ ἐγ βιδη5. 
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ΤΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ͂, 

1. ΟΥ̓ ἴ6 πδίυταὶ που]ὰ {8686 ἵτο {πίηρθ ΔΓΘ 
σας : [πὶ ἀοἂ πὸ ᾿ἶνο, τον, πὰ ἂγο [1υὐπο γ᾽ 8 νοῖ- 
βίου : δίπα ΞΞ- ἐσμέν.---. 1... 411 ΟΕ ΠρΡΒ Δδττηοῃ Οὐ Ξ]Ὺ 
οχἰ βίης ἰπ ἴῃς Κκόσοϑ (Δοἰβ χνὶϊ. 26ὅ--28 : ΟἹ. ἱ, 17); 
δῃηὰ: Τα πίιοὶα ποσὰ ἸοῖμΒ ἴῃ ἰη6 σπίἰοκοὰ οὔθ (1 
Φοδη τ. 19), ΤῈ οτἱρῖμαὶ Ὠἰνίηθ ΡΟ Β ΟΥ̓ οὔθδ- 
ἰἴοῃ δηά 186 βυρογαἀαοα ρον 6γ8 οὗ (86 ῥτίποο οὗἉ (18 
ποι]ὰ, 16 δηα ἀραῖῃ, ἰπιοττηϊηρο ἐμβογθίη ἴῃ ἃ τ γ8- 
ἰατίοιβ ωϑδημογ, ἸΤμτγουρῃ Ομ γίβυ (8 τηϊχίασο 18 
ἀἰδβοϊνοα, ἀπά (Π|6 βοραγϑιίοη, εἰ στοαὶ ἰπαάρσταθηῦ οὗ 
186 νοτἱὰ, 18 οἰβοίθα, τ ΒΟΓΟΌΥ (π6 βαίδηϊο οἰοταθηὶ 
8 σαβὶ ουῦ, δηὰ ἴῃ6 πον ἃ Ὀγουσὰξ ὕ8οΚ δραὶπ ἰὸ ἰΐ8 
οτίρίηα] στουπὰ οἵ 1}{ὸ (ϑοῃ χὶ, 81 ; 60]. '. 20). 1 
Ϊἷ8 ἰῃ Ηΐβ8 οὐη ρογβοῦ Ετβὺ οὔ 8]1, τπ6 ρϑγύβοῃ οὗ ἐδ 
ΒΟ. ΟΥἨ πη ΜὯΟ ᾽848 οηϊογοα (Πγοπρὰ ἀοδίῃ ἰηΐο ΗΒ 
Εἴοτυ, ἔμπα τμ9 πον] β Ἰυσρτηθηΐ 8. {016}, ἐμαὶ 
πο ἷ8 οὗὨ [06 ἀν] ἰ8 τρια ΠΥ Δ 00} 15Π68., ἀηά 
ΠυΙΏΔΏΪΥ ἱπιτοάυοοα Δῆ6 ἴὸ αοά. ἈΝ ΒΟΒΟΟΥΟΡ 
πΌυ]ὰ δρδίη ᾿νο ὙΠΟ ἰῃὰ αοα πιυδὲὶ 6 ἱπ Ηΐτα. 
Βαὶ {π|5 πον Ὀοΐηρ διὰ 116 αὐΐίθβ 1.861 ἴο 186 ποτι]ὰ 
βγϑὶ ἱπϑγα νυ ἴῃ ἰὯ6 δρὶ τ, ΑΒ ὑπογοίογθ 81} ογϑᾶ- 
ἴαγο8 ἰῃ γοαροοὺ οὗὨ {ποῖ πδίυγαὶ οχἰβίθῃςθ, {πδὺ ἴδ, 80 
[ἈΡ 85 {ΠΟῪ ᾿ἶνο ΠΘΏΘΓΑΙΙΥ ἴῃ {Π6 ψου]ὰ οὗἩἨ ἀοδί δηὰ 
οοτειρἕύου, ᾿ἱνο, τον, δὰ ἀρ ἰῃ ἀοἀ δηᾶ ἱπητηθ- 
αἀἰαιοῖν ἰῃ τ86 [μοσοβ, ἀγανείηρ ΘΟμ Δ} ἔγοα ΗΪ5 
οτηπὶργοβοηῦ, 8]1-ρογσνδαϊῃρ θμογΡ. (πΠ6 Ὀτοαίδ οὗἉ Ἰἰΐο, 
Β0 ΟἸιγίβιΐαηβ, ἴῃ γαβρθοῖ οὗ {πον ἱπῆθῦ, Ῥῃθυχηδίΐο, 
ἱποοττυρείθ!α οχἰβίθησο, δα δηὰ ᾿ἷν ἔγχεϊ οὗ 4}] ἐπ 
ἢεδια Οὐλγίδί, ἰμ0 ροτδοα, τὸ Ὀεΐηρ (89 Ι,οτὰ ἷβ5 
αἶδο ἐμ ϑρίτιιῖ 5 88 αοἂ (2 Ὅον. ἰϊ, 17), δῃὰ κὸ ἐδ6 
Ἡροδὰ 8πη4 8]}-ρογνδάϊηρ ᾿ἰ 6 -Ῥυϊημοῖρ]6 οὗ (86 ΟΠυγοῖ 
Ῥογῃ οὗ Ηἶβ ϑρίγιι (Οο]. '. 18; 1. 6, 7; ΕΡΏ. 1. 22 
84.: ἰἰ. 21 5ᾳ.), 186 οἰοτηοπὶ ἴῃ το ΟΠ γὶβιϊδη8 1ἴγο, 
88 (6 Ὀγδηοῆοβ ἰπ ἰ86 νἱπθ (Φόδη χν. 4 βαᾳ.), 80 
ταῦ 411 1Π6} ἀο 8 ἄοῃθ ἴῃ ΟἸγῖβυ 6808 ((]. 111. 17, 
δηὰ τὸ ῬὮῆγαβθ, οοσυγίηρ τοῦτο ἴπ8η 8 Βυπάγοα 
{ἰπη08 πὶ Ῥαὺ, ἐν Χριστῷ οὐ ἐν κυρίῳ). ΒΒοοϑλυδβα 
πῃ Ομ τῖβι, ΠΥ ἀγα (μι 6ῃ 6]8ο, ἴῃ εἰν 18 ἰἱρσ ον ΒΘ 86 οὗ 
156. δρίτγίξαα!ὶ, οἰθυ Δ] Ἰἰο, ἐπ αοα (1 Οον. 11. 28 ; χί. 
8: Φοδῃ χὶν. 20). Τλῦβ ἱπ {πὸ ΟΠΌτο ἷβΒ ἃ Ὀορίη- 
πἰηρ τϑᾶὰθ ἰοναιὰβ (μ6 αἰίαϊησηθηῦ οὐ ἰῃ6 ῖ, 
Ὀἰνίπα ρυγροθο ἱπ (86 ποῦ], ἀραίῃ ΟΥρΘΠΙΟΔΙΪΥ ἴοὸ 
οογοοηα [Π6 νι 016 ἰπ ΟΠ τῖβὶ δηὰ ἱῃ Οοὰ (ΕΡΏ, ἱ, 
10: 1 Οον, χν. 38).-- [ ΈΒΕΤΕΒ πὰ ἩΤΊΠΕΙΝΒΟΝ: ΤῊῈΘ 
[]] εἰρνΐϊδοδηον οὗ τμἷ8 ἱτηροτγίαπϊ ῥγαροδίἰοῃ ἐν, ἴῃ 
ἰἴι5 Ν. Τὶ ᾽86 νι Θεῷ, Ἰησοῦ, Χριστῷ, Κυρίῳ, οδὴ 
ΟἾΪ Ὀ6 υπάονβιοοά ὈΥ͂ ἡ πρίν ἢ 186 4]1-ρεοσυδάϊηρ 
ἀοοείτίπο οὗ (μ6 ΗΟΙΥ ΟἰοΒι.---ὐ΄. 1. 

ῷ, 10 8 οΥΓἩἩΎ ἀοοίτίηαὶ εἰχηίβοσηοο, ἰμαὺ ἐκκλησία 
ἀομῃμοῖοβ 88 τπὸ]} (ὸ υπΐνοιβαὶ, 89 ὑπ 6 ἱπαϊν  ἀυ.8] ΟΥ 
Ἰοσαὶ, ομυτοῖ. 186 αἰδιϊποϊΐοι οίνγοθῃ σοηρτορα- 
ἄοα απὰ οδαγοῖι [Οὐηιοείδ πᾶ ιγεΐε} ἄοθβθ ποῦ 
οσίβὲ ἴῃ {πὸ ΝῸΝ Ταβίδιηθης ὑϑασθ. Νοῦ τ ΟΓΟΙ ἃ 
ΡὨΣοϊορσίοδὶ οχδοίμοβθ, Ὀὰὺ οὔθ οὗ λιμοῦ 8 ροηΐαὶ 
ἰηϑειποίβ ταυβὲ δ6 τοοορῃ 26 α ἴῃ 8 μανίηρ Ὀτγοϑογνοὰ 
{Π|8 ἰἀομ οὗἨ δσργοββίοῃ, δῃὰ δνογυθοῦθ ἴῃ {0 
Νονν Τοβίδπιοῃς ἱγαπβ᾽αἰθὰ ἐκκλησία ΌΥ Οἰεηιοί δ 
[σουρστοραϊίοη)]. ϑϑρίτις '8, δοοογάϊησ ἰο Οοἰϊηροι 
πογὰ, ὙΠ ΠΟΣΘ ΟΥ̓ΟΓΥ͂ ραγὸ ὁΔ ἄρῃ ὈΘΟΟΙῚ6 8 ΝΏΟΪΘ. 
Το β8πὶ0 18 γι 4180 οὗὁὨ ἴ06 ρμΪδοθ οὗ [80 Ξρ᾽ τ 08 
τοϑηϊοδίδιίοη, (16 ΟὨυτοῦ,. ΤΏΘ Αροβέϊοβ, δηχίουϑ 
88 ἰῃ6 7 πογοὸ ἴοῦ [89 ογάᾶοσ οὗ βίῃ ρ]β σμιιγο 68 (Αοἵβ 
χῖν. 283; Τίς, ἱ, δ), τοδάθ Π0 διγδηροιηθηῦ Ὀθίογθ 
(ποὲρ ἀδραγίυγα ἔον βοουγίηρ ἴ86 αχίθγηδὶ ἃ ἰΥ̓ οὗ [26 
Οἰναγοῖ, παΐοι 1111 τ[μο δα τεβιοὰ ἴῃ ἐμ ῖτ Ῥ ΓΒΟ 8. 

᾿ ᾿λέμολιν : Ν,ΝΝοῖ οὔθ δηὰἃ ἰῆο βϑῖῃϑθ Ῥϑύδοῃ, 01 906 
απὰ τἢθ καπιθ Βοίηκ, ἴῃ [86 δᾶσῃθ 66}η89 [πη ὙὨοὮ ον [ογὰ 
δΑγα: 61 οηὰ ἴΠ0 ΕΑΙΠΘΓ ΔΓ ομθ., 10 [5 δὴ ἰάθη γ οὗ 686- 
βοΏοο Δπὰ οὔ ρον," --, [..} 

ΕΙΒΕΤ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ ΡῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΕΞ ΤΗΕΒΕΒΑΙΟΝΊΑΝΑΗ. 

ἄτοιῃ ἰδ ΐ8 ἴδοῖ, ὙΒ]οἢ 88 ποῖ σοὶ ὈσΟΏ δυο ΘΠΕΥ͂ 
Ἄοομδίἀοτοα, τὸ Ῥογοεῖνε πὸ (δΐηρβ: 1. ΤῊαὶ τῃ6 
ΟΒΌΓΟ. οδῃ Ὀ6 οῃ6 ἴῃ {86 Κρ ἶϊ, οτθὴ ΘΓ ὑπο ΓΘ 
8. 8 Ββοραγδίίοηῃ οὗ ουδυναιὰ σοτητηυῃ! 088 : 2. ἐπδὶ ψ 6 
βου] τηᾶκθ τηοάογαϊς δοοοὰῃῦ οὗ ἴπ6 ΟὨυΓοΝ 68 δὰ 
Ἰηβιἰαιοη. Τὰ6 ΝῸν Τοθμιηθης Ὧ885 πῸ πογὰ ἴον 
ολυγολῖν." 

δ. “ Νοιδίηρ ΒρθδΚβ8 τοῦθ Βίσο: ΡΥ ἴον ἰδοὸ 2) .ὁ- 
υἱπὶν ὁ. Ολνὰδέ ὑπὰρ ἐπ6 Ὀγδοιίοο, ποῖ ρογνδᾶθα 
16 γ|]1016 8016 οὗ βοτίρίατγο, οἵ ἠοἰπίηρ ΟἩγβὲ πῆ 
Οαοᾶ, δῃὰ αβογϊδίης ἰο Ηΐπὶ βίσι ον ἱνίπο ορογα- 
ιἰοη8." Οὐβῆλῦθεν οἱ οι. '. ἢ. Ὑπογο 18. θυ γγ- 
ἩΏΘΓΟ ἷπ ἴΠ6 Νονν Τοβϑιδιηθηῖ, οτθὰ ἷπ ἴΠ6 ΒΥΠΟΡ οὶ 
ἀοβροῖὶβ, ἃ τυ ὐιὰθ οὗἩ ἱμάϊτοος ονυϊάθποοϑ ἔοσ ἰδ6 
Ῥιν ΠΣ ΠΥ οὗἨ ΟὨγίδὺ, τωοὰθ8 οἵ βροϑοῖ πο οΔ ἢ ΟΠ]Υ͂ 
οἢ [818 Βυρροϑβί(ἰοῃ. 6 υμάοτδιοοά ἱπ τοῖν []}, π- 
ἴσγᾺ} βΒθῆθ6. ΟΠ εἸἰβίοϊορίοβ πΐσἢ τοσορηῖζα ἷπῃ ἰδ 0 
Ἐράροτου ΤΩΘΓΘΙΥ (Ὧ6 Β᾽Ώ]688, Βι ρΟΓ ΔΙ ΌΓΑΙΥ Ὀοροί- 
ἴ6ῃ, ΘίΘΓΒΆΠΥ͂ ογἀ δίῃ οαἀ σοηίΓαὶ Μδῃ (ΞΟΗΙΕΙΕΕΜΆΘΗΕΕ, 
ΒΟΤΗΕ, ΒΟΒΈΝΕΚΕΙ), πᾶνο ἴῃ ἰδ ἐπηροτγίδηϊῦ οἰοταη δ 
οὗ ἐγαϊῃ, θὰϊ ἀο ποῖ δϑοοπὰ ἰὸ {86 0 0]11σ4] ποῖρς, 
1π 186 ἰηδογίριϊομβ οὗὨ ὑπὸ Ῥαυ]ϊπο Ερίβϑιϊοβ Εδίμοῦ 
Δ ϑὅοῃ δ.Θ ἰοϊῃηοὰ ἰοροίδος 88 Θεὸς πατήρ, σπῖτι δὰ 
νους ἡμῶν, δῃὰ κύριος (ασαΐῃ τῖϊὰ δπὰ πίϊδους 
ἡμῶν) ᾿Ιησοῦς Χριστός. ΝΟΥ ἰὺ πιϊχς Ὀ6 Βυρροβοά, 
ΘΒΡΘΟΙΑΙΥ ΟὨ δοοουπί οὗὨἨ [16 ἡμῶν σομαοῃ ἴο ὈοΙἢ,, 
(παῤ πατήρ δηὰ κύριος ΒΏΒΜΕΘΙ ἴῺ Οη6 δῃοίμον, {86 
ἔοστηον δχργοββίοῃ ἀσγί νϑὰ το (86 ἔδηνυ, (μ6 Ἰπίξοῦ 
ἔγοπι ἰῃ βίδίθ δηὰ Κίηράοιωη: οὐ {86 [ΌΤΤΔΟΡ ἴτοπὶ 
86 814] τοϊδιίίοῃ, {86 ἰαἰίον ἔγοιι {πὶ οὗἩ ἃ βοσνδϊὶ 
(οορ. Μαὶ. 1. 6 δηὰ [86 γοαυοπὶ δοῦλος ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ). Βαϊ Ῥοίὰ ἔπ6 γοῦθαὶ διτδηροταθης δὰ {Π 6 
ἀφοϊσῖνα ἢ 1 Ὅον. υἱῖϊ, δ, 6 (οοτορ. 1 Οον. χὶϊ. 
ὅ, ὃ; Ἐρῆ. ἷν. δ, 6) βοῦν ἐμαὶ (68 ΘΟΥΤΟΒΡΟ  ἄθῃοα 18 
ταῖν Ὀοί ποθ ϑεός δηὰ κύριος, πατήρ δπὰ ᾿Ιησοῦς 
Χριστός. Αὐτὰ (δ18 τοτηϊπβ υ8 ἰμδὲ {π6 ΤΧΧ. ναὶ 
κύριος ἴον [1 τι (ἴῃ σομξουσα"Υ τῖῖὰ (6 οτγαὶ Ἔν ἢ) 

δῃὰ ϑὲεός ἔον ὈΠῸΝ (οοτρ. αἷἰ8ὸ Φοῆπ χχ. 28 
δὰ 2 Φοΐη 8, ὙΠΟΓΘ ἰο κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός 8 
81}}1 δἀάἀοᾶ, τὶν ἃ Βρϑοΐῆο τγαϊδίΐοη «ἴο 116 πατήρ, 
ὃ υἱὸς τοῦ πατρός). Τδυβ (πθ δρρεο]αϊΐίομ κύριος 
αἶδο ὈΘΟΟΙΩΟΒ 8 ἩΪΏΘΒΒ [ὉΓ ΟἸ τι 8Β ὈΙΥ ΙΗ, 88 
ΝΊΤΖΒΟΗ δὴ Ῥαυθου]ασ Υ Ροϊηϊοὰ οὐ, (Οἴν. 8 
Υίϊοῖα οα ὑΐ6 οϑβοπίΐαὶ ὑσϊηἰν οὗ αοά, ἕο πὰ 
Κρέζοπ, 1841, Ρ. 822 58η4., δῃὰ ϑυδίδηι ἀδν ελγὲδιζ, 
1εἦτε, διὰ οἀ., Ρ. 14ὅ, 189.) Τῇ ρθουν οὗὁὨ ἰδ6 
ἀρδίσηδιίοι οὐ ΟΠ τδὲ 88 κύριος ἰ8, (ῃδι τἰογοΐη {116 
Ὀινίμθ Θβϑθῆοθ (κύριος ΞΞ ΣηὴΓ1) δπὰ (μ6 μἰβίοτῖος- 
αἷ, οὔ οἶα] ροδί θη δηὰ οροσϑιίου (κύριος κυριεύων, 
οηι. χῖν. 9, 1οτὰ δπὰ Κίηρ οὗ μα Κἰῃμχάοιῃ οἵ ἀοά, 
οὐ ΠΟΘ δοοουηὺ ἡμῶν ἰδ 6,511 Βυ δ] οἰ η6) δΔΓ6 ΘΟΙῚ- 
υἱποα ἴῃ οπθ. Τῇ Ἰαἰῖον βἰ σου  οδίΐίοη ον οϊνοβ ᾿ἰβο] 
ἴπ [Π6 ἀ03Ρ}618 ὉΥ νατίουβ δίορϑ δῃὰ ἀθεροηΐηρ βῃδ 68 
οὗ τηϑδηΐϊηρ ἕτουι {Π6 ἀϊδ]οοὶ οὗ οΘοτηπηοι ᾿ἰδ, Ἡ᾿ΒΟΤΘ 
κύριος ἃ8 Δρρ)ἰοα ἰο “9}εδ88 18 ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ΔΩ͂ ἸΟΠΡῸΓ 8 

[᾿ ἐἑεὴ Λαϊίδη δοἰ!. θα εις Τοείαπιοηὶ καῇ ἀοὶπ Ῥοτὲ 
“7|ὲ8ν ἀέγτολδεἑεελ. ΟΡ Ὠδ85 1Π06 Ν. Τὶ, δὴν ψογὰ ἴοσ ουσηροίξοαι, 
ἐγτέπίίατίαη, ὅζο, ΤὮΘ Ἰορίο οὗ 14 δοοοπὰ ἰῃοΓΘΏΟΘ, ὕγοῦΣ 
ΨΕΙΘὮ 1 Ὀορ Ἰϑᾶνο ἴο ΟΣΌΓΟΒΒ τιν ΠΊΒΕΡΠΕ ἴ6 ᾳυ]119 86 ἴ86- 
ὈΠ6, 86 [18 δου ἢ που]ὰ βεθπὶ ἴο δῦ νασίδηοο τΠῈ τδδὲ 
οὐ ἐδο Ν. Ἰ᾿. τὰτουρδοῦί, [0 [6 ΒΌΓΕΙΥ ΟΥἩὨ 126 ΟΠΌΓΟΝ δΦ 
ΔῺ ἰμδθϊυ!]ο ἰμδὶ ΟἸτίοὶ αροδῖτα πὶ Μαῖιῖ. χνὶ. 18; χνϊ!. 
11; δηα Ῥϑαὶ, ΤῸΓ Ἔσχϑιηρίο, ἰη ΕΡΉ, ἐν, 4-18;.1 Τί. }|.1δ. 
ἄο. ΝοΥ [5 ἴθ6Γ0 8δῺΥ ρουᾶ Υοβδοὴ ὙὮΥ πὸ βῃοῃ]ὰ βγη Κ 
ἥγυτα τὐ λα δμμον ἐμοῦ 18 ὙΒΑΙΘΥΟΥ Ὁ] δ  ὈΠ|1ν ἐῆονο δΥ 
Ὅο ἴη 1818 δοτῖ οὗ [πα [8ὉὈ͵Ο ΕἸ δγὼ, Ἡν ΒΙ ἢ 16 ᾿πἀτοὰ σοπισζηοη 
ΘΠΟΏΒΉ, ἰδ τομαγὰ ἴὸ 109 οὔξνναγᾷ οοπκί 0 οΥ̓͂ ἐδς 
ΟΠ ΌΧΙ, ἴα ἀοτγίνεὰα, ποῖ δ δ]} ἔγοῖχ ἰδ Ν. Τ', Ὀυϊ Τότ ἴὯ6 
ὨἰδιοτοΔΙ, δηᾶ, αἱ, βί}}} δϑουλίσῖν ΠῸΙΡ1688, οοηΓδῖοῃςα 
οὗ στ δίθηάομη.--Φ. 1.} 

ἐ{δΒιιθεντυϊοα Ὁν [86 δον ἢ το γοδάϊηρς οὗ ἴ8ο Βοσὶ ῃ- 
ἴατοο ΖῸΣ ἰχλαν “--ὐ. 1] 

ἰω ἐειει ταὶ! αδα τῖανι τὸ ον ἸΚίγοδο 415 Τιοι ἡ ἴον 
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ΟΣϊπαΥΥ ποτὰ οὗὨ Ἤδουγίοδν, Ὀυΐ, 85 πῃ [Π6 ΒρΏ6ΓΘ οὗ 
του ἸΔῈ 0} σΟΠΟΓΑΙΪΥ, ΟΥΟΡΥ͂ ποηῖεπ ἀρϑίη ὈΘΟΟΠΊ6Β 
οβεπ, ἃ τουογοηιίὶ δ ἀγοββ ἰοὸ Ὅη6 ὙΠΟβ86 ὁδοηζέαὶ 
βυροτγίοτλιν 18 γοοορη Ζοα, 88 γ61] 88 ἢΪ8 ροββοββίοῃ οὗ 
ἃ πιϊγδο ]ουθ ρόνον (Φ οὔ ἷν, 11, 1δ, 19; Μαίι. νἱϊ, 
ῷ,. 6, 8, 231, 25: χνὶϊ. 4: χχ. 80, 81; χχὶΐ, 48--4ὅ ; 
σχτ. 87, 41. χχυ]!. 10: Φοῆῃ νὶ, 68; ἰχ. 86, 88; 
χὶϊ;, 6, 18 84. ; Χχ. 18, 58; χχὶ. ἢ ; σον. Δοὶϑ ἢ, 86; 
χ. 86), ὙΠΟΓΘδ8 οἡ ἴπ6 οἴμοῦ Ὠδηᾶ [Π6 ἀδορογ, 96- 
δονίπεϊς- Ἡοδβίδηϊο ἀϑᾶρὸ οὗἨ ὑῃ6 Αροϑί]6ϑ, δϑροοΐα]- 
Ιγ οἵ Ῥαυϊ, 1 ἰουπηὰ οπιρϊονοα δὶ (6 ΟΡ Ὀσρίπηΐηρ, 
διηοηρ {πὸ ΠηΚ8 οὗ σοπμπθοιϊίοη ἢ ἢ (Π6 ΟΙὰ Τοϑίδ- 
τηθηῖ, ὉΥ {Ππ|Ὸὺ δησοῖ αδογίοὶ (μαἶτο ἱ, 16, 17, δπὰ 80 
δοοογϊησὶν νν. 48, 16 ; ΘΟΠΙΡ. δἷθοὸ Μαιῖ, υἱἱ, 21, 22; 
Ἀεῖβ νἱϊ. δ9 ; ἰχ, 18, 14). [ἡ τι Βοοῖς οὗ Αεἴϑ 186 
ΘΥργοδδίο}8 ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ δηῃὰ ὁ λόγος τοῦ κυρίον 
ἃτὸ υϑοῦ ᾿η ΘΓ ὨΔΏΡΘΔΌΪΥ (οἢ, ἱν, 81; νυἱ. 2, 7; υἱ}]. 
14: χνὶ!. 18, ἄζο. ; ν᾽], 26 ; χὶ!!, 48 Βα. : χν. 8 54.; χῖχ. 
10,20) [πῃ 1815 δίσιον α86 οὗἩ [86 ποτὰ ἴΐ ἰ8 οἰδαῦὶν 
ἱπρὶ|οὰ, ἐπὶ ΟΝ εἶκῖ διἰαϊποα ΗΪ8 οοηίγδὶ ροβὶ το 88 
Ιοοτὰ δηὰ οδά οὗ τ6 σπυτγοῖ, οὗἨὨ πυμιδηΐιγ, οὗ ἰ86 
ποιὶα, ΟὨΪΥ ὈΥ τηοδη8 οὗ Ηἰ8 Ὠἰἱνίηἶιγ. Βυῖ οοτίδϊη- 
ὶς εἰσ 18 ἴῃ ἴδ αἷδο δὴ δχργοϑδοη οὗ ἰῃ6 ἀΪ8- 
τἰηοϊδνο σδδιαοῖον οἱ Ηΐ Ὠινίηϊ γ, ἰὸ π|ιϊ, οὗὁἨ βυὺ- 
οταϊηδιῖου τὶ ΠΥ τα ἀογβίοοά---ἰ 6 Εδίμον Ὀοΐηρ 86 
δυρτοια ἀοἀ ΟΥ̓ΣΣ 8]}, δηὰ “60 αἷδξο ἴῃ αοἂ οἵ 
Ομτίδιε (Ερῃ.. ἱ. 17; Φοδη χχ, 17; ἴἴον, ᾿ἰϊ. 12), Ὀυΐ 
ἴδε ἕο σὰ 85 πιδηϊ(ϑϑιοα, πιοάίαιηρ, διαπάϊηρ οὐ 
186 μίημηδοϊο οὗ ἰῃ6 που] (Ερἢ. ἷν. ὅ, 6; 1 σον. χὶϊ. 
5, 6λ ὍΘοά, [μογὰ, βρίγῖς, γα {Π| τὐἰηϊταγίδη Ἔχ ρυθ8- 
δἰοηϑ οἵ Ῥδὺ!: Εδιίῃον, βοη, ϑρίγιθ, 1μο86 οὐ ἢ 
Ἐνδηρεϊ βία, οὗ ἴῃς 1,οτγά, ἀπά οὗἉ Φοπη.--- αὶ σοά, 
ἴδε δέοδι ΗἸρῖ, 15 ουὖῦν ἘμΊΠοΓ, π᾿ Ὸ ἸοΥ68 ι18, ἀηὰ ἴοὸ 
πο) τὸ Βῃου ἃ ἀγα ποᾶρ ἢ 8114] οουδάσπηοο, 
δηὰ πδὶ 688 ΟὨγίϑί 8 οὐῦ οτὰ δηὰ Φοονδὴ, ν᾿ ἢο 
85 ΜδΔη ἀγανβ ΠΟΆΓ ἴὸ 038 83 ϑίδυϊο:ν---ἰ 18. ὑγυϊὴ 
τροῖϑ [ἢ τολάοτβ οἵ Ῥδυ} 8 ΕἸ Ρ᾽31168 δὖὺ 116 ν ὺῪ οὐυϊ- 
βεῖ, [0}} οὗ ξτδοθ δηὰ μοϑϑοϑ. 

ἩἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΔῚ, 

Ῥαυὶ δπὰ ἢἴϑβ ἔγίθη ἀβ ἃ πιοάοὶ οὗ ΟΠ βἰΐδη 6110 ν- 
δἷρ: 1, Οδθῃογα!γ οὗ Ὀγοϊῆγοη πὶῖἢ ΟἿΘ ἈΠΟΙ͂ΒΟΡ : 
2. οἵ ἐοδοιογβ τὶς ΟἿ6 δῃοίμον (Ῥαὺ] δηὰ 8.145, 
δορ. Αοἰϑ χνΐ. 17); 8. οὗ ᾿οΔΟ ΘΥΒ πὰ βοἢοἶδτβ 
(Ρὰὺ] δυὰ Τίπιοίγ). Τῇ ὈτοΟΙΒΟΡΙΥ [6] 90 οὗἁὨ 
᾿ΟΘΟΠΟΓΒ ἰδθοτγίπες ἰπ ἃ ἐπ υγοῖ, 88 ἃ πηδίη σομ αἰ ο ἢ 
"ἴ Ὀϊεβεοὰ ποτκίησ: 1. ΤῈ6 ρογβοηδὶ 6 ΠΟ βμὶρ οὗ 

ΕἸΊΒΗΤ 

Βρίτῖῦ ; 2. {π6 [0] βΐρ οὗ ἀοοίτῖπο: 38. {ΠπΠᾶὶ οἱ 
ῬΓΆΨΘΓ Ἀπα ᾿ηϊογοσβϑίο (ΟΡ. Υ. 23 δηὰ 2 ΤΊ βϑ. ἱ 
ὃ, 11).--- ᾷμην δια Ὀτοιϊογῃοοα δηὰ ΟΠ βιίδη (τἰοηὰ 
ΒΡ, ὈΠοῖΡ ΟΠ θη 688 δηἃ τΠοἷν αἰ το ποθ, ΚΟ ἢ ἰπ [ἢ6 
τοϊαιϊίου οἱ Τα] ἴο [8 {6]] 0 ν- 1 ὈΟΤΟΓΒ πα οβροοΐα 
ἴο ΤΟΙ. γ.---ΕἸκσεα : [ἢ 186 Κίηράοηι οὗ ΟἸγτὶδὶ 
ονοη ἐδ6 πηοϑὲὺ Ὀἱ Ὦ]γ-αἰ 6 Ρογβοι ἀο58 ποὺ οἤοοβα 
ἴο Ὁ6 80 8]υη6, ΠΟΙ ΔΙοῃΘ ἰ0 ρογίοστα ϑνεγγιμίηρ, Ὀυΐ 
ΒΊΑΙ δ01Ζ68 οσοιβίοῃ ἴο βυρροτὶ δἷβ ΟὟ ἮΙ 689 
ἴο 1:6 τυ, δηὰ πηοάδ οὗὨ δοίϊησ ἱπογοΐπ, ὈΥ ἐ}1Ὸ 
οοπϑρῃΐ οὗ οἴδοτθ. [π {π|8 ὙΔῪ ΕΠ Ο180 8 ΤΏ8 ἢ ὁ8 ἢ 
ΤΘΑΙΙΥ γ00}} οοητηθηα Ὠἰτβαὶ ἰοὸ ἐπ σοπεοίθηορϑ οὗ 
οἴποῦβ, π ἤθη ἈΠΟῪ Ρογοοῖνγα ἰῃ πἷπιὶ α 1] ρη 658 τὸ 
Ἰ6ῖ οἰδοτ8 α]80 δίαπὰ Ὀδδίἀδ Ἰιΐπι 88 ἢΐβ δαιι}8. 

ΒοΙίον ΓΒ δῃου ὰ τοραγὰ ὑβμοιηβοῖγοδ δὲ ὑπ 056 το 
8Τ6 ἰη αοἀ τΠ6 ΕΔΙΠΟΡ διὰ (πὸ Ἰιογὰ Φοβυθ ΟἨἩγῖβι, 
Οοπιρ. ΤᾺ ΒΒΤΕΕΟΚΝῈ : “ ΑἸ] -ρογνδαΐηρ Αἰἷν, τ] ογοίῃ 
ΝΟ ΟΥΟΡ ΤΟΥ͂Θ, Οὗἁ 4}1} ἐπὶ ρ8 Ὀγϊποῖ ρα δη4α 16, ἄς." 
ἐΠΟΙΡ. Αοἱβ χν]ϊ. 28.--«. 1,.]-- Ηοο8 : Οἷν}} δου ΐο 68 
ἃ γ6 ἰδεῖν σγουμπᾷ ἴῃ δὴ οχίθγῃαὶ ἴοσοο διὰ ἃ ἴθ)" 

ῬΟΓΘΓΥ͂ ΟΧΡΘΟΪΘΠΟΥ͂ : ἃ Οδ τί βιίδη οἰαγοὶ ἢὰΒ 18 ανοῦ- 
Ἰαβιϊησ σγτουηά ἴῃ Θοά {μ6 Εδίῃον δηὰ τπὸ Ἰρογὰ 
Φεδιι9 ΟὨτῖϑὺ, ττῦο ͵8 δοϊζηον  οασοα δηὰ δἀογοὰ ἴῃ 
ὀΟΠΙΩΟἢ.---ὨΙΚΡΕΙΟΘΗ : ΝΟΝΔΟΔΥΘ ἰῃ τηοδὶ σουηϊγίοβ 
Οη86 ΚΩΟΤΒ ΟἿΪΥ οὗ ΟὨυγΟ 68 ΟἹ ἃ τῆ ΓΟΪΥ παιυγαὶ 
[ᾳυηἀδιίοῃ.---0 στοαὶ ἰου, ποῖ 16 ΑΡΟΘ1]6 ἃ]- 
ΒΒ ῬγΟΟΪδἑΒ ἰ0 ΠΙ8Θ Γοδύθγβ δῦ {π6 Ὀορίΐηρ οὗ 
δἷ8 Ερίβι168, ι(ηδὲ Οοἀ ἰ5 ουν ΕδίΒον δηὰ Ψε808 Οτβὶ 
οὖν Ὠὶνίηθ [μοτά. 

ΤΌΘ ὕν  νἱταὶ ροΐπιβ [πεν χρμη 6] οὗ ΟἩ τ κυ η 1 : 
1. Τὴ [06 Βοανὶ οὗ ἀοὐ, δηὰᾷ ἴτοπι Ηΐπι, ργαθθ. 2. ἴῃ 
ἴΠ6 Ὠοαγὶ οὔ πιδῃ, δῃὰ ἔγοιλ ᾿ιΐπὶ ἴῃ (06 οδυτγοὶ,, 
Ρόπο6.---ΤΉΟΜ 5. ΑΟΟΌΙΝΑΒ: χάρις »γὶποίρίμηι οηιηὶδ 
δοπῖ, εἰρήνη ἥπαΐε δοπογμηι οπιπέμηι.---ῬΗι,.. Μάττη. 
ΗΛΗΚΝ: γε μᾶνὸ ἀδι}γ ποσὰ οὗἁ ἔγοϑἢ δι δηδιίοἢ8 οὗἁ 
δταοο δηά ρόβοθ ἔγτομπιῃ 86 ᾿ἰἰρῃθϑὶ βοιγοο. 1. ΤΊ18 
Θιηδηδιίουϑ οὗ ἀοἀἶδβ γσύδοθ δΓ6 ἰῃουτηθγιὮ 6 : [ῸΓ- 
δἰνθηθδϑ οὗ δἰπβ; (16 τϊΐηθ88 οὗὨἩ {πὸ ϑρίτγιο, τΠαι 
6 τὸ ὑπὸ οἰἰάτγοι οὗ Οοἂ ; Ἰίσῃῦ δηὰ [ἰδ ροσ ον 
ἔγοπι ἰὴ6 νογτά. 3. ΕΥΘΟῪ ΠΟ ΟἸἼυρ Ὧσ6 Οὗ ζγασθ 
δἶνοβ 8180 ΠΘῪ ροδσο πΠΪη (δα Ποϑγῖ, βίησα ἴῃ {1} 
ΔΞΒΌΓΑΠΟΘ ΟὗἉ [86 ΗΟΙΥ Ο]ιοδὶ τὸ Κῆον {Ππᾶὶ 6 ἤδνο 
πού (ὁ ἔραν σοἂὐβ νγαϊῃ Οἢ δοσουπὶ οὗ ΟἿΡ ἴΌΓΙΠΠΟΓ 
δβίη8, αη ἃ ἐμαὶ (Π6 ἐπιροηάίΐης ἀδ οὗ τγδιδ ν7}}} ποὶ 
ΘΟΩΒΏΠΙΘ ἃ8 (860 οη Οὐ]. ἱ. 2 ; ἘρΉ. 1. 2). 

[Ακβειε, οἰἰϊοὰ Ὁ Ῥεὶὶ δπὰ ΑἸίογὰ : “ Ογαίϊα εἰ 
με α 2όο εἰὲ υοδῖκ, αἵ, ααὶ ἢ πιδὴδ ρταιΐα οἱ 8εθοι!- 

τί Ῥδοὺ μεῖναι οδίΐβ, δρα Ποῦπι) σταιῖϊδη) αὐ ρϑοσπὶ 
μαῦοαιί8."--ὦ, 1. 

- 

ΡΑΒΤ. 
ῬΡΕΒΒΟΝΑΙ, ΑΝῸ ἩἨΙΒΤΟΒΙΟΑΤ,. 

ση. Ι. 2---ΟἿ. 1Π. 18, 

Ι. 

Ῥαὰ] βῆονθ ἐΐιθ Τ ΒΟ ΒΒΔ]Ο Δ ἢ8 ὑμ6 ρου θη 688 οὗὨἨ 88 ργοδοβίηρ απα οὗ ὑμοὶν ἔδι υἢ. 

(Οη. 1. ῶ-- Οπ. Π. 16. 

ΟΒΑΡΤΕΒ 1. 2-Ἴ. 

“- Το Αγροβέϊο ἐβαιῖζα αοἂἃ ἴον [)6 ρταοίουδ οἰδη της οὗ [0 6 ΤΉ ΘΒδα] ο 818 (Υ. 2), 0 ἢ) .0 ἀθβου! 9056 ἴῃ 118 ΠΌΤΩΔ. 

Ἰαληϊεαιδιίου (νυ. 8), 86 Ὑ5]] 65 ἰΐκ Ὁἱνίηθ στουπὰ (ν. 4. ΤῺΘ Ἰδοῦ [8 ἘΠ 01 οἸθοϊίοη, ἰο Ὀ6 Ἰηΐοστοα ἔγοπι πο ζδοῖ, 

ἴδοι ι89 αοσροῖ νγβ8, οἡ 1:9 ΟὯ6 Ὠδηά, ῬΓοδοΒοὰ διηοηραὶ [μθτὰ ἰὴ ῬΟΥΤΟΣ (Υ. δ), δηᾶ, οὨ ἰδ ΟἾΒΟΙ Ὠδηᾶ, ῬΆΞ 
κεοσϊνεὰ Ὁ ἴμοῖα ὙΠ 0Υ, 80 85 ἴο ἔπ γη!]8ἢ δὴ ΘΧΔΙΏ}}]9 ἰο ΟἾΘΓΒ (νν. 6, Ἶ 



14 ΕἸΒΗ͂Τ ΕΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ῬΑΌῚ, ΤῸ ΤῊΞΒ ΤΗΕΒΒΒΑΙΓΟΝΊΑΝΗ͂, 

2 ΝΕ ρσῖνα {ΠΔη}κ8 ἴο Οοα ΔΙνΔΥΒ ῸΓ γου 
8 ῬΓΔΥΟΓΙΒ; τοι οτηρ π Ποῦ οοαβὶπρ᾽ δέρμα ψοσΚ οὐ 110}, δπὰ 

κόπου] οὗ Ἰονο, δηᾷ ρείΐϊθηοο οὗὨ Βορο ἴῃ [οἵ] 

811, γι κὶπρ᾽ ταϑηίοη οὗ 7ου Ἢ ΟἿΣ 
ΔΌΟΥ [101], 

ΟἿ Τιοτᾷ 7 6508 ΟΠ τιβύ, ἴῃ 186 εἰσρεῖ 
οὗ [Ὀοἴοτο, ἔμπροσϑεν] ΘΟοἄ δηὰ οὖν ΕλύθοΣ [ον αοᾶ Δηἀ ΕΔΌΠΟΣ, τόῦ ϑεοῦ καὶ πατρὸς 

4 ἡμῶν]: Κποχίηρ, Ὀτοῦγαῃ Ὀοϊογοα, γοῦν οἱθοίίοῃ οὗ αοἀ [Ὀτοίγοι Ῥο]ονϑὰ οὗ 
ὅ ἀοᾶ, γοῦν οἰθοῦοη 7"; ἔον [Ὁθοϑαβα, ὅτ᾽ 

ΟὨΪΥ, Ὀὰΐ 4180 ἴῃ ροῖνοσ, δηᾷ ἴῃ {86 
ΟΒΡΘ] οδηλθ ποῦ πηΐο γου" ἴῃ ψοτγᾶ ΠΣ ] 

Οἷγ μοβί, πὰ ἴῃ [δ8ιπ. οπιίίβ εἰ16 ἐν] τη 0 ἢ 
ΔΒΒΌΓΔΠΟΘ ; 88 [660 88, καϑώς] γὸ ΚΟΥ Ὑδῦ ΙΠΔΠΠΟΣ Οὗ το γ͵1ὲ ἜΣΘ [ρτονθᾶ 

6. “6 Γγ [ο4] "διλοηρ γοὰ [τὸς ἐν ὑμῖν Βίπ. Ἀ68 δἰ ταρὶν ὑμῖν] 70 ὙΟῸΓΣ Β8ΚΘ; 8πα γ8 οδΘ 

᾿ΤΟΠ]ΟΎΤΘΙΒ [Ἰπαϊ ἴο Β, μιμηταί] οὗ τι δηᾶ οὗ [86 1,οτά, Βανίηρ γοοοϊνρα (Π6 ποτά ἴῃ 
 ταυοἢ ΔΒ]Ποιίοῃ, πὶ ἸοΥ οἵἩ [86 ΗΟΙΥ αμοβῦ; 8ο {Βαύ γϑ γ6γθ [ὈθΟθ πιο, γενέσϑαι] 

ΘΗΒΆΙΊΡΙ68 [ἃ μαύξζογῃ [Ἶ (0 811 ὑμαὺ ὈαΙΐονο [411 86 Ῥ6]1Θ ν 678] ἴὼ Μδοράοηῃίβ δπᾶ 
[16] Δοβιδῖδ." 

τν, 2.--κἷὐμῶν ὉΠΟΥ͂ μνείαν ἴδ. ἰπ ἀοοᾶ, τ δοίης ἴῃ Α. Β. (Β|π.}] ὥἄο.. θὰ ὃν ΤΊ οΒβοηδοτῦ, τ |ο, 1} Το τη δ ηη, ἴθ. 
ΤΑΘΤῚΥ οδηςοϊ!οὰ 1ἰ, [ὃ Ὧ838 Ὀθθη τἰρίΠν τοδαιη θᾶ οἢ Ῥγθροπἀεγδιίρ οὐᾶθῃσο, οχίοσιδὶ δὰ ἐμίγη). ΟἹ δοοουῃῖ οὗ ἴῃ 9 
ὑμῶν 
ραν ἃ. 

Ὀθήοτο μνείαν 1ὑ τηϊρσμὶ θα διν ἄγορ οὐ οὗ [π6 τηλππδογὶ μίβ, 
Εοτν α ἀἰβογθηξ οοπϑιγαοίίοη οἵ ἀδιαλείπτως, Δἀοριοὰ ὃν οὐτ Δαυίποτθ, 866 {η6 Ἐχοχοίοιοὶ Ν᾽ οἶθ8,--ἶὐ΄, 1.) 

8 8.--ξ[[ὐοτΡ. οἢ. ν. 8: Βα. ν᾿ 3: ΤΙς. ἱ. 2 ΩΝ Ἵ. Απὰ δὸ δογὸ [89 οἱάοσ Ἐπ ἢ ἢ νογϑίοηδ, δ ἃ ΥΟΥΥ ΙΔῺΥ ΟἸΒΟΣΕ, 
δ ἴ89 Εχαροίῖολὶ Νοίοβ, δῃὰ {1.0 Ζ εὐέδίοπ.---Φ. 

ΑΨ), 4.--ἰΤῊ [6 σοῃδιτγυοσίίοη οὗὁὨ εἰδότες, ἀ 
οἰἀεβὺ νεγϑίοηθ (θυτίδο δη Ν υἱκαῖε), ΡΟ ΔΩΑΣ 
ἔη αυἱειίης ΓγιάΆ]ο δηὰ ΟΥ̓ΔΏΤΊΘΓΙ ἴοὸ ζοϊ ον θη 
Ὠουΐ, χχχι!. 12: 

. ὃθ ἴουπὰ ἴπ [86 ὀχοζεβίβ.--α, 1.} 
ν᾽ δ.--οΟἰς ὑμᾶς, ατ ΘΩὈΔΟΏ, ἐπδαῤεϑν, 1 ὔποιμθηῇ : 

ἐνήθημεν. Οοῃρ. 2 Οὐν. Υἱῖ, 14. Ηδοτο ΤγΝ εΝ.ὅ. 
ὁγιοΐδϑοη ἐἀαιίαι 

ΒΙν. χὶν. 1: χὶνὶ. 18.-- 89 τέδϑοι 1ογ τ[.6 Θμδημο οὗ ἰῃ9 μυπο 

ὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ θεοῦ (ΒΙπ : τοῦ θεοῦ) τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν, ἰδ ᾿ιμδὲ οὗἉ [8 
βαίᾶ τὸ Ὀ60 ἢονν Ἀπ ΘΙ ΒΆΠνῪ αἀϑρίοά, Ἐ Ί ρ “4π|ο8᾽ Ἰξονίθογ 6 
νὰ οηὰ ἴθ ΒἰδΠ ΟΡ 5᾽ ΒῚ0]6, Οὐ. 2 

ὮδχΘ 
6688, ἰ|. 18: οι, ἰ. 1: Βορῖ. 

δὲ ἴῃ οἰοδο οὗ νν. 4 δηὰ δ ὙΠι 

ὕμᾶς. [51π|Δ, ᾿πδοχίϑ τφοῦ θεοῦ αἷϊον εὐαγγέλιον.---ὦ. 1..} 
6, Οὐ με Οὐσονα: δόλαῦσεα οὐορδοῖοθθ.. ΔΌΘΟΥΪΙΘΗ : τρ78 

δ᾽ ΤΩΣ Αγ ς ἰπ [86 ΟΥΠΟΥ τνὸ ἱπεΐδμιοδ ἰη νυ. ὅ, 6) ; δη ἃ ΤΔΥ ΟΥΠΟΥ ψοσαίοηδ ἴὸ ἔπ βϑ 9 οΐδοι, 1π (80 Νδτν 
Τοείδιμοει ἰῃ6 Γαΐ ποιίϑὶ ραβαῖνο ἔόστοο οὗ γίνομαι (6600 ῬΗΓΥΠπίοΒ 5, δα, ΤἸοῦθοϊ, ΡΡ. 108-89) οοουὺΣ 86 ἐἶπιθ9, δηὰ, ψ ὨΠῸ 
ἰη 14 ᾿ηϑίβῃςο68 οἷν Ωρ] ἢ νοτοίου ἰγθαΐβ ᾿[Π 61 Δ6 δἰ ΡῚν οαυϊνδίθαϊ ἴ0 ἃ Ῥαδὶ 16η86 οἵ εἶναι, ἰἴ ἰο ποῖ ἀ Πο}} ἰο ἀοῖθοῖ 
Ὁ ἀἰδογοηΐ βῃ 849 οὗ τηϑϑη δ᾽ ἰσὶ ΘΝΟΣΥ 

Ἁγοτγαρ ΤΟΣ : "6 το εασά ὉΥ αοὐ 5 ς9." -- 1. 

οη68 οὗ ἴῇοτω. βδ0 {πο “δυϊδέοπ οὰ (818 νοσέθ, Νυῖοβ 6. δηὰ ψν. [1ἢη ἔθ Ῥσϑυθηΐ 
οὐμίοχὶ ΔΙίοτγά [γο (ΕΠ οοῖι ἰὴ ΚΘ δὴ ἀη 10) οἴγοαθα ὁ ἴδ ῥεδδίνο ζΌσπι5 8 δι χκοοῖίνο Οὗ Ὀ᾿νῖπο ΟΠ ΟΙΘΏΟΥ : δοὰ δὸ 

] 
ΤΎΥ͵ 1.-τύπον , Πέοορία, ἀοἴοιοα ὉῪ οΙοΒ9 : τύπονς. [189 εἰπιρϊησ ἰ6 οἀ! θὰ Ὁν ἘΉΑΡΡ, δοδτηϑηη, Τἰβομοιᾶοτῇ, 

ΑἸίογὰ, ογάθνοι, ἘΠῚ οοὔν--[Ὧὸ δεῖς παπιοα, ΠΟΎΤΘΥΟΣ, οἀπλετἰπρ (λας {110 Ὁ] ὌΓΙΩ ἰ8 Ββιργροτγίοἀ ὍΥ ὈΘΙΕΙ ΟΧ- 
ἴον Π8] δ  ΒοΥ [γ7--- Α. Ο. Ε. α. Κ Ὶ, ; ἴἰο ΒΟ. τηῦδὺ ΠΟῪ Ὀ6 δἀἀεα Β[2}.---ΕῸΓ [86 ἸγαπρΙαίίου, οοιὴν. ΤΊ. 11, 1 δὰ ΠΟΌ. 
ΝῊ, δ.---͵ἰ. 14] 

ΒΝ, 7.--ἰπάσιν τοῖς πιστεύουσιν :--“ πιστ. Ἠοὶ μανίηρ 6 
σοβὶοδοίηςφ ἘΠῚ [ἢ6 δΔύ[[610 ἴω ζυγηλ ἃ θυ] δῖδηί να." ΕΠοοΙῖ. 

8 

ΤῸ 8 υῦΓθ υαγεοἰρίαϊ ἔογοο,. . Ὀαϊΐ, Ὁ οἴξθη ἴπ ἴ8ο Ν. Τ' 
με ἡ δ μρββιν Ὦ ᾿ 

"ΨΥ, 7.--|ἰ|Μοεοἱ οΥἰτἰοΆ1} δα ΟἢΒ γοροαΐξ (ῃ0 ἐν Ὀοΐοτο ζῆ ̓Αχαΐᾳ, {ΠῚ ἩσαΣῚΥ 4}} [89 ηοΐαὶ τα παβοι] ἰδ, Ἰποϊ πάϊς 
8[.-- ἸΙογο, βθὰ ἰῃ ν. 8, Μακεδονίᾳ ἰδ πῃ Βδίη. Μακαιδ.---ὖ. 

5 (1 Βίδ Ἰδοὺ οὐ ίοη ΑἸ ΕΟΕΡ φῖτεβ ἊρΡ {Πϊ8 νοϊηϊ.--. 1,.} 

ἘΧΈΟΙΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

1, (Υ. 2.) 79 σὶνϑ [μι8:}κ8.--- (ἢ θυ οἢ ἃ [πδη Κ8- 
ξινίπρ ἴον ἰῃ6 ζα1 ἢ} οὗὨἨ μιΐ8 Γοδάογβ, ΟΥ γδίῃορς 8} 88- 
ΒΌΓΑΙΘΘ ἰδαῦ Π6 8 ΔΙΎΑΥΒ ρἰνὶηρ (ὮΔη 8 οἡ ἰδαὶ δὸ- 
οουπί, Ῥὺ] Ὀορίηβ 811] Ϊ9 ΕΡ18.168 ἴο οὔ ΓΟ 68 (πὰ 
ΑἾ80 2 ΤΙΟΙΏΥ δὰ ῬὨΣΘπιοΠ), τὶ ἢ ἴΠ6 ἐχοθρίίοι 
οὔ δῦ ἰοὸ ἰμ6 Οαἰδίίδῃβ, τοσο ἢ6 βοίβ ουὐ τὶ ἃ 
οδδτγδοίοτίβιὶς ϑαυμάζω. αὶ Οοὰ .ὰ8 ἀοῃθ πὰ 
σοηἰΐηυοθ ἰο ἀο ἰπ βἰῃηθιβ ΔΡροδσβ ἴο δἰπὶ ΟΥΟΡ 
αἴγοϑἢ στοδὶ δηἃὰ ΜΟΓΡΙΏΥ οἵ ργαΐβθ, ΠῸΓ ἀοοθδ 6 ουθῃ 
ΔΙΙΟὟ Εἰπαβοὶ Γ ἴο Ὀ6 ἀἰϊδοοποουίθα ἴῃ 818 (Παρ ᾽ νην; 
ὈΥ͂ {Π6 ΤΩΔΗΥ͂ ἔδυ] 8 δηὰ ἱτηρογίθοι ἢ 6ι}}} δα μοτίηρ 
10 {ῃ8 Ἄσἤυγοῆθβ, τ ὰ]6 οὐ ἴδ6 οἴμον Ἰιαπὰ ὉΥ ἰεΒιϊγ- 
ἰὴ ἷ8. {δα 1] ἸΟῪ ἴῃ ἢΪ8 σοϑάύογα, οΥΟΥΥ ΟὯ6 οὗ 
ὙΒΟΙ 8 ἴο πὑὠηἀογείαπα {μαὺ μ6 Ὠΐπη86}} 8 ἱποϊυάοα 
ἐΠϑ οἰη (πάντων), ἢ6 ΟρΘῺ8 8 ὙΔΥ ἴ0 ἰμοῖν Ὠθαγίβ. 
Βιιι »γο σγαζωδαΐίοπθ σγαίίαγώπι αοἰΐοποηι ροπὶξ, μὲ 
δεὶ ὁΔβ οἵμηι 6886 αὐπιοποαΐ, φορά ρῥγααϊοαξ 6886 
ἐπ ἐρεῖς ἰαυάα ἀΐσπιηι (ΟΣ, 1Ν).--Ἴἀ πὸ Ρἱαγαὶ, ἑουπὰ 
δῖα δαῃὰ 2 Τμοββα οῃΐΔὴ8 δα ΟΟΪΟΒΒΊΔΠΒ, 18 ποῖ 
186 ἰοτα Ἀὲ (ΡΕιτ, [ΟὈΝΎΒΕΛΒΕ,] ἄς, οοη- 
[ΓΆΡ {0 1 Οουπιμίδησ, ῬὨΠρρίδηβ, ῬΆοσηο, 
ἄς., Ὀπὺ ἰηοϊαάοβ Κ᾽ ναῦυβ δηὰ ΤΟΥ (σομρ. 
οἷν, 1. 18). ΑΒ 16 ἴπτθθ ἸΏ ῬγΘΔΟΒ δηὰ υτῖϊθ 
ἰοροίβοῦ, 80 δἷϑοὸ {μοῦ ῬΓΑΥ ἰοροῖθου. Ἐχοοὶ- 

ΜΚ ΊΒο σοτητηθηίαῖοῦβ σΘΏΟΡΔΙΥ ἴῃ 1816 ᾿ποίβηοο.  ΟΚΡε- 
ΌΠΤΗ ΒΒ ΓΟΙΔΔΣΙς. ΠΟΎΤΟΟΣ, 8 ἸΥΟΓΓὮΥ οὗ ηοῖο, τ{π8ὲ {Π6 τ06 
οὔ ἴδε οδυ] δὶ Ἐρἐδί1θ8 18 ἴἢ [ἢο80 οὗ 1816 Ὁ ἀαῖο λυ νὰν 
εὐ ζἤὸσ 186 ταὶ ὑϑύβοη ἰηχουίας 7. σΟΊΝΕΤΤ 8180 Γοΐθτ 1 
δχοϊυδίνο Υ τὸ Ῥεὶ].--ὦ. 1] 

Φ 

Ἰομεῖγ Ὠκ ὝΤΕΤΤΕ: “Ἰἢ ΟΥΔΘΡ οΆ868 [6 Ερὶκι}68 Ὧ6- 
εἰμ Ν᾿ δυο ἀφοϊαγαίϊουϑ οὐ ἐπδηϊκίυ] 688. ΟὨ]Υ͂ ὉῪ 
ὝΔΥ ΟὗὁὨ ῬγΓΘΔΙΏΌΪ6, δὰ 80 ἰδδὶ ΒΟΟῚ 8. βροοΐλὶ οὈ͵αοῖ 
οὗ ἴ[Π6 Ἐρίδβι]6 18 δῃηπουπορᾶ:; Ὀυΐ δοτὸ {Π6 ἐπ} Κ8- 
εἰνίης ἰβ οοηηπροῖθα π|ῖ} ἃ ροοὰ ἀθαὶ ἰμδὺ [6 
ἌΡοΒβί]6 [6618 Ὠἰτηβο  Γ προ θα 0 ττῖϊο ἴο 86 γουῃς 
ομυτ οὶ τοβροοίϊηρ; 18 οοπάϊ οπ, δα ᾿ἷ8 οστῃ γοδίο 
ἰο ἴδ ; διὰ {818 ΤΌΣΤΩΒ 8 ῥυίποῖραὶ ραγὶί οὗ [ἢῃ6 
ΕΡΙΒΕ16, 1 ἀοὶ 18 τηδῖη δυϊβίδηοο." Τμ6 Αροβίῖο 
Εἶνεοβ {πη ἴον ἰμ6 Ομ γἰβιίδη βίιδηάίηρ; οὗ εἷβ τοδά- 
ΟΓΒ, 8ηἀἃ ἰ0 οοπῆστα ἱποπὶ ἐπογοΐη, δα σόπιονο 8]] 
ἀουδὲ οὔ ἐὲβ Ὠϊνίπθ γοδ 1 Υ, ΑΒ τγ6}} 88 οὗἉἩ ἰῃ6 ρυγεν οὗ 
16 πηοίϊνο8 πὶ πιο μ6 Ὠἰπηβοὶ Γ μΒαα Ἰοα ἴΠ ρα ἰηο 
[Ποῖν ροδβίζοῃ, 18. ΓΘΆΠ1Υ, Βιυγ Υ βροδκίηρ, μἷ8. Οὐ͵θοὶ 
ἴῃ ΟὨὮ. ἱ.-ἰ!, 

2. ΜΠ ακίης ταϑοϊΐου οὗ ψου.--ΤΠ δῦ μνείαν 
ποιούμ. ΒᾺΡρ]165 {δ ραγ ουΐλν οχρίδπαϊΐοη, οΥ τοδὶ] 
ἀεβηϊτίοι, ἰο εὐχαρ. : “τὔὐΥδέ 8 τηαῖκο τηθπίΐοη οὗ 
γου;,᾽" 8 οἶδαῦ ; δηἀ Θαῦδ]]Υ 8ὸ (Πα εἰδότες, ν. 4, διρ- 
ὈΙΪ68 ἃ σδυβαὶ ἀοδβηϊίοη : Ῥαὺϊ ἐμὴ Οαοὰ ἴον 186 
ΤἼΘβϑαὶ οηΐδηβ, δεσαιδο 6 ΚΠΟΥΒ ἐποῖν οἱθοϊΐοα. Βιϊῖ 
ὧν 18 ἃ αυοβύύοῃ, Ὑποίμον ἰἢ6 ᾿πιοτταοαϊαϊα ραγιοῖρ]ο 
8. ἴο Ὀ6 τιδὰβ ραγ]]οὶ ἰο [16 γϑί οὐ 16 τσ. ΤῊΘ 
ἔουπλον Υἱοῦ 18 δαἀορίοα ΌΥ͂ τηοβῖ, δῃὰ ἰπρη δὖ ἢγϑὶ 
βἰσειῦ ἃ Ὀοαυία! ραν] οἱ τ δ} 8: μνημονεύοντες δὴ 
ΒΊΘΙΒ [0 ἰμ6 μνείαν ποιούμ., ἴῃ ὑμῶν ἰ8 οχιοπαοὰ ἴῃ 
ὑμῶν τοῦ ἔργου--- Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἃἀπὰ ἐπὶ τῶν 
προσευχῶν, ἄς. τοϊυγ8 ἴῃ ἔμπροσϑεν---πατρὸς ἡμῶν». 
Βυὺ (Πὸ ῬάΑΓᾺ]]16] 5 γὰ 18. ΟὨἸῪ ἴοο βίτοηρ, δῃᾶ διωουηζε 
ἰο ἰδυϊοϊορῦ , (6 βΒτγβύ οἴδιδθ ποῦ οὗ Ὡ0 δοοουπῖ 
αἸουμϑίὰς οὗ [86 ϑοοοῃᾷ. 8 5884}}, ἐδογοΐογα, ἀς 
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δείέοῦ (πὶ ΟΗΒΥΎΒΟΘΤΟΝ, ΟἌΥΤΥΊΝ, ΘΟΗΟΤΤ, ΚΟΟΗ), ὈΥ͂ 
ικίησ μνημον. 88 Ρᾶ γι} ]6] ἰο εἰδότες, διὰ βηάίΐηρ; ἰῃ 
Υ. 3 τθο ἢγβι, δηὰ ἱπ νυ. 4 {1:6 βεοοηά, στουηα 858101- 
οὐ ἔον 88 τῃδηϊχβρίνίησ. [π ἴανον οἵ ἐμῖ8, 8180, ἰ8 
(86 ΔΊΟΥ οὗἉ (ο]. 1. 4 δπὰ 2 ΤΏ.688 ἱ. 8. Τὸ {88} }κ8- 
εἰτίησ ἔον [6 ΤΒοΒβαϊοπίδι8 886 ΑΡοβί]θ 'β ἐτωρεὶ !οὰ 
οη ἰπ6 Ὠυτηδῃ δἷα ὉΥ ἷ8 του Ὀτάποα οὗὨ ἐποὶν νι οτῖκ 
οἔ (εἰ, ἄς. : οπ 186 αἰτὶπο β[ά6, ὈΥ̓ 198 ΤοΒΟΏΔΌ]6 
Ἄοοηγεϊίοι οὗ μοῖρ οἰοειϊίοη. " 

8, (Υ..2 [3].) ΜΙ ουΣ οϑακίπρ.---Αδιαλείπτως 
ἰδ Ὁ7Ὶ ἰδμὸ Ῥοβοδίίο, Ὑυϊραῖο, Πύτηκε, ΒΕΝΟΕΙ, 
ἔπλιν, δῃ ἃ ΤΩΒΩΥ͂ ΟἾΠΟΙΒ [ΒΈΝΒΟΝ, Βυκτόν, ΒιοΟμ- 
ΕΊΣ, ΑΣΡΟΕΡ, ΕΒΕΤΕΕ δπὰ ΊΠΚΙΝΒΟΝ, ὅζο.--Ὁ 
5.1,1, προ! γ οοὨβίγαρα ἢ τ δὲ ργοσοᾶθδ; δῃὰ (ὉΓ 
(5 106 ΔιδίορσΥ οἱ οἷ. ἰἰ. 18: Βοτη. ἱ. 9; οοτηρ. 2 
Τιω. ἱ. 8, ͵ἰ8 ἀφοϊοῖνο. ΤὨΟ ποσγὰ, τόγοονοσ, 18 υϑοὰ 
ΌὉΥ ῥβὼ] ἴῃ ΟὨΥ ΟὯ6 οΟἴἶδοῦ ρἷδοο, 1 ΤΠοβα. τ. 17, δὰ 
ἰδ δἰ'πσαγβ ἴῃ ΤΟὨΠΘοίοι πὴ Ὀγάγοσ. ΝῸΡ ἀ068 
(δος ποτὰ 80 διτδηροὰ ἀτὰρ (ΝΕΜΑΝΝ); ταΐδον ἰδ 8 
ἀϊειἱηστιβηοά, δὰ πάντοτε ἱΠΟΓΘΌΥ ΓΟΟΟΙ͂νΟΒ [18 Βροοίδὶ 
᾿ΠἸυατα οι. Τη6 ΑΡοβίΐο που]ὰ οογ  Ὗ 1Π6 ΤῊ 685810- 
πίδηβ τὶς ῬΘΟΌΪ ΑΓ ΟΡ ΔΑΒ (μδὲ ΤΟΥ ἀΓΘ ΘΟΠΒΙΔΏΓΥ 
ἴῃ 4 ἀονοί Ομ] το θιαρταμοθ. Οἡ ἴδ οἰδον Βδηά, 
μνημονεύοντες ἀ068 ποῖ ἰῃ {μ18 ἯΔΥ ὈΘΟΟΠ6 Βδὲ (ΠΣ 
εττκ), Ὀὰς 15 ᾽πδὲ 65 τηδυκοὰ δὰ ἴουςϊ Ὁ]6 88 [86 
ἐβ ἐλαὶς εἰδότες αἱ {πὸ Ποδὰ οὗἉ {Ππ οἶδιιδο. ἢ 

4. (Υ. 8.) ἘῸΣ τὔοἍ δὸ στοϊπαξι [Ἐϑηλθιη- 
Ῥοχίσι].--- Μγημονεύειν ἴδ ὩΟὺ ΤΩΘΓΟΙΥ ἰγδηβι {76 ΞΞ 
μνείαν ποιεῖσϑαι, ἰο πιεπέϊοη, ὄγὶπο ἰο τοηιδηιδΥ απ α 
(δε ὕεττε, κύνεχανν, ὅἄο.}), Ὀυὺ [δ 180 τηθϑῃβ, 
διὰ ᾿πάροά Ὀτίπηδεϊγ, (0 Ὀ6 πιϊμά Ὁ] (μνήμων), 08 κυ- 
μεύειν, δουλεύειν -Ξ- κύριος, δοῦλος εἶναι. Τὰ ΘγοΡΥ- 
σἴοτο ἰῃ Ῥδ80} Β τι ηρσβ, δηα σΟΠΘΓΑΙΪΥ ἴῃ ἴθ6 ΝῸΝ 
Τερίδιιοηΐ - πθθηο6 ΥΙ865 ἃ ΠΟῪ Ῥγοοῖ ἰῃ ἔανον οὗ 
συν υἱοῦ οὗ ν. 8 ((Βουρὰι, ὁσομ ἱδκοη ἱπίγδηδ ἰγ ον, 
6 ποτὰ τοῖχῦ Ὀ6 υπαογβίοοά οὗ ΤΕΙΠΘΙΏΌγαΠοα ἴῃ 
ῬΓΑΥΟΙ).---Ρ ῦ} τοιγοθοῖβ πριᾶῦ ἢ9 δἰμη86 } 88 
ΦΟΟ δὲ Τμοββδϊ οηἶΐσα, δὰ πῖρδὶ ΤΙΤΙΟΙΠΥ δ88 β'ποθ 
τοροτίοα ἰο παι (οἷ. 1ἰ1. 6). Ηδ ροαβ οὔ ἴο βρϑαῖκ ἴῃ 
ὈΠΌΞΙΔΙΥ δίἰγοῦς ἰοτη8 οὗ [16 Θχοο! ] δποὶθ8 οὗ (86 
ΤἼοεβδ οηΐϊδβ, ἃ8 ἴΏ ἰμ6 βεοοῃὰ οἰδρίθν 6 Ὧδβ ἰὼ 
Ἄςομηση ἢΐ5 ΟὟ ταϊηϊϑέγγ. [Ι͂ἢ ἰδ 8 [Π6Γ6 8 ποὶῖ μοῦ 
δδίζετυ ΠΟΥ οροιΐβπι ἢ ΟΡ 8 ἰὺ Β' ΠΙΡΙῚΥ ούθῃ ἃ Δ ΠΣ Β 
ἦογ ἴῃ 186 γουμρ οδυγοῖ, [μδὺ Ρυ8 δυο ἢ. τοτιΐβ ἷι ἷ8 
του. Ηο ἰδ σδίμον “" ὀχ δ ἢρ ουδάθῃοοβ ἴοὸ ἐδ6 
Τυκοδαϊοηΐθηβ, ἰπδὶ ΠῸῪ δα αἰἰδϊὶποὰ ἴο ἃ ρϑῃιϊΐπο 
1, ἀπά ἰμδὲ (ἴοτα ἰ8 ἰη Ποῖ ἃ σὰ νοτῖς οὗ ἀοα ἢ" 
(7. Μιοπ. ΗΠ ΔΗΝ)}. 

ὅ. ουσ τσοσῖς ἐπὶ [οὗ] αὶ [Ὡ.----Ὑμῶν ἰδ ἴο Ὀο 

5 ΓΕσσεισοττ, το ἰδἾκ68 δ6 ΟἿΟΣ νίοιν οὔ μνημονεύοντες 
28 ἢ ρον ἴο ἰδὸ ρῬγοοθά !ηῃρ μνείαν ποιούμ., πουϊά 
ἀἰσιϊηστ δὴ ἴ[Π0 [ἢ ΓΘ66 ἰοελρί4) εἰδυμθβ ἱμππ: “10 γοῖ 
ϑεῖγεβ τὶ ΠΟΙΆΠΨν ἴο ἀοὔηθ (Π0 πα} 8}, ἴ186 δοοοινὰ {Ἰὼ 
ἐΐπεθ πὰ εἰτεπιηϑίλποορδ, 89 ἰμἰγχὰ (ἢθ γϑώδοπδ πὰ σχοϊίτεβ 
οὔ 1ῃ9 φοῖοι..᾽.--. 1, 

ἴ [Α1 εοῖς ἔκ116 ἴο δοι εν τὴϑ ἱμαὺ [πὸ οΘοηδίγαοίίο οὗ ΟἿἹΓ 
8 τογείοη δῃουϊὰ ποῖ 6 σοϊδϊποά. Το νΐιοΪΘ βοη- 

ἴφμδο 'α ἴδ 8 Ὀδίίον Ὀπ]δηοοὰ. Ῥδὰὶ δυο ἀδευγοὰ 1090 
ἹΤπεϑαλιοηίδηδ πὸ 6 ὙΩΛΔμ.Β ΔΊ Αννα ἐμὴ Κίημς ὅοα ἔυγ 6 δι, 
ἴ πὲ Σβῦς ἢ Ἰεο8 ἰτηροτίϑδιιϊξ ἴο δα ἃ ἰπηπιοιϊϊδίο!ν ταἱ ἢΘ 
τοδὰδ εὐπίΐηυδὶ τηοπτῖο οὐὗὁἨ τπθηὶ ἴῃ ἢϊθ Ῥγάγογθ, ᾿Ὦδπ 
τᾶς τῆς οοέππμαξ Γ ΡΩπΟΟ οὗ ἰδοῖν ΟἹ τὶ οἰ δὴ ΟΠ 8 Ὑ- 
δείεσ αηὰ 115 γα 6 τὯὉ 116 τοϑβο ΨΠΥ ὨΪ6 ΓΘίυσοῃοο [0 
ἴδεπι ἕω μὲο γΑν ΓΒ σέκοανε (οοΐ ἐλ6 90.1ᾳ 97 ἐλασιξερέοί 
ἴο Οοἦ,. 7.6 οἷδον ἐοχίδ οἰϊεὰ οἽδηηοὶ οοι οὶ 8 ϑοηΐθησδθ 
οὔ αἰδοτοηῖ διγυοῖϊυγο. ΕἸἾΤΊΘΟΥΤ 6160 δάποσοβ ἰο 1018 8Γ- 
ΓΔ, τ 8 “' ἴᾺγ τοῖο παῖογαὶ, " δοὰ γοΐοσο ἴπ 116 Ὀοδ δ! 
ἴο (: ἴοι δῃηά το οἴπον ατεοῖς σομη θη τί ΓΆ.---{. 1.] 

τωοπηΐτια, πίοι ΒΈΕΣΑ δοτοὸ ἱπίγοὰποοὰ (οοηι- 
ἘΘΙΒΟΤΟΉΪΕε), δὰ Ὑ᾿ ΑΥΡΟΒῸ [88 ἰδίου δὰἀοριϑα : πιαλ- 
ἕπρ πισπίον. φ (ἰοσρἢ ἴδ Ὠἷ6 Νεῖο Ζεείαηεεηξ Τ Ἑπριί 
τῶν ἱδμοὰ ἰὰ [πΠ6 δϑιηθ γθΔΓ 88 ἰδ 6 ͵δδὲ οὐϊέίοη οὗ 
"ιο Τοδίατηοιῖ-- 186θδ---6 20]1οσσα (89 Οοτατηοι γ0τ- 
ἰοῦ, τενισι ὑετ πισ.), 16 Ὀοττιθ ὉΣ [19 ποτὰ, οἂΐξ οὗ 21 ἱπείδμοθθ 
οὗ μὰ ὁὐσυσγοηο πὰ ἴπο Νονν Τοσίδσηθηϊ, ΟὨ]Ὺ αὖ ΗοΌ. χὶ. 
25, τιμὶ ἰποτο ἴῃ6 οοσισέγοίίοει ἰ5 ἀϊ Ὄτοπ!.--. 1.ω] | 

1ὃ 

οοῃηῃροίοα πὶ ἴ.6 ΓΟ] οπίπρ δυϊδδίδηςνοβ, δηπὰ ἰμαὲ 
ἴῃ δυσὶ 8. ἯΔΥ ὑμαῖ ἰἰ8 ἔογοθ οχίθπμαβ οὐδοῦ 8}1} 1Π6 
ἰῆτοα τοδΐῃ ἰά688.---ἸὉ ἴ8, (θη, οὗ ἰὕγοθ ἐπίηρβ δαὶ 
Ῥϑὺ] 18 τηϊηάδι!, δα {818 {Πγθϑίο ἀμθ88 μ6 ἀςβη68 
δοοοταϊΐηρ ἴο ἔπ ἴὮτοο διμἀδιη 8] οἰαπιθηΐβ οὗ (86 
Ομυδιίδη 116, νυ ΒΙοἢ ἢ6 8ο οἴθῃ οσχίοὶβ: ζδϊίῃ, ἰοτο, 
ΒΟΡ6 (σορ. οἷι. Ὑ. 8; 1 Οον. χίϊὶ. 18; Ο0]. 1, 4 56. 
Βυὺ Β6ΓΘ 18686 Οὐουν ΟὨΪΥῪ ἴῃ ἃ βυδογαϊραίο, σοη ἶτα] 
ΜΑΥ. Απὰ (Π6 ροηϊίῖνοβ ἃγθ 4}} οὐὗ [26 ββῖὴθ βοτί: 
δου εἶνεϑ οὗ ἰμ6 οτἱρὶπ (ὨΞ ὝΈΤΤΕ, ϑόμοττ, δηὰ 
τηοδῦ) :" [Π6Υ τλατῖς ἴμ6 (δα ϊηρ {5 δὺ ργοάμοοβ ἔργον, 
κόπος, ὑπομονή, Βμοπίης ἰἴ86}} Ῥγϑοιῖοα! ῦ ἰμογοίῃ. 
Ιῃ ἀδγηδη νὸ βου] Ὀδβῦ ΘΙΏΡΙΟΥ οοηρουπὰ δβυὉ- 
Βίδηιίνοθ: ΟἸἰαμδεπδισενγῖ, 7ιλοδεενιᾶδλε [[}αἰ1}-ποΥῖς, 
Ἰονθ-ο}}, σσογο (9 Κὶπα οὗ Ρῃγαβο Ῥοββί]6 ἰπ 186 
ἶαβὶ ἱπβίδῃσθο. ΝΟῊῪ ἴῃ {Π18 ὙΦΔΥ͂ Αἶβὸ ΤΏΔΥ Ὧδ 6Χ- 
Ρ᾽αἰπϑὰ {86 ΟὨΪΥ͂ οὴ6 οὗὨ ἰἴοβθ δσργοββίοῃβϑ ἰμδὶ 18 
ἀμπἔουϊῖ, αηὰ 88 ὈΘΟΠ ὙΘΙῪ γαγίουϑῖΥ πηάἀοτβιοοᾶ : 
τὸ ἔργον τῆς πίστεως, πὶἰϊῃ τ οἢ οορ. 2 ΤΉΘ688. 1. 
11. Βέεγο ἔργον, 88 Ῥᾶγα]}]οὶ ἰὸ κόπος, ὁδῃποῖ ἀθηοίθ 
ἃ βἰηρῖο πνοσγίς, Ὀπὶ 18 βοσηοι ῃὶηρ οοη(ἰπυουϑ, ἃ ἰοίδ]- 
ἰεγ, αἶκθ ΟΌΣ ἀαΥ θ-οτκ, ᾿ἰἔο- ποτ. Απα 80 ἔργον ἷδ 
ΔΙΓΟΔΟΥ͂ ἰουημα 4180 ἴῃ οἰδϑβὶ δὶ αγϑοῖ -Ξ Ὀυδίηραθ, 00" 
ουραίϊοη : ἰδ ἀφηοίθβ ΟΥ̓ΘΡῪ δ πδῃ δου νἱγ, αβρθοίδ! νυ 
πῃ 80 ΖΔΓ 88 ἰΐ αἰΒρΙΑΥΒ ἃ ἔγθα δῃογραῖϊο στηουοιησδηΐ, 
ΟΥ 8 οσοπηθοϊοα Μἱ ἰο} δηὰ οῇογὶ (Ῥαβϑον). [π 
(6 Νδν Τοβίδιηθηϊ δηὰ πὶ Ῥ8Ὸ] ἰῃ6 ποτὰ βίδῃδβ 
ΓΟρΟΔΙΊΘΪΥ ἔος ἃ τηδη Ὑ010 ]16-πογῖς, [86 δΒυπὶ 
οἵὔἨ ιἷ8 ἔργα, 848 ἰὺ 15 ΒΟΠλΟΙΣΩ68 βιὰ ἰπαὺ αοα 
λυάροθ βδοοσογαΐμρ ο πορκϑ, αὖ οἴμον {ἰπ|68 δοοοτά- 
ἴῃ ἴο ΘΥΘΓΥ͂ ΟὨΘ᾽Β ᾿ΟΥΪ (οοΙρ., ἴον ᾿μδίδῃςο, Εομ. 
ΓΕ 6 πίμι 1 Ῥεῖ, 1, 17; Εογν. χχ. 12 στ οι. 
χχὶϊ. 12). Τὸ ἔργον τῆς πίστεως 18 [Π8 ἃ οουγθο οὗ 
δοιίοη, τὶ (ἢ. ΘΟΘΘΟΒΘΟΓΥῪ ἰάσα οὗὨ Υἱρον, βίγθηρίῃ, ἃ9 
Ῥγοςοθάϊΐης ἔγοτα ἔδί (ἢ : ὑΠ6 τϑϑοϊαΐθ, βογῖοιιβ δυϊῃθη- 
(Ιοδιίου οὗ ζαῖ (ἢ : ῥγδοίϊοδὶ θαγηθϑίῃϑϑβ ἰ) ΟΠ ΓΙ β Δ ῃ- 
ΠΥ (Ἄοομρ. ἴοῦ ἴθ Θχργθββίοῃ τὸ ἔργον τοῦ νόμου, 
Βοαι. ἱΐ, 15, ἴῃ τ ἢ ΟἾΪΥ ἐδ6 ἰἶνα] τοϊδίίοη ἰθ 
ϑοιροναὶ Οἰἴδιθηῦ ; ὙὮΘΓΟΔΒ {ἰΠ6 Τηδίογ] ΡΔΓΆ]]6] 
οἰϊοὰ ὉΥ Ὀκ ΕτΙκ ἀπὰ οἴμοι, 6]. νυ. 6 : πίστις δι᾽ 
ἀγάπης ἐνεργουμένη, ἰβ ἰῃ 80 ΤᾺΣ 1688 δρῖ, 48 ἰδ 60ῃ- 
ἴουηάβ 86 βαεοοῃὰ ραγίϊουϊαν, [8Ώ6 κόπος τῆς ἀγάπης, 
πὶτἢ (μ6 θγβ). Τὸ {Π6 Ἰδαῖος Ῥαυ]ηθ ὑδαχο, ἑοττηθα 
ἰὰ οοηποοίίοι νὴ} (6 ἀοοίσὶπαο οὗ 81 ΒοιιοΏ, ΟΣ 
ΟΧργοβδίοη βίδ 8 8ἃ8 γοῖ ἰῃ πὸ ἀΐγοοῖ, σοηϑοίουβ τοὶα- 
τίου : πὶ ἴῃ ΣΘΔΙΠΥ ἰξ ἤοτηβ ἃ ἀου]6 δι 6818 10 
1Π6 ἔργα νόμου, δίησο ἴδι1ἢ} δηὰ αν βδίδῃ ἃ τυτυλ} 
ορροβρὰ (Βοιι. ν. 18 844. ΘΔ], 1, 28 8α4.}, δβηῃὰ 8ὸ 
{Π6 βίηρυϊαν τὸ ἔργον 0 [180 Δπαρίβσουϑ ρΪμγ]---ἰμθ 
υπαϊνίαοα ΠΥ οὗὨἨ ἰμ6 δβρὶγ ἐπ }}}}7 αὐυἱοϊκοηοα [1{6- 
σοῦκ ἰο {Π6 ἱποομογοιμὺ τυ ρ οἰ οὗὨ βίηρῖα, τοῦθ 
οὐ 1688 Θχίθγῃδὶ, ποτε 8 δηὰ ρογίοτιωδηοοθ ον 186 
τπουρῆς, δαοῖι Ῥαββαρ 8 ἸΏΔΥ Ὀ6 σομπῃμραγοὰ ἃ9 Οὐ]. . 
10; Ερἢ. ἰ. 10, διὰ ββϑρϑοῖδ!ν Τιι. ἰἰ, 8 (καλῶν 
ἔργων προΐστασϑαι οἱ πεπιστευκότες ϑεῷ): οὗ. 1ϊ. 14, 
. ἴ.1δ6;1 Τίμι. ἱ. 10: 2 Τίνα. 1ΐ.. 21: 11.. 17. Α8 
Ῥδὰ] μα8 ἴπ6 δχργοϑϑίοῃ τὸ ἔργον τῆς πίστεως ἴῃ ἢΐ8 
ὑπὸ δαγοδὲ ΕΡρίβϑι 168, 80 18 ἰαίοϑδὶ, (86 Ῥαβίογαὶ 
ἘΡ 81168, ἰπαίδὺ τὶ ρΘου δ ν Θαγηοβί 658 οἡ 1.6 αΥἷ- 
ἀοποίηρ, οὗ (αἰ ἴῃ σοοά ποῦῖβ. Ἠδγαΐη τογθονοῦ 
116 ἰηῖβ ον 1η6 τϑοοῃο ἰδίίοα οὗ δὰ] τ τ Φαπιοβ. 

κ΄] Αἴοῦ Ὑμδὶ [88 θη βαϊὰ, τἮἫλοώ ὍΔ ΠΟῪ ΓΤΟΔΟΙΠΪΥ 6Βι}- 
τοῦὶθ (86 ἀϊνογροηΐς Ἐχρἰδμδίϊομθ. [0 8 ἃ τη ϊθίδίο, 
ὝΘΓΘ ἰδ ΟὨ]Υ Οὐ δοσουηὶ οὗ [ῃ6 ΔΏΔΙΟΔΥ πὶ πἢπδὶ 
ἔΌ]Ιοντβ, ἴο ἰδία τῆς πίστεως, ΠΟΑΡΪΥ ἷπ (6 Β6η86 Οὗ 

ἐμῇ ΤΕΜΆΘΟΤΕ ἴθ ἱποϊ:ποᾶ ἰο ταάκοὸ ἔμοπι δἰ ρῚν »Ῥοεδεεείοό 
ζουϊίνοα, δὰ ἔργον, κόπου. ὑ νῆς 110 Ῥτον δ ΐης δαί γ69 
δΔιηὰ ΘΠΆΣΒΟΙ οΓἐβίοβ οὗ πίστεως, ἀγάπης, ἐλπίδος, ΤοδΡΟΟΏγΟΙΥ, 
Βαυϊΐ ἐπ ἵνο ἰάθα8 τὸ ἴῃ {πὶ5 Θαδ6 Οδοοη Σ}}} οπο---αἀἱ Ἰοαδὲ 
ἐπβορδσαὺθ ἰη ζδοῖ ;--ἰὴθ ΤΓΟΥΤΩΟΣΥ δείοπρίπρ ἰο ἴἕ)6 Ἰαςοῦ ὧ 
ταρᾶρα οὗ εεἰ),.π͵απύϊεείαίτοη.-- ὅ. 1, 



ῖ6 ΕἸΚΞΤ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΌῚ ΤῸ ΤῊΕΒ ΤΗΕΒΒΘΑΙΟΝΊΑΝΑΗ, 

Φοδη νἱ. 29, 88 ἃ ροηϊένο οὗ δρροεϊΐου [ΒΌΣΜΑΝΝ, 
ΑΙΕΟΒῸ] : {π6 ποιῖς, ἰμδὲ οομβἰβίβ ἴῃ (ἈἸΠἢ ; τοί μοτ, 
ἐπάοοά, τὸ αὐαοτδίδηὰ (88, τὶ ΟΔΙΥΙΝ δηὰ ΟΑΓΟΥ͂, 
ΟΥ̓ [αἰ(ἢ ΔΒ ἃ το ἢ! ορογαϊίοη οὗ (λοὰ ἰῃ τηβῃ, οὗ, 
πλιὰ ΟἸΕΒΙΟΤΒ πὰ ΜΑΟΚΝΙΘΗΥ, οὗ τἴῃ6 τοοθρίοη οὗ 
186 ἀοϑροῖ 88 το Ἐ πος, 80 ΖΔ. 88 ὑμδΐ ἱΏΟΙΥΘΒ, [ῸΓ 
Θχϑιηρῖο, ἰῃ6 βυδάυΐην οὗὁὨ ρῬγοὐυαΐθθβ. [10 ἰβ δ͵80 
ΘΥροηθουβ, θ6σδυ186 τοδίϊηρ, οἢ 8ῃ ἰηἀἰδιϊηοἔ οΘοῃοορίΐοι 
οἵ ἴ)6 ἔργον Δῃᾷ οὗ ἰΐ6 ροηϊῖναὶ τοϊδίίοη, δηὰ ᾿1Κο- 
τὸἶβθ 43 υἱο]αϊηρ (ἢ 6 ΒΏΔΙΟΘΥ Μ1 τ πδὶ (ΟἸΐονβ, δηὰ 
Θηογορο πίη ἴῃ ἴῃς (αἰνὰ τηρηρονῦ, ἰ0 ἸΑῪ {Π6 οἰ νοΓ 
Βίγοβ8, τ ΟἨΒΎΒΟΒΤΟΜ, ΤΉΚΟΡΟΒΕΤ, ῬΕΙΤ, ΓνΝΕ- 
ΜΑΝΝ ((πουρἢ 6 Τρ} 7 Βα γ8 ἐμαὶ ἔργου ἰδβ οἰ ΡὨαῖίςο), 
δηὰ οἴδπογα, ΟὉ πίστεως : ΤΑῚ (ἢ, Βοτοοι ΐηρ Ὀορυπ Ἡῖὶ 
ΘΠΟΓΡΎ, δηὰ ἱπ βρὶϊθ οὗὨ 84}1 ὑδπιρθν0η8 δυθδα ϑϑαν 
τοίαἰηοθὰ. ΕἰρμΕγ ΑΝΒΕΙΜ : φεοηιοίο 466 τεείγα πον 
ἐπέ οἰἕοϑα, 86 δοπιΡ6᾽ δοπίπι οριιδ σίσπὶέ; Ὦς ΕΤΤΕ: 
ΤΏΟΓΔ] δοιϊνὶγ, ρνοσθοαΐηρ; ἤτοια ἔδιο ; δηα 5  Π Δ }Ὺ 
ΒΕΝΟΕΙ,, ΟἸΒΉΛΟΒΕΝ, ἀσ. 

[4ιἐ 2 ΤΏ 6Β8. ἱ. 11 τ. ΕἸΘΘΕΝΒΑσΗ που]ὰ τ οΟ 
186 αὔονα ὀχρίδηδιΐοη οὗ ἔργον τῆς πίστεως ὉΥ [ἰτηΐῦ- 
ἴηρ 1Π6 Θχρτθβδβίοῃ ἴο (6 ἱππαγὰ πουῖς οἵ [δἰ 1ἢ ἴῃ [86 
801} (8617, δὰ οἰΐεβ ἤοχ, ἵν. 30, 21 δ δ Ὀοϊζον 
ῬΔΓΆ116] (Π8η ()8]. γ. 6. Αἢ οὐγνίουβ οδ)θοοϊΐοη ἰο 118 
8, ἰδῇ τι ῆδὶ Ῥαὶ} δὰ οδεεγυεα οὗ {π6 ἔδἢ οὗ [Π6 
ΤὨοββαϊουίδηβ, ἀπὰ πτρδὺ ἢ6 ΠΟῪ γεριδιηδεγεά οὗ ἰὶ, 
οου ἃ ΟὨΪΥ ἤανα ὈΘΘη 118 ουϊπαγὰ τηδη}6508 |10}8 ἴῃ 
ιΠ|6 16, ποὶ 118 ἰηΐο τ] ορογαϊΐοι ἴῃ ἴἰμ6 μοασί. αμὰ 
ἦ.8ι 80 ἴῃ νὰ ἴο ἱδμοῖν ἴον δῃὰ Ὦορο.---., 1,.] 

6. Τοὶϊ [οΓ] 1ονϑ.--- “ Βυοῖ 88 ἰμοῖν οὐσῃ 
αδβοη .δὰ βῃονγῃ διηϊὰ ρογβοουίοιβ, ἰὰ Αοἰβ χυ]].᾽" 
Φονεττ.---α΄. [,..7]-- [0 θγϑῖ οχργοβϑϑίοῃ Ὀθᾶγ8 ὁ ὑΐ6 
τοϊαιίοῃ ἐο Οοά, {ππ 6 δϑοοινὰ οὐ ἐπαΐ ἴο 86 Ομ γί βιΐδῃ 
Ὀγοίβγθη (οορ. (0]. ἱ, 4), [06 {νὰ οὰ ὑπαὶ ἰοὸ ὑὴ6 
σ ΟἹ] δηὰ [18 ρογσθθουϊοηϑ. ΤΏ χονογηΐηρ βυϊπίδη- 
ἔνεϑ δάνδηοα ἔγοσῃ (86 δοϊϊνο ἴὸ ἴθ ραβϑϑῖνο : ἔργον 
ἷβ γίρογοιβ ἀοΐηρ, ὑπομονή φῬαϊϊεηΐ Βιυδογίησ, κόπος 
ἔονττηβ 186 ἰγδῃβι 08 : ἰοἱ] 8 α ἀοἷπρ οσομιϊηοα νὶἢ 
δυβεγίηρ, ; δίγεπαουβ, ἔδυ συΐηρ, ἀονοίεα ἰαῦοσ. Ῥα- 
(ἴθηοθ 18. 1.6 ἰδβὲ διὰ δίρμεδϑὶ ; τσ ΕΥ̓ ἴἰὸ βυβδδν ἰδ 
ΓΆΟΤΘ δηα Βαγάον ἰμδῃ τ ἴ0 ποσὶ ἢ νθὴ ἴῃ πὸ 
6886 οὗ (86 [,ογὰ βυδοτγίηρ' νγὰ8 (86 ἰ48Βῖ, ἀδοϊδῖνο ἰθδῖ, 
δηἃ ὈΘΟΔΙΩ6 {Π6 ΤΩ68}8 οὗ ΗΪΐ8 ρογίδοῦπρ δηά ρ]ονὶβ- 
ΟΑτΙομ (σοΙΡ. 1 Ῥοῖ, ἐν. 14). ἴῃ {Π686 ἴξγοσ, Π6Ώ, 
ΒΙῸ βῃοτῃ δηὰ νουβοα ἔδί τ, ᾿ονο, πορο---ἰθ6 τοοῦ, 
βίθιω, δπὰ οὔοντῃ οὐ [86 ΠΟῪ 116. Εδίτἢ ἰὰγ8 Ὠο] οὗ 
[6 σταδα οχῃἰ υἰλοα ἴῃ ἰ86 ἔδοίβ οὗ γοἀοηρίίου, δηά 
ἦβ {8 {π6 ἔοπηάδίίοι οἵ Ομ βία [ἰἴ8, {Ππ6 τοϊτὰ- 
Ρἰαπίΐηρ οὗ τῶδπ ἰπγοῦρὰ ΟἸγῖδὲ ἱπ Θοὰ. ΤΏσποΘ 
αΥἶβ08 οὔθ 8ἃ8 (06 6000 δηδ ΔΙΗΒΊΟΣ ἰοῸ [06 Ὠ[ν]η6 
Ἰονθ ἴῃ (86 Βοδγὶ οὗ τηδη : ἰΐ 8 186 ρῬυγα ορροβίίθ οὗ 
8Β6]68Πη688---ἰ αὶ ῥγίηςΐρ]ο οὗἁ δἰῃ --δὴ ἁ 80 ἷβ (ἰὴ9 κου] 
οὗ ὑπ6 ΟΠ νβιϊδη 116, δηὰ οὗ ἰδθ ργοβοιὶ Ομγβιίδη 
[Πον Βῃϊρ---ἰὰο Δ]8]]Ἰηρ οὗὨἨ ἴ86 Ἰδν. Ηορα Κπονα 
ἴμαιὶ {Π6 ζαΐαγο Ὀ6ΙΟΏρΒ ἴο (6 Τωοτὰ δηὰ Ηΐβ ΟΒυτΟΙ : 
ἐν ἰδ ἐῃ 6 τολ] ὀχρθοίδίϊοῃ δῃ βυγὸ ργοβροοῖ, ἐμαὶ ἰῃ0 
ΡῬηαατηδίίο 11ἴ6, πῖον ΠΟῪ αἰγοδάγ, ἀεβοθηαϊηρ ἴγομι 
ἐμ6 οτα, ἀνγ6}18 ἴῃ ἷ8. Ππι Σ ὈΘΓΒ, Β.}8}} Οὐ ΕΤΆΓΑΪΥ 4180 
Ῥοποίσαϊα δηὰ ἰσαηϑβρογο 4}} {Ππϊηρθ, δπὰ δυδάσυδ ἐΐβ 
ΒΌ]] οχίβιΐῃν δηϊδροηίβίβ, ἰμ6 Βοβῇ δηὰ [π6 πουὶὰ, ὈΥ͂ 
ΠΘΔΏΒ ΟὗἨ ΠΟῪ τογυοίδιϊοηβ οὐὗἩἨ ἰ8ο [ογὰ, ΤΏιυ8, ἴῃ 
ἴπ686 ἰπγθὸ βδυδ᾽οοϊνο ἔδοίοσβ οὗ (6 πον {6 19 
τοβοοιοα δὺ [6 βδσηθ ἔτ 106. ᾿ϊβίογ οἱ οῃδγδοῖθν 
οὗἩ [86 οδ͵εοοιλνο κίηράομι οὗἩ Οοά.---ὙΠ τοραγὰ 
ἰο ἴπ6 Ὑοϑβαϊουΐδηβ, ὑμοσοίοτγθ, δὰ] τγοὐοΐοοϑ ὅτβὶ οὗ 
811 ἴῃ {πὸ νίρονῦ δπὰ δαγῃηδδίῃθβθ οὗ (μποὶγ [16 οὗἁ [1 [Ὦ, 
ἴῃ μδὺ (ΠΟῪ δᾶγα ποῖ γοῖ ὈΘοο6 ἕδίηϊ, δηὰ ἰῃθ ἴῃ 
86 ἔδει ἰμαὺ ἀυτίηρσ ἰμἷ8 δατὰ ἔπη6, ὙΠθη (πεῖς 
οἰπγοῖὶ 18 Ἔσροβοὰ [ὸ τωδῃ οὶ ταχϑιίθηϑ, [ΠΟΥ ποῖ 
ΤΏΘΓΟΪΥ ἰδ ἃ ΚΟΏΘΓΑΙ ΜΔΥ ᾿οΪὰ ἰοροίβον ἰπ τουϊυδὶ 
ἴονε, Ὀπὶ αἷ8δοὸ τ τ Ἰαθοτίουβ οὔοτὶ διὰ βαεγίβοθ 

ΘΟΙΏ6 ἴο 0η6 Δποί μον Βοἷρ---ἰπ δοπαοὶδ ερὶγιιαϊ διὰ 
υεἰ ἐχίεγπὶδ (ΒΕΝΟΕΙ). ΟΡ. 186 Θχδρῖοβθ, Αοἰβ 
χυϊΐ, δ, 9; Κοπι. χυΐ. 4, 12; 1 Φοδη ἱΐ, 10.--Ὑ1} 
ιὲ8 ἰβ σοῃποοίοα ΒΏΔ}Υ 

η. (Υ. 8.) ῬΡαξθμοοθ ἴπ [ο7] Βορθ. Ὑπομονή, 
ῬΤΟΡΟΙΥ͂ (86 δίαγίηρ, ὉπὰοΓ (ὉΠ ΟΣ [ἢ ΟΓΟΑΒ), ραιίοθηϊ, 
ὉΠ ΘΔ ΘΟΠΒΙΔΏΟΥ ἴῃ ἴηρ; Β6ΙΘ ἰῃ ρογβοοὺ- 
τἰοη (866 Αοἰβ χυΐϊ. ὅ βαα.). ΤῊΪΒ ΘΟΠΒΙΔΏΟΥ ργοοθοαβ 
ἔτοπὶ ΠΟΡΘ, Ὀδοδυβο ἰῃ Υἱ ον οὗἁ 6 ζυϊΌγο ἸΟΥΥ͂ ΟΠ 6 
6ΔῺ ἴΠ6 ΤογΘ ΟἸΘΟΡΡΙΪΥ ὈΘΔΡ [86 ρῥγεδοπὶ βυβδοτγίπρ, 
(οι. Υἱ. 18; 2 Ὅον. ἵν. 17 βα.; Β60. χὶ, 26. χὶϊ. 
2 8α.). Ῥαίίοῃοο, ὑβοΓ ὍΣΟ, ΒΡΡΟΔΓΒ 88 1Π6 ἰὮβορδτα- 
ὉΪ6 οοταρδῃΐου οὗ Ὠορο (Βοιι. νἱϊὶ. 25); ἘΠκο 86, 
186 τονογβο ογάοῦ, 88 ργοασποίηρ ἴδ, ἴον ἴῃ ὑμ6 βρίτίτυδὶ 
18 [Β6γθ δχὶδὶβ ἃ γοοίρτοσλὶ ἱπῆποηοο (Εοση. τ. 8 84.) : 
ΟΥ ἱῦ ον (δ κοθ [26 0Ϊ]Δ06 οἵ ὮΟρ6 Ὀοβίθ ἴδ ιἢ} δᾶ 
Ἰονοὸ (ΤΊ, 11. 3 ; σοορ. 2 Τίπι. 11). 10 ; 1 Τίπι. νἱ, 11).-- 
τοῦ κυρίον ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοίογβ ποὶ ἴο 
81} ὑπ6 ἴἢγϑα ργοοοάϊηρ υἱγίυ 68 δ ἀοσίνοὰ ἴσου ΟἸτῖδὶ 
(Ουβηλυϑεν, [ὅὩΕΊ0ἘῈ, οὐ 1 Ῥοῖ, ἱ, 2, ὙΟΚΟΒΎΓΗΤΗ, 
ὝΤΚΒΒΤΕΒ δηά ΤΥ Γ1Κ|Ν 8057}, ΒΟῸΣ γοὶ ἰ0 ὑπομονή (ΒΕΝ- 
ΘΕΙ,, δίπουν 2 ΤΏΘββ. 1ἰϊ. δ), υὰὺ ἰοὸ ἐλπίδος ἃ58 ἃ σοηΐ- 
εἶνο, ποὺ οὗ δρροβίϊἱοη (υστηξβ), αὶ οὗ 116 οδ]οςῖξ, 
ΟἸτἶϑι 8 ὑΠ6 Ῥγορονῦ οὐ͵ϑοῖ οὗἨ ᾿ΟΡΘ (αηἃ 88 δυςὶ 18 
ςοΡδίἢν ΗϊΒ6] 4180 οδ θὰ ἡ ἐλπίς, Οὐ]. ἱ. 27: 1 
Τίμλ. ἱ. 1), Ὡοΐ ΟἾΪΥ Ὀδοδῦβθ οα Ηΐτ 4}} οὺσ ἰγυδὶ ({πῖ8 
{16 ἸΏΟΓΘ ΘΟΙΏΙΩΟΣ Ιηρδπίηρ οὗ ἐλπίς) τοϑὶβ, Ὀαϊ 
ΟΒΡΘΟΐΔ ΠΥ Ὀδοδυδβα ἰδ ἰ8 ἰγουρὶ ΗΪβ σοίυσῃ δηὰ ἐμ6 
τογοϊαιίοη οὐ ἰδ6 Κίπράοιι οὗ σοἀ ἱμογον ἢ σΟῺ- 
προῖρα, τπδὺ {6 ΟἿΣ δ ἰδ 5 ὮΟΡΘ6 οὗ ρΊΟΓΣΥ 18 816 
(Τίς 11, 18).» [μοὲ [0 δὍ6 οὐϑογγοὰ, μον ὈΥ͂ 186 δαάϊ- 
Ὠοη οὗ 1018 σοηρϊνα [86 οἰοτηθηΐ οὗἠἨ ὮΟΡΘ, 80 ἱσω- 
Ῥογίδηῦ ἰῃ οὐν Ερίβι!] 68, δΙγοδαῦ δρρθαΣβ ΠΟΙῸ ἰὴ 
δ ἤω1ὸὺ δηὰ ΠΟΘ δ ρὨδιίο ΑΥ ἰμδ (6 ΟἰΒοΥ 
πο." 

8. Ἐοΐοχο οἷς οὰἃ διὰ Σ' αἴμοσ.--- Ἡμῶν Ὀ6- 
Ιοῃρβ ἴο Ὀοΐὰ βυρβιδηινοθ ἡ ΤΏ πογὰβ ἔμπροσθεν, 
ὅτα., ΤΏΔΥ Ὀὰ }οϊποα οἰϊδον πὶ [6 νογὉ μνημονεύοντες 
(δὲ νεττε, Οὐβηλῦβεν, [ΠυΝΕΜΑΝΝ, ΑἸΡΟΕΡ, Εἰ,:- 
0017], ἄτο.}), οὐ τ {π᾿ ἰΠΓὸθ βυι ϑιδηιίνοθ, τοῦ ἔργου, 
ὅς. (ΟἩΒΎΒΟΒΤΟΜ, ΤΉΚΟΡΟΚΕΤ, (Πσυμεκιῦβ [Βίβμορ 
Ηλι, Φόοπεττ, Ἦ ΟΒΡΒΊΎΟΕΒΤΗ). Εγνϑη ἰπ ἴῃ 6 δτϑὶ οδδὸ 
μνημον. Ὡδϑα ποῖ Ὁ6 ὑπάοτβιοοα οὗ τηθηἰίοη ἴῃ ῬΓΑΥΘΥ, 
θαι ἰΠδι Ραυ] Ὀοΐοτο αοὰ, ὑμαῖ ἷΒ, βο οὔϊδῃ 88 1)6 δου 68 
Ὀοίογο αοὰ ἰπ ῬΓΔΥΘΓ, ΓΟΙΩΘΙΔΌΘΣΘ Τμοἷν τουὶς οὗὨ ἔδι α, 
ὅσ. ; (δύ 8 (6 στουῃὰ οὗ 88 {πη Κορίν Ὡς ; ΘΟΙΏΡ. 
οὗ, 111. 9, ἃ ῬΑΓγδ]6ὶ ραβϑασοὸ ἰδδὶ ἔδνογβ (ἢ]8 υἱαονγ. 
Βυὶ ορροθοὰ ἴἰο ἰΐ 8 ὅπ6 γοσῦδὶ δυτιροηθηϊ, β'ποθ 
ἔμπροσϑεν, ἃδ. που] ἴῃ (8 ὙΔΥ ἀταρ ; διὰ 1.6 οἵδ οΣ 
οΟὨηΘΟὔοῃ, ΤΠ ἰΟὮ ΠΟ ΤΏΟΓΘ ἰθδῃ ἐν ϑεῷ, ν. 1. τοαυΐτο5 
[86 δτίίοἶθ ἴο Ὁ6 τοροδίβα ("χαϊηδὶ ὔΝΕΜΑΝΝ), τασδὶ 
Ὀ6 Ργοίογαθ 6. Σ ΒΥ εἰ)͵ῖϑ τηθδὴβ ἴῃ6 δηϊγο οοπαπςοὲ 
οὗ ἴῃ6 ΤΉ ΒΒ] ἢ ἶδη5 8 ραὶ ἴῃ τοϊη το τὸ αοα (ςοΣρ. 
οἷ. 1“ϊ. 18), 88 νυν. 4 π|1}} ῬγΘΒΟΏΓΠΥ ἀοεοσῖθ ἴῃ ἰατῃ 
οὐδ Ὀοδιίπρ ἰοτνδγὰβ ἰμθὰ. ΟἩΒΎΒΟΒτΟΜ [Ὑ ΟΕ.» 
ὍΟΕΤΗ]: “ Βίποθ ΠΟ 8} ὑταϊβοα οὐ στονδσαοα νῆδὶ 
ὙΠῸΥ Ια, ἰπονοίογο Ῥδὺ] δα β ἴῃ68ὸ ψοσάϑ, 88 1 Ὠ6 
σου ἃ βαΥ: ΒΒ οἵ ροοὰ οἴθοΣ, γου δβυβὲς τ (86 
Ῥγϑϑθῆοο οὗ Οοα,᾽ 

9. (Υ. 4) ἸἘζοουϊηρ.--ἰδότες ἰδ ἴππ8 ῬΑτα]]ο] 
πὶ μνημονεύοντες, γ. 8. σοπρ. {Π6 Ὡοΐδ οὐ ἐπὶ 
ποτὰ, Ῥδι] τα 68 (π6 ἔνο ρδυίο 0165 οπιρθδιὶο Ὁ 

Φ [ΤῊ δῦονο δοδηϊεῖοι οὐ ἔπ ὮΟΡΟ, 88 παυΐησ ἱσητοϑῦϊ δὲθ 
Σοϑΐοσοηοο ἰο ΟὨ ΓΒΕ 8 βοοομὰ δοχαΐῃρ (ΟΟΤΩΡ. Υ-. 10), 16 γίνου 
ἘΥ ΥΟΓΥ ΤΏΔΩΥ οὗὨ ἰδ6 Ὀθαὶ ποῦ Σὰ ΑἸ ΒΒΟΒΊΑΒΤΕΒ 

Αἱ, ὰ -.1,..} 
Τ[8ο (0 Ὁυίοῖδ νϑγείοῃ, Οονσβελα, Ρεσιι, 

Θ οἶον ὀοπϑί Γι, ΒΟΎΤΟΥΟΣ, ἰδ 
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οἱδοίησ μοῦ ἴῃ {π6 ἔγοηξ. ΒΥ 6 βἰάθ οὗ (δ 
ΓΟΙΠΟΙΔΌΓΔΩΘΘ ΟΥὁὨ πῇῖιαξ δου! ἸΔΥ Ὀθίοτο Ὠΐβ δυϑδ, 
.α δε18 ἐπα ἱκηον θάμα, ἰμ6 στη δβϑδυγδηοθ οὗ βοιηθ- 
ἰδίην, οἵ οἷ Ο6 σδηποῦ ὉΘ 80 6681} σογίδίη, δηὰ 
ἰὼ 118 ὙΔΥ 86 ᾿πυἱγηδῦθβ 50 τοῦ [00 ΤΩΟΓΘ Βίγοησὶῦ, 
(δι οι 18 ροϊηὺ ἢ 18 δυγο οὗ ἷβ στουμά, ΤῸ δὴ 
αἴθ! εἰ ρογϑοῦ ὨῸ Βίρῃθγ οομοτί οΔἢ ὃ6 ρίνθῃ, ἔμδη 
ποι ἰὰ 18 Δ] ον ἰ0 ΒΑΥ ἰο εἴτ :  ἄποιο ἰμδὶ ἰποὺ 
δῖ σὨοθαη.--- 18} [118 480 ἀρτοθδ (Π6 δαἀάγοδβ : 
ὑγαίλγον δοϊουεά 977 Οοά (ἠγαπημένοι, Ῥοτίοος ρατὶΐ- 
εἰρὶδ : Θι το οὴ06 ἴον 411} Ὁ 16 Ὀϊνίπο 1006) : 
ἸΏΟΥ διὸ ρεστηϊ θα ἴὸ σὰ ἘΠΘΙΏΘΟΙγ 8 88 ΟὈ͵οοίϑ οὗ 
ἰδ6 Ὠἰνίηο ἰόντα, οὗ εἰθούπς ἰονϑ ; ἐποῪ δῦ ἰ0 ΚΠΟῊ 
ἰθδὲ τοῖν ΟὨ γι δ δΐ ιν 15 ποῖ 8 ἢυμηδὺ ἀγεατ δηᾶ 
τδροτ, Ὀπὶ [86 οὐϊάθποθ ἐμπδὺ (86 δυθυ ϑιϊηρ ΡΌΓΡΟΒΘ 
οἵ Οοὐ δ οὐ ἰοτο ἰβ8 ἀϊγεοιβα ἰοναγὰβ ἰἤθ, ΟΟΏΡ. 
ῷ ΤΏοδα. ἱϊ. 18, ΠΟΘΙ δὴ δάάγοβα δἰγηοδὶ δῃηίὶ 
εἰπιΐϊαν δίδῃ δ δ[50 πῃ σοῃπϑοίΐοῃ Ἡΐ| ο]οοιίοη ; ΟὐοΪ. 
δἰ. 12: Βομα. χὶ. 38 Ῥβ. ἰχ. ἢ [6]; ον, 7 [6]," 
φογο ἴδ6 τ. ὈοΓ5 οὗ [86 σἤΟΒΘΏ ῬΘΟΡ]6 δ. οδ᾽ θα 
ἘΠῚ ὙΠΥΤῚ ἸΧΧ, ἀγαπητοί. Τμὰ8 86 ΤΑΘΓΛΌΘΓΒ 
οἵ 186 ΟἸἹὰ διὰ οἵ ἔδεε Νονν Τοϑίδιιθηὶ ΟΠυτοἢ ἃ ΓΘ 
δρόκοη οὗὨἩ Ὀοιἢ δβ 60 δ οβοθθη δηὰ 88 Ηΐβ ὑεϊουοα. 

» β6]οοἰίοη, [Π6 οἰοοίίοι οὗ τος, 18 (86 δοῖ- 
ἴος οὗ ἰπο Ὀἰνίπα ἴονο, πθοσοῦν Οοα [89 ἔγοπι 
ΟἰΘΓΏΪΥ γος ἀονίθοα ἴῃ ΟἸγῖδὲ (86 ρἴδῃ οὗ βαῖνδ- 
ὅσα, δοοογάϊης [0 πίοι δἰ θη βῃου ἃ Ὀ6 ο4]1ο ἴῃ 
συοοσδαΐοι ἴο (6 Κίηράομι οὗ Βοανοη, ἢ δηᾶ δδ8 1116- 
πίδο τεοεϊγοα ἰπῖο {16 βδῖο 686 ογάδϊ πο βουβοιβ ἢ 

Ἐκλέγεσϑαι ΔΏΒΝΟΙΒΟ ΓΞ, 6. σ. Ποαΐ, Υἱὶ. 6, δπὰ 
ἰμεϊθδοβ ἰπγοο ἰπΐηρ: ἐκ-λόγ-εσϑαι : [Π6 Βύθπι τηδΥυἶτΒ 
(6 ἔγοοπμοββ οὗ ἴμ6 Ὀϊνῖπ οδοΐοθ ; [86 τη! ά]6, δαὶ 
Οοἀ 8659 Ἑσἴοβϑῃ τλθῃ ἴον Ηϊταβοὶΐ, ἰηΐο (86 [ΘΠ ΒΕ ΪΡ 
οὗ Ηΐδ ἴονϑ, ἴον Ηἰβ ουγῃ ; ἐκ, ἴο βοϊθεί, ουί ἤγτοπι (0 
ποιὰ, σοοαρ. Φοΐη χν. 1δὅ; χυΐ. 19 [Φόμη συ. 16, 
19]. ἴῃ οὰγ ρἷδοθ ἐκλογή ἀθῃοίϑθϑ, ποῖ, 88 Βότη. ἶχ. 
11, τ16 δοὶ οἵ οδοοβίησ, Ὀυΐϊ, ἃ8 2 Ῥοῖ, ἱ, 10, 186 
Ὀοΐωρ οὔόβοὺ [Μόλεα 8]; οι. χὶ. 1, ἐδ οβοβθῃ, 
Ῥδηὶ ΘΟΏΒΙΔΗΠΥ ρὶνοβ [ἢϊ18 {1} 6 οἵἩ αἰδοῖ ἰο ΟΠ γἰϑι ΔΏΒ, 
ἴῃ πῆοπι Ὠτουρ ἢ (μοῖτν ΟΑἸΠ σ᾿ δηὰ δ! (80 ρυγροϑο 
οἵ τοδοιριῖοι 18 το] !ζϑὰ : 866 γυ. ὅ, 6. 

10. (Υ΄. δ.) Βοοαδῦεο.---Ὅτι ποῖ -Ξ ἐλαέ (ΤΊ ΠΕΒ, 
Βεκοκι,, 5ΟΗΟΤΊ, ὅ6.), Ὀαὶ ΞΞ δεοαινδα, 70Υγ. [ἱ Βοῦνα8 
ποὶ 0 δΏΔΙΥΣο τὴν ἐκλογήν, Ὀαΐ ἰῺ οοηῆγτῃ εἰδότες 
σὴν ἐκλ. ὑμῶν. Το ΑΡροϑι]θ δβϑὶ ἀρϑρα ον τάτη 
οὗ ἰ8 Κποπίοάχο οὗ [86 οἰοοϊίου οὗἁὨ ἰΠ 6 ΤΊ ΘΒβϑ] Οηΐ ΔΉ 8, 
ϑοῖδ ᾿γίπσ ἴῃ 106 πδίυτο οὗ ἰπ6 ο886, Β0Ὸ [ΔΓ 88 ἴγοιι 
(δ6 τοδ᾽ζαιίοῃ οὗ οἱδοϊΐομ δὴ ἱπίογο "6 ΤΔΥ͂ Ὀ6 ἀγαάτῃ 
Βαοκπαγὰ ἰοὸ 118 οχἰβίθηοα : 1. [88 681} δὰ οοπιθ ἴο 
δε ἰῇ μόνον (ν. δ); 2. Ώ6Υ μαὰ τοοοϊνρα ἰδ 18 
[αι (ν. 6). Τῇιο ἢγβι ἰδίκεβ υἷδοθ οὐ [86 ρμδτὶ οὗ 
Οοὰ τὨτοῦυρῇ {Π6 δροδβίο]οδὶ ργοδοιίηρ, (86 ϑοοοῃὰ 
οἢ ἐπα μαζὶ οὗ τρϑῃ; δηὰ ἱπογθίοσο 0 τὸ εὐαγ- 

Φ [ΤῊ6 Οοετηδῃ Β[0]6, ἶκο ἐβο Ἡοῦγον, ἱποϊυᾶοα Ἐπ 9 
ὅ1ὸς οἵὗἩ ἐμὸ Ῥπα]τλδ βιοῦν [8 9 ΠΌΤ ΟΓοα γΘ1808.--αὐ. 1,.} 

{{Π| ἄο Ὡοὲ ΠΟῪ τΠΟΓῸ ϑβογίρίυσο ἔθβομιοα [δαὶ ἰἢἷ ἰδ 
8 ῬαΓὶ οὗ πο ρνίδη οἵ καϊγβίίομ, ΟΣ ὙΏοτΟ ἐκλογή 18 ὁπ" 

ἴο ΟΧΡΓΕ86 ΘΔΗΥ͂ δΌ ἢ ἰάεα ; ΠΟΥ 18 ἰξ ΘΑΔΥ ἰ0 500 ΠΟ 
Ἑ οσυλά ὕο, ὀχοορῖ, Ἰπάοορα, 88 [56 Ἡυτηδη στϑοθ σηΐρ ἢν Ὀθ 

οἵ 3: τ αἰκεϊηστίκμοά ἔγτομ ἴ0.6 δῇζοὶα {μδὲ 

4. ΑἹΙΊ το ἴῃ δβαυοσοεδίομβ 7 οὐ ἰδ9 
τοίοττοα ἴο ἰπ ἐπα ὑσουίοῦβ δοη θὴ09 2 [πὶ 

εἰεἶῖμος οδδα ἕο διιὰ οἰδοίίοπ τοργοδοηξΐ ΟἸΔΙΠΥ αἰ οτγοπῖ 
δε66.-- ΤῈ) πτϑοῖο ἀοδηί οι ἰθ Ἰοοης ἰπ διὰ 
μτοεϊδίοη. ΝΡ ἀο ἐδ 686 αὐΔΙΣε66 ΌΥ ΒΩ Τοδ6 6 ΟΠδγϑο- 

᾿ ἘρτῖζΩ 8}} ἰπδὲ ἐδ αὐδοῦ οἱ 1818 ἑορίο ὑπο ἐμ Ποοίτγί δὶ 
μορὰ, ΤῊΐ ἰα ποῖ ἔδο »ἷδοο ἴοσ [Π9 ἀϊφδοιπββίοη οὗ [μοο]ορίςαὶ 
πγεῖεα. Βυ1 1 ὍΣ Ὁ αἸ]οισοὰ κΒἰσα ΡΥ ἴο τοίου ἔο τ πμαΐ ἰβ 
δ Ὅ8, ΒΠΒ ἸῚῚῚπ "Ἂ Σεαίαγες ὁη. Τλεδραϊοπίαπε, Ὁ. δὅ 

ΣΡ Ψ, Μόιαπα, ἫΣ ϑάϊιοῦ 89 88 οἀϊέίοη οἵ Ὁκ 
ὝΤΕττε ἃ Σαπαδιιοδ οὐ ἐδο ἘΕγἰδ[169 ἰο [80 ΘΔ] Δ δὴ 5 

Τμοοροϊουίασ5, 19θ64.--.0.1,..} 
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γέλιον ἡμῶν (ν. δ) [86 ὑμεῖς (Υ. 6) ἰδ ΘΙ ρΠαἰῖο8}}} 
ο Ρ : 

11. ΟἿΣ ζΟ5Ρ91 οἝτὴθ [Ὁοιτοδη : βῃοτσοα ἐϊπ61 
πηῖο γου.---Βείοτο Ῥδὶὶ οαπιὸ ἰὼ Μδοοαοπίβ δὴ 
ΤἬΘΒΗΔΙ οἶοδ, 88 ΕΙΕΟΕΕ 8160 δπὰ ΟἸΒΉΛΟΒΕΝ τοιϊπὰ 
08, 6 νὰϑ ζουθίἀθὴ ὈΥῚ ἴδ6 ΗΟΪΥ αμοδβὶ ἰο ῥγοδοὶ 
(86 ποργὰ ἱμ [86 ργονίμοοβ οὗ Αδία διὰ Βἰιπγηίΐα (Δ οἱϑ 
χΥυΐ. 6, 7) ; ἔτοτα ὙΠΟ δ6 οουὰ Ὀπὺὲ ἰηΐον τῃδὲ {86 
Ἰιουῦ οὗ (μοῖρ οἸθοίΐοη Ὠδὰ ποῖ γοὶ βέγυςκ (10 σδηηθ 
Ἰδίθν, οἰ. χῖχ 10). [πδβιϑαὰ οὗ ἐπἰ8, Ὦ6 ψδ8 σδ)]οὰ ὉΥ͂ 
8 νἱβίοῃ ἰο Μδοοαοηΐδᾶ (οἷ. χνὶΐ. 9, 10), δὰ Πθγο, δπά 
ἐποτγοΐοτα δἰβο ἱπ ΤΠ ϑβδ οηΐοα, ὯΘ τὰβ δΌΪ6 [0 ὑγοδοῇ 
τὶ ΤποΓῸ ΤΠ ΔῈ ΟΥ̓ ΏΔΡΓΥ ΡΟΎΘΡ δα δββύγαηοο ἱῃ ἰῃ6 
Ηοὶνγ Ομοβὲέ. ΒΥ ὑδϊ8 86 ρογοεϊνϑα [δὲ ἀο Β βανίηρ 
ΡΌΓΡΟΒΘ γγὰ8 αἱγοσοϊοα [0 1Π6 ΤῊ Ββδ] οπΐδηθ, Ἐγενήϑη 
εἰς, οΥ, πΒ οι 8 [ῃ6 Β6Ι16 ἴῃ Β6Ώ86, πρὸς ὑμᾶς, ποῖ: 
ιδα8 υἱἱδ- νοι (ΠΌΤΗΞΕ), 88 ἰἢ ἰὑ σογο ἐν ὑμῖν," 
Ὀυῖ: δαπιδ (ο ψοῖ;, Βῃονοα ἰβ6 1 ἴῃ (5 ἀϊγοοϊΐοῃ δηὰ 
το ϊδίίοα ἰο γοα, ΒΥ ἐγενήϑη [80 ᾿οοΓία ΠΥ οὗἁἨ ἰ(Π6 
ἔδοί ἰ8 ΟΧργοββοᾶ ἴῃ ἃ Βοποζουβ ποτὰ, Ὑδο ἢ ἰ8 {8 6Γθ- 
ἴοτο ἰῃτῖοθ τορθαιθα ἴῃ νυ. δ, 6, δηὰἃ ργϑοΐβοὶυ αὖ (89 
οβϑϑηίδδὶ ροϊηίβ. ΤΗΐδ γὸ βάν δἰϊοιηρίθα ἰοὸ Γοργο- 
βαῃΐ ἴῃ {Π|6 ἐγαπδὶδἰΐοη ὮΥ͂ : δλοιορα ἐξδοῖ ἢ 

12. Νοῖ ἰπ ποσὰ οἱῖν, αὶ, ἄς.---ΟΟτρ. 898 
ΒρΘοΐδ ΠΥ ἀπάτην ἢ 1 ον. ἱν. 20; ΟἿΪΥ ἰπδὶ μόνον 8 
σϑηης ἰθοτο, θδοδυδο ἴἢ6 λόγος τῶν πεφυσιωμένων 
ἰθ ἰη αυοδιϊόη, μΒοτα 186 Ῥγοδοιίηρ οὗ [89 Αροβιβ. 
Δύναμις ἰ8 [86 οδ͵ήοοινο Ὀἰνίηθ ἔογοθ, νος ΒΒΟηΘ 
ἔοσι ἢ ἴγοπι [Π6 ΑΡρΟΒβ16 ἰῃ ργοδοιίηρ, δῃὰ πγουρὰξ 88 
ἃ ῬΟΥ͂ΤΟΙ ΟἿ ΤΩΘΠΒ δοιι]8, δρίγἐέμαΐὶ (οοίγίπαι οπεγσία 
(Ολιτιν); πληροφορία, ἰπθ πυδ᾽οσιΐνο Κ] 688 οὔ 
οοῃνίοἰΐοτι, ἀΒβυγδῃοο, οοπῆσδοποθ, δηὰ ἰουί 658, τὶν 
π ΟΣ 6 ΜΒ 80]0 0 Βροδκ; Ενγαῖ: σωδλίησ 7. 
πόδ. Ιὰ ἰΠ9 τηϊ]ο δίδηβ (Π6 ΘΟΙΏστΩΟΣ ρῥτὶ πο Ρ]6 
οὗ ὈοΙὰ : (πὸ ᾿οΐν ΟΠοεί, το δηϊτηδιοὰ (86 Αροϑιίῖο,. 
δηὰ ν8, ἰπάοοά, ἴῃ6 ΑὙΪΒΟΡ ΑἸἸκα οὗἁἨ Τπ6 ἴοττηοθν [δοὶ,. 
186 τοδὶ βρόντον, δηὰ οὗ [818 ΘΟ: ΒΟΪ Οὐ Βη 688, (ἢ 6 ὉΠ 688: 
οὗ οομβάοῃοθ. ΒΥ Σ368}8 οὗἁ ἐν πνεύματι ἁγίῳ, εἰσι ϊ]-. 
ΔΒ Ρ]δοοὰ ἱπ [86 οθπίγο, 88 ἰΐ τότ ἴμ6 βουὶ οὗ 
Ὀοίδ, δύν. δηὰ πληροφ. τοοοῖνο ὑδοἷγ ργθοΐβο βρϑοΐβολ- 
ἐἴοῃ ; ἴον τὶν ΤΘΓΘ ΡΟΤΝΘΡ Δα ΔΒΘΌΓΔΙΟΘ ΘΔ ΘΟΥΘῚ 
ἃ ῬΟΓΙΪΥ Οτδῖοῦ Βρθδῖ.-- -ΌΥΟΣ δηᾶ δβρὶγῖρ Ὀοϊοην 
ἰοχοίδογ (οορ. 1 ον. ἰϊ, 4; οι. συ. 19: Αοὶϑβ ἱ, 
8; Σ, 88: Θοπρ. ΠΌΚΘ ἱ. 8δ), ἀπὰ 80 δρίγἱῦ δπὰ 118 
(οι. νἱϊ!. 12 [11]; Φοδη τἱ. 68 ; 2 ον. 11}. 6; Εομι. 
Υἱϊ!. 2,10. : 

18. Ενθῃ δὃβ γὸ Κκυοῦν Ἡδῖ, ἄο.---Ὑ10} (}9- 
Ὀορίῃ [Π6 ΔΡΡΘ818, 80 ἰγοαυθηΐ ἴῃ [86 ΒΟαΠ6], ΘΒρ οἶα 
οὗ. 1ἰ. 1.12 (νγν. 1, 2, δ, 9, 10,11), Τὸ 16 Ῥογβομδ: 
κΚηονίοαχο οὗ [Π6 ΤΠ 6588] ΟἾΔ} τοϑροοίίηρ {Π6 ΑΡΟΒ- 
ι108 ὈδὨΑΥΙΟΥ διθοὴς μοι. Τθαθθ δὴ ΟΠἸΪΥ͂ Ὀ6 
Θχρ]αἰηϑὰ Ὀγ 186 [δοῖ, ὑπαὶ ϑοπη6 Βουρῦ ἰο τηίΐβυθρτο-- 
Βοῦ ἰῃαὶ Ὀομανίογ, δὰ Ὀτίηρ ἐδ υπᾶον δυβρίοίοη.. 
Ο ἴοι, ΟΝ Ὀομπανοα, ἰῃ ταῦ ρΟΩΡ δὰ {υ] 688 οὔ 6- 
δρίγῦ (ΟΥἸΒΗυΒΕΝ); οδιτίοα οὐδ ἴῃ ἀοία!}, οὗ. 11:. 
1-12. 50 116 ἀἄοοβ [86 ΑΡΟΒΙ]6 αἀἰνίἀο ἢΐ5 ρΌΒΡΕ]:. 
δἷβ Ῥγοδοδίηρ, ἢἷ8 οῖοθ, ἔγοτι 18 ρόγβοῃ, {παῦ [ὉΓ΄ 
Ργοοῦ οὗ [Π6 ἔοστωον 86 Ἀρρϑαΐβ, δὰ Ἷδὴ δῃροβϑὶ, ἰο. 
1.6 ]αἰίοσ, Ηο 8478 ποὶ : λοιο τος »γεαολεά, Ὀαπΐ : λοιο᾽ 
106 τοῦ. ΤῈΘ σὮ0]6 τῶδῃ Ὀγοδορθα. ϑυσὴ ἃ ὅπ 
δάνδηοο οὗ ἴπ6 (πουρὰν Ομ ατγδοίοσίζοθ (ἢ 6 Β|γ]6 οὗ 86 
ΑΡροβι]6.---Βγ (86 δ᾽ ὑμᾶς Ρὰϊ εἰχτ βοθη! αἱ 1Π6 
αἶοβα Ῥαὺὶ δἰ ἴΠ18 ΘΑΥῪ αὐ πἢδὺ ἢ αἴοσπαγὰδ δἷβὸ 
δαγί μον ἀπο] 8, οἷ. 1ἰ. 1 8α4.7) ἰδαῦ ἴῃ 18 ΤρϊὨἰβυΓΎ ὯΘ 
Βδὰ ϑουβᾷϊν οὐ δἷβ οττῃ δἀὐνδηίασθ, Ὀαΐ ΟὨΪΥ͂ (ῃ6 88]- 
ψαϊΐοι οὗ 6 ΤΉ ΘΒ] ΟΠ: 8Ὼ8. 

14. (. 6.) Διὰ γὸ Ῥθοδζηθ, ἂς.---ΑἸἾἾΟ ν. ὅ 
Βῃουϊά Ὁθ ρἰδοοὰ, ποῦ, ἃ8 18 ΘΟΙΩΤΩΟΠΙΥ͂ ἀ0}6, ἃ ρμοτγίοῦ, 

- (Βττιοοττ Ὑγου]ᾶ δον ἐδπὶβ 8680 [0 πρὸς ὑ τᾶς, Δ᾽ 
ἜΠΩ, 101 ον. χτί. 10.--Ὁ. 1 
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ΕἸΒΕῚ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕ ῬΑΌΪ, ΤῸ ΤΗΝ ΤΒΕΒΘΒΑΙΟΝΊΑΝΑ, 

δυὲ ὁ δοτημδ, τ. 6 Ὀοΐηρ 5ι}}} ἀοροπάσθπξ οὐ ὅτι οὗ 
Υ. ὕ, 88 [86 οἰ ρμδίϊο ὑμεῖς 18 πο ἀουδὲὶ ορροδοᾶ ἴο 
φσὸ , ἡμῶν οἵ ἰμδὲ ποῖθὸ:" 800 Εχοροίοαὶ Νοίθ 
9 [10]. ΤΏυδ ν. 6, νὰ Ὑλίοῖ ν᾿ 7 8 οοππηθοιοα, 
οοῃίδηβ [86 δβοοοπὰ στουμα “ΤΌΣ οἷ 8 ἰηξοττοα 
186 οἰοοιίου οὗὨ [19 ΤὨΟΒΒΔΙ Οὐἶ Δ Π8. ὩΣ οἾγ, ἐδ 6 σθοορ- 
ἴοι οα ἐμοὶν ρατὶ οὗ [Π|6 0811. Βαΐ, δϑ Ῥδὺ]} ργοδοῇῃϑα, 
ποῖ ΤΠΙΘΓΕΙΥ ἴῃ 8 βΈΠΟΓΆΙ πΑΥ, Ὀαΐ τι ρόοτγοσ, ἄσ., Β0 
(86Υ ἰοο τϑοοϊνοα [86 πογὰ, Ὡοὺ ΣροΓοὶν ἷπ ἃ σοθογαὶ 
ὙΔΥ, Ὀπύ ἴῃ τυ οἷ δι] οἰΐοιι, τὶ οΟΥ οὔθ ΗΟΙγ αΒοσὶ, 
ΤΒγουρῖι ἰμόθο ΘΟΙΤΟΡΟΓΑι ηρ οἰΓουτηβίδῃοοθ ὁπ ὈΟΐ 
εἰάθβ (τὸ οοποϊυδίοη ἰῃ τοραγὰ [0 {86 οἰοοϊίοῃ Ὅθ- 
ΘΟΙΩΘΒ {86 Ιηοτθ δορίδίηῃ. Απά ἱἰδογοΐογο ἱβ {ἰη18 
ΘΟΙΤΟὈΟΓΔΏΟΙΏ ΘΙ ΡΠ δϑσοὰ ἴῃ ν᾿ 6 ὮΥ͂ ρροβχίῃηρ μιμη- 
ταὶ ἡμῶν ε, ὅς. ; ἴῸ Ὁ 186 ἑεγέέμηι οοπιραγα- 
ἑἱοπὲς ᾿ἴ6ο8 ποῦ ἰῃ δεξάμενοι τὸν λογόν, Μ Ὠϊοῖ ἱπάοοά 
ΜΟΙΘ ὈΠΑυἑΔΌΪ6, ἰῃ ρΑΓ σου, ἰο ἐμ οτὰ, αὶ ἰπ 1818, 
ἐμαὶ ἴῃ στοαὶ δι ]οιΐοι, τ ΒΟΙῪ ἰΟΥ οὗ [86 ϑρ εἶ, {86 
γὶοϊἀοά τποιηβοῖνοα ἰοὸ αοά ἰπ δι, δ Ῥδὰὺϊ δῃὰ (86 
Ιμογτὰ μδὰ ἄἀοπο ἴῃ ἐμοὶν ὑσοδοδίηρ δηὰ οδῆοΐδὶ ῥγοσθ- 
ἄυτο. Οπ μωμηταί, ΘΟ. 1 Ὅὐογ. ἱν. 16: χὶ. 1: 
ῬὨΪ]. 11,17; Ἐρδ. ν. 1; 66], ἰν. 12, δπὰ ἴμ9 οο- 
ἐγῖη 4] αἰγἰ βίοι. 

16. Εανίπα τοοοϊνοὰ ἴδ9 τνοσζὰ, δο.-- οι 
[δτουρὰ 180 Ῥγϑαομίος οὗ 1τ86 οἷ ἃ τζδῃ Οχρθ- 
τίοῃοοβ ἴῃ ἷ8 Ὠρατὶ {6 τας δπα σοῦ οὗ δβαϊναίϊΐοῃ, 
(ιΐ8 πὶ} (ἢ 6 τῶοτὰ υἱν  ἀἰγ τους ουθῃ ἴοὸ ον οὗ ἐλὲ 
Ἠοῖψ Ολοεί, ἴπο τῆοσο ἰδὲ ουὐπατὰ αγέείίοπ, ἰμδὐ ἷδ, 
ΒΟΒΕΙΙΕΥ δηὰ ρογϑοουϊίΐοῃ ἔον {86 ρΌΒΡ6᾽ Β 88 Κθ, 866 Κ8 
ἴο ἀϊεραὶο πὶϊὰ δἶτο (8.6 ρΡοββοβϑβίοῃ οὗ βαϊναζοῃ. ΑΒ 
8 οουπίοτροΐδα ἴο ἴπ|6 τοῦ 8 ἱπυυϊ ἀδιίοι πὰ γοχδ- 
ἐἴοι, 6 Ηοΐγ αμοδὺ ψοσῖκβ ἐπ|8 ἱππαγὰ ἸΟΥ δὲ ἴδ 
οροϑηΐηρ Ῥτοβρϑοὺ οὗ δὴ ουοσαδιϊηρ οοταπιυπίοη Μ τὰ 
αοά (πνεύματος ἁγίου, φουϊῖνο οὗ [6 ογρίη, [16 τ86 
βοηϊνεβ οὗ νυ. 8). Απᾶ ΠΟῪ ἰδ6 αποδίίοη ἷ8, 
ἩΠΟΙΠΟΡ [86 τὴδῃ ρσίτοῦ (6 νἱἹούοΥ ἴὸ {818 ἸΟΥ οὗ ἰὸ 
ἐμδὶ δι] οἰΐοι, ἰοὸ ἴΠ6 ΠΟῪ μόνος οὗ (86 βρίγὶξ οὐ [0 
{6 ο]4 ροότον οὗ [89 δεβῃ. 10 Βα ἀ068 [Π6 Ηγεί, {1:6 
ΟΆ86 ΘΟΙΩ68 ἰ0 δέχεσϑαι τὸν λόγον. ΤΏ δέχε- 
,σϑαι---οἹ ὙΔΙΘὮ σοτηρ. οἷ. ἰΐ. 18. μΚὸ νἱ, 18 : Αοἱδ 
Ὑ1]. 14. χὶ, 1. χυϊ!. 11: δαπιθθ 1, 21 ἰϑεξασὴν τ 
“λόγον, ἱπηρογδιγο) --- ΟΧΡΥΘΕΗ͂ΒΟΘ ΙΒ Π Β ΔΘΌΠΟΥ θ 
ἰεβ τ ᾿κβορϑον 88 ἰμί8 18 ΗΚονίδο ταδικοὰ Ὁ 
δμεῖς. αὶ {8 ΔΡΌΠΟΥ ἰδ Ὡοΐ δὴ ἱπάδοροηδοπὶ ο68}- 
οἰΏΟΥ (Ροϊαρίαῃίβτη), ΠῸΣ ΔΏΥ οοδρογαιίίου (βγηοτ- 
ἶδτα), Ὀὰϊ δὴ δοοορίδῃοθ, [16 αἰϊττηδίϊοι οἵ (86 
ινίμο ΟΣ ἰἢρ ΟὉ υ8 δηὰ ἴῃ 8, 8 ἴγοο σϑοθρ νυ ἢ 
ὝΙΝΟ ἃ τῶδη ἰδυβ σίνοα δαζηϊβδίοῃ ἰο ῥγουθηΐϊθης 
'στδοθ, δββουεηρ ἰἰβοὶ ἢ ὑὸ Βἷπι ἱμπ Ραϊυ ἱπ ἰδ0 ποσὰ 
οὗὨ 16 Βρί τίς (ν. δ), δηὰ δοϊης Ὁρὸπ δΐβ Βοδσγῖ, Β6 
γοῖ γοσομηΐζοϑ ἐπ ΠΘῊ 16 δ8 δ ΓΟ (6 ποῖκ οὗ 
(86 Ηοὶγ Ξρίεῖς, Ὀδοδῦβα 6 ἰτηδ6} [88 ποὺ εἰεοίοα, 
'θυΐ ΤΩΘΡΟΙΥ τοοοϊνοὰ ἰἰ,.--Οη (80 αἰϊοου οὗ ἰδ6 
ΤΠ ΟΒΒΑΪΟὨΐ 88, 866. Αοἰϑ χΥΪϊὶ. ὅ βααβ. Αἱ Τθρεβα- 
ουΐσδ, δηἃ ΚΟΏΘΓΑΙΥ ἴῃ {86 ῥτγίπαϊ εἶν Ομυτοῦ ρογίοὰ, 
οοηγοτδίουῃ ἯᾺΒ δὴ δοῖί οὗ ρουβοῃρδὶ οοῦγαρθ δηὰ 
ν᾽ ΟΥΟΌῸΒ δβο  [-ἀθηΐαὶ, βίποθ 8 τδῃ μδὰ ἴο Ὀ6 ργορδγοᾶ 
τὸ ΒΌΓΤΘΠ ον σομοχι, ΒΟΠΟΥ, ῬΓΟΡΟΓΙΥ, δηὰ [1{8 
ἰισοὶ ες 

16. .(ὐ. 7.) Α »νεαϊζοσῃ ἴο δἷ1 1:6 Ῥο]ϑυοσε 

Φ [Το ΑπέδοσΒ Θοστηδα σοζαίοσι Τοροδία [1 ὅτι : απά 
ὑεοαιδε γε δεοατηα, ὅσ, Βαὶ 1 15 Ὀοίξοσ, τὲ ἴο 

Ἰοσίοσαὶ 885 

΄. 
ὶ ΓῚ οὗ πο ἨοΙ͂γΥ αοδέ 18 σδίθοσ [116 δΟΟΟΣᾺ - 

τοι πὰ ἤγυὶϊ! οἵ πῃ ἴδ, 86 [6.0 ἐμὰ υληροκ οὶ δεν 
ἂὰ τ ἴοτ ἰϊ.--.«ὅ. 1. ὴ δ 

πὶ δέχεσθαι 88 οοτηρατοῦ ἩὙΣ παραλαβεῖν, δ00 Εχεροῖ» 
Ἰου ἤοῦδο ἐὰν αι ̓ς 18.--ὖ. 1..] ᾿ 

ΔΩΒΉΎΘΙΒ ἴο {86 μιμησαί οὖν. 6: ΤῊΘ ἔσθ ὉΠ] σθ 
ὈΘΟΟΙΩΘ {ΠΟΙΏΒΟΪΥΘΘ ἴῃ ἐυγ ρα (ΘΟ ΓΠΒ [Ὁ οἰμοτα. ΤΈΐ8 

66, ΣΩΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ἰδὲ ὑΠ6Ὺ δὰ ὈΘΟΟΠΙ ἃ ρμδῖ- 
ἴοχῃ ἴοσ οἰδοτα, τσὶ 6 οὗ πκ ἰο [86 ΤΠΟΒΘΔΙ ΟΠ 8:5 
ἴον οοπδτιτηδίίοῃ ἴῃ ἰδοὶν [δι (ἢ, ἀπά τὸν ἱμοὶν οουνίο- 
ἴοῃ οὗἁ 118 ΓΟ ΔΙ ΠΥ ; (ἢ 6 ΑΡοβιῖο, ἱπογοίογα, 8111} [σίμοι 
ΘΕΪΑΓΡΘΒ ὍΡΟΣ ἰὐὺ ἰπ [86 ΤΟ] πίῃς δοοίίοη (νν. 7--10), 
ἴο ΒΟ ΟὟΓ ὙΟΓΒΘ ἔοιτηβ {10 ἰΥΔΉ Θ᾽ [0 .--- Βοϊέουογα 
ἶϑ ΟΠ6 οΥ̓ 86 τηοϑὺ γοαιποηί ἀοδῖρη δ οηΒ οὗ ΟΠ τβιΐατθ 
ἴπ [86 Νὸν Τοδίδιιοηῦ--- ΟΡ. Αοἰβ ἰΐ. 44 : ἵν, 88--- 
δουρ πὶϊ ἅγιοι, ὅζο. 

17, ΜΠ αοοδοιία δυἃ Δομαία, πἰΐμος ἰ86 
Ἀροβίϊο ᾿ουγπουρᾶ ἔγοτα ΤΠ ββδ οηΐοα. Αοἰιδίδ, οτἰρίη- 
Δ11γ [86 τηοδὺ ΠοΡίΒοΓΉ ἰοστί ΟΥ Οὗ [86 ῬΟΪΟΡΟΠθδυβ, 
ὙΔ8 ἵγοια [06 γὰρ 146 Ὀοίοσο Ὁ σὶδὶ ἴῃ 6 Ὡδιηθ οὗ [89 
Βοιμδη ῥγονΐίποα ἐμπδὺ οι σαοοὰ ἰῃ6 ῬΘΙΟΡΟΠπΟΒυΒ 
δα Ηρ6]145, βἰθοθ ὈΥ 116 οὐου Ὦτον οὗ [86 Αοὔθδῃ 
1οασυθ [86 ΕοΟΙΩΔῊΒ δα τοδὰθ ἐΠμΟΙΏΒΟΪ 68 Πηδλδύοσθ οὗ 
γθθοθ. ἘἘπθ ἵνο ρῥτγουΐποοβ οὔ Μαοοάομία διὰ 
Αοβδεῖα ἰοροίμον ἔοστηθὰ ἴπ0 ἐπ εἶῖγο ατσθοῖκ ἀοσηδίη, δὰ 
δῖο ἱδογοίοσο οἴῃ παιηθὰ ἱορείμον (Αςίδ συ, 12 ; 
χὶσχ, 21; Βοῃ. χυ. 26 2 Οὐ. ἰχ. 2). 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΣΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. (Ὁ. 2.) Τὸ ὁχογάϊυσω οὗ ἴδ6 Ῥδυϊηο Εἰρίβι 68 
εἴοτὰ υὉ8 ποιρΤ Σ Ὦ αἰ ρΘ68 οὗ ἰ86 ἀογοίίοῃαὶ 118 
οὗ 6 Αροβίΐθ. 8.0 {δ {ΠΠ} δηὰ οομδίδηῦγ ἀἰὰ ἢ 6 
6 αν ΘὨυγο 686 δηα ἱπαϊν ἀπ1.818 οὐ ἷ8 ᾿ρατὶ ἴῃ ἰῃίον- 
οοββίοῃ δηὰ ὑπδηϊκαρίνιησ, ἱμαῦ πα 18 8016 ἰὸ θρϑδὰκ 
οὗ ἰξ τὸ ιἷβ τοδάϑθγβ ἱπ ἰθστη8, τ 1ΟὮ ὑο {Π|6 ΘΟΙΩΣΏΟΩ 
ΒΘΏΒΘ ΔΡΡοδν ΒΥρεσθοίϊοαὶ, ἊΑπὰ ἰὶ ἴδ ἴσῃ ἐμαὶ [86 
ΔΡΟΒΙΟΪ:Ο 8 ὉΥ 1(8 ὙΟΥῪ παίυγο ὨΥΡΟΓΌΟΪΙοΔΙ, ἱπδβυηθοῖ 
88 [06 ΑΡΟΒΕ168 ἰσαῃβοοη [π6 ΟΥΑΙ ΠΑΓΎ τηϑδβυγο, δὰ 
ΘΧΟΟΪ 81} οἴδοτβ Ὠοὺ ΟὨΪΥ 88 Ὀγοδο ΓΒ δηα ἰουηάοΓβ οὗ 
ἰῃς Οδυγοῦ, Ὀπὶ αἶβὸ 88 το οἵ ργᾶάγορ, Ἦο (86 
Τποἶῖνο δὲ ΦογΌβα ο χανα ὍὉΡ ἴ.6 Ἔχίοσμδὶ βοσυΐοθβ (0 
186 ἀφδοοῃβ, (ΠΟῪ Βαϊὰ : "" Βυΐ πὸ ὙΠ11 οἷν ογβοῖνοβ 
οΟὨ πα} γ ἰ0 ῬΓΑΥ͂ΟΣ δηὰ ἰο {Π|6 τυ ἸϑίγΥ οὗ ἴῃ6 ποτὰ 
(Αςεἰϑ νἱ. 4. Ῥγδγοῦ 8 (0 βοὴ ἰμ6 ΗΠ ΒΑ] δηὰ 
ἱπάἀοοὰ {86 γδὶ δα], οἵ πεῖς οὗθο. Αμπὰ 80 Ραδυὶ 
ἴοο Ὀοχίηβ 818 ἘΡΊβι168, ἰῃ πο 6 δάἀάγοαβο ἢ 9 
πογὰ ἰο {π6 ΘὨυ τοῦ 68, πὶ ἃ ἀἰβεϊ ποὺ γοΐδγοῃοο ἴο [ἢ 6 
ἴδοι, [δαῦ δὲ 8 ΘΟὨΒΙΔΏΓΥ Ὀγαγὴρς ἴον πο, ΒΥ 
ῬΓΆΥ͂ΟΡ ἯΘΟ δοὺῦ ὕὑροὴ αοά; Ὀγ ὑμ6 ποτγὰ, οὐ (86 ποτὶ 
ΟἿ ΤΩ6ἢ, ΤῸ ΘΥΘΓῪ ἰΔΌΟΥ [Ὁ {86 ποι] χηυδὲ Ὀ6 αἀὰ 
[8ο Ὀϊοποίηρ οἵ ἀοὰ ; [λ6 ΤηΟΓᾺ] οδἢ ῬΤΌΒΡΟΓ ΟὨΪΥ Οἢ 
(8)ὸ τοϊρίουθ στουμά. Ηδηοθ [ὉΓ ΘΥΟΥΥ͂ Τὴ π ἴδ6 
κοϊάδη, ἴπ ἐἐ8 Β᾽ πη ρ] οἱ ἵν ἱποοποοί ΥΔΌΪΎ τῖϑο πα Θοτω- 
Ῥγοβοηβῖνθ, ΓΤ] : ῬΓΔΥῪ δηὰ Ἰαθογ, Βαϊ ἔογ ἴδ6 ἴαῦον- 
ΟΣ ἴῃ [86 πογά, ἩΒΟΓΘΌΥ {16 ποι] ἰδ ἰο Ὀ6 Ὀγουρῶὶ 
ἴο αοἄ, διὰ ἴδ ϑρὶ τὶ οὗ αοἀ ἰδ ἴ0 ΘὨ ΕΓ 6 8 βουΐα, 
186 τ 6 [88 ἃ ἀου 6 σα. Απὰ ἱηδοοὰ ἔγοτα ἰὯθ 
βἰδίθιηθηίδβ οὗ (86 ΑΡΌΒ[]6 τὸ οὔϑεττο ἰμαὺ ὯὮθ δὰ 
ταχυΐαν ἐχεγοΐϑοα οὗ ἀσγοιίοη : 858 ἃ τοδὶ! οὗ ὙΒΙ οἷ, Ὠἷδ 
ἘΡ 8168 πηδηϊοδὶ ἃ οοπίϊπυ δὶ ἀονοίζομδὶ ζαπι6. 
᾿ 2. (". 8.) θὰ χαϊδ, ἴουε, ἔορο, Βο0 Ἐχοροῦοαὶ Νοῖθ 

8. (Υ. 4.) Εἰοοίίοη ἷβ ποῖ ἰο Ὀ6 80 υπᾶἀογβίοοά, 88 ἱΐ 
Θοά δαᾶ δρροϊηὐθα βοῦλδ τβϑῃ ἴο βαϊγαϊΐοῃ, ἴο 6 6χ- 
οἱυδίοη οὗ οἰοσθβ. Το ᾿δίΐον ἃγὸ Ὡοὶ γσοὐθοϊρα, Ὀὰς 
ΒἰΡΙῪ Ῥαββϑὰ ὈΥ͂ ἴον ἃ {ἰπιο [---πῖν συγ οζοοδίο 1]. 
ΕἸοοιΐοῃ [648 τοίθγθῃοθ ἴο δὴ ὀγζβϑηῖο ροβίϊοι ἴῃ ἐμαὶ 
Κίησάοτα οὗ αοα, ἴο πδΐοῖι 4]}} τῇ δτὸ δρροϊηϊθα " 
δη, ἰὰ σοπηθοίίΐοη ἰμογον δι, [0 8 ἐθιαρογδὶ θηίγϑησε 
ἰπῖο ἴπ6 βδῖὴηθ (866 Εοπι. ἰχ.-- χὶ., δηᾶ οἢ ὑπαὶ Ῥδαβαρθ 
οδροοΐδ!γ ὅ. Τ, Βεσκ, Ῥεγδιοῖ εἶπεν ρηειηπαίζέδολ 
λεγηιεπεικἐβολεη Ἐπιοϊολίιη (θ86 ἐκ. Καρέζεῖς ἕρι 
Βγδε Γῇ απ ἀἷε Κὔπιον, βιαιίρατι, 1883. 4“ αοά 
οἴ οΟΒεΒ ἴον Ἠϊταβο 1 οἱ. οὗ Δ]}, ὈΘΌΓο οἴ γβ δῃὰ ζὉῸΣ 
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οἴδοτβ. (ΕΊΘΗΤΕΒ, Ταιιαδίδεῖ, οα ἘΡὮ. ἰ. 4.) Θυΐΐο 88 
{1026 15 οἱοοιϊίσῃ ἴο Ὀ6 80 υπάογβίοοά, δ8 1 ἱπ ὑπ6 οἷδος 
ἔιδοθ Ὑτοῦρμί ἰγγοβ ϑ Ὁ], 80 (μδ΄ {Π6 Υ οου]ὰ ποὺ ἴΑ1] 
Ὃ ὈρΟοΟΙΩ6 δηῃὰ σοιηδίη Ὀοϊΐουοιβ. Ἐδίδοῦ, π ῇθη 
ἀοἀδβ Βουγ [ὉΓ ἃ τηδὴ [88 βίγυςϊκ, ἰπόγο ρΌ68 ἔοι ἰο΄ 
πι ἑπῃγοαρὰ ἰῃ6 Θοκροὶ [6 68]} (ν. δ), τι ΒΙ ἢ 6 σδῃ 
τοοοῖνο οὐ οὶ (ν. 8 ;---οὐ ἴδ ταϊδιΐοη Ὀδίθθῃ στ806 
δη ἔγοθάου, 566 ἔα δοοοπὰ Νοίθ ου ὑμαὶ γ6186) ; δηὰ, 
πο Π6 ̓ 485 τοοοϊνοα 1, ἐξ ἰβ 5}}}} ἴον ται ἃ αποϑοῃ οὗ 
ρΡοποδηϑηί ἰηἰοτοδὶ, ἐμαὶ ὯΘ ῥΟΓΒΟΟσο δα οοῃιίπυθ 
εἰοδξαϑς ἴῃ ρτδοο (806 2 ΤΏ688. ἰἱ, 18-1ὅ: εἵλατο ᾿ 1188 
ὑμᾶς ὁ ϑεὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς---ἐκάλεσεν διὰ τοῦ εὐαγγελίου 
- ἄρα οὖν στήκετε. 2 Ῥοῖ, ἱ. 10): “ βοτίρίινο οσογίδίη- 
'γ Κηον8 ΟΠΪΥ οὗ ἃ ᾿ἱνίπα οαμβαϊέέν ἴῃ (Π6 πιαίζαν οἵ 
βεϊταιϊΐοη : Ὀπὲῖ ποτ᾽ ἀ068 11 οοηδίοὶ τὶ [μ18, ἐμαὶ 
86 οοπαϊοηδ οὗ οὐίαἰϊπἴηρ βαϊνταίζοη τοδὶ τ τ τδη.᾽ " 
(ϑτικπ, ὁπ Ἐρ. ἱ. 4.) ΒΥ τρϑϑῃβ οἵ ἰμ6 βγδὶ νυἱδῖν, 
ἐδδέ ἰδ οἰοο οι οἵ στδοα ἰβ ἐοὸ Ὀ6 υηἀοτβίοοά 'ῃ δὴ 
ογζϑοῖο δηὰ  ιἰϑίογῖοαὶ θθῆδα, [86 αἰ] Υ ἴῃ τοραγὰ 
ἴο ἐϑοτγ τος 8 βοϊγοὰ ; ὈΥ͂ σρθϑβ οἵ (86 οΟἴδΟΥ, 
[ΤῊΣ ὉΠ|, ΟΥ, ΣΏΟΓΘ ῬΓΘΟΙ ΒΟΥ, ΤΩΔ 8 ἴγϑθ γϑδθρ- 
τὶ 'ἴθ ποὺ δῃηηυ]οᾶ, αὶ υπθουηα, ὈΥ στο δηὰ {ῃ6 
οἰοεση οὗ ξστδοο, 18 βοϊγοὰ {86 αἰ ΔΙ ΟΙ Υ ἴῃ τοραγὰ ἰὸ 
(50 εἰδοί. “Α ἑπαξίο ξαποίογι, θα ΒρΟΐΚΘἢ 
οὗ, θὰϊ πίιιδουῦ δ ἰὴ6 βϑιὴθ ἰἰπ|6 δϑδὶττηίηρ 4180 8 

9 ἐρηρί ΟΥ̓ ΟΥἩ ἃ σγαίἑα ἱγγοεὶδίϊδιϊ 8. (Ο1.5- 
ΒλΑῦϑεν, οὐ Ερῆ. ἱ. 4.) Ῥνοαεβιίίηδιίου 'β ἃ ἀδογείμηι 
αὐδοέμίισν, δὰ ἰ0 ἐμαὶ οχίθηϊς τοιηδὶὴβ ΟΥῸ ἃ ΤΩΥΒ- 
(ΕΣ, ἰπ 80 {Ὁ 88 1ὑ γοδίβ οὐ [16 ἴτοοθ ροοά ρ]οαδυγο οὗ 
6 Ὀίτίμο ἴον διὰ πνίβαοπι, πο δοοογαϊηρ ἰὸ 
ἐμεῖς δονοτζαῖστι ἀδοϊδίοη, γοῦ οὶ οἰβογίβα ἴῃ [86 
κιησάοτῃ οὗ ἀοἀὰ πὲ ἴπ δοοῦϊδν ᾿ἰϑίοσυ, δαξίχῃ (0 
006 8 ἀἰδεηστίβηθα, ἰο δηοίμοῦ δὴ ἱηρίοτγίουβ, ροβὶ- 
ου : Ὀπὲ ἰδ ἰβΒ πο ἀδονεζιιε λογγεπάμπι, θΘΟβα86. ΟἹ 
(δὲ ξτουηὰ οὗ ναὶ ἀοὰ ρίνοθ ΤΩ6Ὰ πιονθ Ἡἱι ἔτοθ- 
ἄστο, δὰ δὸ ἔδο οἷαί πιβ οὗ οοπβοϊθθσο δηα τϑαβϑοη 
τοίη βοοῦτθο. ΝΑΥ, ΟὨΪ ἰτυβ ἀο0608 ρῥγοάοϑιίηδ- 
ἔοι Ὀδοοπιθ, Ἡδδὲ ἰὲ ἰα ἰο Ῥϑὺυ], (86 Ὀϊνίηθ που]ά- 
ἰάοδ, 1.0.6 υἱδη, ἔοσιμοὰ ἱπ ΟἸγῖβί, οὗ ογϑαϊΐοη δηὰᾶ 
τοοτηρίΐοι, ἩΠΙοΣ 1168 αὐ ἰ 9 8918 οὗὐἨ ἰδ6 Θῃηῦγο 
ἀενοϊοριμοηὶ οὗ ἐδ6 ποιά, δηἃἁ δοσργομοηᾶβ [86 
δυασορδαῖνο οἰοναϊζουῃ οὐ τοϊηἰγοἀποίζοη οὗὨἨ ἰδ6 οτοδ- 
ἰατοβ πο ἐδ6 ρίονγ οὗ ἰδ6 Οτοδαίοσ, Βαΐ ἴον θ6]1ὁν- 
6:8 ἰ80 Κηοπ]οάρο οὗ οἰοοίίοη π88 ἃ ἀου ]6 βἰρηίβ- 
ἐδῦςο---ἃ Βυιιθ ὶη Ο56, τηδθ Οβρθοΐδ! Υ ρτομποηΐ 
ἴω Βοπ, ἰχ.; δηὰ ομὸ [δαὶ 18 ἃρ, πῆ το ἢ 
[6 Αροϑέῖϊθ δὲὸ ἴοὸ 40 ἤϑγθ, δῃὰ αὐ Ερῇ. ἱ, 4: 
Βοιι. νἱϊ!, 28.5.0. Το Βγβὶ οοπβί ἀδσδοῃ ἷβ {86 60Π- 
βοουσοοδα, ἔδίδὶ ἰὸ 8}} β6 ἔτ σῃιθουππθαθ, ἐμαὶ ΟἿ 
βαϊνδίίου γοϑὶθ ποῦ ΟὮ ΔΗΩΥ͂ ἀοἴηρβ ΟΥ ΡογΓζΟσΙΏΔηΟΟΒ οὗ 
ΟὟΓΒ, υϊ ἰ5 ἰουμάρα ΠΏΟΪΥ ουἱ οὗ δῃρὰ δἃρονθ 
οατβοῖνεθ ἴῃ ἰδο ἔγθο, ϑυουϊδϑηρσ ΤΩ ΓΟ οὗ αοά. 
Τυο βοοοῃὰ ἷἰβ (6 ἸΟΙΥ δηὰ ἸΟυΥ ΔΘΒΌΓΔΏΟΘΟΘ, 
π΄δοτεῖίη Ὀο᾽ ονογβ πη οοταίοτί, ἐμαὶ ἐποὶν βαϊνδίίοη 18 
τδετοΐοτγο ποὶ οὗἉ γοβίθγαδυ, Ὀπὶ ἔγοτωι δἰ γΏΥ : ἰπδύ ἰὰ 
τοδίβ ποῖ ἡ ὙΘΔΚ, βραπὸ ΡτΟρΑ, τα ἘΣ 186 ἐκύδον 
ῬΌΓΡΟΘΘ οἵ ρτδοθ οὗ 6 Εαίδον ἱπ ἰδ 6 βοῃ, ἰηΐο ἐπ 6 

ἵησ τοαϊζαϊΐοη οὗ ποῖ ΠΟΥ͂ ΚΗΟῪ 
[βοσαβοῖτοβ (0 6 ἰδκοη ὑρ. Τμι6 ζτδοο οὗ αοὰ ἰΒ 8]]- 
οτδοίησ  ὑαὺ ᾿ξ 8 ῥτθοΐβου ἐπ οοπδόχιόπϑος Οὗ ἰδ 6 

ἱ οὗ 86 στεοίουβ ἀϊδροϑίκίου (Ππ8ὲ ἀδϑρίβουβ 
Ῥετῖδῃ. ὥσι,. Μύτιξε: “ Ιοῦο οουἹὰ ποῖ 6 ἰπ ϑᾶγ- 

5 [([ΟἿΥ ἴοὲ ἐξέ Ὅ6 δἀὐάοᾶ, ἐπαὶ ἔπ ““ Οἱνίπο σα πθ61}}} ἢ" ὁ ΣΧ. 
"πῆς αἷδὸ ἰο ἔδο ““Σλδ2) οὐ ἐΠΠ0Π2,᾽" ἐπουρῆ ἰπ ΠΟ ἢ ἃ ΤΑΥ͂, 
κϑόνότοε (ὁ τ|8 ἐπόοοτη δ ϑταίῦ]6, 88 068 τιοὐ δὲ 41} ἢ παῤ 

εἰσοιυκίδαιδ, 5 δ Πτ ΤΏΟΓΑΙ ΒΕΞΏΟΥ. 809 Αοἱδ 
εἰ, 48: χνΐ, 14; ἘΡΆ. 11. 8 ; 2 Τίηι, 11, 25; 1κοὸ χχὶὶ, 832; 1 
δι ὦ 9; δυδο 44; ἀο.--. 1, 

ἰπάθοα (ΠΟΥ͂ 685 ΠΟ ἸΟΏΡΟΡ ΣΙ ΒΟΘΙΤΥ, ΟΥ ΟΥ̓ ἰὸ 
οἶδίπι βιρου] ΟΥΥ [0 ΟΥΔΟΡ ΙΏΘη, 85 1 αοἀ δά ποῖ 
Ἰονοὰ [86 ποῦὶἅ, “" Εσοσῃ 811 ΘΔ Π6 88 δηὰ ἰθιυρί» 
δἰΐοη ΝΘ ΤΩΔΥ ΟΥΟΣ δραΐη γουογὺ (0 ἴ86 οἰδσῃδὶ ἔουη 
ἀαἰΐοπη, ἰμαὺ ἴῃ ΨΦ68υ8 Ομτῖβε αοα [88 ζοτθοσάδίποα 
18, ὑμδὺ τὶ ΐη {Π οἴογηδὶ οομπιοιηρδιίουῃ οὗ Ηἰβ ὅοῃ 13 
ἱποϊυάοα ουὖν οἰοοίίΐοη, τ ΐοἢ ΠΟΥ δάνδηοθθ ἷἱπ τηδηΐ- 
Τοβιδι οι δπα δοοοιωρ ἰΒητηθῃί, {11} τὸ ἤοδν (Π6 σοβροῖ 
δηὰ δῖῸ βϑαϊϑα ὑγ 86 ἥρ᾽ δ, Οὐἱγ {818 8 ἐπιρηϊοά ἴῃ 
[86 οἰοοίίοι οὗ χταοο, 88 Ῥϑὺ] οχρίαϊηβ ἰΐ, ἐμαί ἴδ} 

ῥΟΔΒΟΏ ἴο Θομβίάον (86  οἤοδθη: οὗ ἰθοβο τῆὸ 
ἂο ποὺ εαἰϊδίη ἰο {18 6 ΒρΟΔΚ8 Ὠοὺ δἱ 8]}.} 

“ἐς ΜΙπαΐοα οὗ π6 Ῥγδδοιιουβ᾽ Οοηΐθγθηοο δὲ διαϊιρματί, 
Υ 12, 18δ2, Ὁ. 809.}--[ΒΑῈΝ ΕΒ : [Ὁ 18 ροδβὶ Ὁ]6 ἔῸ 

8. ὈΘΟΡΪΘ πὸ ἴον ἱπαάϊν! ἀυ16}8) ὑο Κπον ὑμδὺ ΠΟΥ Δ ΓΘ 
ομόϑθῃ οἵ σά, δηὰ τὸ ρἶνα βιιο ουϊάθποθ οὗ ἰδ ἐμαὶ 
οἴοτβ 888}} ἱστὸν 1 6180.---ὦ. 1..} 

4. ι- ὅ.) Τα 0811 ἀο68 ποὺ ὁοὴθ ἰπγουζᾷ ΘΥΘΥΥ 
βογὺ οὗ μοδβροὶ-ργθαοδίησ, Ὀαυὺ ἱδγοιρὰ ργοδοδίης 
ΒΙΙοὰ πὰ (6 Βρέεϊ, 8 οαϑοηί(ίαὶ ροϊηὺ ἴῃ [86 
Τηδίον ἰβ [89 ρϑύβοῃδὶ ομαοπτηθηΐ οὗ 86 ργθδοβοιδ. 
Οομιρ. ἐἰο Εχοροίΐοαὶ Νοίθα 11 δηὰ 12. 

ὅ. (γνυ. ὁ δηὰ 7.) Ὁ γἰβ δηΐου ῬΓΟΡΟΒΟΒ ἴ0 πιο 20 
ΠΟῪ ῬΓΟΌΪΘΙ9 Μοὶ [ΠΥ τουϑὺ γαῖ ϑοῖνο ΌὈΥ ἱμοιὰ- 
ΒΕΙΥΟΒ, ἃΠα 88 1ὑ ὝΟΓΘ ἴῃ ὨΘῊ ὈΔ.}8; ἰἰ 8 180 ἴῃ ἰδ ἷ5 
Γοθρϑοί Ὡοὶ ἃ ͵δνν, Ὀυὺ ἃ ζοβροῖ. Τὴ ὈΓΙΏΔΡΥ Ρτοὺ- 
161} 8 βΒοϊνϑά, {μῃ6 ΤΑΥ͂ ἰβ8. ργοραγϑά, δῃηὰ ἰῃ (π8 ὙΓ4Υ 
ἴδότο ὃγὸ ζὈσΟΓΠΠοΓΒ, ἴῃ 0866 ἰοοϊδίορδ γ͵ὰ ΒΙΠΩΡΙΥ͂ 
ἱγτοδὰ, αοᾶ, ΟἸγτίβι, δῃὰ Ηΐβ νίϊμοθθοθ. ἀοὰ ν)ὼϑ8 
ἱμαϊαἰοὰ ὈΥ ΟἸγίδὲ (Φομη γ᾿ 19 584.), Ομ γῖϑέ Ὁγ Ῥδὰ] 
δηᾶ {6 ΑΡροβί]ς8 (1 Οον. χὶ. 1), Ῥδὰϊ Ὀγ ἰδ6 ΤΏ Θδδα- 
Ἰοπΐδηβ διὰ 81} ψῆο 80 ταὶ κο (ΡὨ]]. 11}, 17), ἀρὰ ἔθ 
δρδίῃ ἴπ680 ἐπιίξαίογε ἰμοηηβοῖνοβ Ὀθοδηθ ἃ 
ἴον οἰ βοι8 (800 Εχοροίίοαὶ Νοίο 16). Νον 18. ἐΐδῖ δ 
Βρ [1688 ἰπυιϊἰδΔύοη, Ὀυὶ ἃ ΞΟ] ον πρὶ (μυ1 ἰχ. 28 86α., 
δ7 844.) ἰῃ {π6 βρόντον οὗ [80 ϑρίγϊϊ, τὸ Ὀοχοίθ ονον 
ΠΘΎ,, ἐγοδὰ 116, Του ρἢ ἴῃ ἰδίοτίοαὶ Θομ Εἰ πΌΪΥ : δἷποῦ 
Ηο ἰδ ἃ ϑρίτγὶξ οὗὁὨ σϑιῃοηιῦγδηοα {πη χὶν. 26), γοϑ, 
[Ὧ6 ΘγοΥ-ργοβουὺ Θοἀ Ηἰ 61, δυϊποπἰοαἰίπρ ΗΪ8 οδτ- 
116 ὀγοδίουϑ ὈΥ [8086 Βυθδοαιιοηΐ, 80 ἰδμδὺ ἢ ᾿ 
πρὶ τἰϊ)8] το ὈΘΟΟσΩΘ Πη0616}]8 δηὰ ἱπβίσυμθηίβ Ὁ 
ὑταϊπίηρ ἴον ἰμ6 ἰαίον, δῃὰ ἰμπδὲ πογὰ : ἴθαγῃ οὗ τὴθ 
(Μαιῖ, χί. 29), Βπὰβ 1ἰ8 {1 Β]πιθηὶ ρουροίυ δ! ΓΘ ΟἾ- 
οἃ., Τδὺδ ἐπ ΟΠ ΌΓΟΙ Ὠδῆρβ ἱπγουρὶ ΟἸτδὺ οα αοὰ, 
δηᾶ ἔτοηι ἀοὰ (μοῦ ροθδ ἴοτί δ ἱπγουρσὰ ΟἸγδὶ δᾶ 
Ηἱΐβ Αροβίῖθβ ἱπίο [89 που] ὰ δῷ Ὁ το κθη βυσοοδβϑίοῃ 
οὗ Ὀτίριις ἔοττηβ, ἃ οἰουαὰ οὗ πὶ ϊηοββοα (Η οὗ. χίϊ, 1}, 
ὙΠΟ ΔΙῸ ἱπηᾶρο8 δπηἃ τγοργθβοηίδνοθ οὗ αοα ἱπ {δ0 
ποῦ], ἀπ, 'ἱπ οοπμηθοίίοη τῖϊὰ ἐποὶρ ῥγθΘΟΟΒΒΟΓΡΒ, 
Ιοραῦθ ἃ Ῥϑγβοῃδὶ ἱπργοθβ οὗ 6 ΒΘΑΥΘΏΪ, Βρί γί ταδὶ 
αυδὶ ν, δοοογαϊΐηρ ἴο ἴδ 6 οἰγουτηδίδηοοθ δπὰ πϑϑὰβ οὗ 
6861} ΒΟΥΈΓΔΙ ρογίοἁ, ΑΒ νῷ δοϊηϊλθηοῦ {16 ταϊβαῖοῃ- 
ΔΙῪ ὙΟΓΚ διηοηραὺ ἃ βοαίμοη ῬΘΟΡΪΘ, ποῖ ὈΥ͂ ἰταπείῦ- 
ἵπρ [180 ΒΙΌ]6 Ἰηο ἐμοῖς ἰδησυάσο, θυ ὮὈΥ βομάϊηρ 
ΤΩ 18 ὑο ἰδοι)---(ἰὰ ἴδ. ποὶ πἰϊδουῖ γϑαϑοπ ἰδὲ 
πορευϑέντες ΟΟΟΟΓΒ ἴῃ [ἢ6 ΤαϊΒδί ΟΠΔΤῪ οἴδγρο, Μαὶὶ, 
χχυΐὶ, 19).--60, ἴῃ ΖοΠΟΓΑὶ, ἴο [6 ποτὰ οὗὨ ἰδ6 βρίνίϊ, 
δύϑῃ (86 ργοδο;θα, δυάΐο]θ ποτὰ, τουδὲ β.}}} Ὀ9 δα ἀοὰ 
86 τνἱβὶ Ὁ]6 βίδιρ οὗ [μ6 ϑρ τὶν ἱπ ἱνίηρ ραγβοῃδιοδ, 
ὙΠῸ ΒΠΟῪ ὈΥ͂ δοὺ {Π0 ῬΟΟΡ δηὰ αίογυ οὗ (6 μοκρεὶ, 
δηὰ ἰῃ τ ΠΟΤᾺ ΟΔῃ ὍΘ Β66η, 1 [86 ἜΧρΥθβϑίοῃ 18 ΑΙ] ον- 
οἷ, ἴδ ΠΟΙΥ αγίβ οὗ ὑπο βρίγἰ (141 τ|ι]ς---ἰμο βρί γϊπαὶ 
ἀϊοιοισθ. Οἱ ἰμι8 ταϑίβ [μ6 ἷρἢ ἱπιροτίδποσ οὗ ροοὰ 
Ὀϊο τ Ρ 68, δὰ γοῖ ππογο οὗ [86 ᾿ἰνίηρ οὈβογναιίοο 
οὗ Ομ νϊβειϊδη οἰδγδοίοσθ. ὙὙμδὲ ΟἸἰιγίβιῖδῃ οὐγθθ οὶ 
᾿ἶβ θοϑὲ ἐμαηκ9 0 Βυοῖὶ 1 6- πα ργοθαίομβ ἢ Εογ, ἱηἀοοᾷ, 
Βυτηδηΐι 8 Β0 οὐχαηϊζαα, δηὰ (8 ἰβ 118 ΒΟΌΪ6 ἀν» 
εἰποιίοι, (μδὶ ναὶ ἰ6 ἀδοροβὶ γϑϑίβ ουθὺ οἱ ἴμ6 Γαΐδ- 
ἐἶἰοῃ οὗ Ρογβου ἴο ρϑγϑοῦ : [6 τοϊδέοη οὗ ἔδίμον διὰ 
οὨἑὰ, οὗ τηδϑίον δηὰ ἀἰβοῖρ]68, ροῃοίγαίθδβ ΘΥΟΣΥΤΒΘΙΘ, 
ΟΕΤΊΝΟΕΕ : “1 οδηποὺ Ὀ0 ἀοηΐοὰ ἰμδὺ δὰ οτασοάϊοὰ 
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Υἱα Ὁ]6 ροθροὶ Κ ἴβ ὨΘΟΟΒΒΑΤῪ ἴ0 86 τἱρῦ υ86 οὗ {86 
“τὶτσῃ τυ]6, δηὰ οὗἁὨ {Π6 Ὠοατίπρ οὗ ὑγοδοπίηρ. ΤῊΘ 
νοὶ τοη βίδπάδγα τηυβὶ 6 τοδὰ 6.8 Ύ4}18Δ0]6 [ὨΓΟυΡὮ [6 
μοῖρ οὗ [86 ρίτη ἴῃ ἴΠ6 τηδιθογβ." ἨΗρησΘ ἴΠ6 ἱπη- 
Ῥογίδῃοο οὗ Ομυγοῖι ΒβιίουΥ ἴῃ 115 ἱππογπιοβὲ βδηοία- 
ΔΙΥ͂, 80 ΤΆΓ 88 ἴζ 8 ἃ ὮὈΪΒΙΟΥΥ οὗ (86. ἴην 51 0] 6 ΟἸΌΓΟΣ, 
οὗ τηϑὴ οὗἩἨ δοά, οὗἁὨ ἴσιο βαϊηῖϊβ. Τδδὶ 8 (ῃ6 τηοϑί Ἰ᾿ἰν- 
ἵης ἰτδαϊείοι, ἴῃ ἰγαάϊτΐοη οὗ (π6 ϑρίγὶ δπὰ οὗ βόες. 

. 18 1818. Β6η86 8180 80 6886 }[18] ἱτηροτίδησο ὈοΪΟ ΡΒ ἴ0 
{80 ΟΠ υγοἢ 858 γ) }} 48 ἰὸ ΗΟΪΥ βου ρίιγο. 880 8 ἴἢ 8 
σανίδα Β6Ώ86 ἃ σοητἰηυδίίου οὗ ἴ86 δοίι 8] Του] δι] ἢ 
οὗ ἀοἀ «αἹοῃρβίάθ οὗἉ [86 γοῦθδὶ τονε διίοη, πβογοίη, ἰΐ 
5 ἰτιιθ, ἰὯ6 ποτὰ οὗ αοα τϑδοῃοδ, 88 ἰὑ δ΄ τατβ ἀ068, 
ἴα Ὀοσοπὰ ἴῃ6 ἔδοϊ, ἀηιὰ ἴῃ 6 Ἰδοῦ ΒΟΡΥ68 ΟὨΪΥ͂ 88 ἃ 
δΐοΡ δῃὰ τηϑδὴβ οὐ ρμυίάδηοο ἴο ἴ86 [ὈΤΤΩΘΡ (ΟΡ. Φοἢ ἢ 
ἷϊ. 11 δὰ 22 ν. 86 8βη4. δηὰ 89 βΒαᾳ.; χὶγ. 10, 11). 
Απᾶ ἰλπ8 88)Δ}1 1 Ὅς, 11} δὶ τὸ 8881} Ὀ6 ΔΡΡΌΘΟΔΙΒ ; 
Ἧ8οη [891 δηὰ πογὰ Ὀδοοῖηθ ΟΠ6. 

ἩἨΟΜΙΩΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸῺ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ, 

Ὕ. 2. ῬγΆΥΟΥ, 85 ἴῃ [06 δροβίοὶἱς Ερ᾽β:168, 80 
ΕΘΠΟΓΑΙΪΥ, 80 Ὀορίπηΐηρ δηὰ ἑουπάδιίοη οἵ 186 ὕτγὸ- 
τηυρχαϊϊου οὗὁἨ 106 ποτὰ. Τῇθ ῥγθϑομοῦῖθ οβῆσο ἃ 
ῬΘΙΒΘΥΟΣΔΠΟΘ 'π ὈΓΑΥ͂ΟΣ δηὰ ἰῃ ἰδθ τϊηϊδῖσν οὗ (ἢ 9 
ῬοΣὰ : σοΡ. Αοίδ νἱ. 4.-- ΤὴὩὺ Αροβὶ!ο᾽ 8 ἀδι!ῦ οοσω- 
τηιηϊοδιΐοι τ] 8. ΘΒΌΓΟΙΟΒ ὈΥ ῥρτδγοτ.--ΖΎΝΟΙ: 
Τσυο ἰονο 18 οαγοῖαϊ ον (Π6 Ὀτοίδγοη.-Α ΟὨγβεϊδῃ 
ῬΓΌΔΟΒΟΡ ρίνγοβ Οοα δΊΟΥΥ δὰ ὑμδηῖκβ ἴον στδαὶ 
Τπγοῦρ πὶ μα8 Ὀθομ Ἡτουρΐ ἴῃ Βοὺ}8; δηὰ 7υ8 80 
{0 Ὀτγδΐβο οὗ οἵδον σι Ὀθοοίηθθ ἰῃ ἰδ6 ΟἸγβιδη 5 
τουϊῃ ΤΕ ΕΡΊΤΙ ἰο Θοά.--- ΕΙκακπ : Οἷν, (Π6 
Ἰἰσθιοηίηρς οὗἩ (6 οἰεἶα] Ὀυγάοη, ἤθη ἰμ6 Ἰμογὰ 81}}} 
ΟΡΘΏΒ ΟΌΡ ΟΥ̓́ΘΒ, Δῃ ἃ ΒΏΟΥΒ ῸὉ8 [Ὁ0Γ δαὶ Ἦ6 ἢδγνο ἰὸ 
ἷνο ἐμδηϊοα, δὰ ἴοῦ τυμδὶ 0 ῥτὰγ ἰ---ΤἩΚΟΡΟΕΕΊ : 
ὁ βῇουϊα ἤνγοὶ ρῖνο μη κ8 ἴον (86 ροοὰ δἰγτοδαυ 

θεϑίονοα ὉρΟΩ υ8, πα ΟΥ̓ ἰῃΘῃ ΡΓΔῪ ἴον πρδὶ 88}}} 
ἷθ παρ, 50 ἀο να δπὰ ἴξ ϑυοσυνβογο τ (ἢ 6 
ἈΡΟΒι[6.----ΠΙΕΡΒΙΟΗ: ΗΔΡΡΥ͂ {{π6 τη8ῃ, ὙὮΟ ἰβ8 80] 
ἴο Ἰος 411 ἰδ 7ΟΥ ροὺὰγ ἰ(ϑοι τον ἰπ Ῥυγο {88 Κ8- 
ἱνίμς ἰο ἴ6 Εαίπον, ΟἸΒΘΡ80 ἰμθγο 18 ουθὴ 0 
ΤΥ ΘΓ. ΔΏγ ΐηρ.---ΟΑΥΥΙΝ : Απ ἱπηρονγίδηϊ τοοῖνο 
[0 Σϑδῖουιβ ἢ β ἔ:6 τοβοοίοπ, ἱμαὶ αοα ἢδ8 
Ετδηϊοαά ἴο υ8 πΠΟΌΪ6 οἰ 8 ἴον {16 ρμογίδοϊης οὗ [86 
σοτῖς θοῦ; (δαὶ ὑμάορ Ηἱβ ρσυϊάδῃοθ ν δύο 
δἰγοδὰν τηϑδάὰθ δάνβδῃοθβ οἡ ἴδ6 τἱρηΐ ἰοδα [Ὁ γὑϑδοὶ- 
ἴηρ [89 οὐρὰ, ἘῸΣ 88 δὴ ἰάϊ6 οοηῇάοποθ ἴῃ [Π6 νἱγίι68 
ἴο πθϊοὰ τηθη 1ΟΟ]ΒΏΪΥ ἴδῃ οἰδίπλ ρυδδ ἴμοτ ὑρ, ἀπά 
ΤΑΔΪ 5 (Π6Π| ΒΟΟΌΓΘ δη δἰ υρρμίβη, 80 ἐπ6 γθοορπ θη 
οὗ ἀοα᾽Β ρ᾽ 8 υχαῦ!ο8 ρίουβ ϑουΐβ, δηὰ ἱποίϊθβϑ {ποτὶ 
ἰο 8 βοϊϊοϊίουβ 2648]. 

Υ. 8. ὄλευτιν : Α Ὀτίοῦ ἀοβογίρίίου. οἵἠἨ ἔχζυθ 
ΘΟ γε δῖ : 1. Ταδὶ ἔδι Ὀ6 θαγπθϑὶ δηὰ υἱζοσουβ : 
2. ἰδδὶ 0 ρδΐπβ ὈΘ δραγοὰ, 80 ἰοῃρβ 88 ἔποσο διὸ 

ὮΌΟΓΒ ἰ0 Ὀ6 εϑϑἰβίϑα, Ὀυὶ ἐπὶ 41} ἐπ6 ρμίουβ δϑβίὰπ- 
οὐδϑὶγ [18] ἴδω, ΟὈ] χαϊῶομδ οὗἁὨ Ἰοτο:; 8. {ΠΟΥ ΒΒουὰ 
δι ὐϊου δ᾽ Υ Θμάθανοσ, ἰὰ ἴῃ6 ΒΟρΘ6 οὗ ΟὨ σῖδι᾽Β τη ϑη θ8- 
ἰδιίοῃ, ὑο ἀεβρίϑθ 41} ἰμΐηρβ 6186, δῃη ὰ ΌΥ̓ Ραίΐθηος 
ΟΥ̓ΘΙΌΟΙΩΘ Ὀοΐδ {16 ᾿γἰκθοσθθηοβδ οὗὁ 1μ6 Ἰοῃρ ἰηΐοσνδὶ 
(ἰο [86 ὡρρϑαγίῃης οἵ [86 [μογὰ), διὰ 8}} 186 ἰοπιρίδ- 
ἤἴουβ οὗ ἰδ6 που]ᾶ.---Ἱ 1ηΣΕ : Βαϊ ἰβΒ δ ᾿ἰνοὶγ, 
δοίδνο, ὑγδοίίοδὶ, ἰοηρογαῖθ (ΐηρ, δο ἰμδὶ 0 σαπηοὶ 
Ῥυὺ ἀο κοοὰ τοτΚΒ ππτοτο τ ὐηργ. 10 ἀοο8 ποῖ ὀυθῃ 
88ὶς Ὑμοῖδον ροοά τΟΥκΚ8 ἀγΘ ἰ0 Ὅ6 ἀοῃε; Ὀπὶ ἰοῖ ἃ 
ΤΩΔΏ τοῖον δϑὶς ποίου 86 848 ἄἀοῃρ, δῃὰ 'β δυοὸῦ 
ἀοίῃς, ἰδοῖὼ. πους οσυδβίταίϊηξ, ἐμ ΓοΌσθ, ἃ τδἢ 
ὈΘΟΟΙΏ68 ἩΠ]]ἸὩρ δηὰ ρα 0 ἀο χοοὰ ὑο ΘυθγΥ ὁῃ6, ἴο 
ὍΕΓΥ͂Θ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ΟΏΘ, ἰο0 Βυ ΕΓ ἴῺ ΟΥ̓ΡΥΥ͂ ΜΘΥ͂, ἴγοτω ἰοόυθ [Ὸ 
οά ἀπὰ ἴον Η15 ρίουυ, νῇο Βα8 βῦονῃ Εἶπ 80 ρτοδί 

5 .Οὐστλασ : δέη οἱδϑέδίες σι δολίδατοα Ἐοαπρεϊίωηι.) 

φὰς, ΒΟ ἰμαὶ ἴὑ ἷἱβ ΤΠ ρΟΒΒΙὉ]6 ἴο βοραγαΐθ πότῖϑ 
ΤΟΙΣ ΖΔΓ, 88 ᾿ΩΡΟΒΒΙΌ]6 88 ἴον βοαὶ δὰ Ἰίσῃν ἴο θὰ 
βοραγαϊθα ἴγοιι ὅτο.-- -ΒΈΧΟΕΙ, : Ηο, ὙΠῸ ἴσο σορατὰ 
ἴο ἷ8 οσὴ ὑγοδί δῃηὰ 6886 πὶ πάγαντβ ἔγομλ ἸδῦΌον, 
Ἰονοθ 11{|16.--ΕΒΙΈΘΕΚ : Τονθ ὙΠῚΠ πᾶν σοὶ! ΠΥ πὰ 
ὑγαιῃ, ΠΟΥ [Πδὺ ἱῃ Βυο ἢ ΤηΘΑΒΌΡΘ ΟἸΪΥ͂ 88 18 σον θηϊοης 
ρου ΘΥΘΣῪ ΤΏΔΏ, ὈΓΙΉηρίηρ, Εἶπ ΠΟΙῸΣ δηὰ ἃ Εος ὨΔΙΏΘ, 
πὶ πουὺ ἴο00 ΟἸΟΒΟΙΥ͂ σΟΙΡ ΤΟΙ 5ης Β18 οὐσῃ 16 . Ὀυΐ 80 
ἰῃδἴ ἃ Τ78} Γηιϑὺ ἀσβοθηα Ἡ ἢ] ἔτοόσω Β18 οστῃ βιδοι, 
δα (Π6 ἀἰϑεϊποι οὨΒ ἱῃογοῖο ὈοἰοαρίπΕ, δη, ἰπβίοδὰ οὗἁ 
βηάϊΐηρ Βἰ8 ρΙοαδυγο ἴῃ Ηἰταβοὶ ΐ, ρίδοο Εἰτηβοῖῦ ἴῃ (86 
οἰΓουτηβίδῃ 98 ΟΥ̓ δηοίθοῦ : [Πδὺ 18 Ἡδαῦ 18 Τηοδηΐς ὉΥ͂ 
{86 δον οὗ Ιοσο. ὕμάον ἐμ6 ραϊΐοπος οὗὁἨ ὮΟΡΘ ΤΥ 
6 σοι ργομοηοα 86 ΘΠ ΓΟ σαγθοῦ οὗ ΟΡ οσγὰ ὅοϑυβ 
Οεῖβυ Ἐὸγ ᾿ὶ 8 411] βυτητηθὰ ὑρ πῃ ἐδ ΐ8, (Βαϊ Ηδ 
οομαἀεδβοοπάοα ἰὸ δαὶ νγὰβ πιοαὶ ἱσηοιηϊπίουβ, δηὰ 
τηδίηἰδἰηοα ΗΪπ,86 17 δῦονο τῖδὶ ττὰβ τηοδὲ ρ]οτίουβ : 
85 ὨΟῪ ἴῃ ΟἿὟ ΟΑΓΘΟΥ Οἵ ἴδ (ἢ ονογυ(ΐης ἀοροημὰβ οἢ 
ἴΠ0 Βορδ οὗ 86 Κίπράοπι Ὀτοδκίηρ ἰἴ8 νὰ [ὨτοῸΡἢ 
ἐγ υ]αἰΐοι τὶ [86 ρΡαίΐοποο οὗ ΟΒτίβί. 

Υ. 4. ΕἸοοΐου (6 Βίρμοδ οομηΐοτὶ οὗ [68 
τοιηρί θα. ---ΖΊΝΟΣΙ : δὰ] τρογοτ  ριδταὰβ 18 
οομηοηἀδίίοῃ, 1650 {Π6Ὺ (6 ἴο {δουβοῖνοβ Ἡδδὶ 
Ὀοϊοηρβ ἰο αοἀ Δ]0η6.---ΜΆΡΚ8 ΟΥ̓ εἰοοϊίΐοη : 1. ἃ 
ῬΟΝΟΡΙΙ 08]} ; 2. ἃ Ὀοϊ᾽ουΐπσ τοοορεοῃ οὗὨἨ [86 μοβροῖ 
88 ἰ86 ποτὰ οὗ αοὰ ; σογαρ. ΟἿ, 1]. 18.---Αἢ δηοϊηϊοα 
ῬΓΘΔΟΠΟΣ ΤΩΔΥ ἰπ08 οοτηΐοτε ἰοτηρίοα Βα] ΐονοτα, δηὰ 
086 ΟΠ τί δ δηοίμοῦ : 1 ΚΠΟΥ (δαὶ ἰποὰ ρὲ οβοβοη. 
--ΑἸΚΟΕΕ : ΤΏ Αροβίϊθ βροδῖβ ἰδ ἀοοϊο 6] οὗ 
ἐποῖρ οἰοοϊΐοη, πὶ σοηβοαῦοηῃσοα οὗἁὨ 86. 6Ὁ}1 δπὰ ἴδ6 
ονἱάθηοο οὗὨ (ποῖὶς οὈὐράΐοηος ἰο ἴ. ΝΣ ἴ8 ἰῦ Θνθῃ 
Ὀεγομαὰ ΟἿΤ ῥγοδοῃΐ τηϑᾶϑαγο ἴο ἴὍσττη δ ἢ 8 ᾿αὰρ- 
τηρηῖ, ἴῃ Ὀγαΐϑα οὗἩ [6 ποῦῖς οὗ ἀοἀ ἴῃ ἃ βου], ἰὩουρ; 
Τοστ ΠΥ, ἴο 6 βυγο, ὺ ΤΩΔῪ ΒΑγΘ ὈΘΘῊ ΙΏΟΓΘ ΡΘΓΌΘΡ- 
{016θ.ὈὨ. Ουν οδοο οἰβοσνῖθο ἸΟ868 ἀΐϊβ ῬΓΌΡΟΡ ἴοτοθ 
ϑϑοῖο, 8001], ὙΠΟ 6 ὭΘΥ͂ΘΥ ἄαγα ἴο ἀἰβοοσῃ Ὀοί Θ ἢ 

186 τρ ΐοουβ δπὰ {Π6 υητὶρ θοῦ, ΟΥ 0 Σϑοορτιῖζα 853 
ἀρδα οΓ αἰΐνο ψηδῦ γθϑ}]}γ ἰβ Βο. 

γυ. 8, 4. ἰρι: ἘΔ το ποτῖκοῖβ ποῖ 
οὈοάΐοποα ; ρῥιοίοββοα ἰόν {πὶ ἀθο]π68 βο  -ἀθηγίησ 
Ἰδῦοῦ ; δῃηὰ δορθ ὙΔΙΟΝ ἷἰβ βεραγαίθα ἴγοτῃ μαϊϊθπὶ 
οΟὨΠαΔΏ06 ἰπ τ 6}1- ΟΡ ΟΔΠ ΠΘΥ͂ΘΡ ᾿ΓΟΥ͂Θ 8 Ιη8}}Ἐ Β 
οἸοροίίοη.---, 1. ᾿ 

Υ. ὅ. Τὸ πιρῆϊ Ῥγοδοηίηρ οὗ (86 Κίηράοτη οὗἁ 
σοῦ, {Πκ6 ἰβ6 1] ἢ, βίδῃὰβ ποὶ ἴπ πογάβ, θυΐ ἴῃ ροῦσοῦ. 
--ρίυ}} Ῥότοῦ ἀν 6118. π {{|6 ργοδοιίησ, ΒΩ 
186 ἸΘΑΓΟΙΒ ἔθ6] ἰδαὺ [ῃ68 ῬγοδοΠ οΣ ΗἸΤΉ ΒΘ Γ᾽ ἰθ. ἃ Ἰ8} 
οὗ ἤτγτῃ οοηγίοίΐοη, τΠΟ βίδπαβ ἴῃ (ἢ6 ᾿οΥ  δϑβὺγ- 
866 οὗἁὨ μαὶ ψὩ]οὮ 6 ῬΓΘΘΟΙ68.---ΟΥΤΟΣ Οἢ ΟΠ ΘΓΒ 
δη δβϑυγδηοα (1) ὁ σδπηοί ρσίνο ἰ0 ΟἸἸΓΒΟΙΨΟΒ - 
νυ ἰ8. 6 εἱᾷξᾷ οὗἨ 86 ΗοΪΥ ΟΠ οϑβιί. ἔνε 8 ΑΡΟΒΕΪΘ 
σδηηοῦ ΘΥ̓ΟΓΥΠΟΓΘ Ἡνοῦῖς ὙΠ Θαυλ)ὶ ἴοσοθ. [ὲξ 06- 
Βον68 υϑ, τοηουποίηρ 86], ἰοὸ γἱοἱα ουτγβοῖνρβ ἴο 188 
ογ΄. -- Τῆς Ῥτοδοδβογ᾿β ἀοοί τη δηὰ 116 τησδὶ ἴοσττα 
0η6 Μ0]6.---ΦΟην Μιση. Ηλην : Α Βοῖγ, Ο τβϑ ΐδη 
ὈΘΠΔΥΪΟΥ ΤΩΔΙΚΟΒ ἱπηργοββίοηβ οὐ οἱϑοὺ βου]8. ὙΒοΥῦ- 
ΟΥ̓́ΘΡ Ἧ6 βΡῸ ΟΥ Βο]ουτῃ, Ἰοὺ 18 ΠΟΤΟΡ ἔογσοῖ ὑπαὶ τ 
ἴ00 δ΄0Θ ΟἸΟΒΟΙΥ πδίομοα δηὰ οὐβογνοᾶ. Ουζ αἷτλ 
τουδὶ Ὀ6 ἴο στ }κ δ8 οἱϑαῖ, ΠΟΙ͂Υ δηὰ Ὀαεϊονοᾶ, οὶ ΟὨΪΥ 
Ὀοΐοτο οὖν ΗΟΙΥ δίδου, Ὀυὲ α]8δοὸ Ὀοΐογα ἴπ6 ἀθδγ 
ΟἿΘ6Β το ΟΡ [οτὰ [88 ρυγοῃδδβοα ον Ηἑπ)861, 

Υ. 6. Το τρεῖς ἀϊθροβί οι ΟΥἮἨὨ ργοδοῦοτβ δηὰ 
ὮΘΆΓΘΓΒ.---ΠΙΕΡΒΙΟΗ : Υ ὅτ ἴῃ ἰμ6 δοδυθην τὰ 
ΠλτΝ οὗ 06 οὨΣΙάγοη οὗ ἀαοἄ, δαὶ 8 16 ὮΥ {80 
Θοὐ-δη.---ΕἸΕΘΕΒ: ΤῸ ΠοΔΓ δηὰ τοοοῖνο Οο β 'πογὰ 
[88 Ὅσο βροοϊδοα ὉΥ ()6 ϑανίουν Ηΐπ)Β6] 85 [9 
ἀφοϊεῖνο Ὀαᾶρα οὗ ἴπο86, ψῆ0 τὸ οὗ αΟοα δῃηά οἵἉ {8 
ἐΌ( ; ΟΘΡΘΟΙΔΙΥ τ ΠΘη ΟἿ6 8 ποὶ ἀοιοιτοα ὮΥ τὴ 
ουἱαῖάα οογοτίησ οὗ βδβδιηθ δηὰ δι] οἴ 0}. :-- ΟΟΒ : 
Α ζοβρϑὶ οὐ ροοὰ πο 8 βΒῃοιυϊὰ σαυβθ ἰοῦ, δηὰ, ἱξ 
ὉΠ40]6 ὑ0 σδι86 δηΥ, ἰὺ 'βΒ ἢῸ βΌϑρ6,. Ὑ θῶ δυιοῃ χεὶ 
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7ετβ, Ἠδδι μη, οὐ ΟΠ Γιβι Δ πη8, ἀπ θοϊοῦ, ἸΔοἸδίτγ, αηὰ 
1 ἀδιμθδ]α ἢ χοα]μ658 8 τορτονϑά, (818 τοῦυϊζο 
ββοιϊὰ θ6 Κϑϑῃ δῃὰ οὗ βου ορμογδίίοῃ : Ὀυΐ 8ο {{{6- 
πίβο δῃουϊὰ ἸΟΥ͂ οΥοσ ἐῃ6 βἰγο δ ηθουΒ}} ρῥγοῖογοα 
ἔτδο ΒΨ ΠΥ σἶβο, δὰ οαυδα (Π6 ραΐῃ Οσοοβιοηρα ΟΥ 
ἴδε τεῦυϊκο 0 Ὀ6 αἰδτορσαγαρα, τ μ θὰ οοτηραγοὰ τἱϊ 
(δ τοῦ 685 οὗ 86 ρτοΠθγοα στδοσ, ΟΥ τ] [ἢ 6 ΠΔΡΡΌΥ 
οοπάϊου ἱπίο πο 8. ΤηΔῃ ΠΟῪ δηίοτβ.-- [90 ῈΤῚ : 
Το βυβοτγίηνσ ἰμδὲ σΟΙ68 ἔγοια πίϊπουΐ οδηποί ἀ6- 
ρτθβϑ ἰ86 Βρὶ δ Οὗ ἃ τηδῃ ὙΠ}10Ὸ ͵8 ΤΑΣ ΠΓῸ] ἴῃ 8 ροοὰ 
τδηϑο, [Ὁ 18. ΟὨΪΥ σπΏΘη ““ ἔγοτα ΠΏ ἃτο ἴθδΙΒ᾽" 
ἰδδὶ [86 τηϊηὰ 18 δηβίανοά.---ὦ. 1.7 

Υ͂. 7. ΕΙΞΟΕΒ: ΒΟ ὈθοοΙη68 ἃ ΟΠ ονγοῦ οὗ {86 
Ιοτὰ, πβουαὶ οομβαϊηρσ Ἀ130 ἰἴὰῃ Ὀτανθ ῬΓΟἀΘΟΟΒΒΟΙΒ 

δηὰ σοϊητϑθθ, δπὰ Ῥοοοτηΐηρ ἰδεῖν ΤΟ] οσσου ἢ ἷ 
ΔΙΩΟΠΩΐΒ ἰ0 ἃ ρτοδὶ Ῥουν ΓΕΘ Ώ689, ΤΠΘῺ ΔΗΥ͂ που ϊα 
γος ἄοντι σομβάσηοθ ἴῃ ἴμο86 τὸ ὉΥ͂ ποσὰ δῃάὰ 
τοῦς, ἀοοίτίπθ δηὰ 118, ἃγὸ ΒοΙρδγβ οὗ (86 ἱτπῖν, 
δηὰ που]Ἱὰ ρῥγοϊθηἃ ἴῃ ἰμ18 ἴ0 ἃ ζϑαὶ ἴον (86 Τωογὰ, 
Βαρροϑβίπρ ἴμδι (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΒΕΓ ΝΙ ΠΡ ΤΔΟΓΟΙΥ δραϊηδί ἃ 
τ Που8Β ἀοροπάθποθ οἢ τη. ἈΥ̓ΒΟΟνΟΡ ἴῃ ἷ8 [0]- 
Ἰονίησ οαϑί8 ΟἹ᾽ Ὠυπ ΠΥ, ἴα 115 1] κονσῖ86 ἴο διίαίη ἰῃ6 
ἔταοο ἴο Ὀθοοπηθ 8 ρῥδίϊοτῃ.--- ἔσθ ὈΟΙ ΘΟ ΓΒ ποοὰ 
Ρδίοσηϑ οἵ [88 ψϑηυ ΠΟ 688 δηὰ ονίάοποο οὐ ΟΥ͂ 
ὑοῦ δ] οί οη.--- [ΕΒΒΤΕΒ δὴὰ ὝΊΣΚΙΝΒΟΝ: [Ιἱ 
τοαυΐγο8 Εἰσθ ον σταοο, δηᾷ 18 ἃ ΤΌΤ ᾿πηρογίδπὶ ἀυΐγ, 
ἴο 6 δῃ ΘΧΘΙΏΡΪ6 ἴ0 Ὀ6] ΟΥ̓ 8 ἴδῃ (0 [86 πον], οἷ, 
ἰ.. 10.--Ὁ..1.]} 

Οη. 1. 8--10. 

3. Οἰδεσς ΟἸ σϑσξϊασιβ δἷδο, πὮο ἢᾶτο μοασὰ ἱμογοού, Ῥθαῦ τϊξαϑδα ἕο ἐμο ὈἹοδδοὰ ποσϊκοῦ [89 Αροδίϊο δὲ Ὑμοθραϊοσιίοα, δσιὰ 
[80 ἐδποξουσε Θομγοσαίοι οὗ ἐπ Τ Θδδδ]οσιΐασ δ. 

8 ἘΕογ [{ὅἰα. οπιίίβ γάρ] ἔγοτῃη γοὰ βουπάἀοα ουὐὺὐ [Βα Ὀδθη βουπᾶοά ἔοτγί, ἐξήχηται] {89 
ποτὰ οὗ (μ6 Τμογτά' ποὺ ΟΩΙΣ ἴῃ Μαοοάοηϊα δηᾶὰ Αομδῖα, Ὀαῦ 4180 'π δυθῦυ [θυ ἴῃ 
ΘΥ͂ΘΓΥ ]} ᾽ ΡὈΙΔο6 γοιν ἔδει ἰο ἀοά-πατὰ [ἰοπαγὰ (047 18 Βρτοδα δυγοδὰ [δι φόπο ἴοσγιδ, 

9 ἐξελήλυϑεν], Βο ὑβαὺ τὸ ποϑα ποὺ [Βᾶῦθ π0 6647" ἴο Βροδὶ δηγύμίησ. ΕῸτ ὑΠ 6} ὑμθιὰ- 
βοἶνϑϑ βιοὸν οὗ ὰ8 [τϑροτῦ ΘΟΠΘΘΡΏΪΏ 18, περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν] ταῦ τΔΏΉ Γ᾽ Οὗ Θηὐδγ- 
ἴῃς ἴῃ [Θηΐγδηοθ, εἰσοδον] 16 84 " πηΐο γοῦ, δῃὰ ΠΟΥ͂ γ8 ἑαγποα ἰο αοἀ ἔγοτα [0}}6] " 140]8, 

10 ἰο βοεσυβϑ {δ ᾿ἰνίηρ δὰ ὕσυαθ αοἀ, δῃηὰ ἰο ψγαὶῦ ἔον ΗῚ8 ϑοῃ ἔγοια ἤϑανυϑη [89 Βθδνθη58],ὔ 
πβοτὰ Ηδ ταϊβοα ἴσοι ὑμ6" ἀθαά, ουϑῃ “6808, τ ΒΙΟἢ ἀ 6] Ἰγοτοα 5 [πὸ ἀκ] γογοὰ 08] ἴσου 
[86 ττϑῖ ἰὸ σοηθ [[86 οοπηΐησ τγαίι, τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης]. 

ιν, 8.--ΤΒ6 αοσιδα δορί ἃ ἀϊδοτϑοὶ διταηοτησεξ οὗ ἐπ 18 ΤΟΣ80. Β8ο0 Εσορ. Νοίθ 8. ἘῸΓ χυριον, Ξ΄π.1 885 θεοῦ,--- 
Ζ., 

ν᾽ 8.--ἰ[ΤΈεσο ἴα ἸΔΤρΡῸ ΒΌ  ΠΟΤΙΕΥ͂ οὐ τοδη υϑοσίρίθ (ἐποϊπάϊ τς Βἰτ.) δηᾶ νασβίουβ ἴοσ ἐμο σοροῦ οι οὗ ἐν τῇ Ὀαΐοχο '᾿Αχα 
(βεδοῖς, πσμεία, Γδοδιηάην ἐπα δὲν ξαρροδοὰ ἰο Ὅθ δι διϑαϊσα δου ἴο νυ. ἢ. Τἰδοδβαηάοσύ, Α εν γῳ 

μὲ οοἴαπιοη τοδάϊης (Δ. Β.» ΣΆΔΩΥ ΟΌΓΒΙΥΘ ΤΩΒΑ., διὰ δοτα 9 γογαίοῃδ διὰ ΕΔΕΒ618).---ὖ. 1. 
ΞΥ 8.--Καί Αἴτοσ ἀλλά δου] 6 οΔῃοοἸ ]οἃ, τ ἢ ᾿ϑοδταδπη, Τἰβομβοιάοτί απὰ οἴμοσε [Α]]οτὰ, Ὑ͵οσάεπογία, ἘΠΠοο ], 

ἘΠΡΟΤΊΟΣ τοδηϑοσὶ ρὲ ΔΓ ΒΟΥ Υ [ἱποϊ παΐπᾳ 51η.}--ἰο {π9 δἀναηΐαρο οἵ [Π 6 Β6Ώ66. 
οὙ, 8.--ἰ μὴ χρείαν ἡμᾶ εἰν (ταίμον : ἔχειν ἡμᾶς, τὶ Α΄. Β. Ο. Ὁ. δίῃ... ἄο. ; Τοῦτον, βοθοῖς, Τίϑοβοιάοτῖ, 

ΑἸδεὰ, ὅ7ὸ ΕἸ]οοῦ) ἐπκῆνως Μογδίοι χομθ 18 χρείαν ἔχειν, 0 λαῦο πϑε οὐ ἰαοςῖ;, 234 υὑτη68 : διὰ ἰπ 6 οὗἉ {699 
τ ἦτο ῬΏχδδο δ, ἰο λατε πὸ ηἐδὶ.--. Τ,..} 

δῪ 9.---ἰπείορὰ οὗ [δ Πεσόρέα ἔχομεν, 81} ποῖν τοδὰ ἔσχομεν, δοοοχάϊπι, ἕο 0 Ὀοδὲ τηρχιυδοχί ἐξ [Β]2., ἄο.}, διὰ 80 
θεῦ20 δἷδὸ ἤδστουο [Ὡἷδ. 

4Υ͂. 9.--[τῶν εἰδώλων -- ΠΔΌ ΔΌΝΤΙ, Ια. 1.18, σοΏΡ. 1 ὅοξη ν. 21.---ῦ, 1,} 
τν, 10.---ἰ ἰτῶν οὐρανῶν. Οοτρ. Αοὼ 11, 84; ὅο.--.. 1,.} 
8 Ὑ͵ 10.-- τοδάϊηρ, τῶν νεκρῶν, ἩΙΟΙ ὨΘαΣΙΥ 8}1 {π6 οτἰεϊοαὶ οαἑ(!οτβ ον ζ0]1ονν, "ἰς δα ρροτίοα,᾽ Βαγε ἘΠ|Ἰοοιξ, "“ 

ἘΠ υσάστατΔΕ ἐκ αὐράςαι ἰϑτίδαποο ἡρλίι . δηὰ ὃν ἡ ἣν ῬτΟΡΘΟΣΙΕΥ οὗ ἃ οοπιοττηδίίοῃ ἐὸ χο ΣΩΟΣΟ ὠϑυαΐ ἰἈοεθεθτὰ ἐκ μἰλμ ΕΣ 
διίὶοῖο,--΄. 

ΦΨ, 10.--0ςοὖὐἉ, σων 2 εζέοονον, τὸν ῥνόμενον ἡμᾶς. 860 χορ. Νοίο 18. Ουὖκ Ὑταποϊδίοσα μόγὸ 201] οπτοὰ μὸ Ψϊραὶθ, 
αλίρυέξ, εἰκαϊτιδὶ ἐΠ0 οἷδος ἘπρῚ δ. γογαίοιδ.--- ΕῸΣ ἀπό, Βὶπ. ἀπὰ ὁπ6 οιεῖτο ταδηιυδογὶρῦ ματοὸ ἐκ.--ὐὖῦ. 1.} 

2. (. 8.) ΤΏοτο 18 8 αυοδίίου, βτδὶ οὗ 41, οὐ ἰ}9 
Ρυποίυδίίοι οὗ γ. 8. Οταϊ ΑΙ ἃ ΘΟτμ πᾶ ἰβ ρμυΐ τὶ 
αἴνον δα ψτν ὑμθῃ ἰμοῦθ διῖβοβ ἃ ἀου]Ὲ ἱποοι- 
ψϑηΐθ ΠΟΘ. ἐπ ἢγϑὺ ρἷδοαθ, (88 ργοοῦ (γι βίγείοῃθϑ 
ὉηΒῈ  ΔΌΪ Ὀαγοηά (86 ἰμΐηρ ἐο Ὀ6 ῥτογϑὰ (ν. 7): Υ8 
ἈΓΘ ὈΘΟΟΙῚΘ 8 ραύϊογῃ ἰο ἴπ6 Ὀαϊΐονοτθ ἰῃ Μαδοοάοηΐα 
δηὰ Αοἢαΐδ, ἴ0. ποῦ ΟὨΪΥ ἰῃπ Μαοοάοπΐα δὰ Αοδαΐα, 

ἘΧΡΟΞΤΙΟΔΙῚ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ͂, 

1. [π᾿ σοτησλοποίηρ ἃ ΠΟῪ δδοτί βοοϊΐοῃ πὶ ν. 8, 
ΝῈ ὙΔΙῪ ἴτομι ἴδ ΘΟΙΩΙΏΟΏ Υἱοῦ ἩΔΪΟΒ ἰλΚο8 [86 
8010 οὗ ἴπ6 τβίὶ ομβδρίος ἱοροίμβου. Βαὺ βοῦθ δΓῸ 
οὐ ἀθηεγ ἴγοο ἀἰ οτοοὶ ἰοϑιπιοηΐοβ δἀἀπορά ὈΥ Ῥαυὶ 
ἴῃ βυρροτὶ οὗ 186 ἔτο ἔδείβ, υῃϊοῖ ὯΘ 8 ΠΟῪ δησασοᾶ 
ἴὰ ῥτονίηρ---ἷθ οὐσὰ ΡαΓο, ΡΟΥΘΣΙᾺΙ ργθδοβίηρ, δηὰ 
ἴδε ζϑὰ αϊιΒ οὗ (06 Τπμοββαϊοπίδηβ. Ηδ ἔτβι 
εἰνοῦ ἷ8 οσ ὑρβι  ΟὩΥ, οἷ. ἱ. 2--Ἴ, οαροοΐδ!Υ τ. ὅ 
δαῃ ; ἴδῃ ἢ6 Ὀτίηρθ ἰοσπαγὰ ἐπα οὗ ΟὨγιβιϊἢ8 ο186- 
νθοτο, οἷ, ἱ. 8 ἰο 10 ; ἸΔ6 0} 7, ἣθ Δρρθδὶβ ὑο τ1π6 Τὴ} 68- 
Βαϊοηΐδη8 δῃὰἃ μοῖρ τ ΠΟΙ ΌτδηοΘ οὗὨ 18 ΘηΊΓΔΏ6Θ 
διοοῦς ἴποῖα (οἷ, ἰἰ. 1--2), ᾽υδὺ 88 οἱ 18 βίάἀθ 6 Ὀθᾶγβ 
πἰϊϊηθ84 (0 ἰῃοι οὗὨ τοῖν ὈοἸονίηρ τοοοριΐϊοι οὗ (9 
ποκὰ, οὗ νοι (ΠΟΥ͂ δᾶ, δηὰ 8}}}} βανθ, θα ρογίθῃοθ 
"6 ()6 νοτὰ οὗ αοἄ (οὮ. ἰἰ. 18 ἰο 16). 

Ὀπὺ Θνοσυνοῦο, Βᾶγο γοὰ Ὀθοη δοιὰ οὗὐἡ [ἢ ἔδο 
βοοομὰ ρμΐδοθ, (86 οἴδυβο τί δὼ 18, ἱπ ἃ ΤΏΔΏΠΟΓΡ δὲ 
ΟὯδ66 πηβυ Δ0}]6 δηὰ τϑϑ] ἱπείρηϊβοδηῖ, ρΡγονϊἀοὰ 
ὙΠ} ἃ πο δυ δ ̓οοὶ δηαἃ νοτῦ, ὙΒ1180 Μ͵ὁ ΔΓῸ ΘΧρΘοιηκς 
ΟὨΪΥ: Ετοὰ χοῦ ἰδ6 ποτὰ οὗ ἰδ6 Ιωοτὰ Ὧδ88 ΘΟΠπ|6 
ἔουτί ποὺ ΟἹ ἰὰ Μασοάοηΐα δηὰ Αομαΐα, Ὀυὶ ἰῃ 41} 
Ῥίδοοϑ. 10 Ῥϑὺ] τηοδπὶ ἴο ἰηϊτοάμοθ ἃ ΠΟῪ βυ᾽θοί δπὰ 
γογὺ ἰηίο [89 ἰαἰύον οἰδυβο, δ6 τησϑὲ Ὦδνο μ]δορα δον 
οὗ μόνον ἴμο0 δυ ͵ θοὺ δηἃ νοῦ οὗἩἨ ἰδ ἔοστηθν οἴἶἰδυϑθ, 
τοροίδον τὶ ἀφ᾽ ὑμῶν, πἰιϊοἢ ΔηϑγογΒ ἰὼ ἰμ6 ὑμῶ» 



ν.») ΕΤΕΞΥ ἘΡΙΒΤῚΒ ΟΥ ῬΑΌΪ, ΤῸ ΤΗΒ ΤΗΕΒΒΑΤΟΝΊΑΝΗ. 

δον τίστις." [Ιἰ Ν]] ἰμογοίοτο δ Ὀδιον, τὶ ΟἿΑ ,- 
ΥΙΝ, ΌΝΕΜΑΝΝ δα Οἰ618, [0 Ρτιξ ἃ ΘΟ]. αἴνοσ κυρίου, 
80 ἰδ ΠΟῪ οὐ μόνον ἐν, ΔΒ Ὅ76}} 88 ἀλλ᾽ ὧν, 16 ἀδρϑῃὰ- 
οῃΐ ΟἹ ἡ πίστις ὑμῶν ἐξελήλυϑεν. [1 ἰπ {18 ΜᾺ 
[6 ϑοοοπᾶ οὗ {π6 ἀἰδῖουἶ68 παιηϑὰ ἰἱβ οὐνϊδιϑά, 80 
ποί 1688 8 {86 ἤ'γαί 4190, δβίποθ ΠΟΥ ἴδ Ἰορίσαὶ γοϊδίίουι, 
Θχργοβδοὰ ὮΥ γάρ, οὗ ν. 8 ἴο γ. 7 ἰδ ἰοττηοα ἰδ: Υο | ἴῃ 
ΔΘ ὈΘΟΟΙΏΘ ἃ ραίίοσῃ 0 ἐδ6 ὈΘ]ονογΒ ἱπ Μδοραοηΐδ 
δηα Αοβδιδίδ : [Ὁ δύδῃ ἴῃ οἵδογ αὐδείογβ ᾿ς μδ8 ὈΘΟΌΣΩΘ 
Καονσα, ΒΟ ἴπ6 ποτὰ οὗ ἀοὰ 868 πτουρῇί διθοπρ 
χοῦ. Οπ (δΐ8 πὸν δου ἴ86 ΑΡροβί]α ΠΟΝ αὐ 6118, 
πα σδιτίοβ ἰξ οαἱ ὉΥ 1186} 81}}} ἔαγίΠοὉ δὰ Ὀογοηὰ 
γ. 7. ον (86 ὀχοιηρ αγίποβθ οὗ [6 ΤΉ ΒΒ] Ομ δὴβ 8 
πο 86 τηδίῃ ἱπουρῃς ὑὸ Ὀ6 Θαἰ Δ βμ ρα πῃ {86 [Ὁ]1οΥ- 
ἴπρ γ γβ6 8, Ὀυϊ (ὈΓΠῚΒ ΤΏΘΓΟΙΥ [86 ἰγαηβιεἷοπ ᾽Ὸ ἴῃ 6 ΠΟῪ 
ὙΠ ΓΛ68868, (Π6 οἰϊαϊΐοη οὗἨ ὙΒΟΩ 8 (ἀσοογαϊης 0 Νοῖα 
1) ὑγοροσῖίυ μία οὐ͵εοῖ. ΤΊδὶ {πὸ οἶδυϑο πὶ οὐ μόνον 
ΒΡΡΟΔΙΒ αἰϊδοροα ἰο δ6 ρῬγϑοθαϊηρ ὁη0 ὈΥ͂ ἀΒγηἀσίοῃ 
Ὠθοὰ ηοἱὲ ἀἰδίαγὉ 08, δἷησο, τ ἢ ΟΣΡΙΔΗΔΙΟΥΥ οἶδιι868᾽ 
ραγιουϊανῖγν, (189 15. ἔγϑαυ θη γ (6 6456, σοΙῃρ. οἷν. ἰϊ. 
ἢ, 9. δον, ὑ. 476. 

8. ἘΎοΣα γι Βαῖδ Ῥθθὰ βοιμοα ἐοχίὮ. ---᾿Αφ᾽ 
ὑμῶν εἰδηὰβ οἰ ρ δι ΑΙ γ δταῖ ; ἀπό ἴῃ (δ ὈΡΟΥ 
ἰοοαὶ βθῆθα: ομέ ὕἥγοηι ψου. ᾿Εξήχηται ἴῃ ἰῃ6 ΝΟ 
Τοβίδιηθηί ἅπαξ λεγόμενον; ἐξηχέω ΘΟΙΤΠΟΠΪΥ ἰπίΓΔἢ- 
βἰῖνο, Ὀυΐ 4180 ἰη οαβδίο ασϑοὶς ἰγϑ}ϑ  Εἶ6 --Ξ [0 οδυδα 
ἰο βουῃὰ ἕογί ; ἐξηχεῖται, ἐ δοιιπας 7χογίλ, ὁ λοαγά 
αὐνοαά. Ῥϊτ ΔΙ Βόγὸ τ [86 δοη86 οὗ [86 ρμοτίοδοϊ : 
ΤΏο ποσὰ οὗ Οοα 888 Ὀδθδῃ 8δὸ ρονθγῆι διηοῶρ γου, 
[88 ῥγοάυοορά ἃ τηονοιηθπὺ 80 γον δηὰ Ἰουὰ, ἐμαὶ 
ἴπ6 βουμὰ (μοτγθοῦ, 8ὸ ὑθὸ δβρϑαὶς, [8 οὗὁἨ δ ἱγαπιροῖ; 
ἩΉΣΤΕΕΤΟΜΙῚ [88 ργοραραιϑα ἱ ἴο 8 ἀϊδβίδῃοο--- 
1πδὲὶ ῬΡ6ΟῦΡ]9 ἧαδνο διοαγὰ ἰδ δυθυυνογο. ΒΕΝΟΚΙ,: 
εἷαγο ϑοηο αἰάῥῥιδ εεἰ. ΤΏ ἰά68 οὗὨ ΓΟΘΟΠΔΏ6Θ ἰδοο) 
ἄοοβ οὶ 116 ἴῃ ἰδ ποσὰ. Οορ. (86 ΡδΓΆ]}6 
ἰδ γωρν λας ργοβδεά ζογίλ, δόοοπιθ ἔποιση (Ἰλιτθ 
Υἱΐ. 17). 

4. Το πυοσχὰ οὗ ἴδο Ιι,οχὰ---γοῦὺν ἔτ ἰη 
Θοὰ.---ΤΉ 686 το Οσργοββϑίοῃϑ οὐ ἱπϑυλβοῖνοβ ἀθβοῦῖθθ 
ΟἸ τἰβυϊδηϊ εν ΟἹ 118 {πῸ δ᾽ 468 : [86 ποτὰ ου 186 Ὠϊἱνὶῃ6 
εἰάθ, Ὀυὶ οδοτίηρ (861 ἰο τηϑη ; ἔδ! [ἢ οα (ἢ ἢ 
πὲ ἰασηίησ ἰ0 τηθοὺ (8.6 Δρργοδοὶ οὗ ἀοὰ ; γν, ὅ δῃ 
6. [π ἐδ6 γῬγοβοηϊ οοπηθοϊοῃ, ΒΟΉΎΘΥΘΣ, πΌΘΤΟ {86 
δθοοῃα οἶδιῖιβα ἸΠΓΟΙΥ οδιτίθβ οαὐ Ζυγοῦ [86 ἔχοι, δὰ 

Φ [(Αοοοσδϊηοῖν, τοί 8 ἴον ἱπίο ἴδ. 8 ἔγοϊηῃη ῬΔΟΝ να 
ιω ἘῊ ἰπρυὼ διὰ Β ρὸν Ἐγασιδροβιίοῶ 3 ΒΙΔΟῊ ΔΒΒΌΙΩΘ δ 8 
.1.} 

Τ{[ΟΥδοόσα, οἢ ἔθ ΟΟΒΈΣΑΓΥ, δὲ ἈΓΑΕΤΙΝ᾿ Β ΕἸΘΠΟΣ 
δυιὰ ΜιοΗλε ἐγοάποθ ἴδ οοοιι ἰπητηοᾶξαῖοὶν αὐτοῦ τόπῳ, 

ρας  ζοο, Ραω, ΚΟΣΗ, 1844 μακν λποτ τ ρα ἐέσφίον {7 ΦΥ ΤῸ . Ῥαωΐ. , Ζαθδ, “ 
ἘΠ9 ΑΡοκί!ο [6 1ϑὰ ἀραΐσο ἀμὴν ρος 
ἐπίο ἃ ἀἱεγοχασὰ οὗ 1:0 ἘΣΡΟΡΟΙΟΕ ΒΟΤΑΙΒΕΗΥ 
ῬΌΪ ἃ βοῃιἔθῃοθ ἴῃ απεθαὶα ἰο οὗ μόνον---ἡ οἵ 

.8. εἰταρὶθ ἰοοδὶ οἷα ἂν πάντι τόπῳ, οἵ ἐν τῷ 
(Βουι. ἱ. 8), 88 (})0 δέτ!οι ] 1 οοπμηθοίώοῃ! δοίπδν σϑαυὲς- 
οὐ," Βυὲΐ 17 τὸ δορῃίΐοθϑοο ἴῃ (16 Υἱοῖν οὗ [86 0166 88 000 οὗ 
ἐπιαστιρ θα οΥ » ἷξ 16 5Ὸ ΔΙ 
χοιαλασίκοα ἱπ ἐπο οσέφέον, οὗ ἰο γοσϑο, Νοῖο κα, πίε Β δοϊεογῖ, 
ἰο ἰδῪ ἔΐο τιδὲῃ ΟὮ ἡ ὧν, ΟΣ, οχοϑρί ἔῃ 186 

Ῥ' οὗ 1ἴοο8] οχίοῃὲ, ἰο πὰ ΔΕ Ὺ πρέδιμα οἵ Ἡδα:- 
Ἔτσ ἰῃ 89 ἰδἰίοτ οἰΔΌΦ6. ΟἹ ἐμ Θὐπίσασγυ, ἀφ᾽ ὑμῶν 

τοῦ κυ βου δ δοσροι τς Κτοαῖοσ 
ὑμῶν ἐξελήλνθεν ; δΔηὰ {80 γοΥΥ ζοοϊξορ οὗ ἐδο τείΐος ἐμαί ἐδ 9 
ΤΌΣΤΩΟΙ ῬὮΏΓΩδΟ ἱτα }]ο ἃ, ὁ [86 οὗ [0 ΤἘδοδοδιοηΐδπα, 
ὩΔΟΪΟ οὗ ὃν ὍΘΏΟΘ, 17 τοὶ ἷ δοῦν! 

ΘΥΟΙΎΜΏΕΤΟ, 
διὰ 189 οΥ̓͂ τ Υ 
πον." ΑὙΡΟΚΡ τοίδίῃδ [π9 οχάϊθασυ ρυποίαδίέοι, Ὀὰξ 
Τορ σὰ ἐΠ9 “ΠΟ δα ήεοὶ πὰ Ῥχοάξοδίθ 86 Σπ σον δῇ ΘΡ6Χ- 
πρϑεὶδ οἵ [116 ἔστη 6Σ.᾽"--ὁ. 1..} 

ἭΟΙΘ δ]8ο, ἱδπογοίοσθ, (6 Ὑθγῦδ ΔΙΘ ΒΥΒΟΠΥΙΩΟΏΒ, 
οί Ροΐπὶβ δγὸ ᾿οί ΠΕ ἱπίοη ἀρὰ πάρος ὈΟΪὮ ΘΧΡΓΘ9- 
Βΐ0}8 : ' (μ6 ποτὰ οὗ αοά, 88 ἰδ τὰϑ ργοδοιϑὰ ὈΥ {116 
Ἀροβθο δηὰ ὉῈ ΘΠΗΣΙΣ τοοοϊνο Ὀγ [0 ΤΏ ΘΒΘΔΙ ΟὨΐΔ 8 
(80 αἷἰδο Ου,δηλύβεν, ὃκ Ἦ εττὲε, ΚΟΟΗ), δῃὰ ἤθῃοα ἢ 6 
οορδδέῖο ροαϊϊίου οἵ ἀφ᾽ ὑμῶν ; (Δ11}, 25 11 νγᾶϑ ἀτουδοὰ 

[6 ΤΠ οΒβδὶ ομΐδηβ ὈΥ 10:6 Αροβί 8 Ῥγοδοϊιίηρ 
(ὔνπεμανμ). Βαϊ β.1}} (86 ποτὰ οἵ [86 1,ογὰ βἰδῃ 8 
Βγβί, ργθοϊυάϊηρ τθτο Βυπηδη ρ]οτγ--- 6 Ἰτοογα ο77 ἐλδ 
Τονά (88 ἴῃ ΤΏ 688. 1, 1), [06 ποτὰ οὗ ἰῃ6 ροβροὶ οὗ 
Ομτίδὶ ((ο]. 111. 16: Βοπι, ἱ. 9, ἀπὰ οἶθῃ), ποὶ αἰ 
ἔοτοηϊ ἔγοτι ἰδ6 πογὰ Οὗ ροβροὶ οὗ αοἄ (1 Οον. χὶν 
86; Βοπι. ἷ. 1, δηὰ οἴ 68), )υδὺ δ ἱπ (86 Αοἰβ ὅ λόγος 
τοῦ ϑεοῦ διὰ ὁ λόγος τοῦ κυρίου Αγ δορὰ ἱπίοτοαπρθ- 
ΔΌΪΥ. 10 18 ποῖ ἃ ροπϊνο οἵ ἴδ οδ᾽ἦοοϊ ΞΞ νεγόμηι ὧδ 
οο, αὶ, 88 8 οἰθαγ ϑϑρϑοίδι]ν ἔγοσῃ οἷ. ἰΐ, 18, ἃ ροη- 
ἀπῖνο οὐὗὨἨ [6 βυ ̓ οος οὐ δυΐδον ΞξΞ [29 ποτὰ ποῖ 
Ομ γίδὶ οὐ Θοᾶ οδυ868 ἰο Ὀ6 Ὀτγοοϊδίαοὰ (ΝΕΈΜΑΝΝ, 
ἄς... Ζαϊλ ἐπ Οοὐ, Ὀθοδυδβα τοοβὶ οὗ (86 ΟἸὨ γί ϑιὶδη8 
ἴῃ ΤΠ ββδ ουΐσα δὰ Ὀγου οῦδ Υ ὈΘΘη Βοδί ΒΘ ἢ 8, 866 νυ. 
9; πίστις πρός, ἰῃδίοδά οὗὁὨ [86 ΘΟΙαμλοι εἰς,} 6160 αἱ 
ῬὨΊΊΘαι. δ ; οὐ. 2 Ὅον. ἐἰὶ, 4. 

ὅ. ἴῃ οΥ ῬΊδοθ, Ὑβογθ, ἐμαὶ ἷβ, πο γΘ ἃγὸ 
ΘΟ νβιΐδη οῃυγοῖοβ, ον Ὀογοηὰ Μδοοάοηϊα δηᾶ 
Αοδιδία : βία  ]Αυν .}}} ὀχργοβδίοῃβ, Βόσα. ἐ, 8 : (οἱ. ἱ. 
6, 28. Βυὶ εἶποθ Ῥδὺ! πδὰ ποῖ ἴῃ ἴδ τηοδηϊτηο ἰοῦ, 
[680 δουῃέτοθ, ὥστε μή ὅσ. τηυδὶ δᾶνο γοίογοῃοα ἰὼ 
Ἰοίίογβ οὐ υἱδίίϑβ.Ί. ΕἼΤΑ, δηὰ Οἰδι ΓΒ 681] αἰϊοηϊίοη ἰὸ 
186 ἔδοῖ [πὲ ᾿γθοΐβοὶυ ἴῃ Οοτίηι σίοσο Ῥδὺ] Ὑτοῖθ 
οὖν Ερίβ:]6, ἢ ἰγϑὰθ οοηγοσρίηρ [60 ΤΌΣ 4]} 
αυδγίοτβ οὗ (ῃ6 Βοιῆθδῃὴ ποσὶ ἃ, ψγὰβ ἰξ ροββί 010 0 Γ 
τα ἴ0 γσὶνθ βυοϊ δὴ δϑδῦγδηοο. ΤῈ οδυγοῖ ποοὰ 
ποὺ, ἱδογοίοσθ, μαῦθ δγοδῦ οχίβιοὰ ἴῸΣ ἃ ἰοὺρ 
Ρογϊοὰ (αρζαΐπδὲ Βαυκ), Ὀὰὶ ἐ(8 ταρὶ, ῬΟΝΟΥΌΠΥ 
βρτοδαϊηρ ΘΟΏΨΟΓΕΙΟΙΏ τηῦϑὲ Ὦαγο Θχοὶοα στοαί αἰΐθῃ- 
ἰἴοπ, 9 ΤΟΙΓΩΒ αἷβο ἱπάϊοδίθ δῃ ἰπίθσοοῦγβο οὗ 
ἐδ ᾿ἰνο! δὲ κἰηὰ διροηρ ἰδ6 ΟἸτἰβίδαα, 

6. (Υ. 9.) Τον ᾿δοσοδοῖνοα.--- 46 δεηδωνα, ἰῃ6 

ψου.---αἴσοδον ἀοε8 ηοΐ ΔΉΜΟΥΣ ἰ0 (86 Θοττηδῃ Κ ἐπ 
ἰὼ 86 80,86 οὗ ἔτ οὨα]γ τοοορΐοῃ, Θπίγϑῃο6 ἰηΐο 

1:6 ποατὺ (ῬΕυτ, ΟἸΒΉΛΟΒΕΝ δη τ8Δηγ}. Ορροϑδϑοὰ ἰο 
18 ἰδ ΡΑΓΠ (6 πογὰ ἰἰδ6] (866 οἷν. ἴ1, 1 54. δηὰ 
ΘΟΏΡ. Αοὶβ χἰϊϊ, 234), δῃηὰ Ῥδγιν [6 οοπμῃοοίέοε, δἰ ποθ 
ἴς ἰ8 ἰὼ ὑπ6 [0110 οἶδιθα, καὶ πῶς, ἱπαῖ το η 00 
8. γβὶ τοδάρ οἵ ἴπ6 γοοοροῃ οὗ [16 ΑΡροβϑίὶθ δπὰ ἰνῖ9 

οἰΐπιασ 1 ργοδοβίησ. ΤΆΘ 'Ἰγογὰ το θ8}8 ἃ σοΐπρ ἐπ, ἱπίγοαμοίίον 
(ΟἩΒΥΒΟΒΤΌΜ, ΟΑυγιν, ὈΣ ὝΕΤΤΕ, ἃο.): “ πἢδί βοτὶ 
οὗ δὴ ἱπίγοἀποιίοῃ ψὸ δὰ ἴο γοι, ἰο πὶϊ, νὴ ἐδ 6 
Ῥγοδοδίηρ οὗ {π0 χοβρεὶ ; ἡ. 4. (δου. γν. ὅ), πιὰ τ μδὲ 
ῬΟΊΤΘΡ δηὰ [1648 οὗ (Π6 Ηοἷγ Ομοδὶ (ΟΑ 1 Ν), 11 
ἩὙὮΐδὲ ἱππτδγὰ οοηβάθηοο δηα οοπῃιοτηρὶ οὗ ουὐϊπαγὰ 
ἀδῆροσ (ΟἩΒΥΒΟΒΤΟΝ, ὅο.), γα Ῥτοοϊαϊταθα ἴο γοῦ 

5. {Ππ18 νἱοῖν οὗἨ {890 ΚΥΠΟΙΣΤΩΟῸΒ ὙΔΊΘΏΟΟ οὗ ἔδ9 ἔτο 
οἷδυ 568 ἰθ ὐλάδῃς ὮΥ ΒΑΥΜΟΛΕΤΕΝ, 6 δἀορίδὰ, Ὀδαί 68 
ἔδοφϑο τηϑηξοηθᾶ ἀρογο, Ὁ Ατροδ». Βαϊ 500 Νοῖθ ἴ οἷ Ρ. 
10.-οτὡοΥ. 

ἡ τος ἰθ ΒοχΟ 
ἐ 

ρὸς τὰ (666 γογ. 
: . « ΟὨ]ὰ δοοσὰ [ΠΟΙ ΟΘἿΟΒῚΥ τι. 

ΟΟΣΤῚ ΣΘΏ) 
ὭΘΏΟΟ οὗ περὶ ἡμῶν πιὰ {80 Σ68] 
ΟΣ ΡΙ οἰ ὁτετιθθεοα προς ἡ ἐηξ ΟἿΣ 16] πρ πἰαμν οὔ 
ΟἾΤΏ διιοοδδδ, [ΠΟΥ Δ: αὑτοὺς ἐχρὴν - 

Ἶ ῦτα αὑτοὶ προλαβόντες λέγονσι, ΟἾΣΎΕ. κα ΓΝ ῳ ταῦτα 
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(86 ροθρεὶ." Ματκ (Π6 οχργοβεῖτθ Θρδδία. ἴῃ 
ὁποίαν ; ἰξ ἷΒ Ὡοὶ ΤΩΟΓΟΙΥ ἣν ΟΥ οἷοι (ΟΟΣΩΡ. οἷοι, ν. δ) 
οἵ ποίαν. Πῶς Ἰδκοπ 86 8 πού -Ξ- ἐλαέ [ΑΠΤΟΒῸ : λοι 

ΤΟΙΟΥΥΪΏ ΡΣ ΤΏΘΓΟΙΥ ἰο {π6 ἴδοὶ ; δηὰ 20 ΕἸ,.10071], 
Ὀαὶ ΞΞ υπᾶον νδδι αἰβίουϊε οἰγουτηβίθδηοσθδβ, δὰ πὶϊ 
υἱδὶ ἰόν οὗ ἴ6 ρί τι ἩΣΊμΑ] : ἰς ροϊπ δ Ὀδοῖκ ἰο ν᾿ 6. 
ἰυδὶ 28 ὁποίαν ἰο γν. ὅ. Αἱ [06 δϑ:)6 9 Μὰ ὨΟΓΘ 
ἀεῖοος {8ὸ 70Υ οὗ 186 ἔογοίχζῃῃ Ὀσαίμγθα οὐον 86 [αἱ 
οἵ (86 ΤΉ οΒβδϊ οπἶδηδ. 

8. Ηῖου γὸ τυχειοᾶ ἴο αοα ἔχου ἴΠο ἐὰ012.--- 
Ἐειστρέφειν ἰβ ἰῃ6 τορυϊαν Νοὸν Τοδιδιηθηὶ πογὰ ον  --- 
δουνασείου : ἷπ ἴδ6 Αοἰδ, ὙΏογο ἰδ ἰδ παι ΓΑΙ Υ οὗ 

ποηὶ ΟσοΌΣτοΏΟΟ, ἩΠῚ. (86 δΔααϊίοη ἐπὶ τὸν 
ἰτ χί, 21), ΟΚ εἰς φῶς (εἶ. χχνὶ. 18), ον ἐπὶ τὸν ϑεόν 
εἰ, χχνΐ. 18, 30: χὶγν. 1ὅ ; χνυ. 9), οἴζθη ἰοὺ πὶϊ δὰ 
ἀπό, π Ὦοδο συραίδηιτγο ἀοβογῖρο8 μοι μϑηΐβηη Βοτηθ- 
Ὀπη66 Οοἢ [6 δ'46 οὗὨ 18 ἀοτηοπίδη ὈδΔοϊκρτουηά, Βοπιθ- 
ὥἴτωοδ οἢ 186 αἰὰθ οὗἉ τροπ, δοπιοιΐπθ8 οὗ [86 ἰάο]5, νἱἷκχ. 
εἰ. χχνυΐ, 18 ἀπὸ τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ, οἷ. χγ. 19 
ἀξὺ τῶν νῶν, οἷ. χίν. 16 ἀπὸ τῶν ματαίων 
ἐπιστρέφειν ἐπὶ ϑεὸν (ζῶντα. ὙΊΔΝ {118 οἶ688 18 60}- 
ποοίρα [Π6 ἜΧρτγοβαίοῃ ἰῃ ον σογδο, ΤΏ Ἰαἰΐον, πορ- 
δἰἷνο οἰθιηθηῦ ΘΟΥΤΟΒΡΟ δ (0 τοροηίϊδῆοθ (Αοἰδ χχυὶ, 
40); 186 ἔοστηοσ, ροδ νϑ ομϑ (0 ἰδ (Αοἱδ χὶ. 21). 

Φ. Ἰἴοὸ βοῖνο ἴδο ᾿ἰνίπρ δοἃ ἵἔχτο Οοὰ.--- 
Δουλεύειν Ὁ ἀηα ἀναμένειν Δ΄ ἰηδηϊτῖνοβ οὗ ἐδ ῥυ- 
Ῥοϑο. Τῆ6 Ῥυϊ δ 1ρο]ηρ οὗ ργοΐουπὰ 6 ἰῃ ᾿Ὀγθθ- 
ξοο οὗ οῖογ, ἰμαὺ ὈΘΙΟΩΡΒ ἴὸ Ὠυσηδη πδίισθ δηὰ 
ἐδροοίδ!ν (0 δοιϊ χυϊγ, δη8 οχρτοβϑῖοι αἷ8οὸ ἴῃ Ϊ8Δῃ- 

Το ΟΙὰ Τοδίδιηθηὶ ΘΠ Ρ]ΟΥ͂Β, ΟΥΘΡ δραϊηδὶ 
1806 ἀχρτγοβδίοη ἐπδὺ ἀοηοὶοβ [Π6 τοϊδι οι οὗὨ {89 

πιοδὲ ὉΠΟΟὨΩΣ 014] βαρ ̓θοιίοη, ἰμαὲ οὗ [9 βἷδγθ ἴο 
δίβ τηδβίοσ: Ἵ39 (ΕΧ. ἰχ. 1, 18: ᾿ϑαῦ, υἱῖϊ!. 19 ; διά 
οἤδο) ; ἰο τ ΔΙΟΝ ἀχργοβδίοι (δ 6 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΟΪηρ' ἵππον 
δομτηδηξς ἰ8 ἴδδυ ( 5, ὅοη. ἱ. 9; οοπιρ. ἽΠΏ,, οἵὗἁ 
Θοά, αεη. χχσὶ. 42, ὅ8). Τὸ ἔοδν αοὰ δῃά ἴο βοῦνϑ 
Οοά, (π656 δζὸ ἰδθ πὸ τηοδὶ οοιμοῃ Β᾿0]164] οὁΧ- 
Ῥτοββίουθ ἴος τοὶ σίου. Απὰ 80 ἷπ οὔγ ἰοχὺ αἶβὸ δρ- 
Ροδι δουλεύειν ϑεῷ 851} ἀοοϊρπιαίίοη οὗ τοϊ αἴοη ον οὗ 
τε σίου ὑγϑοίΐδθ ξθη γαῖ ν ; ΟΣ ταῖμοσ, τ]δὺ Ὑ1Θ ΔΘ 
δοουδίοτησα (0 ἀοδιρπδίο ὈΥ ὑΠ686 ἰαΐηΐ ΘΧΡΓΟΘΘΙΟΏΒ, 
ἷδ ὴ ἃ ΤΏΟΓΘ οΟΒοσγοὶθ δηὰ Εἰνίηρ ΜΔΥ οοηγογοα ὮΥ 
19 Αροβιῖθ ἴῃ ἰδὲ βῆ γαδδβθ, 868. 6 ἴοο βανθ ἴ6 Ὀθδῦ- 
δι] ποσὰ Οοίεραϊοπεί [Ὀϊνίπα βογνΐοθ)]. ΒΥ τρθδῃβ 
οὗ [06 δὐδιουδ ἰο τῷ ϑεῷ {Π6 ῬΒνγαΘΘΟΪΟΡΥ ὈΘΟΟΠΙ6Β ἃ 
εἶοθοσς ἀοβογιρίίοῃ οὗ (6 ἔστι σε! βίοι, ἴῃ ορροβί οι 
0 186 ἴκϊδο: ζῶντι, ᾿ἰνίηρ, 'ἰὰ ορροδίοι το 1Π 6 
ἀοδὰ ᾿ἰἀο]-ἱπηαρσοβ (866 οι. ἱ. 38); ἀληϑιενῷ, 
οχίδεηρ ἴῃ οὈ͵εσῖνο ἐγ δηὰ σϑδ  γ, ἰῃ ορροϑί οι 
ἴο ἴδ:6 ΠΙΟΓΟΙΥ͂ ἱπηδρί ΠΑ ΓΥ, ̓ γίπς 14.015 (860 Βοτα. ἱ, 2). 
1 τῶν Ὀ6 (ποῦρδ! δίγαηρο ἰπδὶ ἰ86 ΑΡΟΒΙ]6 868, 
τοερασὰ ἰ0 ΟἸ Γι ἰδ, δυο ἃ ροΠοΓαὶ Θχργοαβίοῃ, 
ἐμαὶ '8 ἀρρ!] θὰ 4180 ἰοὸ ἴμ6 Ο]ὰ Τοβίασηθηΐ τοὶ κοι ἃ8 
εοὩἰχαδίοὰ πἰϊι Ὠοδιιθηΐδτη, ὙΠΟ δ ἢ6 Π6ὴ Ρυΐβ 
Ὑδαὶ 15 δρϑο βοδιν ΟἸ τί βιΐδη, ποῖ ἰηίο ἴδ ἢ ἱπ Φ66ι8, 
86 οι οὗ ἀοὰ διὰ ἴδπ6 ϑανίουγ, Ὀαὲ ἰηΐο (Π6 ἜΣρθο- 
ἐδου οἵ Ηἰα γοϊυγη ἴτοπι μβοαυθῃ, ἘΒυΐ ἰξ ͵8. ἰπ8ὲ ἴῃ 
ἐϊα οοηποοου Ὑῖϊ ν. 10 ὑπδὲ 186 ΘΠ ΓΑ] οχργοββίοῃ 
οὗ σὰσ γεσβο δου υΐγοβ δἷ80 ἃ τῇοτο οβρθοὶδ!γ ΟἸ γί ϑεΐδη 
δοῦδο. Αἰ τηδὴ οδῃ, ἴῃ συ ει, ΟὨΪῪ (Π6η ΣΘΑΙ ΘΕΤῪΘ 

ἩΒΘῺ 6 Βα8 Θ06688 0 τη ἰὨγουρὰ ΟἸ τὶ, δπὰ 
ὉΥ Ηἰἷδ Ὀϊοοὰ ρυτγίβοά ἔτοτα ἐοὸ ἀθδὰ που οὔ [86 
ποροῦ ἱζγ ταἰπμὰ (866 Ηοῦ. ἰχ. 14) Απὰ δαὶ Ῥαὺ] 

θοῦ αἰϊοης οὐ (δἷα ρΡοΐηξ δὲ ΤΉ θα] οηΐοδ, 
δὰ Ῥτγοοϊδίτηϑὰ Ο τἶϑὲ 88 6 βου οὗ Θοἄ, 88 

γί ον, δὰ βαϊναϊου ἰη Ηΐβ ἀθαιὴ δὰ Σοθῦσγθο- 
811 (δὲ γγὸ 866 ἔτοῃῃ Υ. 10. Βαΐ οογίδί ΠΥ ον 

γοῦθε8 ΒΒΟῊ [διδὶ εἶα ᾿γοδοηΐηρ αἱ ΤἬὨΘβϑδΙ Ομἶ 

ΨΟΙΥ ποτὰ δρνρἰοὰ ὉΥῚ ἘΟΣΩΘ ἴἰο ΠῸΣ ΜΟΣΘδΐΌ οὗ 80 
Μ1)9 880 ΣΈΘΟΣτοΘ λάγρενειν ἕος αοἀ,--ὖ. ἵν 

. ΞΈΡΕΙΣ ἬΠΤΙ 

δά ἰπτησθ, μοὶ 80 τωυοῖ σουπὰ 18 οοπὲτα] ἀοοίτίης 
οὗ βδι γαίζοῃ, 88 δρουΐ (0 θαρὶπηΐηρ δηὰ {μ6 οπὰ, ἴῃ 6 
βγβὶ (Ὠΐηρθ δηὰ [6 ἰαϑί. Α Ῥδγβ]]θὶ :β Γυγηϊβηθα ὮΥ 
186 π]οἢ [86 ΑΡΟΒΙΪΘ βοοη δίγονγνδιβ ἀοἰἷνοῖ- 
θα δἱ Αἰβϑθὴθ (Αοἰβ χυὶΐ. 22-81). ΤΉΘΓο ἴοο ἢ6 βτϑβὶ οὗ 
811 ἸΙοδὰβ νἷθ ὨΘΑΡΘΓΒ ΟΥΟΡ ἴγτοπι [6 4015 ἴο {6 ᾿Ἰ νης 
αοά, δηᾶὰ βρϑδκβ οὗ Ομγίβε δϑ)ρϑοίδυ δ ὑμ0 Διΐυτο 
Ψυάρο, διηιὰ ΟἹ]Ὺ ποθ μίδ!]γ, ἰῃ οΘοπηθοίίοη τὶ τὰ 118, 
οὗ Ηΐδ γοδυγγθοιίου, δπὰ οὗ δ} (Ὠϑγοίη ; ἐβουρᾷ (ἢΐβ, 
ἷς 5 ἐσθ, δ σι βοδη!}  Θπουζῇ ἔοσιαβ [ἢ6 οοποϊυδίοη, 

ὝΣΒΕΤΕΕ δηὰ ὙΊΚΕΙΝΒΟΝ : “ δ ρυ(8 ἰοροίμον 1.6 
βτϑὲ δηὰ ἰδϑὲ ἀγίΐο68 οἵ ἐποἷν ὁτοθὰ : δπὰ ἔμθῃ δὰ ρρ 165 

ριον ] ἴῃ: ὑν ταοβὶ ἱπιροτγίδηϊ οὗὨ [86 ἰηἰογνθηΐην τί. }68.᾽" 
--.1. 

10. (Υ΄. 10.) Απὰ ἴο πεαἱῖ ἔοσ..---ἼΠ9 Αροβίϊθ ἀ6- 
ἤποϑ8 [86 1ἴ6-8᾽πὶ οὗὨ {86 Ἑομνοτίβ ἰπ ἐπὸ Ῥαγι συ] γο, 
(88 βοτνΐοο οὗ αοἄ, ἀπὰ (86 παϊϊίηρ ἕον 6 τοίυγῃ οὗ 
ΗΪ8 ὅοπ ἔγοτμι βθᾶυθῃ, ἸΤΒουρἢ γῪ6 Βμουϊὰ ουθῃ ΒΥ 
ὙΠῸ ΟΥΒΗΑΟΒΕΝ, (πδὶ ἐπιστρέφειν ἱποϊα 68 ἔα. 1", δηὰ 
δουλεύειν ἱταρ] 65 Ἰονθ, ἴδ ἰβ ΟὨΪΥ [88 πιοτΘ βαρ τ βίης 
ἐμαῦ ΒΟΡΘ6 ἰ8 Γαϊϑοὰ ἰηΐο βιοῖ οχρ]οῖῖ δῃὰ οιηρἢαίίο 
Ῥγομιΐηθμοθ, Ταΐβ ἀρτοοθ δηὰ ἷβ οοῃηθοιοα τὴ 1.06 
ὙὙΠ019 Θϑομδίοϊ ορίσδὶ ἴθπογ οὗ ουν Ερίβι]θβ, 88 τ} }} 84 
οὗ [80 ΑΡοϑὲ16᾽8 ογαὶ ὑδδοιιίπρ αἱ ΤῊ οϑβαϊ οηΐοα, δηὰ ἱὰ 
σοῃίδίἢ8 8 τοὶ Ὠ Ὑ πτηΐηρ ον (Π6 ΟΒυγοῖ (866 Ποο- 
ὑγῖμδὶ δηὰ ἘΠ ΠΪ08), πο. 8). ΒΈΕΈΝΟΚΙ, Β8γ8 ἰη ἰβ ΝῸ 
Τοϑίδιλομῦ οἢ ΟἿ ἰοχσί : ΤῸ μαὶϊ ἔον 20 ὅου οὗ Θοὰ 
186 ἴῃ0 τηοϑὲ δρργορτίαὶθ τηδῦὶς οὗ α σι ΟἸγβιΐδῃ, 
᾿Αναμένειν ΟὨΪΥ͂ ΒοΙΘ ἴῃ [86 ΝΥ Τοσίδιωθδὶ . 696- 
γθοτΟ Μ͵θ' πὰ πϑοὰ οὗἨ ἐδθ δϑομαίοϊορίοαὶ ταϊίης 
προσδέχεσϑαι, [μα χὶΐ, 86; Τί, ἴ,, 18 ; ἀπεκδέχεσϑαι, 
ῬΏΝ, πὶ. 20; Ηθ}. χ, 26 [28]; 1 Ὅον. ἱ. 7; Βότα. 
τῊλ 10, 28, 2ὅ ; (α]. ν, ὅ ; προσδοκᾷν, Ὧ Ῥοὶ, [1]. 

11. ἘΎΊοΣΩ [89 μοαυθ: 8 δ. ὀομχΐηρ, ὈΘἸοηρ8 ἰο 
ἀναμένειν. ΤΌΘ ῥ]υγαὶ οἱ οὐρανοί, τὨΪϊοΐ ΟσοῦτγΒ 80 
οἴῃ ἴῃ 80 Νοὸν Τοβίδσωθηϊ, θὰ ἰῃ Πα 6 τ᾽ Β νογαίοα 
δ ὉΠΠΔΡΡΙῚΙΪΥ ΟὈΪ οταιθὰ (80 ὅσο ἰπ (6 δα άγοεϑ οὗ 
ἰδ [μοταἀἶδβ ῬΓΆΥΘΓ), 18 ἴο σίὶνο υ8 δὴ ἱπιρτοβϑίοῃ οὐ ἰ8 
ΤΩ8 010], τοι 116 οὗὁἨ 1Ά06 Ββυρογοττοβέγί αὶ που]ὰ 
(δοδπ χίν. 2). ΤΏθ86 Βοδύθηβ, ὙΒΙΟἢ ἐρθαυ ην 
Βθ6π ἰο0 08 80 ΓΟΠΟΐ6, δβύγδηρο, δπὰ βἢαϊ, πὶ}} ὀρθὴ 
[δοῖν ἀοοτα, δηὰ ἔγοτη ἔμοῖὶ ἰδ ϑοι οὗ Θοα πὶ}] 
οοτὴ6 ζογ τὶζ (86 ΒΟΑΥΘΗΪΥ Ὠοβὲ, ἴο [86 αἀἰβιηδυ οὗ 
ἴ[δ6 ποτὶ δὰ ἐμὸ ᾿ου οἵ Ηἰβ οπσῃ. Οὐτρ. Αοί ὶ. 1]. 

12. ἘΠ. θοσι, σβοῖὰ Εΐο ταἰδοὰ ἔσο ἴμ 6 ἀοδά. 
-- Το οχργοβϑίου, ὅοι οὗ Θοὰ, 8 ἴῃυ8 υϑοὰ οὗ ΟὨτίβὶ 
ὈΥ Ῥδὰὶ ἰῃ δἷ8 νϑὺὺ ἔγεὶ Ερΐ8:16, ἐβουρἢ 88 γοῖ τῖιἢ- 
ουῦ ζαγίμον βρθοϊβοαιίΐοη, Βαΐ ξ πυυδὲ Ὀ6 οοπεϊἀογοά, 
ἷπ [Π6 Βσδὶ ἰδού, ὑπαὶ ἐμ: 0 ἀσργοβαίοῃ 18 ρ]αἰὉ]γ ομοθϑῃ 
ἴον (86 Ραγροῖθ οὗἉ ἀοδιχπδίίηρ, ΟὈτίδὲ ἰῃ ἰδ 'ἴπποΣ γῸ- 
ἰαϊδόη ἰο αοἂ τηρπιϊοποα ἱπιηοαϊδίοῖν Ὀδίοτο, δηὰ, 
ΒΟΟΟΠΟΪγ, ὑπαὶ ΔΙΓοδαΥ ἴῃ οοπηθοίΐοη πὶξ δ ουθη 
ὮΘΓΘ 8 ἴΠ6 οδαγδοίογίβιῖϊο ζγοπι ἤδαυθη, τ ὨΙοἢ ΒοΙ δ 
ξοοά 886 ν6]}} οὗ Ηΐ8 ὅτβι δρροατΐίηρ (( Δ]. ἱν. 4, ἐ ἢ - 
ἀπέστειλεν, Βοηξ ἔοτίἢ : Βομι. Υἱῖΐ, 8: 1 ον. χγυ. 5): 
ΤῊ βοὴ οὗ Θοὰ ἰδ οὗὨἨ Βοδυθηγ, Ὀἱνίπο οτρίη. Τὸ 
ἐδο Βοδίμοῃ δἷ ΤἼ ββαϊοηΐοα Ῥϑυὶ μδα ὑσχοοϊδιτηθὰ ἠοὶ 
ΤΩΘΙΘΙΥ (δ6 ἱστὰς αοά, Ὀυὺ αἷ8δο, τιμαὶ παϑ 8.}}} τζογθ 
Ὁκόσαι (0 δοιι, ὑπαὶ (μα αοὰ ΠδΔ8 ἃ ὅθ, νγῶο δῶ 
ὈΘΟΟΙΩ8 ΟΡ εἰ ΐγογοῦ (ῤνόμενοΣλ 1774 γεδωγγέείίοη, 
Οὗ «ἴδεια ὕγοηι ἐλ ἀδαὰ ἴα ἴἰ8ο ἐ ἴδοῦ ὉΥ πΒοἢ 

Θ ἷθ δον ἰοὸ Ὀ6 {86 ὅοη οὗ (οι. ἱ. 4), αμὰ 
ὉΥ πθΐοὶ δὲ πὸ βδιὴθ {πιο Ηΐβ σοϊυσγῃ ἰ8 τοηἀθγοὰ 
Ῥοββί]6 δπὰ οοσίδίῃ (1 Ῥοὶ. [[.]8-ὅ). Ὑ͵ὲὰ8 ἐκ τῶν 
νεκρῶν ἴὸῸ ἴοττη δὴ δηι 68 }8 ἰ0 ἐκ τῶν οὐρανῶν 
Οομρ. οπι. χ. ὅ, ἢ. 

18. Φοδιιδ, ουΣ 2. ἔνοσοσ.--- Το τηο᾽οδιϊο {{{|6, 
ϑου οὗ αἀοἄ, 8 οὔ ρύτροϑο 0] οὑσρὰ εἰσαρὶν δηὰ Ρ] δ. 
'γ ὈΥ Ηἰβ ᾿νυπηδῃ ῬΓΟΡΟΣ Π8πι6, 96808. [ ΕΒΕΤΕΕ δά 
ΥΠΙΚΙΝΒΟΝ : ργοδο ρ ΟἿΣ [,οτὰ ἴο υ8 86 Ηδ νδ8 τῷ 



24 ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΝ ΤΗΕΒΒΘΑΙΟΝΙΑΝΑ͂, 

γοδϊοὰ δηὰ Κυόν ἱῃ ἰμ6 ἢε8ῆ.--Φ. 1.1] τὸν 
ῥνόμενον : ποὺ ῥυσάμ., πὶ τοίθγοποθ ἰο 186 ραβδί 
(ἀοἸϊνογαμοθ ὈΥ Ηΐβ ἀδαὶῃ ; Κ᾽ ποῦ ῥυσόμ., πὶϊῃ τοῖδυ- 
ἐπο6 ἰο {86 ἔυΐατο ἀδ]ίνογαποθ δύ ἐβὸ ῥυδστηρηὶ { 
(Ὀοίὰ, (Π6 ἰδίου 88 ἔουμάοθα οἡ {Π6 ΤΌττηοΡ, αὖ Βοτα. 
σ. 9, 10), θυῦ σοι ργ ΒΘ ΏΒΙ ΤΟΎ ῥνόμ., οὐγ οἰ γογοτ, 
ΔΌΒΟΪ ϊΟΙΥ δπα ΘΥ̓ΘΥΤΏΟΓΟ [86 ρΡαΓιοὶ 6 μανίηρ ἴδ 8 
ἃ Βυυδίαμεϊνα!] βοηβο (ὙΥ Ἰμον, Ρ. 816); σοιορ. ΒΌμι. χὶ. 
ν. 260, αἴνον [8. Ἰῖχ. 20 δ 1. Ῥύεσϑαι (οοταρ. ΟἿ. ἱ. 
18: Εομῃι. Υἱΐ. 24 ; Μαίί, νἱ. 18), δίτοω σον [88 σώζειν, 
ΘΙΡΓΟΒΒ6Θ ἰμ6 ἀδ] ἑγογαηοθ 88 ἃ ταὶ ὨΥ ἕδοί, ἃ βίγοηρ, 
Ρονγοσγίυ οχιυϊοαιϊίοη ἔγοσι ὑπὸ ᾿υἀρταθηΐ, Μ ὨϊοΟἢ 8}8}} 
ΠΟΥ ΔΌΪΥ Βγαϊΐο 81} ΠΟ δᾶῦθ 0 ρᾶτγὺ ἰἴῃ ΨΦοβι8. Τὸν 
ῥυόμενον ΔΒ δῇ ΟΧΡΙΔηδίοσΥ γχοϊαιίΐοη ἰὸ ᾿Ιησοῦν 
(οορ. Μαιί, ἱ. 21 ; Αοἰϑ ἷν. 10-12), δἰ υαἶϊαν ἰο ἐμαὺ οὗ 
ὃν ἤγειρεν ἂς. ἰὸ τὸν υἱὸν αὐτοῦ. [ΒΕΝαΕΙ : ΟἈγίβίαϑ 
ὯΟΒ ἈΦ Ὶ ἐλυτρώσατο, τοάεηινὶξ : δόηιρ6" ῥύεται, εγῖ- 

ἐ(.-- οὖ. 
ὠ 14. ἔλα 1δο οοτοΐης Ἰτυτϑῖῃ.--- σα ἢ 18 (80 
ΒΟΙΪΥ {11 οὗ αοἄ, δῃορρο ΠΥ ὑρβο]άϊηρ, οσὐον 
ἁρδϊηβί 86 5101} ογθδίαγθ, ΗἾΒ ονγῃ ἱμ νυ] 01800]6 οτος 
οὗ ̓1ἴ6 δῃὰ ρονογησηθηΐῦ 88 ἴδ6 Ὠἰρηαδβὶ ἰηἰογοδὲ οἵ ἰμ6 
ψοτὶ, ἀπά τ0γν ἰδὲ γϑάβοι Βυστοηθογίηρ ἴοσ τ ρὨ ΘΟΌ 8 
Ῥυλ βησλοπὶ ἐπ 6 Ῥαγν τοαίβύίηρ ἰδ ἴο 801] οΒβόβοα ἀθ- 
διτυοιίίοη. πο πογὰ 18 υδοᾶ βοπιθίϊπιθβ οὗἉ [86 αἴο- 
τίου ἰὰ αοἂ, ΗΪ8 ρυπὶνο υϑοο (Εοπι. ἰχ. 22; Ἠοδ. 
ἢ. 11. ἶν. 8; Βαν. τἱ. 16; διὰ οἴδῃη ἰῇ ἴμ6 ΟἹὰ 
Τοδιδ: θη) ; ΒΟΙΛΟΙ 68 οὗ ἰῃ0 οἴἶδοί ἴῃ 1ῃ6 ποι]ὰ, 
186 ῃ66 τοβυϊ ἰηρ, [86 ῥυάϊοὶδὶ Ρυπἰβηπηοπὶ (Κα χχὶ, 
28; Βοιι. ἰΐ. ὅ ; 11}. ὅ ; οοτΡ. χἰϊὶ. 4, 9 [6] ; ἘΡΆ. ν. 
6: Οὐ]. {{1,. 6) ; δοπιϑιηθ8β ἴῃ δυο ἢ! ἃ ΤΑΥ͂ ἰῃαὺ ὈΟΓΒ 
ἰά688 δ ἱποϊυἀοά (Φοδῃ 111. 86; Βοπι. ἱ, 18; ἰΪ. 8: 
ΕρΆ. ἰΐ,. 8; Βογν. χῖν. 10; χτὶ. 19; χίχ' 15). Ηδθγο 
δηὰ ἰπ οἷ. 1. 16 ; γ. 9 ὀργή δίδῃ8 ἴῃ ἰ)6 Βοοοῃά εἷρ- 
πἰβορίίοη, ΤῊ ΐ8 8 Βῃόονῃ 8180 Ὀγ {π6 δἀαϊοη ἡ 
ἐρχομένη (οοπιρ. Οοΐ. 111, 6) : [86 ΔρΡΡιοδοβίηρ, 101Ἀ]- 
110}γ ἱπησηϊηθηῦ ρυἰβητηοηΐ ; Βἰ τα ΑΥΥ ἥ μέλλονσα ὀργή, 
Μαῖι, ᾿ἰϊ. 7; δηὰ ἴ8οὴ ον, χί. 18, ἦλθεν ἡ ὀργή σον. 
βαϊταϊίζοη οὐ ἴ.6 ἀο]ίνογαποα 8 ̓ ι8ὲ (16 Ὀοΐηρ τοβουρὰ 
ἔγουα 186 ἑυάστηοης ἐμδὲ Οὐ Δ 6]Π}8 ἐμ ποτὶ, Βοτα. 
ὶ. 16-18 δηὰ, τοίοστίῃρ ὕδοῖ ἰο {18, οἷ. ν. θ--11; διὰ 
118 15 [86 ἱτημηραΐαῖο Β6η86 οὗ σώζειν, σωτήρ, σωτηρία, 
88 στα οὗ ῥύεσθαι. π1 ΤΏ688. ν. 9 4180 ὀργή δῃὰ 
σωτηρία Βἰδηά 68 τχύϊυλ] ορροβίίϊθοβ. ἘΒοοδυβο ἴῃ 
Ομ γῖβὲ ᾿υάρτηοπῦ 88 ΔΙΓΟΔΟῪ ραβδϑοὰ Ὡροὴ ἴῃ6 νου]ὰ 
( οι χὶϊ. ὃ1), ὑμογοίοσο ποόδοθνος δ] ονθ ἱῃ ΗΐΪπὶ 
8 Βο Ιοηχοῦ υάροὰ (ΦόΒη ἰϊ, 14--18 ; ν. 24). 

ΒῬΟΟΤΕΙ͂ΧΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΉΙΟΑΙ, 

1. (Υ. 8.) Τὴο τϑδῃ Ὑῃὸ τα Κα ὈρΥΙ ΒΟΥ Ὀοίοτο 
αοά, αοἀ δοοσγϑαϊ!β 4180 Ὀδίογθ μΐβ Ὀγϑίβγθῃ, ἱτηρασί- 
ἴῃς [0 ἱμδπὶι ἱπγουρὴ 411 ἰμαὺ 18 ϑϑϑῃ οὗ Ὠἷπι ἸΟΥ͂, τθ- 
ἔρβῃτηθηί, βίγθη κί, ΒῸ ἰδαὺ ΠΟΥ͂ ἱπ σοιαστι δγΘ ΔΌ]0 
ὉΥ ὑμοῖν ὑοβυϊ ΠΟΥ ἴο διἷβ οοπγογεΐου δὰ βρίγίζαδὶ 
ἯΔΙΚ ἰο δ γοησ ΒΘ δῃἃ Θηοουγαρο Ὠΐτα, γῇ οπ ἰδταρί- 
οα ἐματουροιῦ ἴσου τί οαΐ οὐ πίη. Τμΐδ 18 186 
Ομ γίβιύδη ᾿τωροτί οὗ [6 1685 ρΙΟΥΣΥ, ΒΟΠΟΣ, ῬὈγαΐδο, 
ἂς. ΤῊ ἸΟΙῪ ΟσπΒΟϊ ΟἸΒΠ6Β5, 88 ἴδ 18 βοτῸ 8 ὈΥ͂ 
ἴη6 ΑΡοϑί6, ἀο68 ποὺ Βαιϊίδς βοι ΠἸοόυθ, Ὀυὺ Ὀορχοίβ δὴ 
ὀδυμθϑί 86η86 οὗ Οὐ] ραϊΐζοη, 70 ὉΘ ἃ οἱκΥ͂ οη ἴδιο Ἀ]]}, 
ἴο νμϊοι [26 Θγα8 οὗὨ 8]] Ἰοοῖς, 18. πὸ Ἰίρ!ιξ τοβροῃδβὶ- 
ὈΠῚΥ, δηὰ Ὀτίηρβ ἃ τδῃ ὑπάοδν ἔμ6 αἰδοϊ ]ΐηθ οὗ [6 
Βρίσιο. Το ἱπούθαβθ οὗ ἰὰϊθ ἰδὶὶς ἱβ σοργοββοά ὮΥῪ 
ταυοῖ δ Πϊοοῃ, 

2, (γνυ. 9, 10.) Οτβιίδῃ ἰσυτ 18 Βὸ στ οἢ δῃὰ τηβηγ- 
εἰαρὰ (πολυποίκιλος, ἘΡΒ, 111. 10), ἐμαῦ Ὁ τλᾶγ 6 ἀ6- 
ἰϊνογθὰ ἴῃ ὙΘΥῪ ὙΔΥΪΟῸΒ ΤΑ. διὰ ἔγομι αἰ όγοης ροϊηὶϑ 

4 [866 Οτἰ ἰοδὶ Νοίο 9.--ὖ, 1, 
Τ[Οδοτῖῦδ, ΒΕΝΒΟΝ, ΚΌΡΡΕ, ΡΕΙτ, δι ἃ οΟἴποσα.--ὦ, 1,.} 

οὗ νον. Νοῦ ΟὨΪΥ ἀο νὸ ηὰ ἴῃ ἰδ6 Νονν Τοδίδιιθοὶ 
8. ῬΘΟυΪαΡ δι}}]6 οὗἨ ὑδδοδίηρ ἴῃ [86 οᾶ86 οὗὁἨ ΘΥΘΙῪ 
δροβίοὶϊϊο πτϊΐορ, ὈυΐΣ ουθη ἰδ6 βάρ Ῥαυ, ἰδ [9 
ον  ἀοηὶϊ, δἀἀτοβϑοὰ 16 ΤΟ ββδ] ομἶ8η8Β ΟΥΑΙ πὰ ἴῃ 
πη οἴου 786---αῇ οΟἵμοΣ ἐγαΐπβ ἴῃ (86 ἴοτο- 
δτουμπα---(Ὠδη, [ὉΡ ΟΧΔΙΏρΡΪ6, ἴῃ ἰδ Ερΐ5.168 τὸ ἴ86 
Οὐαἰαϊίδη5 δηὰ (86 ΒΟΙΙΔΗΒ ; δπὰ γοὶ δὶ ΤἼὨοϑβδϊομΐοα 
Αἶδὸ ἔθοσο τὰϑ ἰαϊὰ ἴῃ ἐουπάδιίίοπ οὗ 8 βἰοδαΐαβδε 
ΘΟ γ ϑυἰδηϊςγ, Δρρτονοα ἴῃ ττῖδ], ΤΠ18 οοπϑί ἀθγαίΐοι 
ἸΚον86 οδηποὶ Ὀυὺ ἱπβρίγο ὑ8 ἴῃ (6 ΟΠ υΓοἢ πῖῖ ἃ 
Ἰατρο- οατίθαάποδα δηὰ 1 ΌΘσ  γ οὗ νἱονγ ἰη τορδγὰ ἰὸ 
[86 αἰδδτθηΐ γὰγβ οὗ οοῃοοίϊνίηρ ἀπ Τοργθβοηιίηρ (δ 
ἔγαϊ, γον θὰ ΟἿΪΥ (ΠΟΥ͂ δἰδπὰ βἰ πο Ρ δηὰ οθαῦ- 
ὨΟΒΟΥ οἱ ἴΠ6 ὁ56 ουπάδἔοῃ, 1 ΟοΥ. ἰἰϊ. 11, ὙΒοῖ ΟΡ 
1Ώ6Υ Ὀ6 ταί Ὁ τηγβίϊοδὶ οὐ 1ρ (οἰ ]οοἴθαὶ, ΟὨΌΓΟΉΪΥ ΟΥ 
ΒΡΘΟΙΔΙΙΥ ὉΪ]16 4], Ῥγδοίίοδὶ οσ βοϊθηιῆο (Ἰπ (06 βθῆθθ 
οὗ Ἐρἢ. ἷ. 17 84.), οἰϊησίηρ ἴο απιἰαυΐϊίγ οὐ Ἰοοϊκ ἢ 
ἰονεαγαδ ὑπο Τυΐυγο. ΟΠ υΡοἢ ΟὈ ἐδ ββίοῃβ ἰο]ογαῖθ δὴ 
τοαῦΐγο ὈγΥ [86 546 οὗὨ ἰῃϑῦλ 811 ἔοιτηβ οὗ ὀσχργρβϑΐοῃ. 
Ϊπ οὺγ Βγτηῃ-ὈΟ0 ΚΒ ἰ00 τ πὰ Ῥασι, ΟΕΒΗΛΕΡΥ, 
ΤΈΒΒΤΕΕΟΕΝ, ΖΙΝΖΕΝΌΟΙΣ, ΟἜΠ κεν [ΤΌΡΚΑΡΥ, Οον- 
ΡΕΕ, ἴ0 Ἦ ΚΒΙ,ΕΥΒ], δηὰ οἰμοτβ, ἰἱῃ Ῥϑδοθ ἐοζοίμον, 
αὐἱοτίησ 0.6 ἰδηξυδρο ἴῃ γασίουβ αἰαϊθοίβ. 

8. ν 10.) ΤῊ οαυ οδὲ ΕΡῚΒ1168 οὗ δὰ] τὸ ἀΐ5- 
Πηρυϊδηοὰ ὈΥ (μοῖρ ἐεϑολαίοίορίοαΐ οοταρϊοχίοη. ϑυὺ- 
ΒΘα ΘΠ ἢ ποηὶ Ὀδοὶς ἴτῸπὶ ἘΒΟΠΔΙΟΙΟΡΥ ἰοὸ 186 
ἀοοίτίπο οὗ δ: (ἢ δηὰ υδἰ δολίου ((δἰδιίδηβ δὰ Εο- 
ΤΩ8}8), οἵ Ομ τὶβὲ δηὰ {86 Οδυτοὶ (ῬΒΙΠρρίαηβ, ΕΡΒ6- 
β'δῃ8 δηἃ (Ὁ]οςβίδηβ)."'͵. [πὰ ἰδ ἀδγοιορτμοαὶ οἵ ἀοο- 
ἐγῖὶπθ Β6 ρυτβυοὰ ἃ τορτοβδῖνθ ΘΟῦΓΕΘ βὲμἶϊν ἰὸ ἐμαὶ 
οὗ Μοβείδηΐϊο ῬγοΡΠΘΟΥ Ὀοΐογο δἷτι, δηὰ οὗ ἰδθ 
ΟΒυτοΣ δἴνο Εἴτα: ἢγβί, [0 ρίοτίουβ οπά, δπὰ δδσ 
18αῖ, [168 ΤΔΥ ἴο (6 μὰ. Βιυΐ ποίϊπιος ΟἹὰ ἸΤοβία- 
ΤαΘηΐ ΡΓΟΡΏΘΟΥ͂ ΠΟΡ Δροδβίοἱίο ἰθδομίπο οτοῦ οὐ ἰδ0 
ὙΓΑΥ͂ ἰοδὲ εἰρῃι οἵ [6 οῃά, τι6 σ]ογίοι οοῃβυτηπιδίϊοι 
ἴῃ ἐμ Κίμηράοτα οἵ αοά, Απὰ δυθὰ ἰπ οη6 οὗὨ δἰβ 
ἰαιοβὺ Ἐρίβι168 (ΤΊΣ ἱϊ. 11 βᾳ.}) Ῥδὺ] 88 ἃ ῥΡϑββαρθ 
ΤΟΙ Κἰπαγϑα ἴὸ Οὐγβ : σοηγογβίοι ΠΟΤ [ι48 [18 σου - 
ἱεγραγὶ ἔμ6γθ ἰπ ἴΠ6 (οὈ͵οοιν 6) δρροαγίπρ οἵ Ὠϊνίπθ 
ἔτϑοο, ὙὮΟΒ6 δἰτα 18 ἀδοϊαγθὰ ο 6 ἃ ροα]γ 116 τὰ 
Θῃΐδὶ οὗἉ [86 Βοδίμοῃ νου] ]γ- τη ΘΠ 688 {ΞΞ ἰο βοῦτθ 

{86 ᾿ἰνίπρ διηιὰ ἔστι 604), ἩὮ116 ὀχροοϊπρ ἴἰῃ6 Ὀ]οββθᾶ 
ΒΟΡΘ δῃηα δρρϑασίηρ οὗ ἰ86 ρΙοῦυ οὗ οὺὐῦ γτεοαὶ αοὰ 
διὰ ϑίανίουν «6808 ΟΠ γἰδὶ (ΞΞ ἴο ναὶϊ ἴοσ ΗΒ ὅσῃ ἔγοτα 
Β6Δγ76}) Τὴ ΟΒυγοῖ, Πούανοσ, 88, βϑρϑοΐδ!ν 
βίποθ {Π6 ἀδγβ οὗ Οοπδβίδηϊίηθ, ἴοο πηυοΐ πορ]οοἰοα ἴο 
ψγαῖί ἴον (86 οοπχίηρ οἵ ΟἸτῖδι  ουϑη ἐἰ6 Εοἰοττηδιίίοι 
τοδίοσοά, ἱηἀοθά, ἰμ6 σοηυΐπο Ῥδυ]ΐηθ {αἰ τ, Ὀπὶ ποὲ 
γαῖ ἴμ6 {011 Βορθ. Οδ!νίπ δηὰβ ἰξ ἢδθσ ποῦγίἣγ οὗ 
ποῖα, ἱπαὺ ἴον {86 ΒΟρα οὔ οἰδγμαὶ βαϊναϊίζοι ῥδυὶ ραϊβ 
ἴδ οχροοίδίίοι οὗἨ ΟἸγσίϑι, Ἐν, μὸ δα ά8, σίους 
Οεϑὺ τ δγὸ ]οβὺ δηἃ ἢΟρ61655; Ὀαυϊ, τόσο ΟἾτδὲ 
ΘΟΠΔΟ85 ζογνγαγα, (Ποτο Βηϊη68 116 δῃὰά ρῥγοβρουγ. 
ΘΙ Ῥόδου υἹ] ; 511} ὁπ μογοοῖνεβ ἰδῇ 6 μαᾶὰ ποὶ 
οὐ αἰἰαϊηοα ἴο ἴπ6 [11 ἀροβίο!!ς δοῃβοϊουβῃ 688 οὗ [6 
Ρογίδῃοα οὗ Ογίβι β οοτηΐπρ ἃ8 ἀϊβίίηοι ἔγοσα ἴδ 6 

Ὀ]οβδθάμοθθ δου ἀθί,  πμθῃ, ἰὺ 8 ἴσια, 6 τὸ 

οοοσαΐηπρ 88 ἔθο ἀϑυθϊορσηθηΐ οὗ ΟΥΤΟΥ, δηὰ 89 εἷσ- 
οὈσηδίδοοδ οὗ ῬΑΓΟΌ]ΔΓ ἘΡα εν, ἀν Ξὰ 11] 

[ ἐ(Ἐὼὸσ εὐ δοϊΕἶγ οὐνίουϑ ΓοδδῸ 
Ῥοίοττοδ δος δαὶ 
ἴδ ποῦ ατιϊίθ [μδὺ οὗἨ 89 δβροκίο]ὶο 508. ΔΙΌΘΝ ΙΔΟΣΤΘ 1" 
ῬΕΝΙ γν Βούγονασ, ἰθ {818 ἔγιο οὗὨ ἐδ {ἴσῃ 85 [πὶ 20] νοὰ, 

ττοδίΐου. ἴῃ ἐδ τι τρε οὗἨ ἰὴ χιοτὸ ατΐπαοι δ 
Βοΐοστωοσα ἐμοιηβοῖνοδ, ἙΦΗΤΗΟΝ, ΟΑΣΥΙΣ, ὉΊΕΕΚΩ, 
Ἔ ΟΣ, ἄζο., ποῖ 8 1007 ΒίΤΟΙ αὶ πὰ ζοσυϊὰ υὐξογδ 068 8.9 1ουσιὰ ς, 

ΑΝ τ οὗ ΟἿΣ Αὐΐδοῦ πουϊὰ ποῖ ἂο Ἰπδίϊοο. 
ΕῸΥ ΘΧΘΙΏΡ]Θ, ἐσατηοάἱίοὶν Ῥτοοϑάΐωερ ἰμ6 δῦουθ αυοϊδιΐου 
ἴτοῦλ ΟΑΥΙΝ 'πὸ βηὰ ἔδ660 ἩΌΓΩΒ : “ Εσρο αὐπἰοαῦὶο ἴπ νἱίδο 
βαῃιοῖδο ΟΌΣΒΏ ῬΟΣΒΟΥΘΣΔΣΟ νοΪϑί, ἰοίδσῃ σηθσιΐοση δρρ]οοὶ δὰ 
δροσιὰ δἀγνοηϊοβ ΟὨ χέει" --ἜὮθτο ἴθ οτο 15 Π0 χοίθσοῃοο πδδί.» 
ΘΥΟΣ (ο ἀοδίδ οσ 89 ἰπἰοτταϑάϊαίο δίαίθ, αὐπὰ αἰγιΐϊασ ἐθαέί- 
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Ἔτη δἰγοδν ργοϑοηῖ Ὑἱτ [86 Τοτὰ. 16 τὰ0 Βεοῖον- 
τοδίΐου 8 ἃ πουϊχίηρ Ὀδοῖς (0 δὶ γγὁ8 οτ᾽ ἴῃ 8}}} ὁΧ- 
ἰθϊιοὰ ἴον [6 ΟΒυτοῦ ἰπ Ηοὶγ δοείρίυγο, τ δανο 
ἰθοη Βοτὸ ὁ86 οὗ [Π6 ροΐπίδ ἴῃ ὙΠΊΘᾺ ὑπο Ποίοττηδιίοη 
οἵ ἴδ 16ι} ΘΟ ΌΣΥ ποοϑὰβ ἰο ὃὉ6 οδιτίοα γοῖ Διγ ΠΡ. 
ΑΔ νὸ Ἡου]ὰ ναὶκ 'ἴπ ἔπ Ἰοοίδιορβ οὗ Ῥγορῆοι δῃὰ 
Αροδβίῖοθβ, δὰ ἱπ Ῥαγίσουϊας ουθῃ οὗ οὐγ Ῥβῃ], τ 
τπυδί ΓΟΟΟΡΉΪΖΟ ἰδ 88 ΟΡ ἰΔ8Κ ἰὸ αὐἱοκοὴ ΔΩΘῪ (ἢ6 
εἰαιοηῖϊ οὐ ΒΟρ6 ἰπ κηον οάρθ δὰ ρσγδοῦςθ. ΤῈθ 
Ὀορὶπηΐηρθ, τηογϑόνοσ, οὗ αὐραῦ 8 σοῖς Βον {Ποῖὰ- 
βεῖνυϑβ Ἰδιτο ] ἴῃ δἰμλοβὺ 8}} ουδηρο] οι] οουπίσἧθβ. 

ἩἨΟΜΙΠΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

Ὑ. 8. Το οἷοδν ρόδ]ϊησ βουηὰ, ὑπαὶ τίηρβ ουὖἱ 
ἔτοτα ἴδ6 ᾿ἰνίηρς ΟΒῦτοΒ. Φ. Μ. Ηλην: Τῇ δυδίκοη- 
ἴὰσ οὗ Βοῖγθ 800}]8 ΣΩΔΥ Ῥγοάτοθ τυ οὶ τοβοϑοίΐοι [ΔΓ 
δηά πί(ε.---ὦ. Ο, ΚΟΙΒ: Α ροοᾶ τηδῃ ᾿ΔΑΥ͂ ἐβτουμὰ 
᾿ῖ5 οδυποϑίῃθϑβ ὈΘΟΟ6 ἰδ6 ᾿ρΐ δηὰ δαὶ: οὗ ἃ πτοἷο 
περ θοτμοοά, (Κμγχορ Ζοδομιδαῦγιεβ υοπ ἅ. ΘΟ. 
ΚοιΒ, πεδεκέ εἰπερ ϑαπιηιΐμπο υον ΜΒείγαολέμηπσεη, 
διαιϊίγαγί, 1809).---Τ τεροτὶ οἵ [αἰ ἃ δσθοῦ Βα ΥῸΓ 
αἵ Ομδί (οοτρ. 2 Οον. ἰἰ. 1ὅ βᾳ.λ. ΟἨΒΥΒΟΑ͂ΤΟΜ : ΑΒ 
8ἃ διοος -ϑοοηϊοα οἰππηοηὺ ΚοορΘ ποὺ (8 ἔγδρτϑῃοθ 
δδυϊ ;Ρ πὶιΐμ 1.861, Ὀὰΐ ϑομἀβ 1ὲ δἰδι, 80 11|κ6 ΐδθ 
ὩΟδΪ6 θη Κοορ μοί μοῖρ νἱγίυθ βμας Ὁρ τὶ ΐῃ ̓ μότὰ- 
βεΐνοβ, Ὀπὲὶ [πγουρὰ ἰμοῖν τορυϊδίζοῃ ἃτὸ οὗ βοσυΐοθ ἴὸ 
ΤΏΔΩΥ ἴον ποῦ ἱπργογοηθηῖ, ΟἩΒΥΒΟΒΤΟΜ ἰἤθη 
ἔαγι ΠΟ ΤΩΔΙΚ6Β. τηθῃτοη οὗ (06 τοροότῃ δοαυϊγοα ὮΥ͂ 
Μεδοοἀοηίδ, οὗ πδῖο ΤὨ Ββα]οηΐοα 88 8 ῥυίποῖραὶ 
αἷς, γουρ ΑἸοχαπάον ἰμ6 ἀτγοαῖ, πθ0 γ͵ὰβ ποὺ ἩΪΠῈ- 
ουϊ τορϑο Ὀσμο] ἃ ὈΥ [868 ῥτορδοῦ [6ῃ. Υἱΐ. 67] 88 ἃ 
πιηρεοα Ἰοοραγά, [9 βνης88 δηὰ ἴογοθ Ὀοΐηρ (πυ8 
ἀεθοτθοα, Ἡ Βόγον ἢ 6 βοουτοὰ ἰῃ6 Ὑ8016 ποιὰ : 
διὰ δ8ὸ δῦ Βδρροποὰ ἰῃ Μαοράοηΐβα Ὀδοδμ6 ποὺ 1688 
ὈΒΙΤΟΓΑΔΙῪ Κπονπι ἰμδῃ δὶ οοουγτοά ἴῃ Βοτηο ([86 
βοδὲ οἵ {λι6 ἔουσί «ποῦ οτηρίγο οὗ Ὀδῃῖοὶ : 866 Βοτη. 
ἷ, 8).-ΤῊΣ Βαμα: [ἢ Β00}} ΟἰΓΟ ΠΒίδπο68 ἱμοΓῸ ἔτο- 
ΘΌΘΟΙΠΪΎ δγίβοβ ΘΗΥΥ (106 γ0 ἷ8 ἱπάθοα, δἰδϑ, βυ σὴ ἃ 

88 Βρί Σἰ (08] ΘΩΥΥ ; 800 (ὕἰ4]. ν. 26, φϑονοῦντες : 
ῬΏ. 11. 8,4: 1 Οον. χίϊ. 1ὅ βα4ᾳ.) ; θαΐ δυδῃ 1818 180 
ΥΟΌΣ ΘΙΧΟΘ 6 Π6Θ 88 ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΏΘ, δηἀ ΓΏΘΥ ἐποσηϑοῖν 68 
ἅτε Βογα δ οὗ γοῦν ΘΟ ΪοίΒ.---ΖΙΝΖΕΝΡΟΕΥ : ἮΤ ΒΘἢ 
δεθαβ ρ᾽]οσίβοα Β]8 ἰΐπηθ οὗὨἨ ζύδθθ ΠΟῪ δθγθ ΠΟῪ 
ἴδεσο, τοὐοῖΐοο ἴδοὺ ἴῃ 189 ΤΩΘΓΟΥ ἰο οἴοΓ8 σοϊυτηΐηρ. 
“-͵ἼτΒόὸο τοδύτσοουγ οἵ οἴδιοτδ ο οἂν ζδι (ἢ ἃ οοτηίοτγὶ ἴῃ 
υἷα]. ΚΊΈΒΟΝ: [ὑ ἯΔΔ ΔῺ ἸΌΠΟΡ ἰ0 ΔΩΥ ΟὨυΓοΟὮ ΟΓ 
«ΠΥ, ΄ο 4: Ἢ ἔοσρεὶ ρὸ ουὖὲ ἔγοτα ἐβοηοο ἰο οΟἰμο Ὁ 

Υ. 9. ἽοΣ 86 Ιοτὰ θηίογβ [86 Ὠοατί ἰΠσουρἢ 
ἴ86 ροντότία! ργοδομίηνρ οἵ (6 ποτά, (πδὺ 18 ὁυϑθῃ ἴἢ6 
Θοίσθοο οὗ ἃ Κίηρ, ἱδουρὰ ἴῃ Ὠυγ0]6 ταϊταθηῖ.--- 
Ζπικοι: Ῥδὺ] αἰὰ ποῖ τίαθ ἱπίο Τ βοββαϊοπίοα τὶ 
Βαρὶ μεθ δηά ρβοζιρ, δὲ Οδγαΐπαῖβ, Βίβῃορβ, διὰ 
Ῥορίβῃῃ [δραῖοδ ἃγὸ ποπῖ ἰο ἀΐβρ]αν.---ΒΙΕΟΚΕ: ΤῊΘ 
Ἰδοἷβ οὔ 186 δ'ίδσ πσογὸ δοί ἴο Ὀ6 ογοσίδγουση ὮὉΥ ἐδ 

ξδαὴ σσπι, πε μουΐ ἀοθ δέ, 
ἴδοι ἰἰἴος ἀσγε ἴο χίτο ἴδ ποσ]ὰ νδστιΐτρ--- 1} ἘΠ 099 τὰ 6ῃ 

ξιίδας στ οἵ Βαοχοὰ Βοσίνευσο ἰμδὲ (}6 Ἰαδὲ δ οδτιηοΐ Ὁθ 

τδούεγῃ ὠοτίοο, οἵ 
126 ΣΣΌΤΩ 

, 

εἶν. 176α.; 
ἐ ἷα 

2 ὅ 
πρασαταμε τανεκήβ. 

186Υ 1611 δ8 ἐο {1 βογνΐοο (ῃδὲ γγχὰδ ρμαϊὰ ἰο ἐβιθῆ δὲ 
16 Δ]ἰᾺ1.--ΟἌἾΤΙΝ : ΤῊΘ οη οΥὗὨ ἔσθ σομγυογδίοη ἰα 
86 ἰνίηρ αἀοἀ. ΜαΠΥ͂ γθροῦδοθ Βυρογδιϊἰοη. ΟὨ]Υ ἴο 
[Δ}} Ἰπΐο πμδὶ 18 ΤΟΓΒΘ ; [ὉΓ, Ἰοβίηρ Δ}1} βϑῃβα οὗ ἀσοά, 
{ΠΟῪ ΡΪθηρο ἰηΐο ἃ πον] ἀ]γ-ταϊπάθα, ἰγγαίϊοῃδὶ 5 ΘΟΏ- 
ἱοταρύ οἶμδο ΗΟΙΪΥ Οη6.--ΤῊο βαῖηο: 76 τηυδὶ βΚτϑὶ 
0 οομνογίοα, Ὀοίοσο ΜΘ 68 δοῦτο αοὰ.---ΤῊΞ ΒΑΜῈ: 
--ΚΝἧὺ 089 ἰ5 ἀὍΥ οοηγοτίοα ἴο αοά, Ὀυὺ [86 τηδιὶ 80 
888 Ἰοασποά ἰο γ᾽ 6] 4 ἰπη 661 {1} ἴο Η πὶ 88 ἃ βασυδῃϊ 
(ἐπι δογυνξιιζ6)).---ἘΠΕΟΚΕ : ΟΟΠπνθγβίοῃ. ἔγοπι ἰἀο] δ σγ 
ἴο αἀοἀ νγ88 Θογίδί ἢ} Υ ἰῃ ΌΤΤΩΘΣ (ἰπι68 ἃ στοδί σμδηρο ; 
ὰΐ ποὶίμον 8 ᾿ῦ αὖ [86 Ῥγϑϑϑηὶξ {ἴπ|6 ΔΩΥ ἰγἰῆ6, τ θ ἢ 
οἢ οὐδδαΐθηοθ ἴο 186 {τὰ {Π6 4018 οὗἨἁ πρδὶι, Ρ]θα- 
ΒΌΓΟ, ΠΕΒΏΪΥ Θ886, ΠΌΠΟΙ ἔγοτῃ τλ6η, δοοκίηρ ἴο Β8 9 
ΟὨΘἘ Ἰἰΐδ 'ἰπὰ {18 πουϊ]ά, βοϊ ονθ, οομηβάθμποθ ἴῃ [ἢθ 
ΒεορὮ, δὰ δυοῖν 116, ἀγὸ σαδβὺ ἕογίδ ἔγοτλ (16 ᾿οδιὶ 8 
Δ δοιίοη.---ΤῊΣ ΒΑΜΕ: Τθ6 ἰνίηρ δηα ἔσθ Θοα σὴ 
Ὀ6 βοιυϑὰ ΟὨΪΥ ἴῃ βρίγιυ δηὰ ἰῃ (συ (Ὦ : δηὰ ἰδὲ γο- 
αὐΐγοβ ἃ οομβοΐθῃοθ ἔπη ο ἴῃ {6 Ὀ]οοὰ οὗ Ζ6δβὺ8 
ἔτοτα ἀσδὰ πονῖβ. ἱπουὺϊ 16] Οτβΐρ πὶ (9 
γρῦϊ, ἃ τῆδῃ ἀ6418 Ἄἐυθὴ τ 16 ᾿ἰνίηρ ἀοα 88 πίϊἢ 
8 ἀὕτ 140] (ϑόδη ἱγν. 28, 24 ; Ηθ0. ἰχ. 14: Β66 ΦόΒῃ 
ἷ, ὅ-10). 

Υ. 10.--ἰἊἧὅἡ τῆ Βτεὶ οἴδιβο οὗ 8 σοῦϑο, 866 ἃ 
βοοὰ ποὶθ ὉΥ͂ ΒΔΕΝΕΒ.--ὧ΄, 1,..- Ἀκῃὸ Ογβιίδη ἷβ ἃ 
ἸΏΒ ΠΟ βοῦοϑ σοὰ δηὰ γγαϊ 18 [ὉΓ “}6808.---ΟΑἸ ΤΙΝ : 
Ιῃ 186 βοσυίοο οὗ αοἄ, νὩϊο ἢ ἰπ ἰμ6 οογτυρίίοι οὗ οὐν 
πδίυτο ἰβ ἃ ΤΟ ἰδδῃ αἰ βίου τηδιΐοῦ, Μὸ ἅτ Καρὶ 
Δπα οβ δ Ὁ] 186 Ὁ (16 εχρϑοοϊδιίου οὗ Ογῖβί ; οἴδοῖ- 
πίὶβο ἴΠ6 ποι]ὰ ἀγαρβ ὕ8 Ὀδοὶς ἰο ἰἰδοὶζ, δηὰ τ ὕ,ἿῸΝ 
ΘΑΓΥ. ἮΝ αἰἰΐπρ' 0Υ {86 1,οτὰ ἃ πηδίῃ ροίΐηϊ 1. ἴῃ ἰδο 
ἀοοιτίηθ οὗ “2688 δηὰ ΗΪ8 Αροβίῖθβ, 3. ἰῃ τ19 [118 οὗ 
αὶ ἢ οὐ [86 ΑΡοΒβι1]68 δπὰ ὅσϑὶ ΟἸγ β Δ} 8.---ΕἸΞΟΚΕ: 
ΑΒ ἴο νϑδὶ ἰβ Ὀθῃμα, ἔγοθ ἔτοτη δυογυίίηρ ; [ῸΡ 
ὙΠαῦ ἰ6 Ὀσίοτο, πδιοδυ! (ΝΜ τὶς χἰϊ. 88 βαᾳ.: [Κὸ 
χχὶ. 86).---ἰΓ ΑἸΣΟΒΡ : ΤῊ δβρθϑοΐβὶ δδρϑοὺ οὗ {π6 (δ ἢ 
οὗἩἨ (06 ΤΠ 588᾽ ΟἶΔῺΒ νγὰ8 ἦοβρϑό ; ΒΟΡΘ οὗ {86 τοϊυση οὗ 
[86 ὅθι οὗ Οοἀὐ ἴγοπι βϑδύθῃ : ἃ Ὦορο, ἱπαθοᾶ, Θομ- 
ἸΏΩΟΏ ἴο ποῖ ἩΪ(ἢ 4}1 ΟΠ τσ δ ἰπ 41} ἀροϑ, Ὀυΐ ονΐ- 
ἀ ΠΕ οηἰοτίδίποα ὈΥ͂ ἔδοπὶ 88 ροϊπιίης (0 δῇ δνυϑηὶ 
ΤΉΟΓΘ ἱπηπηοαϊδίθ ἰδδη ἰ6 οἰ υγοὶ 868 Βα ΒΘ ΌΘΏΪΥ 
Ὀο]ονοὰ ἰδ ἰο θ6. Οδυίδίη]ν ἴμ686 πογὰβ πουϊὰ γὶνθ 
Π6ὰ δὴ ἰάθα οὗ ἰ86 πϑαρηδϑ8 οὗ [86 οοχηΐηρ οἵὗἁ 
Ομ νῖβι : δα Ῥοσθδρδ ἐπ6 τηϊδυηἀογδίδηἴηρ οὗἨ ἴῃ 61) 
ΤΩΔΥ ᾶγτο οοπίτγὶ υϊοα ἐἰο 80 ποιϊζοι πΏΟΝ 186 
Αροβίϊο οογγοοίβ, 2 ΤΏΘβϑ, 1, 1 βαα.--ἡὐ, []--Ῥ χα. 
ταυδβὲ Ὀ6 ἰῃ οαγηοϑί τὶ [86 οχροοίδιϊοπ οὗ ΟὨ γβιΒ 
Ἑσοταΐηρ, ἢ γὸ σψουϊὰ βἰδπὰ ἴῃ [86 Ὁ] Π 658 οὗ δροϑίο]ο 
Ομγδάδηϊγ. ΤῊΪ8 σαΥτίοα ἢ ἰδ, 1. α Ὑ αγείῃρ, ἃ. 
αὐαραι ΟΥ̓ΟΙΥ Κἰπὰ οὗἁὨ που] αν Βδρρίποβα, δῃ ἃ βογυΐοθ 
οὗ ΡουβηΔ Ὁ]6 ἰδΐηρΒ δῃὰ τλθῃ, Θϑρθοΐδ}} Υ αχαϊπαὶ ὑἰ86 
ΤΟ γ ΔΟΒουρύοα ἰῃ ργϑοῖς 8] δπὰ ἱμοογοίίο πηδίϑγία]- 
ἴβτω, αὐδῇ οἵ ἃ γοβηϑὰ βοτὶ ; Ὁ. δραϊηϑί (ῃ9 Βοιωδῃΐζε 
ἴῃς ονοσ- ναὶ υΐηρ οὗ τῆδὶ γ͵ὸ δἰγοδὰν δύο οὐϑῃ ἴῃ ἰδ 6 
ΟΒυγοῦ, δηὰ δραϊπδὶ βισϊνίηρ ἴον (6 ΟΠ ΌΣΟΙ Β ουϊπατά 
ἀοταϊηΐοη δὰ ρ]οΥῪ ; 6. ἀρδιηβὶ ἔδ]86 ἰ468]8 οὗ ἃ ζτϑαὶ 
ἔαίατο οὗἉ ἰδ 118 οὗὨ παίϊοῃδβ, ἰο Ὀ6 ἰαἰτοἀυσοά ὈΥ̓͂ ΟΡ 
οὐ, δ ἐξ Ἔνθ ΟἸτἰϑδη, ῬΟΥΤΟΡ δηὰ δου ῦ ; δηὰ 
δραΐϊηδὲ (ἢ δὸ ἐγοαυσθηΐ ἰηϊοιτηϊχίαγο, οοπουγγοης 
(ογοσίι, οἵ ἰ86 ποιὰ δπὰ {μ6 κίυγάοπι οὗ αἀοὰ; 2. 
Οοιρίοτί, ἃ. ἴῃ ἴο ἱτωροτίοοιϊοηβ δηὰ βἷῃβ ἰῃ 
ΟὔΓΒοΪτοΒ, ἰπ (06 τοσϊά, ἱπ (86 ΟΒυγοὶ : δ [88 ποῖ 

ἱγὰ [ γρὶ δρροαγοᾶ, ταὶ το 8811 Ὀ6 (1 Φοβῃ 1. 2); Ὁ. ἴῃ 
τοραγὰ ἴο ἰδ6 δυβοτίηρβ δπὰ δι] οἰϊοηβ, Ἡ ΒΙΘἢ ἃΓΘ (μ6 
αἰνίποῖγ ἀρροἰπίοὰ γῶν ἰ0 (π0 διϊατο ρΊοΣΥ, 2 Οὐγ. 

Βοιι, Υἱῖϊ. 17.---ΟἸ ΒΥΒΟΒΤΟΝ : ΤΏ διοσὰ 
ἐδο ροοὰ 'π Ἔχρθοίδῃου.---[άυσαμπαν: ἃ 

ΒΌΓΙΩΤΩΔΙΥ ΟὗἁἨ τῃὴ6 ΟἸ τἰβιΐδη 116 ἴῃ 81} {ἰπ|68 ; δογυΐοο, 
διὰ εχρεοίαἰΐοα. ΤὮΘ 1058 οὐ αἰϑραγαροιηθῃἙ οὗ οἷϊμος 

- {Ἰγε1Π|ολρσοφέπηίςο, ὑποεγηδη Ἰέσο; ΟΑἸΥΙΝ  ὈΓΟΙ͂Σ 
δ πὐῤαρτς βἐαμλαδα, απὰ ᾿ 6 1,..} 
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Ὧ28 ὈΘΟῺ ἴῃ 8] ἐπιοθ ἰπ6 οδυβ6 οὗὨ ἱΠΙΌΓΥ ἰὸ ἐδο 
Ομυτοῦ, ΤῊθ οὁπ6, ὉΥ ἰίδβοὶῖ, ἀορσαῃμογαίθβ ἰπίο ἃ ἀγγ 
τουϊίηο οὗἨ ἀυγ: [π6 οἱδοῦ, ἰηΐο οχοϊθιηοηῦ, ἀγθδτη- 
ἦποββ, δῃὰ ἱπάοϊθηϊς βοιυϊϊηθηί. Τῃθ τὸ 
Δ ΚΘ ὕρ (διαὶ ᾿ἰἴδ οὗὈ ὑγδοίίοδὶ ρου πο 18 Π6 ἴτῸΘ 
διὰ δηὰ οἰϊοῦ ρίονγ οὗ ἴμο ἀοδρεϊ. ΤΊΣ, ἰἰ. 12, 18.-- 
΄. 1.1 Φέεθυδ, (86 Βοϊίνογον ἔγοτα (86 ζυΐαυγο Ἡσδίὶ : 
1. Το τσὶ οοτρϑί ; [86 ποῦ] ἰδ ροίΐηρ οἱ ἴο τηϑοὶ 
(86 ἰυάριηδηῦ: δὴ ἱγτοίγαρδϊο τηδίϊον οὗ δοῖ. Ομ 
ΟὯ6 δδηά, οοβ: ἸΏΘΩ ἰμ6 Ὁ 6] ονἱηρ που]ὰ ἸοΟ 8 
ουί ἰοὸ ἰῃ9 ὄσῃϑ αἷϊδν ἀϑαίῃ; 1 β668 οί πζ, ΒΟΡΘ6Β ἕο 
ποιμίηρ, ἔοθατϑ οί ίηρ, δχοορὲὶ ΝΘ ΘΟΠΒΟΐΘΏ6Θ ἰδ 
βάττοα : ὙΠΟΣΟΔΒ ἰποσὸ ἰ8 0 ὈῸ ἰδρδιοὰ ἃ ἔρασίι) 
πτλίὴ οὗ Οοα, ὙὨΙΟΣ αὐ [Π6 Δρροδγίηρ οὗ Ομ τῖδὶ 88)4}} 
ἩΓΟΥ͂ Ὀυγδὺ οὐοῦ δ, δηᾶ, οὐ Ὀοΐογο ὑμπδί, πτ|}} τα κὸ 
186 οοπάϊιίοι οὗὨ {π6 800] βορασγαιθα ἔγοταῃ [δ ὈΟΑΥ͂ δὰ 
ὈΠΌΔΡΡΥ οοπαϊΐου, ΟἹ ἐπ Οἷον μαπά, ΕΙΕΟΘΕΕ: 
Το τα οὗ αοά, ἰ(8 τον δ οη διζδίηβὲ 81} ὑπρῸ}}- 
Ὧ688 οὗ τοῦ, ἰυάρτοθης οὐ ἰαάθη δἷηβ, ἷἰβ δ γοδὰγ 
πτλτίθη ἄθορ ἰῃ ἴ80 οοῃϑείθῃοοβ οὗ 8}} θη. ὕπᾶος 
ἐπὶ πταῖ δοϊάθ, δηἃ δῦὸ οὐδῇ δΙγοδαὺ στ ΥΟΌΒΙΥ 
ἰοτιποηἰοά ΌὈΥ 10 ἔδασ οὗ ἰὰ ἰὼ {μὶ8 που] δηὰ 1Π6 
ὨΟΣί, 4}} τῆῸ ἃγὸ ηοῦ Ὀοροιίοα δρδίῃ ὈΥ (9 ζοβρεὶ 

ὈΠΐΟ ΠΟΡΘ6. 3. ἴῃ Ομγίδὶ '8β ἀο σοσδῆοθ ὕσοη ἰἰθ 
δυάρτοοηῖ. ΟΑΥΥΙΝ : 10 18 ΔῺ ᾿πΥδ] 8 0]6 ρῥείν!]ορο ἰμδὲ 
Ὀοϊίονογθ, δ οὐϊθῃ δϑ ἴ9 ἰυάρτηθπὶ 8 Βροκοῃ οὗ, 
Κκποῖν [δὲ ΟἸτϑὺ ὙΠ1}} οοσωθ ἔοσς ἰδεῖν ἀ 6] σογδῃοσ.--- 
ΤῊΝ Βαμὰ: ΤΏ τγϑὶὶ οὗ ἀοὰ ἴδ ἃ διίυτο ἰΒΐηρ. 79 
ΔΙῸ ποῖ ἴ0 ΣηΘ ΒΌΓΟ ἰξ ὈΥ͂ ΟΓ ργεβοηΐ δ} οι οῺ8 ἴῃ ἐξ 
ποῖά, 85 ποίην 18 τοῦθ δυϑυσὰ ἔμδη ἴὸ διδίος δὲ 
ἐμ6 δηὐογτηοῃΐ οὗἁὨ ἰγδῃβίου Ὀ]οβδίησα, ὈΥ͂ ΜΟΥ οὗ 
ἴοΓΩ ΠΩ 8 οδιϊτηδίθ οὗ [6 χκτδοθ οὗ ὁοὰ. Ἑδΐι ἰβ 
ἴη6 βἷχιξ οὗ (86 ἰηνίαιὶρ, δὰ 80 ἴ8 ποῖ τηϊαϊϑὰ ὉΥ͂ 
ἴ8:6 δϑροοὶ οὗ [86 ργϑδοιὶ 116, Ὑ ἰδὲ τῃ9 υπροῦ!γ 
ΓΟΥ͂ΟΙ ἴῃ ὑμῖν βϑουγίυν, δὰ πο ἰδηρυδῃ ἱπῃ ΒΟΙΤΟῪ,, 
Ἰοὺ υ8 Ιθδγῃ ἰο ἴδδν (86 τ΄ ο6 οὗ σοὰ [δδὲὶ ἰ8 ζιϊὰ- 
ἄθη ἴγοσῃ ἴΠ6 ογεβ οὗ ἰδ 68}, δῃὰ σοδβὲ ἴῃ ἐπ οδίτω 
ῬΙοαβαγοθ οὗ [06 δρἰττυδὶ 1161 

γλυσηαν: Τὴ (ΠΓ66 ῬΉΓΑΒΟΒ ΔΓῸ ΘΑΌΔΙΪ βογὶρ- 
ἴαγαὶ, (1) Ολγίεζ δαυεά, (2) Ολγῖδέ δαυδ8, (8) Ολτγίεέ 
οἱ! δαυό. ΟουΡ. (1) Εοτα. υἱῖ. 234. ΕρἈ. ᾿᾿. δ: ἃ 
Τίῃ, ἷ. 9. (2}1 Οον. ἱ. 18; χυ. 3. (8) Μαιΐ, χχὶν. 18 : 
Μαγκ σχἱϊ!. 18: ῬΏΠ. ἱὶ, 12. 3 Τίγ 11, 10; ΗοΌὉ. ἰχ. 
28;1 Ῥεῖ, ἱ, δ.--ῷ, 1. 

[ΤΉ 6Γ9 8 ἃ ἀἰβοοῦσβο ὈΥ δίβμορ Κβξβιοσκ ὁ Υν. 
9, 10.-..1,.] 

σῃ. Π. 1-.-19. 

8.8. ΤΊιο Τοδϑα] οηΐδηθ ἃΣῸ ἐμοσοβοῖνοα τἰποδϑοα, ἰδὲ [π9 ΑῬοδΕῖ6᾽ 8 ἮΔΒ 0 υδὶῃ θπίσδσοο, πὲ Ομ οὗ Ὀνῖμο ρότοσ {νγν. 

1,32) ΑΘ}}6 ἀχοσοίϑοϑ δ[8 τηὐη ἰδ ΓῪ ΠΘΠΘΓΑΙΪΥ, ἩΪΕΝ ΠΟ ἐστι ρυσὶ ἐν οὗἨ ῬΌΣΡΟΒΘ ΟΣ τοοϊδβοὰ, Ὀπξ, 86 οὩ 6 Ῥυΐ ἴῃ ἔστιέ ὉΥ 
αοά, Ὀοΐοτο ἐδ ογαδ οὗ Οοὰ (νγ. 8, 4), δο ἐπι ΤἸλοδεδ]ουΐοα δἷϑοὸ Β6 δρροδγοὰ ἴῃ )0 βαϊῥοσίσι ας ΟἹ βοῖ 6 ἢ αρὶσίἐ (νυ. δ, δ), 
Ὁαυΐ τὶ ἐδ σιοδὲ ΧΘΏΘΣΟΏΒ 1009 (ΥΥ. 7, 8) ἀπιὰ 861{-ἀσηγίηα ἸΔΌΟΥ (Υ. 9). ΤΟΥ ἐδοσηδοῖγοθ δηὰ αοα ἀγὸ δ τε ϑαθοα, 

ἐμαὶ 6 δὰ βῆοπῃ ἰπιδο]7 ἐΠσου ρους Ἀπ διηλῦϊο ἰοτνασᾶδ ἐλ Ὀοϊἑονοτα, ἩΒ116ὲ Β6 ῬἨΔΒ οαΣοΐῺ] ἀροῦξ Ὠοΐἰ:β 6150 
Ὁυξ, 88 8 ἔδίδμοσν, ἰο ὅσβοσχὲ θυ συ ἱπάϊγίαυδ)ὶ ἴο ἃ ταὶκ ποσὶν οὗ αοὰ (νγ. 10-12). 

1 Εὸὁν γουσβοῖνοβ, Ὀγοίτοη, ΚΟΥ͂ [ούτε ν 98. Κπουν, ὈΓΟΙὮΓΘΗ,] ΟἿΤΓ δΘηύγϑποα 
2 ἴῃ [ΘΠΌΓΔΏΟΘ, ἐπ Ὁ }: πηΐο γοῦ, τη δῦ 10 γγᾶ8 ποῦ ἱῃ νϑίη [μα ἢ ποῦ θθϑῃ τδίη]ἦ; θμϊ 

δνθῆ δον (λύὺ τ δα βυογοα ὈΕΌΓΟ 8ΠΩ ἼΤΟΓΘ ΒΕΔΙ] ΘΙ ΠΥ οηϊγοδϊοα [Ὀὰὺ Βαν- 
ἵηρσ Ὀοΐογο βυΐογοα, δηὰ Ὀθθὴ Βῃδι ΠΥ ἰγοδίθα]," 88 γα Κηον, δὖ [ῃ, ἐν 
ῬΈΠΙΡΡΙ, ᾿γο ογ6 Ῥο]ᾶ 1 ον αοα ἴο Βροδὶς πηΐο γοῦ [80 φοΒΡοὶ οὗ ὅο νι 

8 [π, ἐν] τηπ0}} οΘοῃηθηϊίοη, ΕΓ ΟἿ οχῃογίδίίοῃ 1068 [8], πού οὗ ἀφοοὶῦ [ἀ 6] υβίοη 7" 
4 τοῦ [γε] οΥὗἨ ὉΠΟΙΘΔΏΠΘΒΒ, ΠΟΥ ἦἾ ἴῃ 

ΔΙ]οτγοα οὗ ἀοα [ἢδΔν6 θ6θῃ ΔΡΡΓῸΥ 

δ γγογνοίἢ 

οἂἢ Ρ 
ἜΥ̓Θἢ 80 [80, οὕτω ] 137 ΒΡΘΒΪ ; ποΐ 38 ἢ 

᾿ ΟἿἿ Ποαγίθ. ΕὉΓ ποῖ 6 } δὖ ΔΠΥ {1126 δρᾶ τψ ψοσαβ οὗ δαίίοΓΥ, 88 γ6 

116: θα 848 [δοϑοσαϊηρ 88, καϑώς } γ)ἷὸὲ ὝΘΓΘ 
ἷ 6οα]" ἴο Ὀ6 ρα ἴῃ ὑγαβύ τὺ [86 σοδροὶ, 
6 Δβἰηρ᾽ τθῃ, Ὀαὺ Θοα," ποῖ τοῖα [πο 

6 ΚΗΟΥ͂ : ΠΟΙ 8 οἷοαϊ οὗ οονοθίομβηθαβ, αὅοα ἷἰβ ὙΠ ΓΏΘΒΒ.: ΠΟΡ οὗὨ Τῇθῃ βουρῃῦ νγὸ 
ἐεοπριι 6 ΟΥ̓ τη6}7 ᾿ ρΊοτΥ, ποι Π6 Γ᾽ οἵἉ [ἔγοτη, ἀπό] γοῦ, ΠΟΣ ψεΐ οὗἁἨ [Πο7Γ ἔγοτη, οὔτε 
πό] Οἴουβ, θη ᾿γ͵1ὸ Ππρῦ ἢᾶνα ὈΘΘὴ ὉΓΑΘΏΒΟΠΊΘ [ΟΡ ὁ βᾶνο 864 ΔυϊδοχΥ,, 

ἢ 88 1Π6 ΔΡΟΒΟΪΘΘ οὗ Ουϊδῦ [Ομ υ β 0 Β δροβί]οβ, Χριστοῦ ἀπόστολοι]; Ῥυῦ ψὸ σοῦ [6 6 
Το05α]" Π]16 "' διιοηρ γοῦ [1π 186 τηϊαδβύ οὗ γου, ἐν μέσῳ ὑμῶν], ΟΥ̓́Θ 88 ἃ ΠΏΓΕΘ 6 

8 ΟΠΘΥΪΒ οἱ Π6Ρ ΟΕ] ἄγοη [88 8 ὨΌΤΕΘ ου]α ΟΒΘΡΙΒᾺ ΒΘΡ ΟὟ ΟΠ] ΓΘ ἢ 7:." δοὸ [7 "Ὁ 
Ῥείη ρ Δϑδουοηδίο Υ ἀθβί γουβ'7ἢ οὗ γοῦ, 6 ΤΟΙ ὙΠ1]Π[1ηρ ὅο ΠΒαγ6 ἱπιραγίθα [[ο ̓ Ἰπηρ8Γ0] 
πηΐο γοῦ ποῦ [80 ρΌΒΡρΘΙ] οὗ ἀοα ΟὨΪΥ͂ [πο ΟὨΪΥ {86 ρσοβρεὶ οὗ αοἄ],᾽" Ὀαὺ 4180 οὉΥ" 

ΟἿγ ἰδῦοσ [101], κόπον] Δα ὑγᾶν 1] : [07 ἸΔοσίηρ [πογκίησ] "ἢ ἰρῦ δπα ἄδγυ, θθοδῦδθ 
9 οὐ ἐδοε [ιοῖ] τ γο ΟΓΟ [ὈΘΟΔΠ167 "" ἀοΑΣ απΐο 18. ἘῸΓ γα ΓΟΙΠΘΙΏ ΘΓ, ὈγΘί ΘΙ, 

ψ6 του ποῦ ὍὈ6 ΘΠδΓροΔΌ]6 [(πᾶὺ γὸ ταϊρῦ πού 
10 ἐπιβαρῆσαι] ἴο ΔΥ οὗ γοῦ, γα ρῥγθϑδοβεᾶ ππῖο 

α ἀοᾶ αἶδο [δπἃ 6οα], ον ΒΟΙΪΥ δπᾶ Ἰῦν 
ψὸ ὈαΒανοα ΟΌΤΒΟΙν 65 Διο Ως; γοῦ [Πδΐ 

ΠΟΥῸΗ 88, καϑάπερ γε Κηον ον τὸ οχβοσίϑα, δπα οοτηΐοσίθ 
[λἀ]ατοὰ ᾿ 

ὙΓΏΘΒΒ6Β, 80 
δηᾶ ἘΠὈΪΔΙΔΟΔΌΪΥ 

11 σο Ἠο] ον 68]; δ 88 
[Θποοῦταροα 7," δπα οὐδτροᾶ 

12 οἱ, Ἀ1Β ΘΙ] άγθη [838 8 1ΔΒΟΣ 18. οἴῃ ΘὨΣ] ΓΘ η],᾽" (μδῦ γ0 γγΟᾺ] 

θυγαδηβοιηθ, πρὸς τὸ μὴ 
οἵ {16 ρὍΌΒΡΟΙ] οὗ ἀαοᾶ. Υα 876 

Τὶ ΟΠΒΙΥ, δικαίως] 
ἴονὸ [ἴο, Οὗ ἴὉΣ γοῦ 

[γοτι, ὑμᾶς] ΘΥ̓ΟΤΎ 0Π6 οὗ χα, δι ΣΎ ΒῊ 
ψ8Πκ [βῆοῃῃ 



ΟΒΑΡΤΕΕΒ Π. 1-12. 2. 

411] πΟΤΓΩΥ [ἢ ἃ ΤΊΒΠΏΘΡ ΜΟΥ, ἀξίως] οὗ ἀοα, ψγο Βαύι οα]]6α [641160}] ἢ 
γοῦ υπηΐο [ἰηἴο, εἰς] ἨΐΒβΒ [Ηΐ8 οὐ, ἑαυτοῦ] Κῃρᾷοτι δηᾶ ρΊΟΙΥ. 

ιῖν. 1. 6 ὕσϑοϊκ οσᾶοσ, γοϊδαϊπιϑα Ὺ τηοδὲ οὗ ἴ)ο οἱὰ Ἐπρ] 16) τοσβίο .--α. Τι] 
8, 1 --ἰ[κενὴ γέγονεν ; ΟΟΣΥΠΊΔΙ : Φίζδῦ σοιοεϑδη, ἰδέ. ΤὮῸ6 ΓΟΙΟΥΘΙΏΟΘ 8 ποῖ ἴἰο ἴΠ6 ΓΟΘῸ 5 (ΠΟ ΘΟ. ἃηἃ την οὐ ΟΣ : 

μδεῖθθθ, ὅζο., 85 πῃ οἷ. Σ], ὅ, εἰς κενόν), Ὀπῦ, ΚΘ ἐ!:0 Γγυδὲ οὗἠἨ (δῖ βϑοοίΐοῃ, ἴο [19 ομδσϑοῖοσ οὔ ἴλ}}9 Αροδβι]θ᾽ 
τολκιϊοῖτγ. ΤΉΏΪδ 15 ΟῊΘ Οὗ [880 038608 ἴῃ Ὑ ΒΊΟΝ ὙΠΟ  ἀπὰ ΗΠ οἰτηβ το ΚΕΡΡ τὺ ὉΥ ΚΟΥ͂ κ0.--.ὦ0ὕ. 11] 

ὃν  πμμαὶς Νὴ προπαθόντες Τὰ δὲ Ὁ0 ογαδϑοά, [411 ἔδο ἰδέο οσί [1081 οἀξξείοπδ οτωὶξ 11, οὉ ον ΒΟ] τοΐηρ οὐ σῃοθ, 

ΑΥ͂ 8.--[λαλοῦμεν οΥΥ. 4 Βῆονε ἰδὲ ἴῃ τὶ6 δοτείθμοα {9 ΣΟΥ Ομδσδοίοσί ζοα ἰδ ΟΡ ΠΔΤΎῪ Ῥσϑδοδίηρ, διὰ ποῖ Ρασί Ὁ" 
Ἰδεῖν τῃδὲ δἱ ΤΉ ϑδδδ]οσίοδ.- -ὦ. ἴὰ . 

δΥ͵ ἘΕῚ μεγηάμν ΦΡΥΤῸΣ, Ἀ6 ἴϊ ἴδ ΒΤ Τοτιοτοᾶ ὉΥ͂ ΤΩΔΏΥ͂, δ ἃ ΔἸ ΤΑΥΒ ΟἸδου ΟΣ ἴἢ ΟἿΤ οἴου ὙΘΣΒίοη, οχοορὲ δὲ 
- ΤΒοδε, ἢ, 11, ἀοἰμδίοπ. ΑἸδοτΊοη, εὗἶοσ 0) 6 Ὑ οἵἵο, ᾿ὔποτηδησ, ἸοοΣ : ἡ» σα ῃ.---]. 1 
ΜΞ: τ 8.--[Βο0 ΕἸ) οοΥ 5 ποῖθ, ἢ. 129 δᾳ.,) οἱ “ [86 δΡργορσίδίθ γσϑοπάοσίηρ ἴῃ ἐμ ἀἰἴοτοτι 03866 οὗ οοπ ἰη ποὰ πορδίοι."» 

ἘΨ. 3.--Ἰτἰοοίοδὰ οὗ οὔτε, Α. Β. Ο. Ὁ. Ἐ. Ο6. [81π.} πὰ βοσὴϑ τηϊητϑουϊοα ΒΑ͂ΤΘ Β6ΓῸ 8150 οὔδε, ΤΟΣ ΤΔΟ τη δηπ, 9 
ν᾿ Ττποιοδην [ΗΔ Βτὶ, ὑὐ ας, ΟἸδῆδυδου, Εοοῦ, οτάδπνογι, ΑἸήοσ 5 ἰδεῖ οὐϊξοι, ΕἸ]οοῖῖ, τὸ δάτηΐϊβ, μονσοΥοσ, 
δας Στολὰΐπρ 8 ΟΣ ἀΟΙΌΙΪΩΙ. ---α, 1,..} Ῥστοΐοσ ; οοσὰρ. ὙΥΊΠΟΣ, ἢ. 431. Ὑοῖ [86 ΟΟΣΤΟΘΡοΩἀθμϊ οὔδε ΣΩΔΥῪ Ὅ6 81}80 ἃ ΟΟΥΣ- 
τοεϊΐφῃ, δυὰ ΔΟΘΟΣ ΑΙ ΠΡῚΥ Τὶροποσ οί μδο ἢ ἐπ 9 δουϑηςῇ οἰ 08 β0}9 Ῥαοῖς ἴο οὔτε. 

ΦΥ͂. 4.---ἰ-δοδοκ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. ἘῸΣ ἔθ τοπμὰ οὗ ἴδ9 νεσῦ, ὀοσῃρ. Βοσ. ἱΪ. 18 ; 1 Οοσ. χνἱ, δ᾽; ῬΆΠ). 1. 10, 
680 ΟὟ ΤΟΘ ΔΒ 8 ͵“πιῦ. 1. , 4.7. 8160 δ οΌ ὰ ὃῦθ δἰ οἸτοὰ ἐΐδ 71} Ὁ ΐϑοὶ 1, 
“τ ΤΡ τῷ Ὀοίοτο Θεῷ ἱφ Ὀγδοϊοϊοα ὉΓῪ διιὰ ὁ6Δ06]16 ἃ Ὁν ΤΊ δομαπιάοσί, ΑἸήοσὰ, ΕἸ]ϊοοῖέ, ἴδον Β. Ὁ. Ὁ.3 

λῶν. 4.-- τῷ δοκιμάζοντι, 8 τοροϊἑεΐοη οὗὅὨἨ ἰὯο Ῥχουίουθ γοσῦ, ἰΏ ἃ τηοὰΐδοᾶ ΒΟΣΙΒῸ ; ΘοΟΙΏΡ. Ε;. Υ. δὲ οὗ. νυ. Ζί, δὰ οἵου 
εἰβοσβοσο. [ Υ. ὅ κολακείας [8 ἰτι 81}. ἠδαββαν δον 1, ᾿ : ἘΙ 

τιν, δε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν. Ἔδο ΟτἸθοῖς οΥοΣ 16 ΒΟΣΘ 10]1ΟἸσϑὰ ὮΥ ὩΘΑΣῚΥῪ 4}} νοσείοσιθ, Ἐπο δὮ δὰ 

ΤΙ ν. 6. 'α τοδηνρὶπ δὶ ταηδοτίησ οὗ Εἰ. Τ'΄. ἴα δι δίδη (ἰ4}}Ὺ μαι τὴ ἀρ ϑνς ἐδ Τ᾽ ΟΥΣ ΤΥ ΟΥ̓ οτρτοῖθσβ ἤγοτῃ Ατῦτο- 
αἰασῖοτ ἴο τὰ, ἘΠῚ οοςῦ, αιὰ Αὐδονίδῃ : 532 σέπ ΑἸ δολόη, σοδοη. αποίοα Ομγυϑοδίουι 86 ἀθοϊἀ θα] ἰὰ ΔΥΟΣ 
οὗ ἰδ βασωθ ἐπ οϑὰ νόψοαυραρὸν ὙΏΠΟΓΘΩΘ Ο Πὶ ΟΧΡΣΘΒΟΙΥ ἱποϊυάθθο ἐδ ΟἾΠΟΙ ΣΘΙΌΣΘΏΟΘ 8160 ἐρτοίοστοῦ ΌΥ͂ ὨΙΔΩΥ͂ ἔτοτι 
Ὑμδοοῤοχεῖ ἴο 7 ὸ δοᾶὰ Ὑ.Κἰ:901): ῦθα δὲ καὶ περὶ χρημάτων φησὶ τὸ, δννάμενοι ἐν βάρει εἶναι κτλ. ΤΌ 
4π ἴΚὸ τῶ ΟΣ δ ον αὐτῇ οσ ἐπιΐο οι, ΟΣ Θοσηΐθο ἔπ ἔνο. 80 “ουίϑέοτ.---7. δ] 

τον 7.---.ἀλλ' (8. δῖ". ἀλλὰ) ή . Β69 οἷ. ἱ. δ, ΟΥἸΕ041] Νοίο Β.--Φ. 14] 
Σ4Ψ, 7.- 5 νήπιος [νήπιοι], ολέἑαλέζο, τ πο ἢ ἀτοδθ ΦῸΠῚ ἀγαπίπρ ΟΥ̓ ἘΠ6 ν οσο ἐδθ Ῥσχοοοάϊηρ ποτὰ, δηἃ 

86 ἀραϊτογίπρ [)6 πηϊΐν οὗ [μ9 ἔρυτο, τοῦδέ Ῥ6 Γοὐοοϊοὰ, [1| 888, βονγουοσ, Τ ΣῪ οομπδίἀθσ8Ὁ}6 δι ἥτοται τοδιυθοσίρὶ 
(Β. σ.: 2..: Ε', 6. 81η.}), τοτδίοσϑ, πὰ Ἐδίμοτ.---ὦ. ἌὭΒ 

δον, 7.--ἝἘὡς ἂν τροφὸς θέλε τὰ δαντῆς τέκνα. Ἦ οὐεὶαν διιὰ Ὗ {Ππίτιδοτι : “6 8938 ΠΌΤΕΘ (ΔΏΥ ΠῸΓ66) τοῦ ]ὰ.""--ΔΟΏτΤηδητι, 
τὰλοτί, ΑἸοσὰ, ἘἸἸϊοοῖξ : ἐάν, αἴτος Β, Ο. Ὁ, ἘΔ Ε. α. ἄο., ὃτι ποΐ Β΄η.: Μέδηγ, ἰῃο ΑὉδασΊθη, μα γὸ 8 οἷοι ΟΣ 

8 Ῥοτίοῦ δῇοσ ἐν μέσῳ ὑμῶν, δὰ αἰΐδολ {16 οἸδτιδὸ 88 Ῥχοίδδὶδ ἕο ψσῃβέ {0]]1 Οὐδ ἰῃ ν. 8.1. Εταϑσουδ, ᾿δοῦσωδατ, Τίθο; 6» 
ἀατί, ΑἸδοτὰ, Ὑ οτάσποσι, Ε ἱ ἀκφρνλμν ἀφαρρῦλαι μερεαυ στο τιῤήμς διιὰ δἴξον [ξ, ΕἸ Ποτέ τορασαάΐη β ἔμ6 Ο]6089 “ ὈΟΪὨ 86 δὴ ἐ]] δῖσα- 
ὥοει οὗ Ἐδ)6 Ῥγϑοράϊΐπα πογάδ, αῃ)ὰ δα [0 υνγοϊϑδίβ ἴο {9 70] οὐ." Βαὶ (δϊ8 ἀϊνϊἀοὰ ἀν ἐπ βοση ον δὶ ἀϊδίγαοϊδηρ. ΤΏ 
εἱταῖο οὗὨ 186 Βυτεϊηᾳ, τοί ΠῈΣ ἢὩ0 ἀουδί δυρκοδίβ πα 6 δδιὰ ἰῃ τὶ 8, Ὀπ| σ8Π ΒΟΔΙΌΘΙΥ ὯὉΘ 8 ατασωτηβεϊοα) Ὀχοίδαβ ἰὸ ἐξ, ἀπὰ 
ποῖ τινα ννέ στ α΄ ΠΕΡ ΏΔΕΙΥΕΙ ΘΟ ΘΟ ΟΠ ἹῈΗ ἐπ τον ῬτοῦσσρΣ, Οα ἴδ9 τ80]6, 1 ὑγοίοσς 9 δεσϑηκοιηθῃς οὗ οὐσΣ Εη χἸἑδ α:- 

οΟ]0η.--.0. 1. 
ὁμειρόμενοι.---ἦ, Τῷ 
ΟὨ ὩΟΥ͂ ἐδ ΒΕΓ ΕΝ, [811] ἐδ) τπιαΐδ]9, δι ΣΔῺν σΏΣΒὶνοθ.--. 1, 
ΨΊΟΪΪ δυὰ Ἡμποῖπιβ, πὰ Ἰδαῖος τοσβίομδ βΘΏΘΣΘΙΪγ.-- ὦ. 10. 
ΟΣ οἴ081 οἀϊιίοιβ, 8 δυκία! θὰ Ὁ δὐθπηάδειὶ πηοΐ8ὶ δυϊδοσί ἐγ. ἱποϊμ της Βὲῃ. 

Οτησηοάδεοι ἰο [8 διιρροδϑὰ ῥσχϑδϑιξ {ἶτηθ οὗ εὐδοκοῦμεν.--. 1. 
δουὰ Ὀ9 οδῃοθ θὰ [88 10 ΠΟΥ͂ ἐδ 1 ΠΙΘΑΣῚΥ 81} οσ 6081 οὐϊοτιβ. 1ὲ ἐδ τα τα 

0 οΥ̓͂ ἐδο ἱτηρογίροῖ, Ὡσΐ, 895 ἘΒρῚ εἢ Ὑογεὶοι, ΕἸ] οοὐὲ, ὅκο., οὗὨ ἐδ ῃγοβϑι. 
πὰ ΣΩΔΏΥ ΟἴΒΟΓΒ, ἄζοτα ἴδο ϑγτίδο ἴὸ ζυὐποτηδιισι. ΟΡ. οἰ. ἐ, ἼνττμοΣ ἐδὸ 

Ὧ6. δᾶσωθ σοϊδέξοσι ἐο νυ. 13 δὲ ἐδ οἶμοσς πὸ Ῥασεοἶρ]οθ νοΐποοι ἩπὶοΝ ἰξ 

ῃηδοοᾶ Ῥοίίοσ δἰ ϑεϊθὰ (88: -ὁμενοι [[ΐκ, τ οὶ τὰ ἀου εὮ] Ὀοΐοσο, ὁπ ὁ 
χρὰ ὃν Βίη.--. 1..], Δηὰ τδϑ ἐῃποσοΐοσθ δὲ ὅσχοί ἑδυοσοὰ ΌὉΥ Το δτοδὴς δυὰ 115» 
6, [ἀποτηδεσι [Βοϊροὶ, βομοίξ, ΒΙοοιηδοὶὰ, Αμοκχὰ, ἙΠοοΐΙ], ἄσ, ἐ 86 δραΐῃ 
γζθαι ἷἰ ΟὨΪΥ͂ ῬΆΔΕΙνΟΙΥ [βόσὴθ μαρτυρόμενος 8160 δὶ Αοἱθ χχνὶ. 22.--- 
Ὡ ΟΟΡΥΪΙΑ, ἴσοτα ἐδ δἰτ  σ  Υ ἰη δου ἰο παραμνθούμενοι. [1,ΔῈ ἢ ὙΟΙΒΙΟΏΒ 
Ἰϑϑολιοῦνσπι. ΟΥ δοδόμοϑῆ ; ΒΒΘΡλΒ δηᾶἂ ΟὈΟΣΥΌΘΑΣΟ, οὸ αὐηγο; ΑἸήοσά, ἰο 

τς νιν μῶν πν ππνῆκ στεννν τἰττννν κ.ὼ. ζϑοῖς ἘΏ6 ὙΟΓΙῈΘ ἷ8 μηβῤρὶν δφς δυο: ““ΕγΘΏ δΔ γὰ ΚΠΟῊ ΒΟῊΝ ΟΥΟΣΥ ΟἿΘ οὗὨ γου, 
86 α δοῖμοι εἰδ σσῃ Ομ άται, νὸ ὀχμοτίρα τοῦ, δπὰ ἐπος ἀτβεθαυ δὴ δι) γοα." ΑἹΊ ἐδ δοουϑαϊλνοα ἃτο ἀδροπάθηϊ οἡ (ἢ. 

τα, δοιὰ ἐδογαίοτο ἘἸἰοοῖθε ἐσασιδίδιίοσι : “" ΕὙΥ̓ΘΏ 88 γ7ὺ ΚΠΟῪ ΠΟῊ ἴῃ Τοραγὰ οὗ ΘΥΟΤΥ οπ0 οὗ γοῦ 1096 α͵( δο, ἃΒ 8 
ἐπ Ὠἷδ ὉδΌ8] οχϑοῖ» δὲθ οὐ οὨἰϊάζοσι, ὁσοχζιίίης γοῦ δηὰ οποουσαρίηρ ψοῖ, δᾶ οδασχί: ψοι," ἰδ τδπτῖσια 

ες ---(ὅὃ. 1,..} 

845 Ψ΄ 12.--ἰΕῚ περιπατῆσαι οὗ ἔδο ἐοαέμϑ »δοθρέμδ, ΒΟΒΟΙ͂Σ, ᾿ΔΟβπιδτιη, Τὶ δομβοηιδοτή, ΑἸίοσὰ, ΤΠ οσάσοσίι, ἘΠ οοἱέ, τοϑὰ 
παριπαταῖν, ΟΣ ΘΌΪΠΟΥΪΕΥ οὗ τηλη πδοτίρίδ ὉΠ614] (Ἰποϊυάΐπα Βὲτι.) δῃᾶ οσυγεῖνο,-ὖ. Ὧ 

36 Ψ΄͵ 12. -- [καλοῦντος. Α. ἀτπὰ δὲπ., τὴ ἃ ὕϑιν ουσαῖγο τρδιυδοσὶ δ, τοδὰ καλόσαντος.-κὖ. 1.,. 

ἘΧΕΟΘΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΒΟΙΤΘΘ ἰ0 6880} 188} (Π6 δοοοῃά, ὑπαὶ οὗὨ [06 ΒΙΓΔΏΡΈΓΒ, 
ὁδὶ 88 1:0 Ἰαϊτύον βοῦνοβθ ἰὸ δβί δ 88} (86 βΚγβὶ (οοταρ. 

1, (7. 1.) Ἐς γουσβοῖνος ἴζηον.--- οὐ πο | οα ΟἿ, ἱ, 8, Νοίο 1). Τδαὶ οἷ. 11, 1 ὈομὶπΒ τῖϊ Ἐἢ)6 Βδτὴ 6 
οοαιβιτηδίίοη δηὰ οἴθδσονρ οἰποϊἀδίίοῃ (γάρ) οὗ [86 | αὐτοὶ γάρ 8ἃ8 οἷν. ἱ, 9 ἰ8, οὗὁἨ δσοὐυγθο, δοοἱἀθηΐαὶ; ΟἿΣ 
δἰδίεεηοεΐ οὗ [δ ἰἰρὴνἧν Ὀτγοίδγοη τορδγαϊηρ μἷ8 θη- [ αὐτοί ἀοθα ποῖ δβίἰδῃηὰ ορροθοὰ ἰο ἐμαὶ αὐτοί 88 Βα ἢ 
ἴσδτοο δὲ Τμρββαϊοηΐοα (οὗ. ἱ. 9), [86 Αροβιίϊο ΠΟῪ δρ- | (ἐλδί, ἰμάοοᾶ, ἢΔ5 αυἱο δον σοΐθγοηοθ, ἰὸ ἡμᾶς οὗ 
Ῥ66}6 δὶ 88 Ὦ6 Πλὰ ἀ0η60 ΟΌΓΒΟΙΙΥ αὐ οὗ. ἱ. ὅ, | ν. 8), Ὀαΐ ἴ0 δἰγδηροτθ ΠΘΏΘΓΑΙΙΥ, 85 ἰπ ἰπ9 Βοαποὶ καὶ 
ἴο εἶνε τϑοο]ϑοιΐοι οὗ (16 Ἰοββδιοηΐδηβ ἐποπιβοῖνοϑ [ ἡμεῖς οὗ ν. 18 ΘΟΥΓΟΒΡΟΙδ ἴἰοὸ ἰϊ.---ΤἼθ ἀοία1}8 [ῃμδὶ 
απ ἴ6 πυρ᾽οο. Ηδποθ ἴπΠ6 δὴ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΏΒ,  (ΟἸ]Ο το, ἴῃ ἴδοὶ, ἱπίθ!]ρῖ]θ ΟἾΪΥ ὁπ ἐμ6 δβυΡ- 
«ἔσοδος πρὸς ὑμᾶς. Ὗ τοὶρἢιὶ 641] οἷ, ἰΐ, 1--12 δὰ 6Χ- ] Ροαϊοῃ, ὑμαὶ [6 Αροβὶΐϊθ 8 ἰο οοῃξυίο οοτιδίῃ 
Ῥἱαπκίίοη οὗ ἐμ0 ὁποίαν, οἷ. ἱ. 9, Ἰυδὺ 28 ἐδ0 πῶς  ΔΒρΟΓΑΙΟΏΒ ΟἹ δΐβ ῬΘγβοῦ δηα τηϊηΐβίισυ. ΔΙΘΓΟΙΥ ἰὸ 
ὀπεστρέψατε 5 [Ὡδη οαττὶθα οὶ ἰῃ οἈ., 1, 18-16. ΤῊ | Βίγοησίμοῃ [86 ΤΠ οββαϊ οηἶδηβ (ΟλυνΙΝ, ΤΌΝΕΜΑΝΝ, 
«οὐτὰ ταδί τηοηγ, ἐμδὲ οὗ (λ6 Τ οαϑα] οηΐδηβ ἐμοιυβοῖνθβ, ἰ δὰ τηοβὶ), μ6 γουἹὰ ποῖ δχραιίαιθ 80 σωῦοὶ δἱ ἰαγρᾷ 



Φ8 ΕἸΒΕΊῚ ἘΡΙΕΤΙΕ ΟΕ ῬΑῦὺϊ, 

Το 
Ιραβὶ οὗ 4}1 τ βαοὶ δοϊ θα ρτγοϊοβίδιοτβ (νυ. ὅ, 10) 
δηὰ βυσὴ ἔγοαυσῃὶ ΒΡΡ64]8 ἰο (6 τϑοο ]ϑοϊου οὗ ἐδ6 

ου ἰδ6 δσχοοϊ]οηςΐε8 οὗἁ 18. βοσνΐοθ δηλ 

γοδοβ (ντ. 2, ὅ, 9, 10, 11); θυῖ δε δῃίοτβ ου θοδϑί- ἰ πάσχ' 
ἷπρ; ἴου [06 Β4Π|6 ΤΟΆΒΟΏ 88 ἰῃ 2 ΟΌΓ. Χ.--Χ ϊ., Ὀ6- 
οδυδο Π6 τηυδὶ ἀοΐομα Ὠἰπη86 1, ΟἾ]Υ ἰὐ 8 ποῖ ἤθγ ἴῃ 
ΤἼοββαϊ ομΐοδ δὴγ ἰδοίουΒ ἀοΐῃρβ (μαι Π6 ἢ88 ἴο ὁοῃ- 
ἰσπάὰ πίϊ, Ὀὰΐ ΒἰΟΡΙΥ ἰ.6 ἱπδιπυδύώοηβ ἩΠΟΓΘΟΥ [86 
ὉΠΌοΙ ονίης; ΤΙ ΟΒβα]οηΐδὴβ δουρί ἀραΐῃ ἰο ἩΠΒΑΓΑῪ 
ἔγοτῃ ἴῃ6 φοβρεὶ ἱμεῖν Βεοϊϊουίης Εἰπάγοὰ δηὰ πεῖρῃ- 
Ὀοτβ. [Ι͂ἡὴ πμδὶ ἴῃ686 ᾿πβίηυδίϊ 8 οομβίειοα τὸ ἸΘΆΓΏ 
ἔγοπλ ἰμ6 ποργαῖνε οἰδυβοβθ, νυν, 1, 8, ὅ βᾳ. ΤῺΘ ΥΘΙῪ 
λοι {παὶ ὨΘΑΥΪΥ Οὐν Θητἶγο Βοσο Ῥγοοθθᾶβ ἴῃ οἶδυβοβ 
πὶ οὐκ δὰ ἀλλά (γν. 1-2, 8-4, δ--9) βίον, ἐμαὶ 
Ῥδὰ] ((Δγουρὰ ΤίτοΙ ΒΥ) μα θθθῃ ἱπίοιτηθα οἱἁ ἔδ]βε 
ΔΒΒΟΓΊΟΙΒ ἰῃ τοζαγὰ ὑ0 Πἰβ8 Ομοσδίϊ η8--- Δ βοοοαΒ, ἴ0 
ΠΟὮ ἰὉ 88 ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ [ὉΣ δἴγη 0 ΟΡΡΟΒΘ6 {Π|π ἰγυϊῃ. 
ΑἸγοδὰγ ΒΊΣΘΟΣΒ μ88 σοι αγκοα οὁα Υ. 8: Α ἀρηϊδ) οὗ 
(͵8 κἰπά ἤτοι 189 Αροβίϊο ἱπάϊςδίθβ, ὑπαὶ βυοῖ ἱπ)- 
ΡῬυϊδίίομβ ὯΔ ὈΘ6η οαβὲ ΟὨ ιἷἰπὶ δηά .ι18 ὑγεϑδοδίην. 
Αμπὰ βδγβ ἘΟΟΘ ΙΏΟΓῸ ῥΓΘΟΙβΟΙΥ :  μοα ἴ80 ΤΠοΒ88- 
ἰοπίδῃ οοηγοσίθ τοβοοϊθὰ οὐ ἴῃ6 οἰἰδηρο ἰδδὶ Πδὰ 
ἰδίκοη υἷδοθ τῖϊῃ (θθπλ, ἰδ πιΐρεϊ ῬΟΒΒΙΌΙΥ οοοὺγ ἴοὸ 
ἴδοπὶ ἐμαὶ δῇ ὈΠΚπον τρδ8ῃ, οὗ (86 πᾶπιὸ οἵ Ῥαυ], 
δὰ οομθ ἰο ἰἰοτὰ οὐοσ ἴδ δοὰ ὙΠ} οογίδί ἢ ΘΟ Πὰς 
Ῥδηΐομϑ, μϑὰ ρσγοδομοὰ οὗ ομα Φοβὺβ τοῦ μ0 οΔ]16ὰ 
ΟἸὨτίβί, διὰ οὗ πβοπὶ ἰποΥ δὰ ῥγουϊουβ οδγὰ 
μοι ΐηρ, δηὰ μαὰ Ἔχμογίοα ἵμοτὰ (0 μαϊϊονο ἴῃ Ηΐπι, 
διὰ βοῦν Ηΐπ 88 {ποὶν οσᾶ. ΕῸ ΠΟῪ γὸ ἃγο ΟἾσίδ- 
ὕδῃβ, [ΠΟΥ ΤΩΔῪ βάν ἱμουραΐ, ἩΒΘΓΘΔΒ ζΟΥΤΩΘΥΙΥ͂ 19 
ψόγο Οομ 168 οὐ δον. Βαυΐ, ἴῃ τρδικίηρ [818 ΟἾΔ ΚΘ, 
πᾶν νὸ ἀοπθὸ τἱρῃς ῦ 18 [06 πδιηθ, ἴ86 ἔμί ἢ, {86 
ΒορΡα οὗἁὨ Ογβιίδηβ οὶ ἃ ἔπηρ οὗὨ υδηϊ Υ7} ΑτΘ ἯΘ 
ποῖ βυδογίηρ ἴον ἰζ ὕ0 πο ρυγροβο "Ὁ Ηδβ ποί Ῥϑὺὶ] ἀθ- 
ςοἰγοά υα ἢ [18 ἐΐ ποὺ δβοιμδ [δἰδομῃοοὰ [μδὲ ἢθ [88 1] κοὰ 
ἴο υϑῇ Απά, Ῥορίάθ8, οὔὖῦ οουμίγυτθῃ Πο]ὰ ΐ8 
ἐοδοπίηρ ἰο ὍΘ ἃ 0]. ἘΤθοθο ἱμβουρη 5 δῖῸ ΠΟῪ 
τηοὶ ὈΥ Ραϑὺὶ ἴῃ οἢ. 11, 1-16. 

2, Οὖκ ϑηΐσζα:οθ υπῖο γοῦ, ἐμαὶ δἰ δεῖ ποὶ 
Ὅσοι ναὶτ.---Τ} 18 18. 186 Βγδὶ οὗ 86 ἐτηρυίϊδίοηδ. 
κενή, ΘοΡ. 1 Οον. χν. 14, ΞξΞ β:ρίγ, ἰ(]6, πἰϊποαυὶ 
ΡΟΥΤΟΣ ΟΥ Βυ ρδίδησθ, ὕΠγοΑ]; (ΕΟΌΜΕΝΙΙΒ : μῦϑοι καὶ 
λῆροι; ΟΑΔΙΥΙΝ : υαπα οεἰεηίαξίο ; οοτορ. οἷι. ἱ, ὅ, οὐκ 
ἐν λόγῳ μόνον, δῃ ἃ {π6 δΔη {ΠΠ 6518 ἸΠΟΣΘ, 88 ΠΘΓῸ ἴῃ γν. 3. 
Νοῖ, ἸΠογοίογο, ξξῷ ἰἢ ταΐῃ, ἔγυ 688 (ΥὙΤἹΗΕΒ, ΕἸἼμΑΤΊ, 
ἄἂς.}, ΠΟΡ γοΐ δὲ Ὅὔθθ ΡΟ ΘΥΪ688 δηὰ {γ0}{16885 (ΣΕ 
ὝΥΕΤΤΕ, [90ὙὙ111}]}, ΠΟΙ αραίη --- ἀδοεϊ ει}, ἢ 
(ακοτιῦ8.. Τηο γέγονεν, 88 ἀἰδεϊρυ β6α ἔτοτα (89 
Βὶγ}6 ἦν ΟΥ ΘΟσθῇ ἐγένετο, ΘΧΡΓΘΒΒΘΒ (6 ΒΟΟΌΓΘ 6ΟΠ- 
ΒοϊουΒη688 Οὗ Δ ΔΟΟΟΙΩΡΙ ΑΒΘ, ὉΠ85581140]6 ἴδοῖ. [Ι͂ῃ 
(806 οτρίηαὶ [86 δυν͵]οοὶ οἵ 6 ἀδρϑηάϑῃηῖ οἰδιδο ἷβ ὉῚ 
δ οτος ἰάΐϊομι αἰϊγδοίθα 8ἃ8 οὐ᾽οοὺ ᾿πὺο (86 ῥτίηοΐραδὶ 

086." 
8. (. 2.) Βυὶ Βενίηρ Ὀοίοχο πκυδοχοά, ἀο.--- 

ΤῊο οδυβο οὗ δὰ ἰά]6 ῬαΌ]οΡ 18 ὁπ ἴοσ πδίοϊ ἢ6 
ἀο68 ποῖ Βυρτηϊ ἰο βυβοσίηρ, απὰ δι}}} 1688, θη ἢ6 
[ιδ8 7αδὺ πὶ αἰ ΠΟΥ δυττηουπίοα ὁΠ6 ἰτίδϊ], ἀ068 Πα 
δρϑίΐῃ ΟΥ̓ ΔΡΡΟΔΣ ἴου (6 βδῃη6 οδιιβθ, Ἔβρθο δι 
ἰῃ ἃ ΠΟῪ σομβϊοί. Α ἄθορ θϑιμθδίῃοββ πῃ βυδογίην, 
δηά γοῖ, δίοης τί ἰδαι, δῷ ὑπ θδγοα δἰ δου δρὰ 
Β ΘΙ ἴῃ ἷ8. οΔ]]ησ, διοπτοὰ Ῥδὺὶ] ἰο Ὀ6 ἃ Τηδῃ 
ΜΏΟ86 80 ο6 ἴΠ6 ΤῊ 588] οἶδ 8 ποοάϑαὰ ΟὨ}Ὺ ἰὼ 
Γ608]} (καϑὼς οἴδατε), ἰῃ ΟΥΘΓΡ [0 Ῥογοϑῖνθ {Π|0 ὙΒ ἘΠ Υ͂ 
Οὗ 186 Βυβρίοἰοηδ 8] 6564 δραϊμβὶ ΐω. ΟὗἁἨ νῆδὺ δοτὶ 
[6860 ὝΕΣΘ, ΙΩΔΥ 6 ἰπἴοιτοα ἔζγοσα Αοίβ χυὶϊΐ. 6, ἢ : 
τἰρ]οδάογβ, δδιίογοσβ οὐ ἰ86 ῥθορΐὶθ, δι ἰζίουβ ρογ- (ἢ 
ΒΟ ἯΠῸ “δουσῃξ ἰδεῖς οὐπὶ δαἀνδηϊαρθ.-- -Οὴ ἴΠ6 
βυβετίηρθ πιο (ὴ9 Αροβίϊθ, ἱπητηρθαϊδίο Υ Ὀοίογα 
«προπαϑ.) ᾿Ϊ8 αγτῖναὶ ἴῃ ΤΠ οββαϊοηΐοα, μδὰ οπάυτοα 

5 (Απὰ 60 ἴῃ οὖν Ἐπ ρΙἶδὴ Ψοσείοη ; τ ΏΟσϑαδ ἐδο 
ἐδ) : Σὸ ἔποιο ἰλαΐ οὐμρ" ἄο...0. 10] μὰν ξυυ εὶ 

ΤῸ ΤῊΕ ΤΗΕΞΒΑΓΟΝΊΑΝΗ. 

εἱ Ῥλἐρρὲ, θΒ60 Αοἰβ χνὶ. 12 βᾳᾳ. Ῥδὺυϊ δά ἀβ ὕ β  ε: 
σϑέντες,͵ ἱπευϊέπσίὶν ἐγοαίοα (οοταρ. Μαὶῖὶ. χχῖϊ 6 - 
1Κο χνἱ, 22), ηοΐ 80 τη! οῇ ὈθοδυΒ6 προπάσχειν 16 

εἰν ἷβ ἃ υοζ πιράΐα (1, ΝΕΜΑΧΝ), Ῥὰὶ Ὀδοδαθο 
ἘΠῚ} ἢ18. ΒΙΓΟΏ δοη86 οὗ ΠΙΡΏϊ μ6 δὰ ροουϊεδνῖν ἔοὶς 
ἴδ6 ἰγτεδίσηθηϊς τϑοοϊνοὰ ὈΥ ᾿εἶπὶ δἱ ΠΝ τὸ Ὀ6 
ΔΙΌΙΓΓΑΓΥ δηὰ υηΐυδὶ: 866 Αοἰβ χνὶ. 87. ἴο Βαο 
δἰἰσος ἔδαίυγοθ θυ οχίθμβ [Π6 ΠΔΙΤΩΟΩΥ͂ ὈΘΕΘΘ ἢ 
(86 Αοἰβ δῃὰ ουν Ερΐβι168, 

4 ο τττοσὸ Ῥοϊᾶ ἔπ οὖν αοᾶ ὅτο.---παῤ- 
ῥησιάζεσϑαι, ὁμοῦ ἀραΐῃ ἱπ Ῥαυ}8 πτϊπρβ, ΕΡΏ. νἱ. 
20, δηὰ ἴπ ᾿κθ τρδῆποῦ οὗ [86 ῥγϑδς οὗ 86 ψῸ5» 
Ρ6] ; ἐγθαυθηι! Υ ἴῃ (86 Αοἰβ, δῃὰ ἱπὰ ἐσοορὶ οἷ, 
χυὶ. 26, ΟὨΪΥ οὗ Ῥδὺ] ἔγοιμ [ἷδ σομνογδίοα ου νδγάβ, 
“ἰδ. ἰχ. 27, 238; χίϊὶ, 46. χίν. 8: χὶσχ, 8: χχνΐ, 96. 
Ἐτϑδάοσῃ δηὰ Ὀο ἢ 658 ἰῃ ὑθβμμ ΠΥ τὰϑ ἱμογείογε ἃ 
Ῥτοτηϊηθηὶ ομαγδοίογβιϊς οὗ ἰϊ8 Αροβίϊθ. ΟἸβΗΑῦΒΕΝ : 
παῤῥησία 8 ἴἰμ6 ουϊνατὰ οχρτγοθδίοῃ οὗ σληροφορία 
(οι. 1. ὅ). Μογθόνοῦ, παῤῥησιάζεσϑαι ἰδ ποὺ Ὦθτ6 ΞΞ 
ἐο δρεαΐ ΟΥ̓ »γεαοὴ γγοεῖν͵ δο ἰμαὶ λαλῆσαι Βουϊὰ ὈΘ 
8ῃ ἜΧρἰίδηδίοσῃ ἱμδη εἶθ τοβοϊνδϊο ὉΥ: δο ἐλαέ (Ὠκ 
Ἧ ΕΤΤΕ, ΚΟΟΗ, [ΕἸΠΙΘΟΤῚ : 80 ἀ8 ἴο ΟΓ 8} ἴῃ- 
βηϊθνο οὗ 86 Ρυγροδα: ἐπ ογάεν ἐλαΐ (Βοδοῦῦ) ; δαὶ, 
88 ἴῃ Αοἰίϑ [{Π|, 46 [Ὁ] ἀῃὰ χχνΐ. 26, -- ἐο αἀοέ εοἱέλ 7γε6- 
ἄοπι απὰ αἱαονίίψ, ἀπὰ λαλῆσαι 18 ΒΤΆΡΙΥ Δῃ ἰπβοΐἶνο 
οὔτδε οδήοοι (ΌΝΕΜΑΝΝ), 88 ἰῃ ν. 4 πιστευϑῆναι. [Απὰ 
80 ΑΙΙΕΟΚΡ, ἯδΟ ἰΣΑΠδἰαῖθβ: ἢ τοέγὸ οοπβάεπί. ἘΕπ,.- 
ΚΙΟΟΥΤ, οἢ ἐπ6 Οἷον ἢδηά, σοπιρατίηρς ΕΡΏ. νἱ. 20 
διὰ Αοἰβ χχνὶ, 26, ἀρτϑοδ πὶ ᾿ς ὝΕΤΤΣ ἴῃ (μΐηκ- 
ἴπρ ἰδαῦ “10 ἰάθα οὗ Ὀοϊὰ δρεθοῖ, ὀυθὴ ἱδβουρἢ 
τοι ογαίθα ἰῃ λαλῇσαι, 6ΘΔὴ ΒΟΔΙΟΘΙΥ Ὀ6 οχοϊυάοά,᾽-- 
. 1.1 δ μὰ, βαγϑ Ῥαυϊ, 118 παῤῥησία, ποὶ ἱπ 
οὐυγβοίνοθ, Ὄβρθοΐδν αἴθ βο οχροσίθησοθ, Ὀσὺὲ 
ἐπ οὖς αοα (ἰῃ πΒοπι, δ8 ἴῃ ΟἿΣ Ββρί τυ] }16.616- 
τηθηΐ, ἨΘ ᾿ἶνθ δηὰ ἰδῦου : 866 οἷ. ἱ, 1, Ποοίτίπδὶ] δηἃ 
ἘΚΐοαὶ, 1). Νοῦ ΤΩ ΘΓΟΙΥ ΜΒ ἰδ πὸ 1016 ὈΔΌΡ]ον πὶιὰ 
ἩΔΟΤΩ ἴΠ6 ΤὨΟΒΒΑΙ οπΐδηβ πδὰ ἰοὸ ἀο-: ἰΐ ν͵δϑ ποῖ, 
πάγην] ΦΘΏΟΓΑΙΙΥ, ΔΗΥ͂ ΤΊΘΓΟ Τη8η, Ὀυΐ ἀοὰ : διά 

Οοα Ῥαὺϊ ἀδγοα ἰο ς8}} ἰδ σοᾶ, Ὀδοδυδα αοὰ 
ψί Ὁ] γ ουποὰ Εἷπη, δηἃ 6 ΤΉ ΘΒΒΔΙ ἢ 8 ρογοοϊνοὰ 
ἷπ ᾿γοἷρ φοπβοΐθῃοα (2 Οον, ἱν. 2; σν. 11) ἰδεῖ ἴῃ 186 
ὕπο οὗ αοὰἂ Ῥδὺ] ΒροΟΙΚΘ δῃηά δοὐϑὰ. ΘΓΟΙΌΓΟ 6150 
Θ ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ δά ὰβ : ἴ)9 ζοῦροὶ οὗ 6ὕἸοὰ; Πο μδὰ τοὶ 

Ὀτγουρὴς ἴἰοὸ ἰδαπὶ ΔΗΥ͂ ΕΙΩΡΙΥ͂ ΠΟΡ ΔΩΥ͂ κὶπὰ οἵ 
ἸΏΔῺ ποτὰ ΜΠΔίβοουο (800 ν. 18), πὶ ἰῃ6 ρἰδὰ 
ἰαΐησα ποῦ αοἂ Ηἰτμ)βο] ψ|'}}} ματα Ῥγοοῖὶδὶ ἷπ 
119 ποῦ]. ΟὐἸΡ. οἢ τὸ εὐαγγέλιον τοῦ ϑεοῦ ἔχον. 
Νοίθ 4 ἰο οἈ. ἱ. 8, ὁ λόγος τοῦ κυρίον. ὍῺὮΥ Ῥδαὶ 
ἀοοβ ποῖ ΒΔΥ: ἐπ Ολγέεί, ἐλὲ σ Ὁ Ολγίει, Ὀὰἱ ἐπ 
Οοά, οΥ Οοά, Βοα Ὠοςίγν. δηὰ Εἰ., 8. 

ὅ. ἔνι τηῦθο! οομ θμίζοσι.----Α8 Ῥδὺ] [δὰ ἰοο βοὰᾶ 
οὗ ἰη6 ΤΠ οββαϊοηΐδηβ, οἷ. ἱ. 6, ἰμδὲ ΤΠ6Υ τοϑοοϊγοὰ (Π0 
ὙΟΓᾺ ἢ τηποῦ αϑ οὔοη Ἡῖϊ ἰοΥ οὗ 6 ΒΗΟΙΥ ΟΣ 
80 Π6ΓῸ ἢ οδῃ ἐοβε εν οὐἁἨ Ὠἰταβοὶῦ μὲ ἴὰ τους ἢ ΘΟμ» 
ἰοῃίίοη, πὶ 1ΟΥ ἰῃ αοἄ, δα δὰ ρυ 6 ῃΠ θα [86 Βδηιθ, 
᾿Αγών, ποῖ ουϊνατὰ δὰ ἱηπαγὰ οοπιοηϊοη ([ΟΗκΥ- 
ΒΟΒΤΟΜ, ΒΙΒΗΟΡ ΗλΙ,.,], Οὐβηάῦβεν, [90 Ὲ1]}}, Ὀαὶ 
186 οοπίοηίίου οὗ ουϊπατὰ Βυβδοσίηρ ΟὨΪγ, ῬΔΙ, ἱ, 80 
(υκ Ἴεττε, δηὰ ταοαὶ )." 

6. (Υ. 8.) Ετοσ οὖσ οχμβοσίδιϊίου ἷἰβ ἂς.---ΤῊο 
ψοστὺ ἴο ὈΘ Βυρρίὶϊοα ἴῃ γν. 8 8 ποὶ ἦν Ὀυϊ, 82 λαλοῦ- 
μεν οὗ ν. 4 βίον, ἐστίν. ῬδῺΪ οοηδιτηβ (γάρ) ἰδ 9 
διδιοϊωθῃβδ δϑ ἴο 88 δηίγδῃοο δὲ Τμοββδοπίοα ὃν ἃ 

Θ ἐπ να οὐ δὲ ΤΏ ΘΔδ6]Ο 
ψ  οἢ Ἰοὰ ἰο 1ποῖν ἱτωτιοαϊδίθ ἀοραγίηζο ἔγοσῃ ἴδ αἰὲν (Αοἱς 
χτῖΐ, δὅ-10), ἱξ Ια ποῖ τὸ }} τὸ ἴο σοσίσίοι ἐπ Σούδσοῃοθ. ΟΌ σα. 
ῬΔῸ}" 8 )Ὧ66 οὗ ἐπι 6 ποτὰ δί Οὐἱ. ἱϊ. 1; 1 Τα. νἱ. 12: 4 ΤΊσα, 
ἦν. ἢ. ἘΒΙΤΕΒΟῊΣ 8Πἃ ΣΩΔῈΥ (ΠΟΧΕΜΑΝΧΝ 68 γ, τλοεὶ) τορι. 
εἰδιὰ ἐδ ποΐὰ Ποθ οὗ ἐῃ9 ΑΡροεί]θ᾽ Β ΟΑσὸϑ δῃὰ βΒούσον. 

πο ἜΗΝ Ὀοΐξὴ ἐπα ἱηπασὰ οχροσίθῃοο, δὰ ἐμ οὐ 



ΟΒΠΑΡΤΕᾺΒ 1. 1-18. 

διδιοτηθηὶ ὧδ ἐοίο Ῥεγροίνοφυε πιο διὸ {ΠΕΤΘΕΙΣ 
Βαϊ βἷποο ἐπϊ8 καιοταὶ πὸ μΠμ 688 ἰ0 ὨἰτηΒ6 1 τηϊρ αὶ 
ἃἰθὸ Ὀ6 ὁΔ}16 -'π ἀπεδίΐοι, ὈΘΟΡΙΘ δὲ Τμθββϑιουΐοα 

οὐ Ὀ ΠΔἢ (15 Ροΐπε ἢ κονγίβα ὉΥ͂ ἴῃς, Υ. 
παν δ οῃ ἴδθ δβρίγλ διὰ ἐρεῖ ι τ ἷ8. ἸΔΌΟΓΒ ἴῃ 

αυον τὰς Ἀκὰ οδα8 : [Ὁ γὸ 6] 1676 ποῖ ΤΏ6, 
᾿ ἐξνανμωι ΨΥ ΤΑΥ͂ΒΟΙ, αὖ ἰοαϑὶ Ὁ 166 ΤΩΥ ἩΤΟΓΚΒ δαὶ 
816 ὄοπο διποηρβὶ γοῦ (ΨΦοδη χ. 88 : χίἷν. 11). 

ἢ. Οἷς αχδοχίδϊίου [στῆσα : Ῥγνοάσέ, τῷ 
Ῥτοβο ἴῃς, ἀἰθοοῦγβο). Ὑ ΤΥ Μ0]} 1ΥΝΕΜΑΝΝ : παρά. 
κλησι: ἴα ἃ οσαἰϊηρ ἰο, » διᾶ, δοοσοσαϊΐηρ ἰο 109 
ἀἰδετοηὶ τοϊδίϊουϑ (0 τ ΐοῖ ἐπἰ8 δα άτγοβθ ἰ8 δρρίϊοα, 
(0.6 ποτὰ υπάοεροοβ τηοὐϊβοριίίοηβ οὗ ἰΐ8 τηοδηΐηρ. 
Ιὰ (86 οδβὸ οἵ ϑυεγοιβ ἰΐ ͵8. σοῃβοϊδίίου ; αἰγθοίβα 
ἰοναγὰ ἃ τωόσγδὶ οὐ ἱμί ]θοῖυδὶ ποϑὰ, ᾿ς 18 ἐσβογίδιίοη 
δὰ ἐποουγαροίηθης. ΝΟΥ͂, δβίποθ ουὐδθὴ {86 ἔγβι 

Ῥσοοϊδσηδιίίομ οοῃβίβίϑ ἴῃ Θχπογίδιίοῃ δὰ 
εποουγαροιποπὶ, ο τ, 'π (86 ΒΌΣΩΔΟΏΒ ἰο τθηοαθοθ 
δία. πὰ ἰδγ Βοϊὰ οὗὨ (ἰἰὸ οἰδετοὰ βαϊνδϊζοη (θορ. 3 
Οὐς. τ. 90), παράκλ. ταῖρι! αἰβο Ὀ6 υβοὰ σΘΏΘΓΑΙΪΥ οὗἁ 
1.6 ργοδομίηρ οὔἴμ6 ροδροὶ; πλοῖον οὐ͵δοοιίνο! οὗ 
186 οοπ 8 οὗἩ [ἢ 6 ἀϊδοσαγδο, ΟΓ Βυ ) οἰΐνοῖ νυ οὗἨ [δ9 
᾿ὐδηνομοι τ’ ἰιβεῖῦ, ΚΞ0 ΒοΡΘ; 860}. 4, ΒΕΝΟΕΙ, : ἰο- 
ἔπι ργαοοπΐωσπι ευασπσείίσυηι γι αἀμἰοοαΐηα 
ἐπεί, 8 ΒΘΏΡῸΙ δα ἀ3.---ὦἶ, 1.]; ΟἸΒΗΔΟΒΕΝ: [89 
τα ϑποτϑΙΥ οὗἨ ὠΟπγίβεϊδῃ ἰβδοδιίηρ. Ῥαὰὶ 808 
(8 ὀχρσοαβίοῃ δπὰ ποὺ εὐαγγέλιον (οἰ. ;. ὅλ, λόγος, 
κήρνγμα (1 Οὐον. 1. 4), οὐ δυο} 11 ἔθγιωβ, θθοδῦβο 
μετ ἴ86 αυοβίοι ἰθ δδουΐ [π6 ῥγεδομίηρ, ποὶ ἰῃ 80 
ἴατ 85 ἷς δ ἃ ῥτοοϊδιηδίίοη, Ὀυἱ ἃ58 ἰὲ 8 δηῃὰ ἰγδῃ8- 
ἴοιτοδ [πΠ6 Βοδγοτα. ἢ 

8. ΝΥοὶ οὗ ἀοϊπείου, ποῖ γοῖ οὗ προϊθαπηθαδ, 
ΟΣ ἔσι (χἱ]6.---ὐκ τρατ 8 (6 ΒΟΌΓΟΘ ἤροτω ὙΠ ἢ τἢ}6 
ΡΓοβε με ΡῬτοσΟΘβ: ἐν, ἰῃ6 ἩΔῪ δηά τζδῆποσ ἴῃ 
πἰο ἰδ ἷ8 νοτίοττωσά. ΤΌΘ Αροϑίὶϊθ Ὡδηηο8 ὑνῸ 
ξοῦτοθα, ὁΠ6 Οἢ δ κάθ οἵ Κπου]θᾶρο δπὰ πρόωδυ ας 
Ξλάνη, ἀπὰ 000 ὁπ [86 5149 οὗἁ ἀϊδροεί(ίου, ἀκαϑαρσ 
Ἧς Εἶτεὶ τοροὶβ [6 τοργοδοῦ, 85 ἰἦ 6 Ομ γβύδη ἔμ 
μεοδοδβοὰ ὉΥ πἷπὶ Μ6ΓῸ 8 Βυρογβι ἰοῦ, ἃ ΔἸΓΏΘΓΆ, 
εἰμὸ μὸ ΒῖπΒ6 } 7 δὴ δηϊῃυδίαϑι ΟΣ ἃ ὈΔΌΙΟΡ, ||Κ 186 
ΒΟΓΟΘΓΟΙΒΟΥ 8 (ΟΠΕΥΞΟ51.). Ορροδθὰ ἰο {8 
8 τ8)6 ἐκεί, ν. 4, (δὶ Βο Ββαὰ Ῥθϑῃ ϑηΐγυδίοα τι} 186 

ὃν Θοά. ΜΈ δὴ οὐδέ---ἃ ΞἰΓΟΏρΡΟΡ ἀἰδ) αμοὶϊνθ 
ἴθαιι οὔτε (δέ δηὰ τε), ἴκ6 ΟΣ πὸ} ψοί, ΒιΓΟΏΖῸΡ 
ἔλεσι ποῦ (οοπιρ. ὙΥΊΝΕΕ, Ρ. 482)---ῬΔῸ] ρᾳ5868 ἰο (86 
βεοοιὰ μοΐηϊ, ᾿Ακαϑαρσία, ἱπηρανὶς, ΘΟΙΩΤΩΟΩΪΥ͂ ἴῃ 
ἴδ6 δοειδὲ οὗ Ὁποδαδι ιν (Βοπι. ἰ. 24: 2 (ον. χὶϊ. 21; 
Ὁ]. τ. 19; ΟὐἹ], 1]. ἣν θυΐ αἶθο ταογαὶ Δ} ἀπὰ ὑπ’ 
εὐθδθμθαβ Ὑ (Βοπι. νἱ. 19); μογθ οἰἴμσ δὴ 
ἱαρῦγα τηΐη, ἔου! μι ἥδε ἴῃ βΈΠΟΓΑΙ, ΟΥ ῬΟΙὮΔΡΒ ἰΐ 
δβδόποτα Ὀοίξον 10 οὐν δογάϊά [δοῤπιιίσὶ 9], δροοίδ!!γ-- 
ὀοναοίοιιδη σε, δεῖ (οτρ. οἷ. 10. 7: Ερδ. ἷν. 
19: τι 8λ Βεκσει,: ἀκαϑ. δτρν δὶ οαγηΐδ 

ς΄. ῬΏΣ, 1. 16, οὐχ ἃγχνῶς.---δόλος, οταῖ, 
᾿μαιάντῦ ας Κίπαβ οὗ ἀϊδμοποδὶ ὑγίοκβ ἤὸσ οδοδίης δπὰ 
εὐκηαγίησ. [{ δὰ 8 10 1.6 ἱωρυγο ἀοβίρτι {Π6 ἱπιραγα 
Ἰροδηὴθ ἴος 118 Δοοοιηρ  ἰδητηθηὶ, δηὰ 80 1168 ἰπ ᾿ἰϊκ6 
ἸΏΔΠΠΟΣ Οὐ ἐδ ῥτδοιίολὶ εἰάθ. ἘΤΒΙδι, ἱποτοίογο, ἴον 
[δ τοδαϊης οὐδέ ἰΠ6Γ6 ΤΥ 6 ΔἸΙεσοά ἰΠ6 αἰ το Π 9 
αἴ ἰδ ρεοροδίοηϑ, γαῖ ο ἱπίοτηδὶ στουπὰβ οὔτε ἷδ 
Ῥετίθο εἶν [σὲ Ή40]6 (οὐ ρ. ἭΝ πΒ, Ρ. 486 5ᾳ. [πὰ 

.8 4“ ῬΟΙὮΒΡ6 ἀἰπι κῃ 019 "" 
ἐς 4.8 δι μεδν γμυλελασεύν ἴο ἔ9 ζ60]- 

Θ οχίοι- 

29 

Οεςαὶ Νοίθ 7]. [μὰ 186 δι μοβίθ {Πκονίβο, νυ. 4, 
ἀκαϑαρσία Διὰ δόλος ἂτὸ ἰΔΚ6η ἰοροῖμοῦρ ἰὴ ἰμὸ δ6ῃ. 
ἴθηο8 ΜΠ} οὕτως, βίῃο6 ἀνθρώποις ΚΟΡΤΕΣ ΔΏΒΎΘΓΒ 
ἴο δόλος δηὰ ϑεῷ τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἴ0 
ἀκαϑαρσία. ἔοο ἴῃ [80 ΘΟΠΗΙΤΩΔΙΟΓΥ γογβοθ ὅ δηὰ 6 
[6 αὐ: κολακείας ΔΏΒΝΟΓΒ ἰ0 δόλος, ἴΠ6 πρόφασις 
πλεονεξίας διὰ ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν ἴ0 ἀκα- 
ϑαρσία. ΤῺ ῥτοοῖ οἵ ν. 1, ἴῃ ρμδγίουϊαν, ὑπαὶ 18 ρίνϑη 
ἴῃ ν. 8, 1108 ἰῃ οὐκ ἐκ πλάνης, ΔΏΒΥΟΙΪΠΡ, ἴο κενή οἵ 
᾿ 1; ῥυϊ 189 ΟΟὨΠΙΤΩΔΙΟΓΥ Βοηΐθῃοο, ῥαϑὲ 1|Κ οἱ. 1. 

068 Ὀογοπὰ ὑπαὺ το ἰξ οομῆτστωβ, δίθοθ ἘΜ] 
δ [86 Αροδο δα ἀβ πον ςοπβίἀοταιΙοπβ, ὙΠΟ ἢ ἀγα 
ἴθ δρδίῃ (μοιηβοῖνοα οοηδιτηθὰ δηὰ οδιτίθὰ ἢπγ- 
106 πῃ νι ὅ βαᾳ. ΤῊ 8 ΥἱἹΘῊ ἰδ ΒΌΡΡΙ ΘΠ ΘὨΙΑΤΥ (0 
Νοίο 8. 

9. (. 4.) Δοοοχάϊη, 8η---δο.---Καδώς, οου- 
ΤΟΥΓΙΩΔΌΪΥ ἰο {86 ἴδοι (δαὶ ; οὕτως, δοοοτάϊηρ 10 ἰδαὲ 
ΨΟΥΥ ΓΌ]6: ὉΪγ (0 ιὴθ ἔτϑοο οοπίονγγοα δηά οὉ]}- 
ἐμίοα Ἰαϊὰ ὩρΡΟΩ τυ (ὔν εΕΜΔ ΝΝ). 

0. Ανρρσονοὰ.---- δοκιμάζειν Τη6Δη8, δγβὶ, ἰὸ ἐγ, 
πς βου α ηΐσθ " 80 δὲ [Π6 6]080 οὗ ΟἿΣ γοῦθα, διὰ 
ΘΟΙΏΤΔΟΙΪΝ ἴῃ 186 ΝΘ τ Τοβίδεηοηΐ, ἐσ. οἷ. ν. 21; 1 Τίηι. 
12. 10, διὰ οἴῃ ; δπὰ ἰπθὴ δ΄8ὸ οἵ {86 σοδυὶὶ οὗ [6 
ἐσΐδ] : ἰὸ 88 ἰεἰοά, δὲ, ποΥ ΒΥ, δῃὰ ἰο οὔοοβθ 
ΒΟΟΟΡΟΪΏΡΊΥ ἴοτ ἃ ροδίοη (1 ον, χνΐ, 8); Βθῃο6 ἰπ ἴῃ9 
ὨοΧί οἶδος βΌΠΘΓΑΙΪΥ, ἴο γα], ρτῖζθ" 80. Βεγθ, δῃὰ 
Β᾽τα τ Ηοπι. ἰ. 28. Ῥδὺϊ ἀο068 ποῖ ἴῃ {113 τηθλῃ (0 
ΔΗΒΌΤΩΘ ΔΩ πΟΓΙΒΪη668 οὗ ἰδ ΟὟ, 848 (86 ατγϑοὶς 
Ἰη οΥργοίοτβ (ΟΗΕΎΒΟΒΤΟΜ, ΤῊΗΣΟΡΕΥ ΟΊ, (ΕΟυΜΕΝ- 
158) ἴτοσα ἐπε ἐδαν ὕγασν βιδπάροϊὐ ομαγαοιογ 9. 108}}Ὁ 
οσχρ ἴῃ, δἰτὰ 8 ι8ὲ (Ὠ 8, ἴο Θχαὶς δΐ8 
ΔΟΪΒΟΓΙΥ͂ 88 πες Οοὰ (εἰμ αν 1 Τί, 1. 12), ΗΘ 
μοῦ Ἱὰ πᾶν ἰὲ υηάογειοοά (μαὶ, 50 ἕδν 18 ἢ δῸα 
Ργοδοδῖηρ πυπιδη ΠΟΓΟΒΥ, ΟΥ ΘΟὨβί ἀογηρ Ὠἰτ)86}{ ουὖἱ 
οὗἉ μ8 οὐ ΤΔΠΟΥ͂ οαἸ]ϑὰ 10 Ὀ6 Δ Ῥγθῶσμοσ (ἐκ πλάνης, 
Υ, 8), ἴδ ἰδ ταίβον αὐ Ηἰπιβοὶ ἢ σιο, δοοογάϊηρ ἰο Ηΐβ 

οἰουβ ρυγροβο (ἀβοτιῦβ, ΡΕυτ, ΓΌΝΕΜΑΝΝ, μὰ οσθῃ 
ΒΚΟΌΟΒΕΤ [ΑἸἹΡΟΒΡ : 7066 ἐλοῖο6}} "88 γοιο βαρ (0 

᾿ύπὰ ἴμο ἀϊδιϊηοίίοπ οὗ μεΐπρ' θαἰγυϑιοά τ ἴ86 ρ]δά, 
ΒΘΔΥΘΗΪΥ͂ ΤηΘββάο ἴ0 86 ποιϊὰ, ὅ.0 ἴῃ 0.6 δροάοβίϑ 
τ οὕτως [Π6 τηδὶῃ ΘΙ Ρ 818 1168 οἡ ϑοῷ ἰῃᾷ Οορρο- 
βἰ οι ἰο ἀνθρώποις. ΟὐΟτΏΡ. Υ-. 2 ἀπ ποῖθ 4 ; οὔδβοσνο 
αἰδθὸ ἴπο ἱπηργοθαῖνο ΒΟηΟΡΟύυδη688 Οὗ [80 ΘΧΡτΤΟΒ- 
βίο, ΤῈΘ ρμοτγίδος δεδοκ. Τηατ8Β μδὺ ἢΔ8 [8ρ- 
ΡῬοῃηοὰ οὔθ [ὉΓ 411, (86 βϑουῦ οὗ ἰδ 88 ἃ 
τοδιίον οὗ ἴδοί. αὐ {πὸ οἷοβο οὗ ἐδ γοῖβο Ρδὺυὶ] 
ρα Υ υ868 [86 Βάτη6 ΜΟΓὰ 0π06 δραΐῃ ; [9 ΚΏΟΝΒ 

γΑϑο] ἢ ἴὸ Ὀ6 1860 οὐΐθοὶ οὗ 8 οοπίπυουϑ Ὠἰνίπθ 
δοκιμάζειν. ΤὮΘΓΘ δοκ. ἰδ, ἰο {ὙΥ̓2ω ἴο Θχϑιηΐηθ:; γαῖ 
Ῥοσδδρϑ ποὲ σὶϊπουῦῦ 8Δη δοοοιωρδηγίηρ ἱπιϊπιδιίοη οὗ 
ἴδνογθϊο ἰυἀστηθοῖ. [Ιπ {π6 ἰταηβίαϊουμ 6 ᾶνθ 
δουρὶ ἰο ἱπαϊσαία {μ19, 88 ΜἨ6]] 88 (π6 ἰάθη ιν οὗἁὨ 116 
γοῦῦθ.Γ Πιστευϑῆναι, ᾿Ιπδηπεῖτνο οὗ Εἰς οδ)εοοΐ, ἄθπο- 
εἰορ ἰΒδ᾽ προ τὰ 8 νουομβδίοα ἰο Ῥβῃ]. 50 Εουι. ἷ. 38. 
Οἱ Ῥδυ} 8 γοαυσθηΐ οοπδιταοιίοη οὗ πιστεύεσναι, 866 
Ὑ μον, ἢ. 206. Τ]αΐ Ῥαυϊ, του  οΥοῦ, ΒΟΓῸ ἤρα τοῦνα 
ΒΙΙναηυβ δηὰ ΤΊΤΩΙ ὮΥ ἰδ οὐνίουβ ἔγοτα ἐδ ἀρούοι 
καρδίας Διὰ ψυχάς, Υ. 8, 85 ΓΌΝΕΜΑΝΝ ΡῬΓΟΡΟΓ 
τοιηδυίςβ δσαϊποὶ Ὦκ Ὑκττα, ὝΠΟ ΔΡΡΘΆΪ8 ἴο τ. 7 δ] 
ἀπόστολοι: Ὀυϊ 866 Νοῖθ 16. ΟΥ̓ σοῦγδο, ΒΟΉΘΥΘΓ, 
Ῥδὺϊ ΒρΘδ κα ὈγϊΠΠΑΥΙΥ δηὰ οὨἰοΗ͂Υ οἵ ΜΙ πιΒ0 1 Ὁ Ὁ 

11. (Ὁ. 4) Νοῖ 5 Ῥ]ϑαβίῃιβ' υλθ:.---Ὡς Ὀεΐοτϑ 
[80 ραγεῖς! ρ]6 ρίνεββ ᾿ξ ἃ δυ ̓θοῖνθ ομδγθοῖθον, ἰμδῇ οὗ 
[86 οοηῃοορίϊοη δηὰ ἱπίοπιίοη: 76 δρϑδῖς ποὶ πὶ(ἢ 

5 [ΕΠΙΙΟΟΤῚ δέαίοα ἰδ σταἀδίϊοῃ 8 π8 : (8) ἰο Ραξ ἰο [6 
μηγνον ᾿ (Ὁ ἐο οἴοοϑο αἴδοσ ὑοδιΐῃς ; (0) ἴο ΔΡΡΌσοῦΘ οὗ πμδὲ ἰδ 

. Τπὶδ ἰρῆῦ ΡΟΣΒΔΡΒ ὈΘ Τρ ρτό ας ὉΥ Ἰγαμδροκίη κα 
ὮΣ διηὰ (0). -ὖ. 1] 

Τ{Θοττδῃ ̓ ς ἸΩ εσεγίδ σεαολίει---εΥ ὑπεένγε ἩΤ 

Ζ ΤΙΣ δῖ τοοεοῖ, .} ον ἴσα, ποὲ {867 οὗ ἐμοσδβοῖνος 



80 ΕἸΕΕῚΤ ἘΡΙΞΒΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤΗῈ ΤΗΕΒΒΒΑΙΟΝΙΑΝΗ͂. 

486 ἰδουρδὶ οὗἉ μ᾽ δαδίης τηθη, δὰ δὸ π|ῖπηΐηρ ὑἶνθηὶ 
ὙΠῸ ρυΐθ (ἐν δόλῳ, γ. 8), Ὀὰυΐ ἴο ρίοαϑο Θοὰ γ80 
Βοδυο οί ΟΡ Ποδτίδ, δῃὰ 60 ΚΠΟΝΒ δηὰ ἰυᾶροα ονθῃ 
ἰρυγο ἀδείρηθ (ἐξ ἀκαϑαρσίας, ν. 3). Οὐομρ. Θαὶ. 
ἱ. 10.--ἰςΑὐγοῖν : “ ἀρέσκοντος, ἴῃ 86 δίγίοὐ ΒΘΏΒ6 οὗἁ 
1Π6 ὑβχρν Ἔ{69: φοΐπο αδουξ ἰο ρΐίφαϑα, εἰγίυΐησ (0 

12. (Υ͂. δος Ὅ0.--Οὐ (86 Ἰορίοδϊὶ τοϊδιίου, 
Θχργοεδοα ὈΥ γάρ, οὗ ν. ὅ 544. (ο δι ργϑοϑάθβ, 866 

ἰο δἰναπυθ διὰ Τί (666 Νοίο 10, δὲ [86 6πὰ), 
8 υδοὰ ἰπ (86 ΜΠ6ῸΡ Θ6Ώ86, 88 ἰῃ Αοἰδ χὶν. 4, 14 οὗ 
Ῥαὺ] δηὰ Βαγθδῦαθδ. Βαϊ ρεσθδρε δ οἰὰ το]6 Βο] 8 
Βεῖθ: «44 ροίἑογὶ ἠὲ ἀεποηιδπαίίο. ΑΔ ΟἾγτδ 8 
ΑΡροβέϊθβ, 88 Ὠ]ΟΒΘΘΏ ΓΒ Δ (ὦ ΘΗΥΟΥ͂Β (ΔΙΣΩ 558 018) οὗ 
186 Αποίηιοα Κίηρ᾽ οὗ (890 πο] νου], ΒΟ] ΘΣΏΗΪΥ δ ρ- 
Ῥοϊπίρἃ ὈΥ ἀοἀ (Αοἰβ χνΐϊ, δ, 1), {ποὺ τυῖρης Βανθ 
δίορροά ἔοτίδ τὴ ἀϊρηΐγ. ιοὶξ Ῥαιΐωδ δ6 αὐτο 
αδύμδεεο αὖ ἐπαπὲ ροπιρα, α 7αοἰαπῆϊα, α ὑαείε, μὲ 

Νοίοβ 6 δηὰ 8 (δ ἴ[ῃ6 δὰ). ἰοσίξένπο οἰδαηα ἤεγ6 διιο σεδρονί, 
13, Ὁεοὰ τό νοσὰβ οὗ δεοίζοσν ἄς.--- ἴγνε- ] αιέονίξαίεηι μεγέϊποί (ΟΛΕΥΙΝ). ᾿ 

σϑαι ἂν, οὗ ἰΐπρπ οἷ. ἱ. ὅ, ὮΘΓΘ οὗἨ Ῥογβοὴβ (ϑορ. 1 11. (Υ. 7.) Βυῖ τὸ τσοχοὸ ἐουσ κοπεῖο ἔπ ἔδο 
Τίαι. ἱν. 1 δ) Ξξ υσγεανγὶ ἐπ γό, ὕ0 ΘΏρΆΡΘ ἴῃ δηυ σηδίίον, 
οοσαυρίοα ἱδογεΐη, ΤῈ βαιίοσίηρσ τογὰβ (08 ΔΏΒΙΤΟΡ 
ἰο ἀνϑρώποις ἀρέσκοντες͵ γν. 4 (Ολιγνικ: ἤΒΟΘΥΟΣ 
με]! Ρ] 6896 Το η, τυσδὲ ὈΔΒΟΙ Βδιίθυ), δηὰ ἰο δόλος, ν. | ( 
8 (ΟἩΒΥΒΟΙΤΟΜ: Ἦ6 δΒαιϊογϑὰ μοὶ, 88 ἀϑοοΐνογα, 80 
ἀσβῖγθ ἸΏΟΓΟΙΥ ὃ ἀγα Ῥϑορὶθ ἰο ἐδοτηθοῖνοθ, δπὰ 
ΤΌ]ο ἴΠ6 τ). Εὸν ἴδ6 ἔδοὶ (δδὶ 80 δαὰ ποῖ βΒαίίογοά 
(θη), ῬαῸ] Δρρθδ1}8 ἰο {π6 γϑοοϊοοίζοῃ οὗ ἷβ τοδάθσβ 
{ΠΟΙ ΒΟΙΥΟΒ : αϑ γό ἔηοιο ; Ὀπ0 [ὉΓ Ἡδδὶ [0]]1οὈττα, ἰΒδὶ 6 
δὰ μαὰ πο δο᾽ θδἷ) δἰπηβ, ἢ6 68 ΟἿΪΥ Δρροϑαὶ ἰο αἀοά, 
ὙΠῸ Κηοποῖδ ἰδ μοὶ : Οοῶ ἐδ εοὐἱένπεδε] ΟὐΟΓΏΡ. 
Ἐοπι, ἰ. 9: ῬμΠ, ἱ, 8. ΤῊΪΘ ΔΡΡΘΔΙ] ΔηΘοτΒ ἰὸ ϑεῷ 
τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν (Υ. 4), 88 [80 τορεϊ- 
Ἰΐην οὗ {π6 ἱπδίησδοι, ἔμ Ὠΐ8 τιϊπὰ μδὰ Ὀθο βοὶ 
ΟὉ ΘΑΡ ΠΥ ροοά δηὰ Βυπιδ οἴογγ (ν. 6), δῆβνυγογβ ἰὸ 
ϑεῷ ἀρέσκειν, Υ. 4, δὰ οὐκ ἢ ἀκαδαρσίας͵ ν. 8. 
Πλεονεξία σοττοδροη δ ἰ0 ἀκαϑαρσία, 88 ἰῃ ΟἿ. ἷν. 6, 
7: Ἐρῃ, ἱν. 19: νυ. 8, Πρόφασις (ἴτοιῃ προφαίνω, 
ποὺ πρόφημι), ῬτΟρΟΥΥ, τολαέ ἀρρεαγδ; ᾿θηοθ (86 
Ῥτοίοχί, Ὀθθ πα δ Ὦ ὁ6 πΐά68 Ὠΐπ τοαὶ ἐμουῦραξ, δὴ 
Θχοῦδθο: 80 ΠΟ6ΡῸ ῬΑΓΔ1161] πῖϊὰ Ἀόγος: ΜῪΥ δροδοὶ 
Ὰ8 ΠΟΙ ΠΟΥ ἃ τογὰ οὗ Πδιίθῦυ, ποῖ ἃ (αἷν ῥὑγοίοχὶ, ἃ 
Ῥ]αυδί δ᾽ ἔοττα [0 δονοίουβ δηάβ. 

14. (Υ. 6.) Νον δουρδὶ τνὸ κ,ἴοσυ .-- ζητοῦντες 
κονΐθο 18 ἀοροπάθηξ οἢ ὀγενήϑημον, δὰ μδγα]}1οὶ 
ἴο ἐν κολ., ἂν προφάσει πλεονεξίαΞ. Εο ἢ ἃ 
οὔδηρα οὗ βἰσυσίυτο 8 ὑγυν Ῥαυϊἷπο (δοιρ. ἔοι. χὶϊ. 
9 8564... ΑΒ ἴ0 ἰδο ἱπουρδι, ἐπ 6 16 18. ἃ ο'ἴοθθ ΘΟπῃθο- 
ἐἷοη πιὰ πο ἰδιίον ροϊπὶ, 88 οὗ δεωρίἰου πὶ ἀνὰ- 
τος. Οἱ δὲ ἀνϑρώπων δόξαν, οοἴρ. Φοδη Υ. 41, 44. 

16. ΝΙΝ οΙῖδοΣ ἔσοσῃ γοῦ, Ὡοσ ἔζοτλ οἴμοσῃ 
ἴῃ νυν. ὅ, 6 {Π6Γ6 δ, ἢγβί, ἰῃγ96 τυ υ τ }}} οοδταϊηδίο 
οὔτε, ἰδ ὑπὸ βυδοτγαϊπαῖο ἰὸ (6 οἰἶδῦδθ οὗ (ἢ 1δϑβὶ 
οὐ [686 ἴπγθθ, βίπηοθ οὔτε ἀφ᾽ ὑμῶν ὅσ. ἀϊδισϊ Βαΐοα 
1π0 ἐξ ἀνϑρώπων. ᾿Από, Θ55οπ ἶ8}}} ΞΞ ἐκ, ὈΣΠΡΒ ἴο 
νἷονν [86 Βρθοΐδὶ ΒΟΌΓΟΘ 88 ἀἰβιϊποὶ ἔγοπι [6 βοΏΘΓΑΙ. " 
ἔγοηι οἰΐεγε, τὰ το ψγὸ ταϊσς ῬοτθΔρΡ6 ἢδνθ 

68 τσὸ τὐἰκῶϊ Βανοὸ τυϑοᾶ 
Ῥυαχάδηδοπι9)} δὲ ΟἿ σκ 

ἈΡοδί]68.--- Το Ῥαγιοἶρ]6 δυνάμενοι ἰδ δι θοταϊηδιοα 
ἰο (ηγτοῦντες, δικὰ 'θ ΓΟΒΟΪγ Δ Ὁ]6 ὉΥ αἰδδλουσὰ. Ἔν βάρει 
εἶναι : ἴο δὲ 97 υεϊσλί, ἰο ἀρρθαν ἱπιροτίαπέ, ἀϊρνὶ 
ἐο αδειγι ΘΟ 86 , Ἀμρϑίηβιε (6 οοπηθοϊοη, ΤΉΣΟ- 
ΠΟΆΕΤ, ΕἾΔ, δοὰ οἴποιβ: ἐο δδ διεγἀδηδοιια ΞΞ 
ἐπιβαρεῖν, τ. 9.1 ᾿Απόστολοι͵ 80 ΔΓ 88 ἴΐ ΤΟΙΟΓΒ 8180 

Ὁ [80 ΓΌΉΚΜΑΧΝ, δηᾶ αἰτηϊ]οσῖν ΑἸΡΟΕΡ » (δε; 416 αὐοίσδος 
᾿Ἀρόμάνς ; ἀπό, ἴῃη6 οσποχοῖο Οὐ]θοῦ ;-- ἀἸεε ποοη οἢ ΜΐοΣ ἢ6 

οἰκῖϑ δραϊποὶ ἘΠῚ: ΟΟΤΊ, ἨΒΟ ὈΓΟΒΟΌΠΟΘΕ ἰδ “ὁ δσέϊβοίοὶ διὰ 
Ῥγοουσίου δ᾽") ἸΤμδὶ οὗ βΌΠΟΤΕ, δοδοοηϊθὰ ἴο ὉΥ ΟΥΔΉΑΌΒΕΝ 
δηὰ ΒΙ᾿ΟΟΥΣΊΣΙ», ἐμδὲ ἐκ τηασῖεα [.9 ᾿τηχηοάϊαίο θοῦΓΣοο, ἀπό 
{Π8 τηοάϊαῖο, ἰα τοὐοοϊοα Ὦν ΓΟΝΕΚΜΔΉΝ 86 ΒΘΓῸ ἔτ Ὁ]9. 
Βυξ, ονϑῇ ἐὔι8ο ἔπο Ῥ ἐἴϊοτδ τηῦεῖ ὉΘ 1ῃ 
Ῥΐδοο 88 τ ἰώ δ νς ἀφαῖαι 6 ἀραῖτϑ Ὁ] ἐδιαξ ἴδο ἐσαπεϊδιέοσι. 
δου] ἰηαἰοαῖθ ἐδ 6 οὔδηρο. ἯῬ ΕΒΒΤΕΚ διὰ ὙΥΣΣΕΊΝΒΟΝ : 
εἰ ἀογίγοὰ ἤγοϊω πιθῃ, τδοῖμοῦ ἰθηδογοὰ ΟἿ. γΟῸΣ Ῥασέ ΟΣ ἢ 
ἔδο Ῥασί οὐ οἴδϑγε." --Ἷὐ. 1..} 
(79 Ἰδέϊεσ ἈΔΙΓ οὗ ν. ὃ ἱπ ον ἘΣρῚ ἢ Ψοσεΐοα ἰδ ἴῃ 

Γαῖμοτβ Β10]6 αἰἐδοποὰ ἐο ν. 7.--. 1] 
ΣΓΔΙΔΟΚΝΊΟΗΣ δάορίο [80 χοδδοσίης οὗ ἐλο ἘΠαῚ δ. ΣηΔΣ- 

Ὀο | πυάἀδῖ οὗ γου.---᾿ 

] 
1 [τοέ6 εἶπ δἄιισεο λΓε26 7 ἐλτα οἰροπόη ΚίηαδεΣ 

Φφεἷδ ] Τεὶς ΤΩΣ ποτόν ας, δαί 1.6 βφνθέΐῳῃ Τοϊδεου ἐδ ΤΣ μας 

ΔΗΒΉΓΟΙΒ ἴο ἔδο ὀγενήϑ. 
οὗ ν. ὅ., Ἤσιος (ἔγομι ἔπκω, εἶπον, ψὮθποΟΘ ἰἶθιὶ 
νήπιος, ἐπα Π.2) ὈΓΟΡΟΙ͂Υ, αἵαδίε, πιά, ζὲρά͵ ἰουὲ 
ΘΟΙΏΡ. 23 ΤΊτα. 1. 24). ἐδείηιμηι υοοαδωδμηι, 

Ὶ ρμα εἰ ὧδ πιεάἀϊοὶς αἰϊοὶ δοϊξξεπ 
(Βεκακι). δεν μέσῳ ὑμῶν, ἴῃ [86 τοϊάδί οὗ γου, διτ- 
τουηῃάοα ΌΥ͂ γοῦ, 88 ἃ ἴδδοδον ὈΥ ἷβ ἀαρῖδ, ἃ τοῦ Ὁ 
ὉΥ ον οἰἰάγομ, 6 θὰ ὉΥ͂ Βοῦ ομίοικθηβ (ΒΚΝΟΈΙΣ). 
Ιξ πιδυκ ἐπ οοπίγο οὗ ἃ ρτοῦρ ΟΣ βοοϊοίγ, ἀγανείτρ 
ΑΙ] οὐθϑ ἰοὸ ᾿ἰϑοῖῇ (οορ. Αοίβ ἱ. 1δὅ:; [λιΐο ἱϊ. 46 - 
Μαὶίι. χυϊϊἱ. 2): 0 ἰμδὲ γο μαῦϑ 8}} βϑϑὴ διὰ οχ- 
Ῥουϊοποοὰ ἱξ (ΚοσΗλ ΒΙΘΘΕΝΒΑΟΘΗ]. " Ενϑη {18 ἸΙονΐπρ 
ἀσηθδθον οὗ 86 Αροβίϊο τοΐριιξ θ6 ἱπίοτργοίδὰ δ 
Βαιίοευ (ν. δ), δῃἃ δο Ῥδὺϊ οοπέπίεβ {18 Σϑργοδοὶ 
Υ δδοπίηρ ἰ0 ἰο Ὀ6 ἃ ρογυθγδίοῃ οὗ ἰα Υυἱγίπθ ἱπίο ἃ 
ἔδλαϊ, Τρ ὈΥ (Π6 ζΌ116Σ ἀσδοσροη, ὧς ἄν ἄο., οὗ 
{ῖ8 ἢΐ8 ἑθπᾶος δπὰ ἀδνοίοὰ ἴονο, Β6 δὲ (8:6 Βδᾶζηο ἐἶτηθ 
οομδιίοβ {Π|6 Οἵα στορσοϑοὶ (νυ. ὅ, 6) οὗ μἷβ Βανΐηρ 
Ὀθοι ΒΕ 68} οὐ δι ἰοῦ. 

18. Δα ἃ τπὖὔτεο ἸυουἹὰ οδοχίε ὮῸΣ οὖσι 
ΟἿΣ 6}.---Βοίοτο ὡς ἴδοτο δῃουϊὰ Ὀ6 ἃ μοΐπί νεῖ 
186 ἔοτοορ οὗ οἂν οοἴοῃ, ̓ 80 ἐδπαὺ ὡς ΔΗΘΎΤΟΓΒ ἰ0 οὕτως 
οὖν. 8. ΤΏ δουΐθῃοο δον ὡς 'Β δὴ ἜΧρ δηδίΐου δὺ- 
ἰδοπϑοὰ ἰὸ ψδὺ ργθοθᾶθβ ὈΥ̓͂ δϑυπαἀθίοῃ, 68 ἴῃ ὁἈ,, ἱ, 8 . 
11, 9, γοῦ 8ὸ ἐμαὶ ἤθῦο δἷβο δραΐῃ ἰδ Ὄχρίδηδίουν, 
δοηΐθηοα σοΟὨδὶηΒ δ [86 Β8Ι26 ΠΩ δὴ δάτδῃοθ, 8 
οὐἸασχοιηθηὶ οὗ ἰῃ6 ἱπουρῖς,. Τροφός, πουγίϑῃον, β8: 
ὙΠΟ δι} Ὁ168.. ὮΘΓΘ ποὶ ἃ πυγδθ, Ὀαὺ ὑμ:6 Το ον δ ὲ- 
ΒΟΙΥ, 88 Δρροδιβ ἔτομι σὰ ἑαυτῆς τέκνα, ἴῃ ψὨϊο ἢ 
ΤΩΟΥΘΟΥ͂ΟΡ, ΘΒρΡΘΟΙΔΙΙΥ τ} (818 δὲ Θδηΐ οὗ [89 
πΟΓΑΒ (σοΙΡ. Υ. 8 ; οἰμβογσνίβο νυ. 11), ἴθθγο οχίοὶβ [ῃ6 
οἰϊγοδοῖῖα ἱπεϊπιαίΐοη, ἢν οἷσπ οἰ σοι (869 Ατξχ. 
ΒΟτΤΊΜΑΝΝ, Οαπιπιαξίζ ὅδε πιδιἐεείαηιοκί ολδη, ϑρτα- 
ολρεδγαυοΐε, 1869, Ρ. 97). Ἧ  ΗΤΙΕΒ, πὸ μανθ δἷδὸ 
ὀχργεβθοὰ θοῖὰ ἴῃ ἴπ6 γογβίοη. ᾧ ΤΏΘ οὗ ἐ!9 
τοῦ Ὁ ἑωϑοι Θαϊ, ἱν. 19 : 15. ἰχνἱ. 18. χὶὶχ, 1δ) ἰβ 
8.11 ἑοηάθγος ἰμδῃ ἰπαΐ οὗὨ ἰ0 ἔδίμον (ν. 11), Ὀὰὲ ἰθ 
6 ΓΘ ΟΠΟΒΘῚ ΘΒΡΟΟΐΔΠΥ ἴον (18 Τοδβο, ὈθοδῦδΒα ἰσὰγ 
ἃ Ὠυγδίης τοῖον τὶι ἢ Β6Ρ ΟΣ ἃ βοοῖτα ποῖ ὑγοῦὲ οὗ 
Βοπογ, θὰ 8 ἩΒΟΙΥ Ὀαπὶ ὁπ Ὀοβίοπίηρ (οὶ τοοοὶν- 
ἱπρσ) Ιοσο. Θάλπειν 1Π|κον86 18. 8 ἰθηά ον οχργθδαῖος : 
ΡΓΟΡΟΥ ἴο τᾶγπὶ, ἴμοι, ΠΚὸ ζόουογα, ἴο Ἰοδίοσς δὰ 
οδαυίδηι (ΕΡΆ. ν. 39; οορ. θουΐ, χχίϊ. 6, ΧΧ). 

Ὅσπὶ υπδοκγείδιιδα 6 ΑΡοφίϊο ἴο αρϑαὶς οὗ δἷδ σἰσδὲ ἕο 
ΕΝ Ὁοΐὰ ονεάΐοοῦ δηὰᾶ σα θδηοθ. ῬΌσΒᾶΡρα, πους 
ματρὶ ΟἾΝΟΣ ῬὮΓΒΒΟ, ΕΥ̓ ὩΣ ὀγόφαρ γράμ ὅ0 το δάχοΐίς οὐ 

ΟΣ ΣοΐοΣ Ώο6, δῇ 6 δάγαχιίδρο Ῥεοδϑοσυίσιρ:- 
ἐπἀοοάᾶ---Ὧὁ μοῦ παν δοΐνϑϑι 

γν. θαι 9. στρ, ΟΣ ἰοδὶ Νοίο 18.--ὦ. 1.} ὃ 
[Αὐὐόοὰρὺ δηὰ ΕΣΠΙΟΟΤῚ Βπὰ ἰῃ ἐν ὑμῶν “ὁ Ηἰτΐ 

δἱ (86 δῦϑοϑῃοο οὗ 81} δεδσυσαρίίζου οὗ δὰ ἵγ, 488 016 οὗ 

ἐ {Βα} 509 Οὐἐοαὶ Νοίο 16.---ὦ. Ἢ 

βοϊϑὶγ ὉΥ [19 τέκνα, δρᾶ ε ποῖ δὲ 811 πιϑοδεβασίγ ἐτη-- 

ἐ, ἀϊοθηᾶο, ἴονεῖ; ἐἰσίδ, 
ἀαπάο, βαοθ. ϑυπί θηΐπι πυϊσίοθδ Τογοτσιίοθ ηαῖς ᾽ 
ὯΟΣ δ᾽οα δυ08: ἐΐσπι βαπὺ τοδῖγοβ πα σ οἱ 5 ἴθ8, 
ἰογϑοῖοβ δ]1οο σΌοε.᾽--ὁ. 1.} 
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8.) 80, Ῥαΐπρ 

διὰ, ᾿ἶἶκὸ 
σϑαε, 
ἔνθ οὐ ΠΑΓῪ μείρεσϑαι (8606 ῬΩΒΒΟῊ), δηὰ 18 υϑοὰ ὮΥ͂ 
Νδαδπάοσ ἰπ ἰῃ6 δ6Ώ86 Οὗ ἴΠ6 οοτηΐοοι ἱμείρεσϑαι (ΘΟ ΣΡ. 

92) ΞΞ αγαάεμεϊν ἰο ἴοπῷ αΥὐεν ανν οἸἨ 6, ἴο 
ἔονε ἐν. ".--ΕΑὐδοκοῦμεν ἴα ἴ6 ἱτπηρογίοοι τἱῖἢ- 
ουῖ ἃ πὶ, 85 ΤγθαΌ ΠΥ: ἸΥΊΝΕΚ, Ὁ. 66 : 106 1οόγ 

Ἰ0676 ψ , ἕοοῦ αεἶξσπέ ἐλενεὶπ 
(ςφοξορ. 2 Οοτ. νυ. 8: Βοιῃ. ΧΥ. 26). ἴῃ γν. 7 δηὰ 8 
ὁ. 6 ἰδεῖς ἴὰ ποτὰ δπὰ ἔἄχζυτο (06 ἰθπὰδρ ὨΘΔΡ ΏΘΒΒ 
δειαὶ αισοοὶ Ὀγοαὶἣ οὗ ἃ ἢσβί, ἔγοθὰ ἰονα, δυο ἢ 88 ὈΘ- 
ΘΟΕΩ68 ἴδο γε! ηρ οὗ (86 Δροδίο ! δ] Ἐϊΐδι166. 

90. Τὸ ἐτηραχὶ τπηῖὸ ψοὺ ἂς.---Μεταδοῦναι 
δἰαξι 8 ΕἸ ρΠδεῖοΔΠἘγ ἔογαγά, ἰπ ΟΥΟΡ ἰο τρδτῖς (Ὧ6 
ἴονθ 8 ὁῃ6 δίοροι πο εἰτῖπε, ̓ ηραγιίησ. Το το 
οὐλεεία οὗ ὕναι ΔΘ )οἶποα ἴο 0Π0 ΔΏΟΙΟΙ ΔϑοθΏ- 
εἴτ οῖγ ὉΥ ποέ οπῖυ---διιέ αἶδο, 80 δαὶ [6 βοοοπὰ ἷ5 
μοδα ὕρ 865 (π6 016 οὗ χγοδίδυ ἱτηρογίδσιοθ ον {86 ὁοη- 
Ὡοοίου (τοῦτο μεῖζον ἐκείνου, ΟἩΒΥΒΟΒΤΟΜ). Ἑαντῶν, 
τοζφουοσ, 8 ΟΡ 10 τοῦ ϑεοῦ, δὰ ἰδ6 θ 
ἘΘΟΤΙΒ ἴῸ ΒΑΥ: 6 ΝόΙῸ ἩΠΙΪσ ποῦ ΟἹΪΥ ἰο 018] ουὖν 
οἴ οὐδὶ βοτυΐος, οηἰσυδίοα ἴο 05 ΌὉΥ Οοά, ἰη ἀοϊἑ νον πρ 
[ο γοῦ ΗΐδΒ ροπρεΐ, θαὰΐ ὑπογθ νγὰβ ζογπιϑα 8180 ἃ ροῖ- 
βόῖιαὶ τοϊδιίίου οὗ 80 τηοβί ἀονοιϊθα ἴονθ, ἴῃ ΘΟΠ86- 
θσεσιοα οἵ τ816 ἢ ΜΡ Ὑ6ΓῈ ΓΕΔΑῪ ἰ0 βδογίβοθ ἰ0 γοῦὺ 
οὖς οπῇ ᾿ἰ6.1 [ΓΎΚΒΒΤΕΕ δμὰ Ἦ ΠΠΙΚΊΝΒΟΝ: “ὁ “ποί 
ΟΒΥ {μαὶ πο γοῦ οουϊὰ δῆδτο υὶιπουΐ ἸοΉΒ ἴο τηο, 
Ὀαξ ἐδδὶ τ ΐοῖ 1 πγυδὶ 1086 ἰη οἰ νην ; ̓ ΟΥ, “Ὡοῦ ΟὨΪΥ͂ 
τὲ πιϊοῦ 1 Βοϊὰ ἰη ἰγυδί [Ὸγ οἴμογα, Πδὰ ἴπ οἤδΡρΘ 
ἴο εἶνε, Ὀαὶ (Πδὲὶ οἷ ΜΛΞ τηρεῖ ΤΥ οὐτῃ.᾽" --ὖ. 1..] 
ΤΒῸ Ἰαδαίίον ροΐηξ δϑ ἤσογὸ ἐπ τηδίι σον ΟΥ̓́ΘΣ 
δραῖχαι [5.6 ἱπιρυϊδιίϊοα οὗ «οογοίουθη 685 δηἃ διιἷ- 
τοοι. Τα οοτηρατίβου Ἡἱζῆ {Π|6 το Γ ἮΔ8 ΓΟΙΌΤΘΠΟΘ 
ἴο τ8ϊ5 Ῥεαγβοῃδὶ ἰοτο, ἩΪοΝ 8 Τπογοίοτο 8βὲ}}} τηδὰθ 
ΡΥ Ριοιαΐποης ἷπ [86 δαάϊζομδὶ οἰδῦβο Ὑῖἢ 

(δἴσουροῦ δὰ πιόγο ἀἰβείποινο ἰδδη ὅτι), τΒοἢ 
αοεάστιο ἴπ τηοϊΐνο. ΗΟΥ Ἄν πον Ῥδυΐ τὶ Ὠΐ8 αἰΐ6ῃ- 
ἀατιῖδ τ ΠΉΡῚΥ χανθ Ὁρ ἢἷ8 οὐσηὶ 6 το ἰδ6 ΤΠ6588- 
Ἰοΐβοα, δὲ βῆοτε πἰηθο!  ὈΥ Δ Θχδιρ]6 ἰῃ νυ. 9, οὶ 
ἧο Ἰοϊμεοα (ὁ νἱδὶ ργοοθῦθϑθ, ὈΥ͂ γάρ, δηὰ ἰ58 ἰβογείοτθ 
πππίταῖξνο οὗ. ΑἹ πὸ τἰϑὶς οὗ ἢοδ ἢ δηὰ 116, 86 
Ροείξοιτοοὰ αἰ ἷθ ῥγοδοιίησς δ ΓΟ Ὁ8Β 
ΤΑΘΕΙΌΔΙ ἰδῦοτ ἋαΥ διὰ ηἰρσιιϊ, μὴ Ἦ6 τοΐσηλ ὯΘ 
δειτδεηδοιθα [0 ὯΟῸ ΟὯ6, ᾿πι8ὲ 88 ἃ ΤΟ ΟΡ ΟΑΥ δηὰ 
πὐσῖτνς τί τοσοῦ ἰδοῦ δηὰ βοϊ βδογίβθοθ οδογίδοθδ 
Βεος πι)6 οὐ], Αἀὰ ἰὸ (δία, ἰδὲ 16 Αροεί]ο---ηὰ 
ἧς 16 οὗ ὲπιδεῖ ἰδδὲ ἢθ αἱ Ἰοδδὶ 11γ-- 
ΠΕ ΡῬΓΟΌΔΟΪ οὗ ἃ ποαῖκ δηὰ εκἱοκῖν δουδιϊαϊΐοι (32 
Οοςε. σχ. 10; χίΐ, ὅ ραᾳ.}, δῃ ἃ γγὸ 88:8}} ἐμο ὈδίζοΓ Ὁπάοῦ- 
βιατϑὰ ΒΟΥ πυυοῦ ἰδοῦ ἨΔ8 Ὦ6ΓΟ οὗ 8 μεταδοῦναι τὴν 

ψυχήν. Μεταδοῦναι ἰδ ἱπάοοὰ ΖοΌρταδίίο, δἰποθ ουἱΐ 
αὖ ἶξ ΟὨΪ [86 εἴπρ]6 δοῦναι τηυδὲ Ὀ6 ΒΌΡρ]οα ἴο τὰς 
ψνχὰς (οὐτρ. Ἠαἰϊ. χχ. 28); Ὀυΐ δυοῖ οοπβιτυοίίομε 
ἃσο ᾿γοαυοπὶ σπου ἢ (566 Υ̓ΊΝΕΒ, Ρ. ὅ48). ΟὨ ἑαυτῶν-Ξ 

ΦΙΞΥΙΣΟΟΥΣ ἐο τορδσὰ μείρομαι 8ἃ8 δ ἃ 
.» ζποίρομαι κὸ ἃ ἰδίΘ δηὰ ῬΟΣΒΟΡΟ Διο ΠκΊβοΙ6Ή, ἐσέ οὗ 
ἐμιαίρομαι. ἀετὶναϊτίου μείρομαι, Ὕ οΒνο- 

ὁ, δηὰ ἢθ6 δάβασοδ ΒίΣΟΠΟΪΥ ἴ0 
ἤἴτοτα ὁμοῦ διηὰ εἴρω, -Ξ- 

«- ᾿- Ἰπρα κὶ ἡ ΠΝΝΝ διωλῤυνθδ νόσοι μυχς ἀρὰ 

ΩΣ ̓,μυίχα, αἴϊος Τα ΒΟΥ, ρἧνοα Ζοδθμ [ῸΡ άς; 
ἰηϊατρρειδείοιι ἰα Βέγθῃ ἘΥ ὙΘΣΥ͂ ΤΩ8ΏΥ» ἱπο] απ ρ 

8.6 Ἐορ δὶ τηαγρία » ΘΟΙΡ. 1 Φ9Ὅδη 1. 16, ἄο. Βαΐξ βὰ 
Ἐκ ροττ: τὐρ δ: ΙΑ Ὁ ῬΈΣΒΚΥΝ 8 ΠῚ τοπποπρο 6 
ΤΡΕΡΣ ἘΜΘΒΙΙΡ δο »οϊτιεϊης ΘΠ οἵ 6 Ρ61- 
ΒΟΝΙΔΗΙΥ.-.-- Οἱ ̓ ΐτε δου ὲ (ἘῈ}}), στ γ6:γ αχίβύθῃμδθε, 
ὉΣΙ ἴδδοξε μετίαἰπίτια ἴ0 ἐθοκα." -ὐὖ. 1.) 

ἡμῶν αὑτῶν, 860 ὝΊΧΝΕΕ, Ὁ. 186. [ΒΕΝΟΕΙ5 Ρᾶσν 
Ῥθγαθο: Αἀπέηια ποδίγα ουρίεδαῤ ἐ ἑηθηθαγο ἐπ 
απίπιαπι σεοείγαηι---δὰἃ ΒΓΑ ΠΑΥΪ ΟἸΒΥΒΟΕΤῸΜ : τὰς 
ψυχὰς εἰς ὑμᾶς κενῶσαι, οιρκδνὁ---ἰὰουρἢ δα Δ0]6 ἴο 
μεταδοῦναι, ἴθ ορροϑθοά [0 (δὯ0 γάρ οὗ τ. 9. ἀπὰ ρο- 
8ΔΡΘ δἷϑο οοπίδίηβ αὶ (ἢ ὃ ποὶ αυΐα ΔροΒίοΙ'ο, δπὰ 
ΟὨΪΥ ἴῃ βοοιηΐης δοοογὰ τι ἴἰΠ6 ἤρυτο οὗ 6 τηοίδον, 
ποθ ποΐ {80 δυο ΚἸ]ΐπρ' 88 δυο, θα {π6 ϑάλπειν 8 [80 
ἐεγίζμρι οοπιραγαίίοπίδ. ἼὋ ἰδΐηκ οὗ [80 ροβροῖ 88 
186 το ῖκ, δοοοτάϊηρ ἴο 1 Ῥοί, ἰΪ. 2 ; δορ. Ἠοῦ. τ. 18 
(ῦκ εττε, ΓΝΕΜΑΝΝ, δηὰ ΟἰΒ6Γ8), 18 αὐυὐῖο 88 11116 
ἷῃ Κοαρίηφ, δίησο ἰὺ 'ἰβ ΓΘΔΙῪ οὺ [Π6 ΑΡροβιϊθ᾽βΒ βοϑ- 
Ῥ6ΙΪ, Ὀαΐ ἱ8 ΟΧΡΓΘΒΑΪΥ οΔ]]6 ἃ {Π6 0806] οὗ αοὰἂ, δηὰ 
δἷῃοο ἴον τμδί ὙΘΣΥῪ γοδϑοῦ, 68 ὯΔ8 Ὀ6οη ροϊηϊοά ουἱϊ, 
(δἰ8 Ἵοοππίἀογδίϊοη ἀοθβϑ ποὶ θηίογ ἱπίο 18 δοτι- 
Ῥαγίϑου ἩΐΉ ἃ πιοίμοσ, [π μεταδοῦναι τὰς ψυχάς 
186 Θχροδυτγο οὗ ὑπ ᾿1 ἴδ ἴῃ ἀδηροῦ δηἃ ραδγβοου ὁ η8 
ἷθ. ΘΟΠΙΣΙΟΏΪΝ πουρὺϊ οἵ; ἢοῦ ἰ8 ἰ}}8 οχοϊυδοά, 
δἷποο υ. 9 σοῃίδί ἢ ΠΠΘΓΟΙΥ δὴ ΕΠ μπιδέγδῖΐνο Ὁ ΧΟΡ ΪΘ 
ΒυΟΝ 88 ἯΔ8 τοαυϊγοὰ ὉΥ ἐῃ6 οοπίοχι, δηὰ γγ88 διτοά 
ἴο ΓΕΡοΪ [6 ἱπιρυϊαϊΐοι οὗ σονοιουβηοδβ δηα δ1)- 
δἰτίου.---ΒΙΘΘΕΝΒΑΟΘΗ.) 

41. (. 9.) ἘΌΣ γ6ὲὸ ΣΟΙΔΘΙΔΡΟΣ ΟἿγ ἰοἱ] δᾶ 
ἔχαν αἱ]. -- -Μνημονεύετε, ὩΟΤΘ ΒΘΟΠΟΓΟΙΒ ἰθδη οἴδατε 
(νυν. 1,2, ὅ, 11); Βθγθ πὶΐ δῃ δοσυββιίνο; οἷ. ἱ. δ, 
ΜΠῸῺ ὁ ρϑηϊίνο.--ΟὉ γάρ, 860 ΝοίΘ 206, [186 
τϑοίθρθηοθ οὗ γάρ ἰο ἥπιοι μεν, γ. ἢ, 18 ἴοο 
τοιηοῖθ; ἱπαὺ ἴο ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήϑητε (ΧῈ- 
ΜΑΚΝ) ὉΠ 5 409 .---ΕἸΘΘΕΝΒΑΟΘΗ.] Κόπος ἰ5 δἰ γορΊἢ- 
οῃρὰ ὉΥ͂ [86 δαὐάϊτοιι οὗ μόχϑος," 88 αἱ 2 ΤΏ688. 
1, 8 (6 τογβ τ πϊοῖ δρτοοθ δἰπιοδὲ γου 8 ΠῪ πὶ ἢ 
Ου18), δηὰ 2 ον. χὶ. 22. ΤῊΘ δχργοβδίοῃβ ἴῃ ἱποὶσ 
δοῃηθοιϊίοη ἀδηοίθ 1ῃ9 τηοϑὺ δίγθηυουβ ὈοάΪγ ἰδ ΌΟΡ 
δὲ ἷβ Ὠδηάϊογαῖδ δα σκηνοποιός (Αςίθ. χνὶὶ, 8), ἃ 
τηϑῖκον οὗ ἴθηϊδ ουὧἱὐἱ οὗἨ 66 Ρ οὐ οἷοί ἢ [ὉΓ Β86}- 
Βορὰβ, ἰτγδύοίίοσα, βοϊἀΐοτθ, ἄἀο. (ΥΊΝΕΕ, ἤεαΐ- 
τοὔγίενδαολ ΠΡ». 218,126). Τμΐδ κόπος δΔηὰ μόχϑος 
ἷβ ΠΟῪ Οχρ δηθὰ ἷν ἃ ϑοηΐθῃοθ δρροῃάϑα, 88 ἰῃ υ. ἤ, 
ὈΥ̓͂ δαγηδείοη (γάρ αἶνον γυκτός Ὀεΐηρ ερυγίουβ), ἴῃ 
ν ϊοἷ [86 ΘΙΏΡ Δ 818 1168 οὐ Ἡδιδὶ βίϑη δ ζογοπιοδῖ, 
νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι, 88 πη Υ. 8 ὁη. τὰς 
δαυτῶν ψυχάς. Αῃὰ ΟΝ, 83 ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ 
εὐαγγέλιον τοῦ ϑεοῦ Ῥ] Δί ὨἾΥ ΔΏΘΝΘΓΙΒ ἴ0 τὸ εὐαγγέλιον 
τοῦ ϑεοῦ οὗ γ. 8, 80 ἀο68 γυκτὸς καὶ ἡμέ 
ἐργαζόμενοι ἰο τὰς ἑῥαυτῶν ψυχάς, εο ἰδαὶ ἰῃδτὸ 
ΒΟΟΓΌ6Β ἤγομι [8 8 ΠΟῪ ΔΠἃ ΤΏΟΤΘ Ὀγδοῖδο σΟΠΗ͂Γ- 
τηδίίοῃ οὗ οὖῦ υἱὸν οὗὁ ἰδ8 γάρ δΔηὰ οὗὨ μεταδοῦναι 
τὰς ἑαυτῶν ψυχάς. 

92, οσϊκῖτ πἰρδῖϊ δὰ ἄαν .--- Ἐργάζεσϑαι, 
ΟΥἩ τιδη0 8] ἰαθοῦ, 848 οὗ, ἷν. 11, δῃὰ οἴδρη, γ76 
Θἐπθδ8:] ΒΥ ὅαν απά πίσλ(, ἃ8 ἡμέρας καὶ νυκτός, 
Κ 6 χΥΪ. 7; Αοἱδβ ἰχ, 34, διὰ ἔγοαυοη! ἰπ {116 

ἌἈΡΟΟΘΔΙΥΡΒΟ ; Ὀυΐ οἰβοΒο σα, ἀπ ΔἸ ΔΥΒ ἰῃ Ῥαυ8 
ὟΝ [δοιὰ ἴῃ Ηὲβ Ἰοϊίοτϑ δὰ βρϑθοῖ 68, οὗ, 111. 10; 
2 Ἐπο88. ἴ1ϊ1. 8: 1 Τίπι. νυ. δ: 2 Τί. ἱ. 8; Αοἰα χσχ. 
81 ; χχυῖΐ, 7.--«0Φ.1,.., γυκτὸς καὶ ἡμέρας οΥ νύκτα καὶ 
ἡμέραν, Ὀδοοδυδο [6 “Φ6 8, 88 8150 (86 Αἰδοηΐδηβ, Ὀ6- 
ἴπ (06 οἷν] ἀδγ πίτι ἰΠ9 ονθηΐησ, Ηδρτο 0.18 ΟΥΘΡ 

8 οι ρμαἰΐσ,  Ὀδοδυθο πἰρπύπουκ ἰΒ [Π6 ΠΊΟΓΘ ὑῃ- 
υϑ08] δηὰ ἱγβοαβθ. ὁ δὰ ποῖ, ἱμπογϑίοσο, ἴο δὰ ρ- 
ΡΟΒΘ ἰδαΐ Ῥδὺ] ῥγοδοϊιϑὰ 41} ἀἄδυ, δηρ μογίοστηϑά 

ΦΓΕΙΣΟΟΤΥ : “ ΤῊΘ ΌΤΙΠΟΣ ῬΟΤΉΔΌῸΘ ΤΑΣκα ἐδ [0] οΥ {116 
δἷὰο μὴ μαγλμὼ βέφεμα ἴς ἰατοῖνοθ (966 οἡ 1 Τίσῃ. ἱν. 10), [89 
Ἰδιίοσ, 88 να οι ΒΟΟΊΩΒ ἴο (οοπηδοϊρα πί(ἢ μόγις, 
δηἃ ῬΘΓὮΒΡ6 δ] )οὰ ἰο μέγας, δ.0 Ῥοῖϊ, δέμηι. δογϑοῖ. Μοὶ. 1. 

485), οἢ ἴδο αἰὰο οὗ 86 τιαρπέξμασ οὗ [86 οὈδέθοϊοϑ ἐξ μα 
οὙὐθσοοϊαθ." ΝΟΣ νροδίδο ἴο ἐλιἰ8 ἱἰΒ Ὑοσάδπ σι : 

ἐἐ ΤῊΘ ζογποΥ Ἠοσὰ Οσρσοθδοδ ὁπόγοὰ ΟΥ̓ ποίέοη, ἴῃὴ6 ΟἿΟΣ 
ἐπάϊοδῖθι ραξέφηοσ ἰῃ ὈΘΑτίπβ.᾽"" ΑΥΡΟΒῸ : “ΝΟ ἀϊεξίποϊου 
688 6 οδἰδ Ὁ} Π5:08.,᾽ --α΄. 1] 

Ἐ [80 Ατρόοβρ. Βυὲ [6 ΘΟΣτοοῖ 9085 οὗὨ [86 ΤΟΙΔΔΕΙΝ ΤΩΔῪ 
διὰ ἰ ὃ6 ᾳυοεξοποάᾶ, εἴποο ῬΔΏ], 88 ἱβ τηοπίϊοηθὰ δΌοΟνο, ΟὈΘΟΙΓΥΘΙ 

Ἐδ6 δᾶσηο οσὰ ] ΟΣ ΘΥΟΣΥῊ ΠΟΣΘ 6ἰ80.--α, 1. 



δῶ ΕΙΆΞΒῚΤ ἘΡΙΒΤΙΙΒ ΟΥ ΡΑΌΙ, ΤΟ ΤΗῈ ΤΗΕΒΘΑΓΟΝΊΑΝΒ. 

ΤΩΔΏΌΔ] ἴΔΌΟΓ ἴῃ 80 ηἰξ δ -πη6; οἱ [86 ΘΟΠΊΡΑΓΥ, ἐδ9 
ἰδϊίος οσουρδίίοῃ δ᾽] Θὰ ὩΡ 4180 ὁ σοοὰ μαζὶ οὗ [Π6 
ἄδγ, 88 οπ {16 οἴδοῦ Βδηᾶ ἢ᾽6 ργοδομβοὰ 1 ΚονἾ86 δὲ 
εἰσιν (Αοἰβ χχ. 7); Ὀαϊῦ, ζΈΠΟΓΑΙΥ, ἀαν απὰ πέσλὲ ἰδ, 
88 ὙΠῸ 8, 8 υἱ να Θχργϑβδίου 1ῸΣ τοὐζλοιέ ἐπέσγτηΐδεῖοπ 
(οοαρ. οβρϑοΐδν Εν. χχ. 10). 

28. Τμαῖ το ταϊρθῖϊ τοὶ Ὅ6 Ὀυχάθῃδοσοο ἴο 
ΔΩΥ οὗ γοῦ, ὈΥ̓ 8ὶ8 ᾿ιανὶπρ' ἰ0 ΘΑΣΘ [ὉΓ ΤῺΥ βυρροτί. 
80 ᾿ἰ16 ἀἰὰ τ06 ΑΡοβὶ]ὶθ βϑοῖὶς δῃγ ὑτοῆλξ ἔγοιῃ [86 
ὙΠοΒβδΙ οηΐΔη8, ἰδαὺ ἢ6 δουρῶϊ ποῖ ουύθῃ ἴ{9 Πθ60θ- 
Ββατίϑϑ οὗ 18 ἔγτοια ἴῃϑγὰ Ὁ οαγποὰ 6 πὶ ον Ὠἰ 56] ἢ, 
τὺ Πΐ8 ἰπίογοουγθο πὶ ἸΒοτὰ ταῦ οα ἷθ μαγὶ ὉΘ 
δἰτοροίμοῦ οὔθ οὗ ρἷνίηρ. 7 λας οἔέανι ραγία 7:76 
8μὸ οδείίπιῖ (ΟΑΕΥΙΝ ; οορ. Νοίο 16). ἔΕοσς (86 
τηδίίοῦ ἴῃ αυοδίίοῃ, ΘΟ. Αοἰϑ χυϊἱ!. 8: χχ, 84: 
1 Οοσ. ἷν. 12; ἰχ, 7 βα4.; 23 ον. σχὶ. 8 βαα. : ῬὨ]]. 
ἦν. 10 844., ἀπὰ Ὠοοῖν. δοὰ Εἴἢ., ὅ.---Οὐ κηρύττειν 
εἰς, Βε6 ΤνῬ ἐπον, Ρ. 191." 

84. (Υ. 16.) γὁ δσὸ τυἱϊἱΐβϑιβοα δηὰ Ο()οἁ.--- 
ΤῊΘ Αροβίῖϊθ δβανίηρ ἰῃ ἰγθθ βϑηΐθηοοθ Μὶ(ἢ οὐκ--- 
ἀλλά (νν. 1 δηὰ 2, 8 ἀπά 4, ὅ 9) οομἴυϊοα [86 ΓΤο- 
ῬΓΟΔΟΒΟΒ οδδὺ ὕροὴ Πῖπι, δηὰ Ἡδιοδ δΓΘ βυτητηοα ὕὉρ 
ἵπ ἰδ ἰοτοβὺ Οσὰβ ἰῃ ν. ὃ---βαυίης βοπτῃ ἰθαὶ Εἷ8 
ἀοοσίτίηθ ἴ8 ποὺ δὰ ἰάΐθ ἀο]υδίου, Ὀυὰϊ [86 ροδροὶ οἵ 
Αοά, δπὰ ἱμαῦ Ὠ6 δἰτηβο ἢ ἢΔ8 ἰδθογθᾶ, ποὶ ἤτοι 
Β61Ηβ8ῃ τηοινο8 οὗἩἨ οογοίουβῃοβθ δηὰ δι 10, ΟΣ 
πὶι ἢ ἔρυτο τρί μοβ οὗ ογαῖν δηὰ δαδίϊοσυ, Ὀὰς ἴῃ 
ἴπο εἰχεῦ οὗ αοὰ δηὰ στ (Π6 τηοϑὶ ἀοτοίοα ἰονθ--- 
ἢ6 ΠΟῪ δὲ ᾿ἰδβὲ ὀρροβεβ ἰὸ (αὶ ἃ Ὀτγίοῖ, ροδιεἶνο 
βίζοίοἢ οὗ 8 τι ἰἰϑίσυ, διιαὰ ἔον (18 ἢ6 ἀραΐῃ ἀρρϑδὶδ 
ἴο ἴῃ6 Τοββδ ουΐδηβ δὰ ἀοὰ 88 ᾿ΐζΏθ9668 (ΠΟΣΊΡ. 
γ. δ), ΟΥ̓͂ ΤΥ οὗ ρἰνίπρ ἰο 1118 δβϑογιοῦ 80 τοῦθ [ἢ6 
τόσο οὗ [80 ἱπιργοβαῖγα θυ ϑίηθϑϑ οὗ (συ. Μήοη 
τηυϑίὶ τ ιϊηο88 [Ὁ ΕἾΔ ΙΏΔΠΠΟΡ οὗἉ δοιίηρ  αοἀ νἱῦ- 
ΠΘΒΒΘΒ, ἴῃ ᾿ἷβ8. ΘΟηβοίθηο6 δῃὰ ἰμοῖγβ, ἔὸ ἢἷ8 ἱλτσϑτα 
ἀἰβροεϊ ἰοῦ, ΤὨΐβ ΟΧρΙδηδίοσΥ βοηίθῃοο ᾿ἰϊκο νὶθο ἰδ 
δορὰ ὈΥ δβγηάοϊου (σοι. τν. 7, 9), ἃ Ἑσοηϑίγυοίοη 
ἴο ὙΒΙοΟΩ ἴῃ 186 ργοβοηὶ ἰμβίδῃοο ἰδ6 ἰἰγοϊΐηθ88 οὗἁ 
Θιροίΐου αἰ80 σοι στ θυ 68. 

2δὅ, Ηῖοτν ΒοΙ͂ν, αρα χἰρμἰθουκῖν, δὰ πὰ- 
ὉΙΑΣΑΔΌΪν, δο.--- Ὁσίως, πὶ Ρογοορ᾽ο, ἱππαγὰ 
ΤΟΥΘΓΘΏΟ6 οὗ αοἀ; δικαίων, τὶ ἀπ οοπβίἀοταοα 
οὗ τηϑθῃ, Ἰοανίηρ δηὰ ρἰνίηρ ἰο ΟΥΟΓΥ ομ6 δἰβ ΟἾὟᾺ 
(οοταρ. Ερᾷ. ἱν. 24; Τίι, ἡ. 12 [Ππκὸ 1, 76. Τίς, 
ἱ, 8])};} ἀμέμπτως, ὈΠΟΌΪΔΙΔΔΌΪΥ, ἰΓΓΟρΡΓΟ Δ Ο ΒΘ ΌΪΥ ἴῃ 
ἴδ 0 πίι016 ἀδροτγίπηοηϊ---ἰ 6 ποραίνο δὰ ἰὸ ἰδ ἔπτο 
Ῥοβίνο οὔθ (1 ΝΕΜΑΝΝ), δαρθοΐδ!]γ ἰοὸ δικαίως 
(Ουβηλυβεν). Τμΐβ αυδ!βοαίίοη Ῥαυϊ δα 8, Ὀθοδῦβο 
ΓΘΡΓΟΔΟΠ6Β πδὰ Ὀδοῃ οαϑὲ ἃροι ἴα. Σ [Βεπαεῖ, δὰ 
ΟἾΠΟΓΒ : ἑοισαγά ἐλεπιδεῖυοε, ἰὰ οτάον ἴο μοὶ (λ6 ἰῃτοθ 
Τοογθ πο ο8 ἴὸ (04, ταθη, ἐμαβοῖνοβ 88 ἰὼ Τίς, ἰϊ. 12: 
δι (μ18 8. Πδτθ ἰηδμλῖ9510}]6, δἰῃθα 81} 8 τοίοσγοὰ ἴὸ 
ὑμῖν τοῖς πιστεύουσι --- ὅσίως ἀϑεϊρυιίϊηρ ΤΩΟΓΘΙΥ (86 
το κου ρτουηα οὗὁἨ 86 Ὀαὶιανίοῦ ἰονδρὰ ἐῃ86 Ὁδ- 
ἸΙονογΒ.--- ΕἸΘΘΈΝΒΔΑΟΗ. 
οομδίἀογοά, {πὲ ψγὸ Βαγο δόγο Ὀοίοτα 08, ποὶ δάἦθο- 
νοβ, υυϊ δάνονθβ (οομαρ. ΑσὶΒ χχ. 18... πῶς ἐγενόμην ] ὉΥ͂ 
μεϑ᾽ ὑμῶν); ῬΔῸ] 18 ποῖ Βροκκίηρ οὗ μῖ8 σαἱκ, Ηἷ8 
ΘὨϊτΘ ΡΟΥΒΟΙ8] Ὀοδγίηρ (κς ὙΕΤΙΕ, ΠΟΥΜΑΝΝ).-- 
οἰδμοσπῖβα ͵Ο ταυϑὺ ματο δδὰ ὅσιοι, Φο6. (ΘΟΙρ. οἷοι, 

(Βυὶ ΝΕ ἔποτο τουογίδ ἰο ΩὐΤΉῊΞΕ᾽ Β μπ67 ἐμοῖ, ἴἢ- 
εἰοδὰ οὗἉ [0 Ῥτοίοσδ Ὁ]6 απ οὗ ὑρσονίου ϑαϊ[ίοῃβ; διὰ Ατβε- [ Οσϑοὶῖς 
1ῈΝ᾽ 6 οὔτπι Τοσδίοῃ ὯΩ8 ΔΙ ΡῪΥ 89 ἀδίτο : ἀεῥήφμει μέν τοῖν 
ἐὠοΐι. Τῦ ΤΑΔΥ͂ 8180 ὈΘ ποιὰ ̓δδαν: [μδέ, ἴοσ εἰς ὑμᾶς, ἴῃ Οοά, 
δίῃ. α »γίπια καπ τοθὰβ ὑμῖν.--. 1,..} 

ΤΈΒενοκι, : δαποίε ἴῃ τοῦτ αἀἰυίηΐ, ξμεδέε οτρα λοηείηεε--- 
ἴδιο οἰαεδίοαὶ ἀἰπιλποίλίοι Ὀοξποσῃ ὁσίως διὰ δικαίως, Ὀπὶ ποῖ 
ΔΙΎΑΥΞ ἴ0 Ὀ0 ργοϑεϑὰ ἴῃ ἐῃ 0 Ν, Τ.--Φ. 1..} 

Σ ΕἸΣΙΘΟΤΥ: “ῬΟΣΏΔΡΘ ἰὑ [6 δαίαγ ἴο βαὺ [ἢδὲ ὁσίως δηὰἃ 
δικαίως ἔοττα ὁ. δ) Ῥοειιλνα δἰὰθ ἃ οοτωρουμῃὰ ἰάἄθα οἵ μοὶ 
ῬΌΓΙΕΥ δηὰ τὶ ἰθοῦδηοδα, ποῖος ἰονγατὰβ αοὰ ΟΣ τυ εα, 
τρδη, πῊ110 ἀμέμπτως δἰαΐοδοτιι [890 πορδεϊνο δἱὰθ ἐδ 9 
Ὀ]αΣ 6] οαϑτιοδα ἢ ὈΟΪὨ δδρθο αὶ πὰ τοϊδίξοιδ." --. 1. 

7 [« ἰδ ΘΟ ΟὨΥ ποῖ Θμουρἢ " 

οἷι. ἱ. ὅ).--ὐυὶΐ οὗ [26 τλῆμον οὗ μἷ8 ἀδαϊηρσ πῖῖὰ 186 
Ὀεϊΐονοῖο (ΥΥ̓ΊΝΧΕ, Ὁ. 418). 

26, 7ο [{0χΧ] γοὺ νεο ῬὈοϊέονοὰ,---ὗμῖν ἰἴο 
ΒΙΤΉΡΙΥ [86 ἀδιΐνο οὗ ἀἰγοοζοι Οὐ γοίθγθῃοθ : ἕο. 
ἰουαγά γοι (ὯὨΞ ἽΤΕΤΤΕ, ΚΟΟΗ) [ποὶ ἃ ἀαίΐνο οἵ ἰῃ- 
ἰογοδὲ : 70. ΨΟῺΡ .." ὯΟΣ γοῦ οὗ ἰυάστηοῃῖ: 
ἀρρεαγοὰ ἰο ψοι ((Εσυμενιῦβ δὰ ἘΒΕΟΡΗΥΊΑΟΤΣ, 
ΑΙΥ͂ΙΝ, ΒΚΝΟΚΙ, ΓῦΝΕΜΑΝΝ) ; (ῃ6 δἀνογὺβ ἴῃ ἰδμδὲ 

6880 του] ἃ ΒΟΔΣΟΟΙΥ Ὀθ δάἀπιῖ85106.---ΕΙΟΘΕΝΒΑΘΗ.]} 
ΤΌ δααϊίοῃ τοῖς πιστεύουσιν, αἱ Βγτεῖ ΥἱοῬ ἃ 1γ 
Βυρογήυουθ [ΦΟΥΧΤΊ], πιυδὺ ὨΘΓΘ 88 δ τ. 18 ἴδυα ἐϊ8 
“2: ποθ δηὰ βἰρηίδοδηοο. ΤῈ6 ἰνδιίθυθβ ΟσΘ 
ἰο!ὰ δαὶ μοῖρ δ! ἢ ψγα8 ὀγθυ ΠΠ γ δηα βυροτϑι οι, 
μδὲ ΠΟΥ δὰ δ ονοὰ ὑμοιηβοῖνοθ ἰὸ 6 δηδηδγο, 
δουδοά, διὰ τ] θα ὮΥ ἰδ ΒΓΔ ΡΟΣ, δηὰ ἐμὲ [818 γγδ8 
ΠΟΥ͂ 6816 [Α1ἢ, Α βἰγαῖϊαρ ΤᾺ οὗὨ ἰαΙκίηρ ἰοὸ [μδὲ 
πονγούδυβ, ἩΪοΝ οοπίουμαβ (4111 πὶῖὰ ορίηίοι, 
ποὔοῃ, ἀΐτῃ, Ὀ8861688 [οο] σ. [πη ορροκίιΐοι ἰο 118 
Ῥδὺ] ἀν 6 }18 τὶ ΟΣ ρΡ 8518 οἡ (Π6 πογὰ ζδὶ( ἴῃ 118 
ἔγσυθ ᾿τηροτί, δὰ ΒΟΥΒ ΒΟῪ π6 δὰ πονϑὺ δυυδοὰ 
μοὶ οουβάθδησθ ἰῇ ἷπιὶ δηὰ ἢἷβ νογὰ 80 88 ἰο ;- 
ἀυϊχο Ηἰπηβο ἢ ἰῃ ρυν οὗὨ δὴν Κίπα, Ὀὰΐ τα σ, 
Βοποσίηρ ἐποὶν ἔα ἢ δα δἰ ἢ ἰῃ αοὰ δηὰ Ηἰΐβ πογὰ, δθ 
δὰ ἰπ Δ}} ἷ8 Ῥγοοθοάϊηρβ ορίὶ ΒΟΙΥ͂ νλδὲὶ τδθ ΠΟΪΥ͂, 
διὰ Βδὰ ψῖϊῃ Δ11 θαγηδϑὶ θῃ ὀχμοσίθα ἰποτ ἰὸ ἃ 
ὍΔ} ποιίθυ οὗ ἀοὰ. [ΤὨοδ6, πῶο οχρί δίῃ [86 
ἀδιῖγο 88 ἃ ἀδίΐνο οὗ ᾿υάρτοους, Σ ἰδκο τοῖς πιστεύου- 
σιν τοϑιγ σΥΟΙῪ : ἐαπιοίδὶ αἰϊδδ ποπ ἑία υἱάεγεηιων ; ὃ 
Βενοξι,. Ἐϑροοΐα! γ σΟΠ ΓΆΓΥ 10 γΥ. 18 (9).---ΕἸΟΟΕΧΝ- 
ΒΑΟΗ.]7--- μεν, 88 ἷπ νγν. ὅ, 7; οἾὮΔΡ. ἷ. ὅ. 

27. (5.11) Με τσο, δὲ γὸ βοῦν, νο. 
[Ἐνϑὰ αἰ γὸο ἰοοῖν μοῖν ἵσχθ, ἀο.]--Καϑάπερ 
οἴδατε ἷΒ ἃ ΑΙΟΒΙΠΘοΑ] οἶδυδο. δἰ} δ (0 καϑὼς 
οἴδατε οὗ νυν. 2, ὅ ; ἰξ ὈοΙοΠκ8 ἴο [Π6 10] ον ίηρ ρατὶϊ- 
αἱρίαὶ οοπϑίτυοιίΐοη, ΤὨΐθ ἰἶἰππὸ ἐμ Αροδϑίϊ ραϊβ 
καϑάπερ ἴον καϑώς, Ὀδοδυδθ ἱσητ θα ϊδί εἰ γ δἴοτ ὡς 
σου ἐπτὶοθ. ΤῈ6 δγεὶ ὡς ὈοΪοΏρΒ (0 ἕνα ἕκαστον, 
διὰ 868 ΠΕ6ΓΘ 8 δίγοηρίμοηϊηρ ἴογοΘ ΒΌΟΝ 88 ᾽ν σΑγτῖοθ 
8160 οἰβονθοσθ ἴῃ ΘΟ ποσί ἩΥΪ 8 ἕκαστος (860 Ῥδ8- 
ΒΟΥ πάθον ἕκαστος), ἃ ὈΒΑΡῸ ὙΘΓῪ ΠΟΔΙΪΥ δ ἴο [86 
οοπῃροίίου οὗἩ ὡς πιὰ βυρονγϊαιίνοθ. ΤΏ ΘΟΓΓΌΌΟτΔ- 
οι εἷς ἕκαστος, οὗ ἰγοαυδηΐ ΟΟΟΙΤΘΠ66 ἴῃ (86 ΝΩ͂Ν 
Τοβίδιιθηϊ, 8 ἑουῃάὰ ᾿ἰκοννῖδο ἴῃ οἰαβαῖς ατγοοῖς (Α. 
ΒΟΤΊΜΑΝΝ, Ρ. 106). ὙΠ} ἴ6 ἀουῦ!ο τοδηϊογοθιηθῃῖ, 
ὡς εἷς ἕκαστος, οΘΟἸῊρΡ. Β6Υ. χχὶ, 2] . ἀνὰ εἷς ἕκαστος: 
Ερῆ. ν᾿. 88 : ὑμεῖς οἱ καϑ᾽ ἕνα ἕκαστοςς ΤΏ ραγιϊοἷ- 
Οἷα! οἰδιιβθθ, γν. 11, 12, ΒΏΟΥ ἰο τῶδὲὶ οχίθης Ῥαδὺυ] 
Ῥδβαυθὰ ΒΟΙΠγ δαὰ τὶ ὐθουβὶν πὰ ἀπο ΔΩ Δ ΡΙΥ ἴο- 
παρὰ 116 6] ονοτα (ν. 10), δπὰ πὸ ἢαγο ἐβογοίοσθ 
τοθοϊγϑὰ (6 ραγιϊοῖ 68 ὈΥ͂ ἐπ ἐλαί.] ΤὮΘ τοδΐῃ θῃ)- 

5. (ΑἸὉ ἰπίογρσοίδείοι πε ὍΥ Μυξουτσα, δ᾽] οτσοὰ ἮΥ 
ΒΑΥΜΟΛΒΈΤΕΝ, δη δὸρ Υ ἘΠῚΙΟΟΤῚ (Ἡμοδθ σψογαίοι, 
δογσονοῦ, ἰο νοι ἰλαὶ δεϊέευε, ἄοοο ποῖ ΟΘΟΏΥΘΥ ἐμαὲ ἐἀ66).--- 

Τ {1886 οὐ͵οοῆσι ἄγανται ἴσοτα ἐδθ δἀνοσῦθ ο 9 ΘΟ; δ ΣΤ ;Ο» 
ἐἰοῦ οὗ ὑμῖν 85 ἃ ααἰ. μα οιξ---αῶα οομδίχυοίίου 20] οὐτοὰ 816Ὸ 

ΑἜΤΟΕΡ, ῬὯΟ οεἶξοα ἃ οί. ἐϊ!. 14---ἰ8 Ῥ᾽διιδὶ Ὁ1]6 ΟΣ ὙΠ ΘΣ, 
ἘΥ͂ 8Ὰ δ: Ϊ τοηδοχίηρ οὗ [09 γνοτῦ, Δ8 -α σρρεαγεά, ισεγα 

Ἅ:, τὸ ἰά6α οὗ πἀστιοτὶ ἰδ ἰσαπίοσγοα ἴἰοὸ ἱΐ ἥγοσῃ ἐδ9 
ἀδίϊνο.--. 1,..} . 

2 [αὐγτῶδῃ : αἷς Φαΐίο ὧδε Ῥογίλείε -Ξ ἃ5 ἃ ἀδλιΐνο οὗ ἱπ- 
Βαυΐ (}}6 ξητσδί Ὀ6 ἃ πϑἰπρτίπὺ [0 σγίλεί 4.--2. 1..} 

4 ̓  δ͵δὸ ἐμογ σϑοϑϊτοὶ ὑμῖν τοῖς πιστ. ἰὸ ἀμέμπ- 
τως (ὄγπβιαο, ΤΉΞΟΡΕΒΕΤ, (ΞΟΌΜΕΝΙσΒ, ΟΔΥΥΣΝ, ὅ6.). ΤΏΦ 

ΟΓΟΣ ἐδ ἐπὴ6: “δ δ πἰηραδοα, δὰ αοᾶ, ἘῸΝ 
ΒΟΙΣΥ ἀπὰ τὶ ΕΒ ΘΟΌΔΙΥ͂ διὰ ὩΣΌΪΔΙΩΔΌΪ ἰο ((οΣ) γοὺ τδο 
πιοϊ]ονθὰ νὸ Ῥομανυϑά." ῬΧΟΡΔΌΪ Ἐ 9 ἐτπηροτί οἵ (Ἀ9 
ἀαίΐνο ἰὰ ἐπὲθ οδϑ0 σαυδὶ ὈῸ Ἰοῖ ἀου . ΕΣΜΟΟΤῚ ΕΒ οὔ» 
ἡοοϊίοη ἕο ἐξ 85 α ἀδιΐνο οὔ ᾿άρτησαξ, ὑπαὶ “189 ΑΡοστ]6 
“Ου] ἃ δΟδσο ῦ Βδνο δρροα]ϑὰ ἰοὸ Οσὰ ἐπ σοΐοσθμοο ἴο ἴμ8 
ἡπάᾳτησεὶ οὗὨ ἴδ ΤΆ ΟἸΔΏ8,᾽" 8 ΌΥ̓ ὯΟ ΤΙΏΘΔΠΒ ἀδοϊδῖνθ. 
ΒΟΙΘΙΊΏΙΥ ἴἰο σοτϊῃ ἃ οοηγογίβ οὗ ἐπ ὶσ 
διὰ ΡΟΣ Ἰογ 
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νυδαὶα οἵὗἨ 80 γμαγιϊοἰρίαὶ οοπδίσυοσίοι τοδί οὐ {{8 
«οποξυδίοη, εἰς τὸ περιπατεῖν ἀξίως, ὅσ. {ΠΠΕΕΜΕΒῚ 
ωρὰ γεῖ 5ο ἐπὶ Ῥαὺϊ ποιὰ ἰπ οοπιθοίίοι ὑ ΓΘ 
[ΔΚ βίγεδϑ οὔ ἴσο οἶον οομβί ἀογαι ο8: 1. Τῆδὶ ΒΘ 
δὰ ἰαἰκο μαΐῃϑ ἰο Βο] ἃ ΘΥ̓ΘΥΥ ΟΠ6 ἴῃ ρϑυιίϊουϊαν ἰὸ 
εῖϑ πος πρῖκ, διὰ μδῆσο {Π6 ἀου ν βίγοηρσιποηρα 
ἕκαστος . ὃ. Τδὶ ἔον ἐμἰβ οηἃ δ6 δὰ δχογίοα 411 ἢἷβ8 
ἴοτοα οὗ βροϑοῖ, δαῃὰ οῆοθ ἴδ οομἰηδιίοι οὗὨ ἰΠ6 
ἴὮγοα ϑο;οσοιι Ώ αγιϊοῖρίοθ. ΤῊ ΑΡροδιϊο 8 ὙπΌΪδη)δ- 
ὁϊε ἀεροτίσηϑθοϊ ἰοπαγιβ (μ6 ὈΟ] ον 8 γ788 ΒΟ ἢ ἴῃ 
μΐδ ἐσ βογίζωρ ον ΎΥ ἱπαϊνίἀυδὶ Ἰ} 1116 8010 ΡΟΙ͂ΤΘΡ 
οἵ "8 δά άτεββ 10 ποίμίηρ, εἶθ6. Ὀυΐ ἃ τὶς που οἵ 
Θοὰ, ΤὨϊβ ἰ5 δἰ ΡΥ ἴμ6 οοπποοίίου οὗ ν. 10 πίιἢ 
γν. 11, 12. ΤΏ Θοτηραγίβου πὶ} ἃ ζαΐλον ἮΔ5 τοίϑυ- 
δΏσα ἴο 41} ἴγϑο ροϊῃ!β: ἃ ἔδίϊοῦ ἵσθορϑ αἷἰϑ οἰ ἀγθῃ 
εἰσὶν ἴῃ ἢἷ8 ογο, διὰ ἰγαΐῃϑ ΘΥΘΓΥ͂ ΟὯ6 δοοογάϊης ἴο 
.εῖα ἱπάϊ ν᾽ ἀπ} 17 ; ἢ6 ΦἸΩΡΙΟΥΒ 8]1 [86 ἴογοθ οὗ Ἄχῇου- 
ταιίο ἰπ κἰπάποαθ δῃὰ βουοεΥ ; 86 που] Κθορ [8 
εὐ] άσϑ ΟἾΪΥ ἰο ταὶ 8 φορά, δηὰ (0 πο ου]] οὗἨ δΔῺΥ 
κιοὰ, Ἡδοτο, πϑοτο (6 αὐοδίίοῃ 18 ηοῖ, ἃ8 ἷῃ νν. ἤ, 
8, δροῦϊ ἀονοίθα ἰονθ, Ὀυϊ ΠΟΙΥ ΘΑΓΘϑίΏ 658, Ραυ] 
γον ὐτηϑοὶῆ, ποὺ ἰο ἃ τοοίδον, θαΐ ἴο ἃ δίδουν. 
ῬδῈ} Ὡστοῦ ττῖϊο8 ἰδυϊοϊ ορίοα!γ, Ὀαΐ, ονθὴ ὙΠ }}}16 γθ- 
Ρεδιΐης εἰγαΐϊν ἰθουρἢ δ, δύναμ θθ ἴ0 ΠΟῪ δη τ] Ὁ 
τοίοιβ οὗ νίον. [[υϊογργϑίοσβ πῃ ζθπογαὶ ἀοὸ τοὺ 
ἄστεα ὙΪΠῚῺ τὴρ ἷῃ τορδγαϊης καϑάπερ οἴδατε 88 ἃ Ρᾶ- 
του Ὠοδίβ, Ὀυϊ ἴαϊζα οὔδατε 89 ἃ ΦΌΨΘΟΓΩΪΠΡ, γοΓΌ, θἢ 
ψδοῦ ὡς, δρατγὶ ἤγομι ἔνα ἕκαστον, 18 ἀδροπάοηϊ, Βυΐ 
δἴοα ὡς 15 (Ο]οποὰ ΟἹ ΟΥ̓ ῥδιτοἰρίοθ, ΠΟΥ ἃ ΓΘ 
ΟὈκοὰ ἴο δυρρὶν [06 νεγδαηι βηξέιση, δηὰ ἔμ θη, Ὀ6- 
ἙΔΌ36 ὑμᾶς [8 ΓΥΔΙΒ δἀάρα, ἠγαπήσαμεν, οὐχ 
οὐκ] ἀφήκαμεν. δἄο.,) ἰδ δΒυρρ!ἰοὰ ἰο ἕνα ὅκαστον 
ῬκΙΤ, ΞΟΗΟΤΤ, δηὰ οἰπογβ), οὐ ἰ0 ἰ.6 ομεἶτο οἰδυδο 
ἦμεν (Βεζα, ὑποτιῦϑ, ΕἾ,.ΑΤΊ), οὐ ἐγενγήϑημεν, ἴτοτα 
[6 ργοτίουβϑ οοπίοχι (Βενοει, ΓΕΌΝΕΧΑΝΝ, ἐπττέρ ει 
ἩΤΟΒΡΘΊΟΒΤΗΪ), οὐ, (16 Βυρρ]οταθος θεΐηρ Ἰον ἰπαθ- 
ἰδττηίπεῖο, Δ δηδοοϊ μοι Ψ8 δϑϑιτηθα (Πκ ὝΕΤΙΕ, 
[Ετλτουτη]}. ὙΥ ἰο86 σα] ἱποοινοῃίθῃοθϑ 
ἰδετο ἰ5 πο σοπῃθοῖϊοα 4180 Δ ΘΓΓΟΠΘΟΌΒ δηἀ Δι Η- 
οἷδὶ νυἱενν οὗ (86 Ἰορὶςδ] τοϊδίίοι οὗ νυν. 11, 12 ἴὸ νυ. 
10, Α5 ἐπδὲ Ῥδὺὶ βρϑαῖβ ἰῃ ν. 10 οὗ ἢἰβ θομανΐοῦ 
ΕΘΏΦΓΔΙΙΥ . ἴῃ νύν, 1], 12, 0 οοῃβτιτηδίϊοι οὗ ἱπδὶ, 
οὗ {π6 ἀἰβοῦαγμχα οὗ ἷ8 ἀυεν 88 ἃ ἰθδοῖιον ἰῃ ραγίἰου» 
ἷδτ ()κ Ὑ κττε, ΚΟΟΗ, βδἰ γι] τ ΗΟΡΓΜΑΝΝ) ; οΥ ἐμαὶ 
ἰῃ Ριοοῖ οὗ μἷἰβ ον τσίγιίυθ ἢ6 δα άυοοϑ ἰῃ6 ἴδοί οἵ 
ἰδ δβανὶπρ ἀχμογίοα {16 ΤῊ 6538] ΟὨ 8 }8 ἰοὸ νἱγίαθ, ἱὲ 
θείην ποτα {ΔΚ ΘῈ [Ὁ ρταηίοα ἴΠι} ὁΠη6, ΜΏΟ [88 ᾿ΐ 80 
τους δ᾽ μοασὶ {πὶ Οἱ ΠΟΥ 81.181} Ὀ6 νἱγίπαουβ, τὶ}} Ὀ6 
8ὸ διίτηϑοϊ (ΤΌΝΕΧΔΝΝ). Ἱπαρροπάθηι γ οὗ οἴδοῦ 
οὐ᾽οσεέίοπα ἰο (Π|686 γἱίεντθ, ὑπ6 Υ που]ὰ τοαυΐτο 8 καί 
δίιες καϑάπερ ΟΥ αἴϊον πρὸ ορύβα φρο ἢ 

28. θὰ ϑμοουσχασοαᾶ δπα δὰϊαγοά. 
--μᾶς ἰ6 Βυροιῆυουϑ αἴος ὡς ἔνα ἕκαστον ὑμῶν; 
βἰτωῖΐδν τοροιιοηθ ἴῃ {Π|6 οἰαϑδίοβ δηὰ δ]80 ἷπῃ {ἢ 6 
Νεν Τοδίδιωςηϊ, Οο]. ἰΐ. 18: ᾧ Μαῖ, νἱϊ!. 1 ; δῃά οὗἶοῃ 

. ἀαρῳ μόνο κοὺοκό ἑὰρ ρτ δῦονΘ σοϊηδσῖκα, 1 δάποτο βὲ}}} ἴο 
ἴδε οτάϊοατΥ οὐμποίγιοἰίοη οὗ καθάπερ διδατε, ὡς ἕνα ἕκαστον, 
ἄο. Ὑμοὸ οἰπϑοξίοτιδ ἴο ἐΐ δ’Θ Τλογο [8 οὐ ογραϊδηοθὰ ὈΥ͂ 
με ἐσοεούϊηκ εὐνκπτασάι.668 οὗὨ [16 ΠΟῪ ΘΙΓΆΣβΟΙΆΘΩΐΪ ΡΓῸ- 
Ρονοὰά. ΑἬ ἃ ραχοηξυ θεῖ ὃ010 ἃ ἴἰο θα ο!]οτα ἰξ, 
κοϑάσερ οἷδατε πουϊᾷὰ 6 δἰζδσιμοὶγ τηϊσρίδοοα. Ιἴ ἰθ δἷκο 
ΤΕ ἴ Ὀαοῖο ἐμδὲ ΔῺΥ οοπδίἀογαίίοτιβ οὗὁἨ ΘᾺ ΡΏΟΣΥ ἀθ- 

ἐδο ;δὸ οὗ καθάπερ Ὠοτα, ἰηϑὲοπὰ οὗ καθώς (νν. 2, 
δ: «ἢ, ὁ 6. Άὁ6 ἢ, ἰδ, 18, καθώς ἐστιν ἀληθῶς). ῬΘΙΠαρε ἰδ ἱ. 
ταχο ταί μου Ὀ6 εαἰὰ, ἐμδί [86 ΌΓΠΙΟΣ τναδ κοϊεσίοα ἴ0γ 1.6 
φεἶῖχο οὗ ΣΕ }}} τρσσο δίσοῦ  οἸο ρΒδείκίης (π0 Θχλοίποος οὗ 
18 οοετοεροτιάοσιοο μοί θοῦ [09 ῬΟΙΒΟΠΔΙ δηὰδ ἔδμο οβοὶΐαὶ 
οὐδπεί οἵ ἔἶιο πο μρ ἀρσανν 1,.} 
{1 6 πδηϊζς ἐπ Βίη.--ΕἸΙΙΟΟΥΤῚ ΒΡΟΌΚΘ οὗὨ [ἰἰ 86 

Δ.“ οὐ οσῦντο ὑμᾶς, δογνίηρ δὲ}}} τῆοσθ οἰθασὶ ἰο ἀθῆπο δ]] 
ὕαὶ ποτ ἰβοϊυὰδεά--α ἂς Ππρ δὰ κυρ] θσοθη 
ἔν, ϑοιπεισλαί ΑΙ1ἰοὰ ἴο [86 56 οὗ ἐμδῖ οὔδὸ ἰῇ ἐ 
κοϑ' ὅλον καὶ μέρος." --5. 1), 
' ἱ ̓έρω οὐλιίοοδ σοροδηρ ὑμᾶς εἴξας σννεξωοποίησε.--- 

δοῦιιδ8- 
ὁ σχῆμα 

ὅ 

(πον, Ρ. ὅ81). Παρακαλεῖν, ἴο ΘΣΒοτὲ ζΘΠΟΓΙΑΙΙΥ ς 
παραμυδεῖσϑαι, ἰἸΏΙΥ 0 Θηοούγαχο ; μαρτύρεσϑαι, 
δαιΤΘΒ ἐν δα 80] θη ]}Υ̓ ἴο ΟὈιαϑι, ΚΘ διαμαρτύρεσϑαι, 
1 Τίπ. ν. 21; 2 Τίπ). ἰἰ. 14: ἰν. 1. ΒΈΝΟΕΙ,: Παρα 
καλ. πιουεί, τ ζαοῖαδ αἰΐφιϊά (ἰἐδοπίεγ)" παραμνϑ., 
μὲ σι σαμάϊο; μαρτυρ., εὐ οσἰπὶ ἐΐπιογο. ΤῈ ἵτο 
αβὲ ραγι οἷ ρ!θ8 σϑαὶ γ βρϑοϊ γ 186 ἐπτοίοϊ ἃ βὲγ}]6 δπὰ 
τρομβοά οὗ [16 παρακαλεῖν, Δηἃ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 4130 ζΤΠ)» 
ΤῊ ΔΙΪΟΆΠΥ δα θοτγαϊπαιοα ἰο ἰϊ, 88, ἴ[ὉΓ ἜΧϑρΪὶο6, δυνάμε- 
νοι οὗ ν. Ἴ [6] ͵'8 δυθοταϊπαιοὰ ἰ0 ζητοῦντες οὗ τ. 6, 
δὰ κωλυόντων οὗ ν. 16 ἰο μὴ ἀρεσκόντων καὶ ἐνα»- 
τίων οὗ ν. 1 (οοτρ. 2 Τίπι. '. 4). [Ιη ἴανον οὔ ιἰΐα 
ΔΙῸ {86 ἔδοίβ, 1. {πδὶ εἰς τὸ περιπατ. σλῃποὶ ἀδροθὰ 
ΟΠ μαρτυρ..γ ἩΓΪΟἾ τηυδβὶ ἤδγθ εἰποῦν ἵνα (1 Τίχι. νυ. 21) 
οὗ {86 βἰταρὶο ἱπβηϊιίῖνο (2 ΤΊίτ. ἰΐ. 14); 3. (μὲ ὑμᾶς 
8 ἀηϑυΣ 8016 [0 μαρτυρ.., ποῖ σσηποῖ ἤδτα δῃ δοοὺ- 
Βαίϊνο οὔ 86 ρϑγβοῃ δῖον ἰδ, θχοθρὶ ἴῃ 186 ἤογο ἰπδᾶ- 
τη ΐβϑὶ Ὁ] βθη86 οὗ ἑαζίπο οπθ ἐο τοἰδνιεεα, Ῥοτῆδρθ 
186 Ρ]οοηδδίίο ὑμᾶς 6 ραυὶ οἶον παρακαλοῦντες ἴον [ἢ 
ΨΘΟΓΥ͂ ῬύυγροΟΒο οὗ δβορδγυιϊηρ (86 βυθδογαΐηδιθ ρῥδγιίοὶ- 
ὈΪ68 ἔγοτμῃ {80 Βυρ νοῦ ὁῃ6. ΕΘἢ 8 ἰὼ [Ὀττω, παρα- 
μυν. δηἃ μαρτυρ. Ὀσϊοπρ ἰοροίθον ἃ8 οὗἩ {πὸ τηϊ 410 
τοῖΐσο, δη ἃ δῦ ͵οίηιν ἀϊβιϊησυϊῃοα ἴτοτῃ Π6 δοιΐνγϑ 
παρακαλοῦντες. ΤῊ : 70 ἀχῃοτίοα γοῦ στη ΚἰΠαΪν 
ΘηΘΟυΓδρεΙΘηΐ 88 61} 88 ψὶ}} οαγηθβὲ ΟὈἰοδίδίίοη, 
Οοτρ., Τογθουθγ, οἡ {Π6 δοουχηυϊδίίοη οὗὨ ραγιϊοΐ 168 
Νοῖθ 27.--Τὴο αἰνίδίοη οὗ γσοῦβοδ ἰδ ἀπὸ ΥΟΓΥ͂ 
υπδρὶ { 

29. (Υ͂. 12.) Τπδῖ γὸ δου να] ἔτι ἃ ΔΆΣΟΣ 
οσίδν, ἄς.---Εἰς τὸ περιπατ. ἴΒ (β ἀοροπάσῃϊ ὁα 
παρακαλ., δῃαὰ ἀδῃοίοϑ {118 Θοη θηῖβ οΓ. οὈ͵εσὶ οὔ 9 
ὀχποσιδιίοῃ, [30 81]80 υὔνεμανν, πῆ τὨΐη 8, ̓ἰπἀοοὰ, 
ἐμαὲ εἰς ΤΑΥ͂ Ὀθ ταΐοττοα ἰο 8}1 (86 ἴπγθ6 ραγιΐοὶ Ὁ ]688 : 
Ὀυΐ ἰπ ἰμαὐ 6886 εἰς τηυϑὺ γδίπος ἀθηοῖθ ἰῃ6 ρυΓΡΟΒΘ, 
88 ΠΕ ἌΈΤΙΕ πὰ ΚΟΟΗ υἀπάογδίαπα ἰϊ.--- ΕἸΘΟΘΕΝ- 

μαι (ἢ ἀξίως τοῦ ϑεοῦ τοῦ καλοῦντος σΟΙΏΡ. ΕΡΉ. 
ἦν, 1: ἀξίως τῆς κλήσεως, (οἱ. '. 10: ἀξίως τοῦ κυρίου. 
ΤῺΘ ἔπο ᾿ἰάθυβ δ ἴθ σοι πϑά. Καλοῦντος, ὈΓ68- 
οὐ: Ὀοσαυδο [6 Κίησάοιμῃ δηὰ μίοσΥ δγὸ βι}}} [Ὁ- 
ἴυγο, 80 (παὶ [86 0411 ἰῃοτγοῖο, ἰΒουρὰ ἰδ 848 δγοδαγ 
ἔομοθ οτίϊ, γοῦ οομεϊουοθ {11} (86 οομπΐηρ οὗ ΟἸγῖβε, 
ποθὴ 1η6 Κίηρχάομη δηὰ ἐπ 6 ἴον 88}8}1} Ὀ6 τονρδ]ϑὰ 
(ΝΕ ΝΝ)} ΤῈ6 ρατίϊοἶρ᾽θ 18 ονυθῃ 88] ϑυδδίδῃ- 
εἶνα !,, ̓ἢτ6 ὅ ῥνόμενος, οἷ. ἱ. 10. 

80. Σηΐο ἱ5 οὐσῷ Κίηρδοιῃ απὰ κΊοΥν .--- }ῖασ- 
πίβειρα ἐνπίλείοπ (ΒΕενκαΕι).,) Νοῖ ἃ δποηαϊαάγβ: 
ζδιπσάοηι οὗ 1118 σίογψ, οὐ σίογν ο7 Ηΐ κιπράοπι 
ΚορΡΡκ, ΟἸΒΗΔΌΘΕΝ, δι6.):; πον γοῖ: εαγίλιψ εἰπισάοηι 
[86 Ομυγοῖ) απ λεανεπῖν σίογν (Βαυμολπτεν- Ευ- 
8108); ΠΟΡ ἰ8 δόξα ἐδ6 φΊοΥΥ οὗ {Π6 Μακβίαηὶς Κίησ-. 
ἄομι ()κ  Ἐττε), Ὀυϊ, δίηοο ἑαυτοῦ ὈΘΙΟΠρΡΒ αἰβὸ ἴο. 
δόξα, (6 σἴοτῦ οὗὁἨ αοά, οι. ν. 2 (ΠὺῦνεΕΜ ΑΝ Ν).. 
Οομρ. ἰῃς οἰοβίῃσ ἀοχοΐοσν οὗὨ [Π6 [τὰ  ῬταΥοῦ. 
'ἙἝἭκαυτοῦ ἴθ οἸΩρἢΔ[10 ΟΥ̓ ΡΟΒἰτἴοη, 88 ἴῃ τ. ἢ ΕΥ̓ κβ-- 
8ΤΕΒ δῃὰ ΔΠΙΚΙΝΒΟΝ : “ὁ πῃ Ι γἱπρ ἃ Ραγι οἰ ρα 0, οὗ 
[86 τηοϑὲ χα θα [Ὁ] ἷρ δηὰ Ἰηϊθγθβὲ ἴῃ ἐμ Ὠἰνίθ 
Ὀ]Θββοάῃο85,"--ὦ. 1,1. Ῥαὺὰ] που]ὰ ἰοτα δρδίη, αἱ 
{86 δῃὰ οὗἁἨ τ..}8 Θπιΐγο ϑοοιϊοῃ ἃ8 δἱ 115 Ὀθρίπηϊος (νυ. 
2, 4: 800 Νοῖίοβ 4 ἃ 10), σίγα ῥγοζωΐμοπορ ἴ0 [88 

5 (ΒἰΤΩΠΟΣΙ͂Υ ῬΕΙΙ,ΕῈ: “πη ποτὰ Ὀοΐδ ΟΥ͂ ΘΠΟΟΌΓΑβΟοΙΠοης 
δηᾶ κοϊϑῖῃ δὰ πχοηΐ ἰοῦ." -- Πἰ ἴα αὐΣῖθ ΡΣΟΌΘὉ]6 ἰμδὲ παρακα- 
λοῦντες ΤΩΔῪ ΟΥΔῊ ἴΠ6 ὑμᾶς ἰο 180}7 9 Ὀδίπιρ [88 ΖΟΠΟΙΙΟ 
ποτὰ. Βυΐϊ π|μδὶ ἰδ βαϊἃ δῦονθ τροσο 881 [μα ἰ5 ἴοο οοι.8- 
ΟΡΟΥ βίαίοά. Οογίδί ΠΥ ἔθογο ἰδ ποῖ δηοί! ον ἰπδβίδῃοο ἱῃ 
πο Νονν Τοδίδτηθῃ! οὗ παρακαλέω (ἰπ [80 θ6189 οὗ ἡμῶ μὰν δὶ 
Ῥοΐπρ ζο]οντθά, ΘΩΥ πλοσὸ [μδῃ μαρτύρομαι, ὉΥ εἰς τό. 6 
ἀμκεμας οοποϊστιοιίοι οὗἢὨ [86 ΖΌΣΙΩΟΘΥΣ 4160 ἰ6 ἘΠῚ ἵνα ΟΣ δῇ 
πδηΠἶνο.--Φ. 1,.} ᾿ 

ῖ [1}8 τ: Τοοίδυλομὲ ὈοσῚΠδ Υ. 12 πὶ καὶ μαρσυρό- 

Σ [νάυοπαν : “Α τοἰἐσαιοα δουηὰ, οοπέϊδιιοα Ἰπτοῦον 
4Π6 ἐπάϊνίά δ! Ἰ15.᾽".- ὁ. 1..} 



Ὁ ΚῚ ἙΙΚΕΤ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ῬΑΠῚ, ΤῸ Τ1ΠῈ ΤΠΕΞΒΑΙΟΝΙΑΝΑ͂, 

1δπουρδὶ, (Ππαὺ ἰὑ 18 αοα σι (ἢ ποτὰ ὈΘ] ον ΒΒ ἤᾶνο ἰὸ 
ἄο, αηὰ οἵ πἜομ ἢὮ6 δὰ Ὀδ6οη {Π6 6 γ0 Ὀυΐ Βοῃοβὲ 
ἰπδίσυμιοης (Πομσο (86 ἰοδαϊηρ ρΡοβίοη οὗ ὁσίως ᾿π 
νυ 10.--υᾶρ. ν. 18). 

ΤῊυΒ: αοἀ 64118 τοῦ ἴο ἃ μαγίἰοἰρδίοῃ ἰπ ἩΪ8 
οὔτ Κίησάοιι, Ἡ] ἢ π|1}} ἀρροᾶνῦ αἱ ΟἸ τἦβι 8 δανϑηΐ, 
δηὰ ἰη ΗΙΒ οὐνὰ Ὠίνί πα ρίοσυ, ἰηΐο προ ὈΘ᾽ ΘΟ ΓΒ 
ἐπὸη δηΐοῦ {Βγουρἢ ἴἰ οὔδηρο [οὗὨ {86 Ἰἰνῖπρ, 1 Οον. 
ΧΥ. δ].---ἶ͵. 1..] οὐ ἰδτοῦρσῃ [6 (Πγτβι) τγοβυγγθοίίοῃ. 
[0 τοῖρῃε Ὀ6 δβκεὰ νβοῖμον βασιλεία ΒοτΘ 8 ποὶ 
ἴο 06 ἴακοι ἴῃ [86 δοίῖτο β6ῆ86 ΞΞ ΚΙΏρῚΥ ἀοταϊηΐοι ; 
γοῦ (18 βρηϊβολίύοη οὗ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ ἀο68 πού, 
ἴο ΤΥ Καον]οᾶρα, οοοὺγ ἴῃ ἰΠ6 Νὸν Τοβίδαθηϊς. Βαυὶ 
οογίδί ]Υ ἴμ6 Ραγιοἱραίΐου οΥὗὨἨὨ ΟἸ τἰδ απ ἴῃ [Π6 βασι- 
λεία Μπὶ1}} ΤΟΔΙΥ 6 ἃ ματι οἱραιϊίοι ἰῃ Π|6 βασιλεύειν. 
Τινοὶν οδἸ πη ρ ἰ8 ἰμἀαοα ἰο Ὀκ ρ]οτίβοα (Ε οι. νἱ!]. 17), 
ποῖ, Βονγανοῦ, ἰο Ὀ6 γτυϊοα ονοῦ, Ὀυΐ ἴο ἴμ6 βασιλεύειν 
οὔ συμβασιλεύειν (ἔο". τ. 17: 1 ον, ἶν. 8; 2 ΤΊ. 
ἱϊ, 12: Βδν. χχ. 4, 6; χχὶϊ. ὅ).--ΤῊο πιονο ἴο 8 
ΠΟΙΥ ναὶ 8 ᾿ΠουοοΓ6 ἃ ἀου]6 οπθ, τοὶ γοὶ ΔραΪη 
18 Ὀὰΐ οπ6 δῃὰ (06 βαῖηδ: ΟἸγβυ Δ 5 ἃγῸ ἰ0 τ ῖ]ὶς 
πο γίΒν, μδὺ 8, ὑπ ν βου !α τορυϊδίθ 811 (μον ὕτο- 
οοραϊηρβ δὰ 16-οοπαυςὲ ἰῃ δυιοῖϊ ἃ ΔΥ 85. ὈΘΟΟΠΊ6Β 
1. (06 ΒΟΙΥ͂ τηδ᾽ ΒΥ οὗ αοἀ, νὰ πῆοπὶ ὈΥ (δ οΙγ 
οΔ]]Πἔἶπρ (ΠΟΥ Βανο [0] Ονβΐρ : δῃὰ 2. ἰϊοῖν οὐστῃ ἀεβίϊ- 
Βδϊΐοη, οχργοββοά ἴῃ {18 οδ]]ρ, ἴοὼ 8. Βῆδτο ἴῃ [}6 
[11 ἀϊηϊγ, ἱπιροτῦίαὶ δὰ οββεηϊίαὶ, οὗὐἠἨἠ {18 βδιὴς 
Οαοά. Τμΐβ ρυγοὸ Ἰρεὶ οὗὨἨ βἴουυ οσοϊυἀο8 81] ἱταρυτὶν 
(οοΡ. 1 Τίμ. ἱ. 11, τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης, 'π ΘΟ1|- 
ποσίϊου ΠῚ [η6 ργοοθαϊησ σοσβοθ, δὰ 1 Φολη ἰ"]. 8). 
ΤΊἶ5 βοοιίοη αἷβο, ᾿ἶα [186 οὔθ Ὀοίοτα ἰδ, {πι18 ΟἸΟΒ68 
ΜΓ δὴ οβοδαίοϊ οσίοδὶ οὐθ]οοῖ. Αἠά, ἴῃ ὑσαῖ, {Π6Γς 
ΤηΘοίβ 08 δατο ἴἰδ6 δἷρᾷ ῥτγδοίΐοδὶ ἱπρογίδποο οὗ {Π6 
Ομ γίδιίδη Ὦορ6. Αἱ ἰη βυβενίηρ ἰὺ Ὀαροῖβ ραίϊθῃοα 
(οἰ. ἱ. 8), 80 ἴῃ δοίΐοῃ ἃ ΒΟΙ͂Υ ψα]!ς. 

ὉΟΟΤΒΙΝ ΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. (ὖἷν. 1-12.) Τὸ ἴδ ΤὨοββαϊοηΐδη 5 δββαϊ]οὰ 
ὉΠ δοοουπὺ οὗὨ (ποεῖν [Δ ἢ Ῥαὰ] βῆονβ ἱπδὶ ΤΏ ΘΓα 18 
Βοπηθιιΐηρ το] δῦουῦ ἰζ, θοϊα ἰπ ἢΪ8. ο586 {νγν. 1--12) 
᾿δηά ἰῃ {πεῖτβ (συν. 18-16). ΑΒ ῥγοοῦ 6 ἤδθγα οἶΐβ8, 
ποῦ ταΐγβοϊοϑ, 88, Ὁ. ΘΧΆΙΏΡ]6, ἴῃ 64]. ἱἰϊ, ὅ, Ὀαὶ βἰτω- 
ΡΙΥ ἴ.6 ἀσπηοπβίγαϊζοη οὗἩ 188 δβρὶγὶξ δπὰ οὗ ρονοῦ-- 
“αὐ οὗ Ὀϊνίηα, 561 του ἀοποίης Πραῦ ἸΠΟΥ μδὰ ρογ- 
ι«οαὐνοά ἴῃ Εἶπι, θὰ οχροσγίθποοα ἴῃ τοῖν οὐστι μοαγίβ 
'(8δηα οομβοίθῃσοθ, [0 ἰ8 ψΟΓΠΥ οὗ ποῖο ἰδδι (86 ἀδῃ- 
(16 ΑΡοβίϊβ, ἰῃ [86 νοῦν ταὶ Ερίβι16 σι οι ὈΥ͂ εἶτ 
ἴοσ πὸ αφηϊα ποσὶά, ἰπβὶβίβ ου (195. Απάὰ βυςῇ 18 
Β.}}} ο- ἀν {Π6 ἐιοοχοζα ουἱάσποο οὗ Ολγιδιϊαπὲί ἴῃ 16 
μαϊἀβὺ οὗ ἃ νου]ὰ οϑίσδηροα ἔγοτῃ αο, πῇ ΟΓΘ 80 ἔτο- 
αὐ ΠΟΥ 411 μόνον, 411} ουἱϊίυτο, 411 ἰδίοντϊ οὶ] 11 
βίδι! 8, ΟΣ Βθθὴ8 ἴο βἰδηὰ, ἴῃ ορροδβίϊϊΐοη ἴο 186 ρ08- 
Ρα] : [6 ΘΠ άγοη οὗ ᾿ἰχινί, ἴῃ τ ΟΤα, 88 ὩΟΤ ΘΓ 6156 
ἰπ (ῃ6 ποι], τὸ ρόγοοῖνα ἃ ρογίθοὶ δὰ Ὀ]οββοα 118 
(Μαίο, ν. 14-16; ΡΒ], 11, 16), ἀπὰ (6 ρυν γος δηὰ 
αυϊοϊκοπίηρ Ὀἰνίπα ἰπμῆμπθποο8 πο] τὸ οχρουίομοα ἴῃ 
ΟὔγΒοῖν 68 ἔγοσα 86 ζΌΒΡΕΙ] (2 (ΟΣ. χἱϊ!. δ). 

2. Ουτγ βοϑοίξζοη 18 τί οἢ ἴῃ δεϊγιργαῖβδ, νοΐ, Βον- 
ἜΥογ, ἀόνο]ορβ ἰἰβο} σαΐμονῦ, βίο ὈΥ̓͂ δίθρ, 88 δεῖζ- 
ἀεξενοθ. Α βονναηΐ οὗ Ο γί οὐδ ἰδ, ποῖ 80 τι ἢ 
ἴο Πἰμηβ6] 88 118 λίδδιον δηὰ ἢἷ8 οδ36, ἴ0 οἶθδγ Εἰ π|- 
Βο ΙΓ οὗ υπ͵υδὺ ρυϊαιοη8, τ ΒοΏΘνοΡ [ΠΟΥ ἰὨγοδΐθη 
ἴο ᾿ἰΠἀ6Γ ἴπ6 ῬγΟσΤΟΞ8. οὗὨἨ ἴῃ 6 ζ0Βρ6], δῃὰ ρῥχγοὐααΐοθ 
[6 ἔα! ἀπὰ Ἰοτο οὗ τ1π6 Ὀτοίῆγοη, ΗΟ ἴῃ βυοἢ} ἃ 
0886 ΟΩΘ ΒΠοι ἃ ΟΧΡΣΟΒΒ δη ἃ ἀστησϑῃ ὨἰΤΉ501} ΤΩΔΥ Ὀ6 
Ἰοαγηρα ἴγτοῃ Ῥϑυὶϊ, 0 γβί οὗὨ 4]1 1αΐβ δ 6 δβϑϑῃ 
παῦ Ὠ6 18 ὈΙνίημοΙν δογίαϊη οὔ 18 σαυδ6, δπα '8 σ0ῃ- 
“ΒΟΙΟΌΒ ΟὗἩἨ δανίηρ δοιοα πα τ βο] ἀσηΐαὶ ἰὼ ἐπΠ6 ΡΟΣ 
ΟὗἨ αοα δῃὰ Ὀοίοτο ιἰρο οτὸϑ οὗ ἀοἄ, ἀπὰ ἰμοῃ 4180 

6 ΔΡρΘαΪ6 ἰγοοῖγ ἴὸ δυτηδη ἐοβ πιο. Τὴ Γοτὰ 
Κηονϑ ΒΟΥ͂Σ, ὈΥ̓͂ τηοΔη8 οὗ 1:0 ΟΡΡοβί(οὴΒ οὗἩ {0 
το] οὐ οἴου ΒυπιὈ] Ὡρ ΘΧρΟΓΪΘΠΟΟΒ, 80 ἴο ἀΐβροβο 
818 ΒοιΎΔηΪΒ ἰΠΥΑΡΟΪΥ, τμαὺ θη Οἰγουτηβίδῃ 8 ὯΓΘ 
Βυο ἢ ὑπαὶ (86 ομάβ οὗ 86 ὨΙνίπο Κἰηράοιῃ τοαυῖγο ἴξ, 
ΠΟΥ͂ ὁ8π δηὰ ουρῆϊν ἴο Βρϑαᾶκ οὗ ἰβοιγβοῖνϑβ ἴῃ ἃ γᾶν, 
ἰμδὶ ἰο ἴδς ἱπάρτηρης ΟΥ̓́ ἃ ΤΠΟΓΟΙΥ παίυγα] τ ΓΑ] 
ΔΡΡΘΆΓΒ 88 Β61-ργαῖϑθ. Ἠδργα Ὀ6Ι Ωρ 8130, Ὁ δυϑγὶ 
ΡΪθ, 86 ἔδει {πᾶὸ Φοιη αἰϑυϊ συ 5}. 65 Ηἰπ!Β01} 85. 119 
αἀἰβοῖρ] 6 τοῦ ΨΦ68ὺ8 ἰονοὰ; ἤθγα ὈΘΙΟΏΡ ΤΠΔΠΥ͂ ΘσΣ- 
ῬΓΟββίοηβ ἰῃ 86 ῬΒΔΙΤΩΒ ἀπ Ῥαββῆρο5 οὗ Βα με, 88 
(οἰ, ἱ, 17-20 ; ἰχ, ἢ, 8; 2 ΟΟΥ. χ.--χ τ. 

8. Ουῦ Βροίΐοη 8 ἃ ὑπ|6 αἷ τπῖγγον. 5 Τὴ 
186 ἢγβῦ δμὰ Ἰδῦζοῦ 88} (νυν. 1--9) δ ὑπὸ ργϊποῖραὶ 
Ροϊπὶβ οὗ νἱϑνγ, ὁπ οὗ πρϊοῦ ΘΟΠΟΟΓΏΒ ἰπ6 σϑα86, 
186 ἀοοίτίπο; 16 οἵα 86 ἱπαϊνἱάυδὶ, ἴῃ τοβρϑοὶ 
ΡΑΓΟΠΥ οὗ Ὧ8 ποῦ τ οίϊτοβ, ῬΑΓΠΥ οὐὁὨἨ Πἴ8. ΣΩΔΏΠΟΣ 
οὔὗἩἨ δοίϊηρ δηὰ βρϑαϊκίηρ. 1. ἘῸΣ Ὑΐπδῖ ΘΟΠΟΟΓΏΒ 
(Π6 ἀοοιγῖπθ, τὸ τηῦϑὺ Ὅ6 0 ]6 [0 (οϑ }γ δαὶ ἴι 
Ϊἰβ ΠΟ τη ἱβιθλϊηρ οὐτοῦ, πὸ Ἰά]ο, ἱταροίθηξ Βυτηδῃ 
ἱμνυοηθοη οὗὨ ΔΩΥ͂ βογὶ, ἰδδὶ πῷ ὑγοδοῦ, "αὶ ἴδῃς 
βοβροὶ οἵ σοά, {86 σἰαὰ (ἰἀΐηρϑ τοι αοὰ ΗΪπιβο 
πὰ μάν ἴὸ Ὀ6 ρυ}] 5ῃοα ἴο θη. Ὅἴ6 δροῶκ 'ἱπ 
6 σΟΙΒΟΙΪΟΌΒΏΘΘΒ, δηὰ ἴῃ ἴδ6 ροῦν, οὗ ἃ Ὀϊνῖπο 
ΘΟΙΏ ΤΩ 5500, μοὺ δἃΒ ἱῃοβα ὅῆοὸ δτὸ δῃηιπυδίαϑιϊο ἴον 
ΒΟΙΏ6 δο ἐ-οοηίτνοα, Ὠυτηδη ϑυβίοτα, δηά βςὶ 6, 
ΠῸΣ 88 116 ὈΑΌΌΪΟΙΒ Ὀοϊϊονίηρ ποιΐησ. 2. ΕὸΣ 
ἩΠαὺ ΘΟΠΟΟΓΏΒ, α. ἰδὯ6 αἰϊδροδί(ίίουῃ δηὰ ρυγροβξα 
ἰη 1Π6 ἀἰβοθαγρο οὗὨ {Π6 οὗἷἶοο, τ κῆπον ἴμὰὶ πὸ 
ΔΙῸ ἴγϑθ ἴζουῃι ἱπρυτθο Ἰηοῖγο8 Οὗ δύατῖοθ δῃηἃ διὴ- 
Ὀϊοι, [ῸΣ γα Ῥγοβοουΐα ον ὍΟΥΚ [ὉΓ δοὺ]8 ἰὴ (86 
σοὨἴηυδ] ργοβοησα οὗ Ηΐμπὰ τῆ 0 ΚηοΥσ ἴθ6 Βρατί, δῃηὰ, 
το ῥἴθαϑο ὙΠ ΟΠ), Ἧ6 Βαγο ἴο ργοβθουϊα ἱξ θαυ π 
δηὰ ἴῃ ἴδγνθηῦ ἰόντα ἴο ἴΠοΒ6 φηϊγυδίοα ἰο υ5β. ΤΠ] 
ὝΘ ΤΙΩΔΥ͂ ΟΥ̓Ρ ΠῸ δἰπάγαηοθ ἰ0 {ῃ6 ψζοϑροὶ, γὸ πὶ]- 
ΠἸΏΡῚΥ ΤὈγορὸ ὑπ6 ΠΟΏΟΡ δῃηὰ ὑγοῆὺ ἱπδὶ τὸ τοϊρὰϊ 
ΟἴοΡ 86 ῬΓΟΡΟΙΪΥ οἰαῖτα. ἯΥ͂ 6 ἃγὸ ποὺ βα  538ῆδα ὙΠῈ 
186 αἰ ι] ΠΙΠ Β]πλοηὶ οὗὁἩ τιμαὶ 18 οβοἶ8}}ν Ὀγοβουὶοα, 
Ὀυϊ νου τ υπαογίαϊο δα 018] 101} ἀπὰ ἰσου 8 
οὗ ΘΥ̓ΟΡΥ Κίηα. ΑΥ̓́ΘΟ βρᾶτο ποὶ οὔὖῦ Βοα] ἢ οὐ οὔτ 
16, γι Βογο {πΠ6 ΒΟΠΟΡ οὗ οὖν Γοτὰ αηά {Π6 ΑΙ γα 0 Ὲ 
οὗ Βου}]8 ἃγθ σοῃοοσηθα, Ιῃ βδογῖ, ἱπεἰθδὰ οὗ βοοκίηρ 
ΔΌρΡὮὨΝ [ῸΓ Οὐγβοῖνοθ, ἴδ βουΐ οὗ οὔὐῦ νοτκ 8 80]1- 
ΒΟ βοίηρ Ιου. 10 18 τότ Ὀϊεδβοά 0 ρίτο (μη ἴο 
τοοοῖνο ὁ. ΑΒ τοραγὰβ ([} 0 ΤΩ. :8 δΔῃ Τρπποῦ οὗ 
οὺν τουκίηρ, τὸ δίαπμα ἴῃ Ὧ0 προὰ οὗ δ8ῺΥ βοτί οὗ 
ΟὈΠΏΪΠΡ ΟΣ ΒΡυτίΟυ 8 ραδίογαὶ βου ἀη 688 ἰ0 ἄταν (86 
ΡΘΟΡ]6 ἴο ι.8, δηά βοουγο ἴῸΓ οὐγβοῖνοβ [6 τ σθεροοξ. 
γα πούογ ἀθ8] 'π βδίτοσίησ τοσάβ. Ἧγ᾽ 6 δἰπὶ βοῖ δὶ 
811 αἱ Ρ]οαβίηρ τηθῆ.---Ἰη ἰῃ6 Βοοοηά [41 (νυν. 10--12) 
Ῥαὰὶ οχὶ1 8 ἐλ λοίψ απαά γἱ᾽ρλέεοιιΣ δελαυΐον οὗ α 
δϑεγυαπὲ οὗ ΟἈνὶδέ ἐοισαγα ἐδε δοζέευογα, διὰ Βμ ον Β Ὠονν, 
1, Βὸ [ἊΓ 88 σοῃΟΟΥΠΒ ἴ..6 Ομ υΓΟῖ, [818 ΘΟ Βἰδίβ ἱπ ποῖ 
ΤΩΘΤΟΪΥ Ῥτοοϊαϊ πη ἰἢ6 πογὰ ρΌΒΟΥΙΪγ, Ὀὰὲ πὶ αἶδὸ 
ὈτὶηρΊΩρ ἰῦ πρᾶν ἰο ἱπαϊ ν᾽ ἀυδ] δου 8, βο (μδ΄ ἢπ τη 8 
ὝΑΥ ἴ86 ΒρΟΟοΐΔ] ολτο οὗ 8Βο1}}8 18 δά ἀοὰ ἴἰο ρτγθδοθίηρ. 
2. Ἐον τ δῇ ΘΟΠΘΘΓΏΒ {16 Ρτόδοθ ον Εἰπ)80]Έ, 1.6 βου ϊα 
Ρυῦ ἔογὶ 81} ΒΒ βίγθησίι, δπὰ ἴῃ αἰ δογτοηΐ παγΒ, 
αὐδρίοα ἰο ΟοΟΑΒΙ0Π6] οἰγουϊηδβίδηοοθ, ἰο ἱπαϊ ν  ἀ.8}8 
δηὰ εβρὶγἴυ8] σομ 1008, Ῥοΐϊηὺ ἰμοβο οοτωπ δὰ ἴο 
δἷπὶ ἴο {86 τίρῃς πᾶν. 8. ΠΗ τορασά, βπδιυ, ἴὸ 
ὑΠ6 ἀοοσιτίπα, 10 Βμουϊά δἷπὶ δὲ ποίησ εἶδ Ὀὰϊ ἰο 
ΒοΙ]ὰ {π6 ΠοΆΓΟΓΒ ἰὸ τ δὶ ἰβ ροοά, Βαϊ Ο τ δηΐν 
(παῦ πΐοὶι 18 ΤΔΟΓΑΙΪΥ πἼ08 ἢδ8 ἃ ἱβογτούξὨ]Υ το σου β 
σδγαοίοσ, [0 15 ἃ γαῖ ποτ οὗ Οοὰ,. ΝῸΥ ἀοοϑ8 
δνοη (πα Θχμαυδβὺ {Π6 τηδίΐοσ, [10 15 ποὺ ΤΟ ΓΟΪΥ (88 
τοϊατίοη οὗὨ βίηρὶ!ο βοι}8, οὐ ἐνοη οὗ (6 Θοηστορδίοῃ, 
ἴο ἀοά, (δαὶ ἰ5 ἰο Ὀ6 μοϊὰ ἂρ ἐο ΒοΙονοῦβ, θὰὉ αοὰ 
[δ8 ἃ κἰηράοτῃ, 8 οογροσζαΐο ογάρ οὗ "16, ἷὴ πμΐο ἢ 

- (οῦΡ. Ζελγεν- ιἱπᾶ Ῥτοαίρεγερὶ 1 Τλνες. ἰδ. 1-19 ἴῃ 
Ζει,1.Ἐπ᾿ὴ85 Δἰοπαίευϊαίἑ υυ Βεμρρεπ, 1800, Χο. 10 δηᾳ. 
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Ες τοαῖν βἤαγοθ Ηἶβ ροῦν σὰ (μ6 οτοαΐασο. Τὸ 
ενΐ5 κἰησάοχω, αἰτοδάν Ἰουπάρὰ ἴῃ ΟὨγβῦ, θὰ  ἴο Ὀθ 
βγξὶ τοδηϊ βίο αἱ Ἠΐβ δανθηΐ, γὸ ἃγὸ δ] θᾶ, Οουγ 
παὶῖς Βῃου ὰ Ὀσ6δν ἴῃ ἰἰ86}Γ {Πμ6 βίδιωρ οὗ οὖν 80 ἱρὰ 
λεπιίηγ. ΥὙΥ͂ ὁ δῃουὰ δοῖ ἔγοπι τλοίϊνοϑ ἀγαῦσῃ τοτα [86 
κἰησάυωλ δὰ ἰμ6 ρίοσγ. Τῶα ῥγοδοβίησ, ἱμογοίοτγο, 
θ᾽ Ἰοδοὶ πθδι {Π|ὸ Κἰηράοτχῃ 18, Δα πτιϑὶ ἰδ ΚΊΟΣΥ 
ΟΠ}. ΤῺ Ὁ Πίϑοουτθο: τς δέδ᾽δελε Ζεἦν6 υοπ Πεἰοὴθο 
Οοίίεε ἐπ ἐλγενῦ Βεὐομίωμηρ ΥὙΓΡ αἷα Οερεπιοαγέ [116 
δεδίε δοοίγιπε οὗ ἐλὲ Κὐισώονα οΥἹ Οοα ἐπ ἰ(8 ἐπι- 
ΡῬογίαποο ἔτ ἰλε ργέδεπέ (ζπ6], ΒαΒεὶ, 1869).--- ΤΑ ΒΕ]γ, 
ἴῃ Οἂν βοοίΐοη ἰἰογο 18 (μ19 [οὶ 4150 ἰ0 Ὀ6 ματι συ] ΑΥΪῦ 
ποσοῦ, ἐδαῦ [86 Αροδβίϊθ σοτηραγ6 8 [ἰγαβο] ̓  ἰῃ ἷ8 
ταϊηϊβίσΥ ἴ0 ἃ 7αἰλεν διὰ ἃ πιοίμεν : ἴῃ 6 Ἰαίί6Σ ἴῃ [ῃ6 
θγβὲ Πα, ἰ86 ἔοττῃοσ ἴῃ [Π6 βοοοηά, 7186 ῥδτϑῃίδὶ 
τοϊδιίιΐϊοι, ιἰπδ)ὲ ταοβϑὲ οτὶ σίπαὶ οὗ δ]} Ὠυδῃ το] αἰ 08 
(Βοΐηρ ὑγοοοάθα ΟὨ]Υ ὈΥ {86 Θοη͵α4}), ἐμαὺ ἰγηασο οὗ 
(οὐ δ τοϊδίϊοπ ἰὸ σῃθῃ, 18 ᾿ἰβο ἢ ἀσαΐη [06 παίυγαὶ, 
σοά-ρίνοη ραἰίογη ἴον 8}1] οἵμον σοϊδίουϑ οὗ βυροσίος 
διὰ ἰηΐοείοτ, δηὰ 80 δβϑρθοΐδιν 4180 [ῸΓ Ργθδοῦοῦβ δὰ 
διὰ ρδϑίοτβυ Α βοσυδῃΐ οἵ Ὁ γίϑὺ μβα8 ἴῃ ἢἷ8 ΟὟ 
μοῦβο ἃ οοῃϑίδης βοῦοοὶ ἴον ᾿ηἷ8 οἶσθ. ΑΥ̓Βδὶ δα 
(εοἷ8 δὰ ἀοοϑ ἴοῦ ἷβ οπη οἰ άγοη, 16 β8η)6 86 
Ββῃοιυϊὰ [06] δῃὰ ἀο ἴου διἰβ Ομυτοῆ. Ὑοῖ, ποί 
[ΠΘΤΟΙ͂Υ {86 οδιπιοβίπϑϑβ οὗ ραίογηαὶ ἰονο, θὰ ἴ86 ἰθη- 
ἀργο85 απὰ 86  [-βϑδογβθοθ ᾿Πἰκο νἶβδο οὗ [6 τηδίογηδὶ, 
δ ἷπ 186 ΑγροΞξῖίθ. Ηδ βρδαᾶκβ οὗ (86 ῥδγοηίδὶ γοἶδ- 
ἄοιιν, ποὺ ΌΥ πΑῪ οὗ τηδκίησ ἰ0 [Π6 ουπαδίίοη οὗ δὲ 
εἰαἴτας, αὶ τ 11} δὰ ογα ἰο 118 ΟὈ] σα 0.8 πὰ ρατίοτ- 
ἸΏΆΠΟΘΞ,. 

4. (ΥἹ. 3.) [Ὁ 15. του  οὗὨ τοϊηδσὶς ἱμαϊ ἴῃ τ, 2 
Ῥδὺὶ ἀοοδ ποῖ Β4Υ : τὸδ τοέγὰ δοία ἐπ Οἠιγὲβί, ἐο πρεαΐ 
ἀπίο γοι ἐλε φοεροῖ οΥὙ ΟἈγὶεί, Ὀυὶ: ἐπ Οοά, οἵ 
Οοά; διὰ εὸ ἰδγουφσῆοι ἴῃ6 δηΐγο δαοΐοη (866 
τν. 4, 8,9, 12, 18). Τὸ οὐνϊαία (Π6 οΟὐ͵οοίοηδ οὗ 
(86 θωιεβ δηὰ “68, ἣθ ρυγροΟβοῖυ σονοτίβ ἰ0 [Π6 
αἰεἴτηδίο στουπά, 511}} δοϊησθοῦ τότ οὐ 1688 0 ἱΒοῖῃ 
δι (μγιϑιίδηϑ. Αραϊπδὺ 6808 ΟἸγίβι, [μδὺ ἰδιοτίοαὶ 
Ῥδγϑου, (ΠΥ ταΐσῃϊ Ὀγίησ ἔοτναγὰ (Π8 Β8 126 Ὄχοθρ- 
ἴστβ 83 δρδίπϑς (ῃ6 Αροβϑίϊο ῃϊπηβοὶ: θὰ αοα ἰ5 Ηἰϑ 
οντι ἱσατηδαΐαιο τ {π688 ἴῃ {Π6 σοηδοίθδιιο68 ΟΥ̓ 411} τλθῃ, 
Ἀπᾶ 19 Πίνπο τ ]ΐη689 οὗὨ σοηβοίθησο γγὰ8, δηὰ ἴδ, 
οὔ {δὸ 5ἰάδ οὗ (86 ζΟΒΡΘΙ οὗἩἨ 2.885 ΘΒ τίβὲ (2 ον. ἱν. 
ὥς γ. 11) Τὸ {πὶ8 τὸ ἴοο, ἴῃ οοηἰθηάϊηρ τὶς ἢ {86 
δανογδατίοβ, τησϑὺ δἰαγβ δραΐῃ τουτί, Υοὸ τηυδί 
οοῦσιρεῖ Ομ γῖϑὶ πὶ Οαοά, ΟὨ νυ Β ΔΉ ΠΥ αἰ τοὶ σίοη, 
(δὶ ἱα, τ ἢ [86 τοὶ ίουβ ἀπὰ ποτὰ] ἡδίπγο οὗ 83} 
ἴὰ δεπογαὶ, [6 ροβίεἶῖνο δῃὰ ἰιἰϑύοσίοαὶ τὶ} 186 1464] 
(εοορ. Φοδῃ τίϊ. 11}. 

ὅ. (Υ. δ.) ἸἘνίοο 'π οὐν βῃοτὶ βοοὔοῃ 4068 Ραιϊ] 
εαἷἱξ οὐ ἰο οὔπεες, νγ. δ, 10, ἃ9 δα ἀ068 ἴῃ {Πὸ τηΔῃ- 
Ὧος αἶ80 οἰΞονογο, Βόχα. ἱ,9 : ΡὨ]]. 1. 8. 2 ον. ]. 28: 
6οσ!Ρ. χὶ. δὶ ; οπι. ἶχ. 1: 1 Τίμῃ, 1ἰ, 7. Α βογνδηὶ οὗ 
σού τολδγ οἴϊοη Πηά κιἰτ961 ἰῃ [86 ΒΔ26 ροΒ᾽ἐΙοη, 65ρ6- 
Οὐδ ιν τ δῶ τηοοηρ, ἀβϑαυ 8, δηὰ ὙΠ6γ6 [16 αὐυδϑίοῃ 
ἷἰα δϑουὲ ἀἰθροδιί ϑοβ δηὰ Ὀγϑυοθ. Α Ῥᾶγα 6] ἰὸ 
τι 15 ὑγοβοηίοα ὈΥ͂ {80 Κεγέέῳ, 7 ἐαψ πο ψοιι, π ὨἰοὮ 
8 ἑουπα 80 ἔγϑαῦθηι γ ἴῃ [6 του οὗὨ (6 [μοτγὰ, ἴῃ 
εἴ ϑγπορί εῖβ ὙΠῸ ἃ βίπρίο, ἴὰ Φοδη τὶ ἃ ἀουῦ]ο, 
ἀμήν. 1ὰὶ ΔΒ ἩΘΘΟΒΘΒΑΓΥ ἴον Ηΐτη, ἰη ορροϑδίτἰοη ἴο [86 
ὉΠΡο] οὗ οὐ ἀν ποϑθ οὗ Ηΐ8 ΠΟΆΓΟΓΒ, 0 δοττοῦδογαία 
1δς οἴδῃ ὙΟΥῪ Ῥαγδάοχίοαὶ ἐσ ϊὰ Μοὶ Ὧ6 πὰ ἴο 
δάνασοθ ὅϑυσῖί ἀββοσίοηβ δηὰ ργοὐοβίδ οηβ ἃγο ἂρ- 
εΌΔΟ 4 ἰο (πο οαξή, ἰο Μ οι Ββοῖλο οὗὁἨ ποῖ 0:16 
αἰ οἶοϑθ, ραγι συ δεῖν 2 Οον. 1. 2, 8, δὰ {Ππογοίογο 
δουϊεϊ θαϊίοηϑ ἰὸ μα Κοτιρίαγαι! νίον οὗὨ ἴμ6 ἀοοίγϊ 6 
οἵ ἰῃς οδίἢ, δἀῃὰ ἰο ἰδ6 οοττθοὺ ἰηἰογργοίδιΐοα δοιὰ 
δρρ)οδιίοη οἵ λίαι(. ν. 88--57 ; ὅδιιοβ ν. 12. 

6. (Υ͂, 9.) Ῥαὺυ] ἰπ5]8ἰ8 βίτοη δὶ Υ οὐ ἴδ τἱρῃς οὗ 
Βλἱηἰβίογ8 ἕο ἐξυε 97 ἐλε φοβρεῖ (1 Οοτ. ἶχ. ἢ βαᾳ. ; 1 Τίηι. 
τ 17, 18; ()4], νί. 6), δῃὰ ἢθ ἰτλβ οἱ 4180 σϑοοῖνοϑ 

ΒΌΡΡοτίὶ ἤτοι [86 ῬὮΠΙΡΡΙδη8 δορὰ οἰ ν ΟΠ γο 68 (4 
Οον. χὶ. 8 βα. ; ῬὨϊ]. ἱν. 10 βα4ᾳ.). Βυΐῦ ἱὰ Οονη!ἢ (1 
Οον. ἶχ. 12; ῷ Οον. χὶ. 7 β44ᾳ.) δὰ ΤΠ οΒββδὶοηΐοα δα 
ΔΡΡΘΓΘΏΟΥ ἰὼ ΕἸΡὨΘΒυΒ 4180 (Αοἱβ χχ. 88--36) 0 86. 
οορίοα ποιδίηρ ἀυγίηρ ἷ5 ποῦὶς ἱπόγο, αν τον δὰ 
ἴον ἷ8 ΟὟ Ιπδἰηἴθηδηοθ ῬΑΡΟΥ͂ ΟΥ̓͂ δ] ἰαῦοῦ 
(Αοἰβ ΧΡ], 8; Χχ. 84), ΡΑΓΟΥ ἰΒρουρὰ ἴμ6 ρα οἵ 
οἴου Ομυγοἢ 68 (2 ον. χὶ. 9; ῬὨ1]. ἱν. 16), Ηδ ἀϊά 
τ 18, ἰμαὺ μ6 τοϊχὺ ΟΥ̓Ρ Ὧο ἰηάνγαποο ἰοὸ 1116 Ζο5ρ6] 
(1 Οὐον. ἰχ. 13); δὖ Οουγίπιῃ, ἰῃ οομβίἀογαίίοη οὗὨ 126 
ἴαϊθα Αροβίὶεβ (2 ον. σχὶ, 12 βα4.); αὖ Τ βοββδ] οῃἶοδ, 
ἴῃ οοηδίαογαϊίομ το Δ ὈΪΥ οὗ [06 ὑπθο ἑονοσβ, 086 
ΟΑΙυα 68 ἢ6 [ΟΥΒΑΥ͂, ΟΥ ΝΔΘ ΔΙΓΟΔΟῪ ΘΥΘη ἰῃ βΒΟΙ6 
ἸΩΘΑΒΌΓΘ ΑΔΓ οὗ Εν (δαὶ (86 Τοββαϊοηΐδῃ Ὁ γὶ9- 
(ἴδηβ ὝΟΓΘ ΡΟΟΣ, 88 ΟἨΒΎΒΟΞΤΟΜ δηὰ οἰμογβ ΒΌΡΡΟΒΟ, 
ἔπ 8 ποιμίηρ (0 ἰηάϊοδίο ; ἰπάδοά, ἀοοοταϊηρσ ἰὸ 
Αςοἰϑ χυῖϊ. 4, ἔῆοτθ οτῈ δῇ ΔΗΥ σαϊο οί ἃ [6 τί ἢ 
ΡΟΙΒΟΏΒ διηοηρ (ἤθ. Αὐ [86 ΒΑΙ26 {πη {6 ΑΡΟΒΙ]6 
ἀραϊγοα 4180 ἴῃ 18 οὐστῃ ρογβοι ἴ0 ἔπ νη 8}} Δ ΘΧΔΠΡ]6 
οὗ Παρ) ν ἴῃ 6 Θαγ ]γ ςα ἴῃς, οὗ βιγοηυοῦβ ἸΔ ΌΟΓ, 
οὗ ἀονοιοὰ ἴον (᾿ς σχ. 8ὅ ; 2 ΤἼ.688. ἰἰϊ, 7 564. 
Ἧγ6 Παᾶῦθ ὨΟΥ͂ Ποῖθ Ὀοίοτθ υ8 οὔδ οὗ [μ6 68868 ἰῃ 
ΝΌΟΝ, 88 ἰῃ 80 Ἰη8ΔΠ}Υ Ουϊινδτγα (πϊηρθ--- Ὁ ΘΧΔΙΏΡΙΘ, 
ἴῃ τοραγὰ ἰοὸ υδαρ68, (ἢ 6 {1π|68 δΔηὰ ρἴδοοβ οὗ Ὠϊνίηθ 
ΒΟΓΨΊΟΘ, ἄσ.---οὑἰἷἰο οουἹὰ ποῦ Ὀ6 Ὀυΐ τδῦ ΘΠΔΏρΡΟΒ, [0 
αὶϊ, δροοϊῆς τορυ]αίίοπβ, δοιὰ ρργοῦ Ὀ6 ἰογί»- 
σοπηΐηρ, ἰῃ ἴἢ6 Ομυτοῦ, ϑοοη (ἰα οἱογίοαὶ οἶον 
δου] πὸ Ἰοποορ Ὀ6 υπίϊοὰ νι} ἃ βεουΐδὺ ο6. 1 
Βαά {πογοίογα ἰο Ὀ6 ἔπγυ δ ηοα τὰ ῖ ἢ ἃ τοριϊαν ᾿πΟΟΠΊΘ, 
δυὰ {815 18 ἴθ δοοοτάδησθ ᾿Ϊ Ῥαυ} 8 ἀοοίτῖηθ. 
ὑπ6π, τὸ οί ν οδῃ ΟΡ βου] αἰγοοι Υ ἐηϊαῖθ Ὠΐθ 
ρτδοίίοθ πογοίῃ; ἰἔ ᾿Ἰμάθοα, Βρθακίηρ ΤΟ ΏΘΓΘΙΥ, (ἢ6 
Θσχθιρ αγίποθ85 οὗ ἴ1ὸ ον δὰ Ηἶβ Αροβί!οβ ἄοοβ 
ποῦ τοαυΐγο ῸΠ ὺ8 ἃ αἰγοοῖ, ουὐνγαγά ᾿υλιΔι]0}---ΟΠι18 
ὝΟΙΓΘ ΤΟΔΙΥ ἰο ὕυγῃ {π6 ρΌΞΡΟΙ δραΐη ἰπίο ἰΔτ αηά 
ἰοιΐον (οορ. 68. 1. 6, 7, Ποοϊτ Δ] δηὰ Εἰμῖολ], Νοία 
δ),---ἰτ 8. ΟὨ]Ὺ [16 πιοτὸ ἱπροτίαηϊ ἰμαὺ γγὸ δηΐου ἰηΐο 
ἰὴ τοοϑηϊηρ δμὰ εβρὶγῖῦ οὗ 186 ΑΡοϑβέῖθ, ἃμὰ δοὺ οἱ 
[μἰ8 Αροκπίοϊϊίο νἱονν οὗ [86 τηαϊίοσ. Νοὺ ἰὸ (86 ΓῸΡΘ 
ΔΙομΘ ἀ068 818 πΟΙΙΥ ἀοτηϊηΐοι ρσονο ἴο Ὁθ τυΐῃ : 
ΔΙΔΟΠΩ 118 4180 ΘΑΣῚ ΠΥ ροοὰ [48 αἰγοδ ὰν Ὀθοοῖαθ ἰδ6 
ΘΟΌΓΒΟ δηα ΒΏΔΙΟ Οὗ ΏΔΏΥ Οἰουυπιθη. Τ Β '8 ὁΠ6 οὗ 
(ἢὩ9 ἰομάεγοδὲ ροϊπίϑ ἐπ [Π6 τοϊδθοῃ Ὀοίνοοῃ {86 
ΒῃορΠογὰ δὰ ἐμ6 βοοῖς, δῃὰ ὉΥ ἰΐ 18 οὔθ ᾿ῃ ΒΟΉ ΘΙ ὈΪΥ͂ 
οἰοθοα [Π6 του οὗ 186 ΒΒορῃοια δηά (86 Ὠραγὶ οὗ 
6 Βῆδθρ. ΤΏΘΓΟ ἃΓῸ δογίδ! ἢ Ῥου 008 ΟὗὨ ἱποΟΠΊ6, 
[Πο86 ἐμαὺ ρϑτγίαϊκο σοῦ οὗ 86 Ὠαίαγο οὗ ρογαυ δι ϊο 8, 
πὮ οἷν 50}}} [811 ᾿τπατα θα δίο Υ ὑηάον {116 Δροβίο]ο τυϊο, 
Ὡού (0 Ὀυγάδῃ ἰδο86 γῆο πουϊὰ ᾿ΠΟΓΘΌΥ Ὀ6 Ὀυγασηρά, 
δηὰ ταῖν ἴ0 ὑηάσγρο ρῥγίνδιϊοηβ, “ Ἰοβὲ πὸ βῃου]ά 
δἰπάον [Π6 ροβροὶ οὗ Ομ τῖϑι " (1 Οοσ. ἰχ. 12). [1 ἀθ- 
ΒΟΥΡΟΘ 4130 ἴο ὃ6 ποιἰοοά ἰῃαὺ ἰμ6 Αροβί6 (1 Οὐον. ἱχ. 
14) βαγβ, ἰμαὺ ἴ[μ6 οτὰ μδίδ ογααϊποὰ ἐπδὺ ὑΠ6Ὺ ψΏΟ 
ῬΓΟΔΟΙ 0.6 ροΒρ6ὶ βμουϊὰ ᾿ἰνθ οὗ (86 μοβροὶ, βου! ὰ 
Ὠδγτα προγον αἱ ἰο ᾿ἶνο, δηὰ οὶ σα. ὑὐ10 8 ἀκ, 
[0 Ὀ6 δυγα, δηἀ ΘΒρΘοΙ ΠΥ οὗὨ Ἰαΐδ, ογ 15 ΘΟΙΙΏΟΙΪΥ͂ 
δίκη ὑμαὺ τὸ βου ποὺ δυο ἰὺ ἱῃ ΟἿΓ ΡΟΎΤΘΓ ἰὸ 
τ ΐϊη}κ οΥ̓ ἸαΥΐΩ ὑρ ἰγδαϑυγοθ, ΤῊθ ᾿ΪΒῺ οχργοβϑοα 
ὉΥ ΞΟ] οἰουτήδοδμοῦ ἴῃ 1804, “ἐμαὶ [86 τοϊδοηβ οὗ 
1.6 ΡτνοΔΟ ΒΒ ΓΒ ροὶϊΐοπ δῃουϊά Ὀ6 Ριυιϊΐ ΤΟΓ6 δη ἃ ΤΔΟΤῸ 
οὩ δυσὶ ἃ ἐοοιίηρ, υΠδὐὺ ἐδ οου]ὰ ργϑβθηῦ Ὧ0 δχύθσῃδὶ 
δἰἰγδοίΐοα ἰο ἰμοθ6 ψι0Ὸ ἀΐὰ ποὶ γαϊαθ ἰὐ ἴου 1.8 οὐτι 
ΒΑΘ," 1.28 δἰγοδαῦ τϑοοϊνοὰ δ δ ο] 4 (1 Ἀ]πγοηΐ, 
Τίιοθο, Βοίσουθν, ἢ ἤν ἴο βίτιρρ]ο ὙΠ παπὶ πὰ 
Ῥτἰναίίομ, σηΑΥ βοοὶς δπὰ πὰ ἃ βίγοηρ, οοιιβοϊδίίου ἴῃ. 
186 ἕαςὶ, ἰδὲ [Π6Υ (ὺ8 δία ὨρΑΓΟΡ ἰ0 ὑπμ6 Δροβίο]ὶο 
τοοᾶο], ἰπδη ἰδ (Π6Υ ᾿ἰνοὰ ἱμ ἀρυπάδησα οὗ Θυογυ μη. 
Οοταρ. [86 ἢδιπιηρ πογὰβ οὗ σοι ΗΟΡΑΟΚΕᾺ ἰη 
εἰ [1{9 ὉΥ Α. ΚΝΑΡΡ, 182, Ρ. 1δ7 βα.: “Οἴἶοκ 
Θηουσῃ Βατὸ 1 Ὀδοη οΟἸδηαοα Ὑἱ} ἃ οογίαϊῃ ο8485 οἵ 
ταϊηϊβίοβ. Τὸ ᾿ἰαπηθιῦ ΟΥ̓Σ ὑπ 6} ΡΟῸΓ ΡΔῪ 18 ἰ86᾽ 
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μῇοἷ6 Ὀυδβίηοβα, (μοῖρ τηαΐη ἰορῖο οΥὗἁὨ σογ ΘΣβα 01). 
Νονογα ἰβ ἴθ ογα 1688 οὗἁἩ [αἰἴπ δηὰ οοπιοῃϊηοηΐ ὑΠ 80 
ΔΙΩΟΏΡ ΤΏΘ ΟΥ̓ [8 ϑοτὶ. ΠΒ ἰποῖὰ ἴδ6 ΘΑΓΊΠΙΥ 
τϊπὰ ἸΒογου ὮΙ Ῥγοὰδοτηϊηδίοθ. [ἢ Ὧ0 οἶδβθ 18 ποτ 
1.88 οἵ Ὠἱνίηα υηδοτγβιδηἀΐησ. [ἢ θάνῃ πὸ 5}4]] 
ΓΟΌΔΟΪΥ πιοοὶ [1:9 Β᾽.8}16δὺ Ῥτγορογίίοῃ οὗ σωϊηϊβίοτ : 
νὰ ἶς ἰθ ν0]1-ηἱ ἢ ἱτ ροββί 6 ὑπαὶ βυς ἢ Δ 6886-ουΐϊησ, 
Β6ΙΠΔὮ τΣ ἰδοῦ δου) οηΐοῦ (Π6 Κἰησάοτῃ οΟὗἨὨ Ὠρδνθῃ. 
16 ἰδ οί ἃ ΓΟ] ΙΏΘΓΟΥ ὑπαὶ Ἧ6Ὶ 86 οὐδῃ Καορῖὶ ἃ 1110 
Βιοτὶ ἢ Ηον τουσῖ ΤΟ ΠΟΥ͂, 1Π 0, τηυδί ἃ ρτΈΔΟΙ ΟΡ 
αν οὐ δα ΟΥ ΠΟῊ πιυσὴ τηῦϑὺ Ὧ6 δύο ἴῃ 
ζατηϊξαγο ἀπὰ μἱσίυτοβ ἢ Οὐ (18 ΔΒΓ Υ 1 οου]ὰ 
ἀοϑοδῃῖῦ ἴον ἃ ἀδύ, δῃὰ ποῖ Ἄχῃβδῦϑι ἴΠ6 ἰορὶο, ἀ6 4] ἴη 
ποῦ Υἱ ἢ ἱηάϊν 08] σα868, ὑθαΐ πὶ {86 {πὶηρ Ἰιδεῖν 
ΟΡ γοῦ ουίὶ οὗὨ {Π|Ό ΘΓ Ἰ 1 ΟΥ̓ (οο]ΐησ, Ὀὰὲ ἔγοτι Ἰος 
οὈδβοσυαιίοθ.Ό ΑὮ, πῦθγο 8 ἴπ6 ἰν οι οὗἨ ΟἸγίδι᾽ 8 
16 οὗὁ ρνονονίυ ἢ Νὸ ἀουβθέ, (μοῦθ δῖθ ἸΏΒΩΥ 80 
βιΐον, Ὀὰϊ ΜὮΥ ἢ ὈΘΟΔΌΒ9 {ΠΟῪ (ἈΠΟ τἴΠαὲὶ ἃ ΒΟ ἷβ 
ποῦ Βαγοι, ὉΠ]0355 86 μοίβ ἰο Ὀ6 8 “οηιοηδῃ δὶ 1ῃ0 
Ὁπϊνογείιγυ. ΤΏ ἰτυθ βυβδγοιβ θγὸ (ΠΟΥ ὙΠΟ ἃ 
δ''οπὶ δπὰ οπάπσο, Ἰοοϊκίηρ ἂρ ἰο αοἀ.᾽ 

[Μ. Ηξκνευ : ΤΏΘΓΘ 8 ΠῸ ροπογαὶ γαΐθ (0 Ὧ6 ἄγδνσῃ 
ἔτοση (818 ἰηδίδηοο , οἰΐθον [δὲ ταϊηἰδίοτβ ΤΠΔῪ δὲ πὸ 
ἐζπ6 ποῖῖς τὶν μον Βδη 615 [ὉΓ ΒΌΡΡΙΥ οὗὨ {ποῖν ουἱ- 
ΑΓΔ ὨΘΟΟΒα (165, οὐ ἐπδὺ {Π6}7 οὐυριιῦ αὐισανε ἰοὸ 0 
80.--Φ.7.}] 

ἡ, (. 11) Ῥαὺϊ οτωρ μδϑὶζοβ {.:6 ἔδλοϊ δαὶ Ὧ6 
δὰ εχλογίοα εὐενν εἷποία ἱπαὶυϊάμαί. ΟὐτΩΡ. Αοἰδ 
Χχ. 81, δηὰ δαρϑοΐδ}}γ [Π)|6 ἰμγῖοθ τοροϑιθα πάντα ἄν- 
ϑρωπον οὗ Οὐ]. ἴ. 28. Ηοτο, δϑ ἴῃ Βοαι. ν᾿ 12, 1ὅ, 
18 84.; 1 Τί. ἰΐ. 4 βΒαᾳᾳ., [6 οἴη ρμδβὶθ 8 οἢ ἄνϑρω- 
πος, Βῖποθ Ῥδὺϊ ἰ8 βροακίηρ οἵ 80 δργεοδὰ οὗ {16 
Θοεροὶ διθοηρ ἴ86 Οφθη]68, οἵὁὨ (8 τοιηοναὶ οὗ {86 
ἀἰδιϊηοιίοη Ὀοίνοθη 96» δηἃ Οδῃι 68, οἵὗἠἨ Φοδβυβ Ἀ6- 
Ἰοῃ πᾷ 88 Τη8 ἴυ Δ}1] τΩδη ἰη, δηὰ οὗἨ οὐ γΥ ἱπαϊνὶ- 
ἀυ} ΒΙΠΡΙΥ͂ 88 ἃ τϑῃ ΒΑ Ως δὴ ἰπἰογοδὶ ἰη Ηΐτη. 
ΤῊΪΒ ἰΒ ὑπαὶ ἰάδα οὐ πυταδηίΐγ, οὗὁὨἨ 186 ἰηδηΐίο να]υθ 
οὗ δδοῦ ἱπαϊνί ἀυδὶ Ὠυτηδὴ δοὺϊ Ὀοίογο Οοα, πϊοὰ 
βγβὶ οδὴθ ἰοὸ ᾿ς ἱπ [1809 Νοὸνν Οονθηδηὶ, ἰη ΟὨ γί διὶ- 
δηΐγ, δηᾶ οὗ νος ἰπ0 Οδη 6 Αροβὶὶθ ναϑ ὕγο- 
ΘΙΩΪΠΘΏΟΥ [86 Ὀσδδᾶγοῦ, [Ι͂ἢ δηοίϑην {ἰπη68, ἰο παιιλϊοῖ 
16 ΟΙά Οονοηδης δι}}} οβϑϑηι αν Ὀοϊοη δ, τπιδηϊκί πὰ 
ἯΔ8 88 γοί σίτου ὉΡ 89 βι6βῃν [0 ἐπ 6 ἴογοοβ οὗἩ παίῃγο, 
διὰ (πογοίογο αἶδο ὑρ πδίϊουδὶ αἰνίβίουϑ, ΤὮΘ ορρο- 
εἰώοῃ οὔ ἘΦ δὰ ὉΝΉ, λαός ἀπὰ ἔϑνη δἰοοὰ ἴῃ ἔοτοο, 
88 ἰπαῦ οὗ ατθοκθ διὰ ΒαγῦδγΔ}8 : ἴον Θοὰ ἴῃ Ηἰἱ 
τουϊδιΐοη οοπαἀδβοοηάοα ἰο {Π6 στοιχεῖα τοῦ κόσμον. 
Νοῦ γοῖ πὰϑ ὑἰῃο ἱπαϊνί 8] οὗὁὨ ΔΩ ος Ὠϑοαύθησα ἐπ 
ἨἰτηΒ6᾽ ἢ 88 ἃ "ϑη : ἢ6 ΘΆΓΩΘ ἱπίο ΥἹΟῊ ΙΩΘΓΟΙΥ͂ 88 8 
τοι ον οὗ ἴ86 ἰαΓῸΣ ὨδίΌΓΑΙ σθοῖο, (ἢ 9 ΡῥΘΟΡΪδβ. 
Α τεϊαιϊίνο δάνδποο ἰῃ (ἢ 8 ἷβ οογίβ  ΗΪγ οὶ ἴ0 
ὈθΘ πιϊδίακοη ἰὼ ἴῃ9 Βρμογο οὗ {πὸ οἱἷὰ που]ά, 
ψἤΘΏ, ἴοΓ Θχδιρῖο, γιὰ {πϊηῖς πὰ ἴΠ6 ΟἸἹὰ Τοειδιηθηὶ 
οἵ (86 Ῥβα]π)8, ἴῃ ατϑθοο θέ ἴΠ6 ϑοΐ) 018 οὐἨ ρὩ]108- 
ΟΡὮΥ, ἰὰ Βοιμο οὗ (1:6 ἀοτηοδβίίο 16 οὗ ἃ σεῖο δηὰ 
οἴδοτβ. Βυΐ δυο ἴΠ6 ῬΒαϊηλϊδὶ, ὙῆῸ Κποτ ἴΠδι ἴο 
οογθηδηὶ ὙΠῺῈ ἢϊ9 (ἥἰοὦ Ὧ6 8 δβίγοιικβΣ δῃὰ βϑσυτθ 
δραϊηβὺ 411 (6 ποιῖὰ, ᾳ δνϑν δὴ ἴβγαβὶἶο; {80 ατο- 
οἶδ βαρὸ 8 αἰ τγαγ8 ἃ Η ]]ρηΘ: δπὰ 80 ἔοτίῃ, ΕἸγβὶ 
οὐ ἴδα οτοβδ οὗ (Ἰγῖβὶ πτδϑ ἴὴ6 βοϑἢ δὰ ἴ6 ὙὮΟ]Θ 
Ῥοποῦ οὗ μδίυγο Ὀγοίκοῃ ἱπ ρίθοου ; ἢγϑὺ 'ἴῃ ΟΠ σὶβὺ τν 88 
[80 ΟὯΘ ΠΟῪ ηῖαπ ογοδιθα, 80 ἔδαὶ ΠΟῪ ἰἴογα 8. ΠΟ 
Ἰοῦσοῦ ἃ αυοδὕοη οὗ ον, ατγοοῖ, Βαγθατγίθι, Βογιδη 
(Ερῆι. 11. 1δ  (ο]. }.. 11); 1Ώογθ νὰ ὈΟτη ὑπ ἰάθδ 
δὺ οὔδα οὗἩἨἁ δυπιδοΐ δηὰ οὗἁ τοδῃ ; ὑπ  γουβα δτη, δηὰ 
δος πὶ {εν (86 ἴγὰθ δα] ΟΥ̓ δὰ ἱπαϊν! ἀΔ]- 
ἴδ, [Ὁ ΘΥΟΣΥ͂ ΟὯΘ ΒΙΠΡῚΥ ἰο ἴδῃ ποϊὰ ἴῃ δι ἢ ἔρθουν 
ἔγοτι τίη οα ἔπ 6 δαϊναιίϊου οὗ ἀοά, δηὰ 80 αἰϊδίῃ 
ἴ0 {Π|0ὸ ἔμ] 688 οὗ Ὠυϊηδη αἰ ρον (45 ἯΔ8 ΔΙΓΟΔΥ ΓΟΡ- 
τοβϑηϊοὰ ἴῃ ἰῃ6 08}} οἵὕἠἨὨἁ ΑὈτδμαῖα, Ἐοτῃ. ἷν.; (αὶ, 
:1,}) Νοῦ ΟὨΪΥ αἰὰ Ῥαὺυ] γϑοορβηζθ δηὰ ὑσϑδοῖ ἐδ 18 
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στοαὶ τ; μΒ6 ᾿ἰκονθο δἱ ἰῃ6 βϑζὴθ (ἰτ6 τηϑὰθ 
Ργδοιίσαὶ Ὡρρ] δου οἵ ἱϊ, οὐ 186 υπίΐίνογβαὶ βἰὰθ ἴῃ 
.ἷ8. ΘΘπ 116 πηϊβδίοη, οα (6 ΟἾΠΟΣ ἴπ Πὶ8 δρϑεοΐδὶ σδσθ 
οὗ βουϊθ.1 Τῇ Ὡδιο Δ]1δί8, ἐπογοΐοσο, μον ἰοδῖ, πος 
ἐμεῖν δἰ ριΐβοδηοθ, Ὀὰϊ ΤΩΘΓΕΙΥ (86 δβιίίῃρ οὗὁ χησιυδὶ 
ΔΗ ρδίῃγ, 80 [ἊΣ 88 {Ππη|6 Ὁ ΤΩ ΘΙ ὈΘΓΒ 8.6 ἴῃ ΟἾσίδὶ. ἴπ 
[86 Γαἴαγο Κίπράοιι οὗἉ ΟἸγῖδυ (6 συτθο, ἢ 6 οονοτίηρ, 
ἘΠῚ Ὀ6 γτοιηονοα ἔτοσὰ ἰδ6 ὩδεΐθηΒ 88 διιοἢ, 88 
ἰηάϊν!υ.418 δὲ ὑργοβθηΐ, 8βο ἔπδὶ 1.6 τ βοΪθ "ἴδ οὗἩὨ μιῖ5- 
ἸΟΤῪ 8.}8}} Ὀ6 8 τοροπογαίο ᾿ἰΐ6, ἃ 116 ἔγοτι (μ6 ἀεαΐ 
(Βοιι. χὶ. 1 δ : σοΙΏΡ. 18. ΧΧΥ, ἴ, 8). 

8. (Υ. 12.) Οἰονν (δόξα, ὙΞΦ ; ἴον {18 ΤθΠοΣ 
.)88 8150 δοπηϑιϊταο8 Αϊαγλεὺέ [οἰεαγηπεδε, ἰμδίγεἿ, 88 ἴῸΥ 
δοξάζειν υετκἰἄγεπ [ἰο ἐἰλειδίταίε]) 18. ἃ ταὰῖο8] ἰεττα 
υϑοὰ ἴῃ δοιϊρίυτε οὗ Οοά, ν] εἢ ἴῃ ΓΠΘΟΒΟΡὮΥ [88 πιοὲ 
τ] ἢ τηογα οὐπεϊἀοταϊίοι ἰ8δῃ ἱπ ἐῃθοίοσγ. 1 ἰδ 189 
ΓΟΔΪ, ογγζϑηΐο δὰ ἴῃ ἐπθ οοποορίίΐοη οὗ δρίτἰξ, ἩΠΟΓΟΌΥ 
{|| ΑὈδοϊυϊθ Ῥδγβοη ΔΙ Υ 5 ποῖ ἃ τοῦτο δδαίγαοὶ Κρο, 
Ὀαϊ ἰ86 Αὐδοϊυιο 1ἱ[8, υπίοϊἀΐηρ, δηὰ βμαρίηρ ἰἰ86} ἶ 
ἴῃ ἃ ὍΪη688 (πλήρωμα) οὗ ροτοῖΒ. Ἦ Παὶ ἰῃ ΘΑΓΊΔΪΥ 
ὈὮΓΔΒΘ 88 Ὀθθ οδι θὰ Ὡδίυγο Οὐ [6 ΘΟΓΡΟΓΟΙΥ͂ 
ΟΥ̓ αοὰ βηὰβ ἰπ 116 ποσὰ σίογν---ῖἢ πρΐολ διδηὰᾶ 
οοπμθοίρα 88 ΕΧΡΥΘΘΒΙΟΏϑ πιαλεδίψ, δεαιίν͵ ἰέσλί, 
ἄς., Ὑθοη υδοὰ οὐ Οοἀ---ἰἰθ Βογίριυγαὶ ἰουηάείοη 
δηὰ ]Ἰἰταϊ διΐοθ, [ἢ ρΊΟΥΥ 18 ἰουηα 0 γοᾶϑοῃ ΜὮΥ͂ 
[86 ψ8ο]6 τηδῃ, ουὐδῇ δ8 ἰὸ ᾿ἰβ ὈΟΑΥ͂, 8 ο8|]οὰ (80 
ἱρᾶκο οὗ Οοά. ΒΥ τηϑδηβ Οὗ βΊΟΥΥ αἰ80ὸ ἴ8 ὈΣοΌρὨΣ 
δου, δΡΤΟΘΔΟΌΪΥ ἰοὸ ἰϊ8 ἰάρα, [6 ΒρΡρϑδγδηδα Οἵ γεῦθ- 
ἰδίου οἵὔὕὁἩ αοἄἁ. Ομ τθι ρ]ον βολίίοη οοῃ» 1818 ΘΕΘ6Ώ- 
Εἰ} γ ἴῃ (μἷ8, ὑπαὶ Ηΐἷ8 αμθδη πδίυσθ 18 γαϊϑοα ἰηϊο 
ἴδ οοπάϊιϊοη οὗ ἐπἰα Ὠἐνίηθ βΊογν. Ηδ σα 8 Το], 
ἱμπταγὰ οοσητυυηϊοδοη οὗ ἀὶ ἰο Ηἰβ οὑπὶ (ωπὲο τιν» 
ἐξοα, 1016 ΒΔΟΓΔιλοΠἴ8), 80 ἰμαὶ [Π6Υ ὈΘΟΟΙῚΘ Ἀδυιδκοιπ 
οὗ τ1ὴ0ὸ Ὀϊνίπθ πδίυγο (2 Ῥεῖ, ἱ. 4: Φοδη χὶν. 28 - 
ΧΥΣ, ὅδ, 22, 24), {}}} ἴῃ 106 ΤΓΟΒΌΓΓΘΟΓΙΟΠ [ΠΟΥ͂ δΓΘ 
τηδηξίοϑιοα ἴῃ Ε}}8 ΡΊΟΥΥ, οὐ δὲ ἰὸ ἰποῖν Ὀοὰν ((ο). 
ἰϊϊ, 8, 4. Βκνακι, (οἢ Αοἰδ Υἱῖ. 2) 01}18 σίουυ αὲνὸ- 
πἴίαΣ συα ; ΟΚΤΙΝΟΕΕ, ἴδ6 υηγο θα ΠΟ] 658, --α 
(86 στοαὶ πογὰ ἰδμαὶ βυτη8 ὉρΡ ἐπα 010 Νον Τοδῖδ- 
ηρηὺ: ὅ. Τ. Βεσκ, ολγίεδεϊολε 1 ελγιοίδεηολαϊ, Ὁ. 
ΟἽ, 86 βοϊ πτηδιίβιδίίοι οὗ (π6 ἰνίηρ ἰπῆωρσο οὗ 
Θοά, πιο) Π88 ἴ0Γ τηϑη ἃ ἰἀάθῃ δ'άδ, Ὀαὺ 8180 ΟἿ θ 
ΥἹβ'Ὁ]6 ἴῃ το ἴοττὴβ δηδ ἀούτοοθ, δὰ ίοῦ βρθοδδὶ 
ΤΟΥ ΘἸδι 0.8 ΔΒΒΌΓΩΘΒ ΒΡΘΟΐΔΙ ]0608] δ8 068. 

ἨΟΜΊΙΖΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΣ.. 

γυ. 1-12.--- ΤῊ }β βασι οι διὰ (8 βονοσγαΐ ραγὶ5 ΔΥῸ 
Θαρδοΐα  Δρργορτίαιθ [Ὁ ἰθχὶβ οὗ ᾿ἱπδυσῦγαὶ ἀπὰ οσ- 
αἰηαιίοι βουτοῃβ, 8δπα βυοὶ ἴκθ; ὨΔΡΡΥ͂ Πα, πῆῸ 68 
[Δα ἤτοι ἰδ 8180 Ἦΐ8 ἔδγον οὶ] ἰοχὶ Τα ρῥυϊποὶραὶ 
«πουρλῦ οὗὨ [86 ἵν ο τρδίη αἰνίδίοῃβ, γν. }-9 οπὰ 10- 
12, 8Γὸ οιδγαοοὰ ἴῃ ἰμ6 οσίσῖπαὶ δηὰ ἘΠ ἰ δὶ 
ἀορατγίπηοπε, Νο. 2, ἀπ (ΠΟΘ ΓΘ ΔΙΓΟδαΣ διγδηροὰ αἾϑὸ 
ΜΠ γοίθγοησα ἰο [86 ΗΠ οπ]]οἰἰς 1.86.-- ὦ. ΜΊΘΗ. ΗΔῊΝ : 
Ους Ἐρΐβι! 65 πνδβ πτϊϊθ ἴο βαο δ δὰ Ὀθοῦ 
δ κοηδα ἔον δυουϊ ΒΔ] 8 γϑαγ; 1 8 18 ταί ΠῸΡ ῸΓ 
ΒΌΟΘΙ 88 ἅτ ΨΘΆΚΟΥ δηὰ ἴοσ Ὀοζίπηογβ, ἘΕῸν {{18 
ΤΟΔΒΟῚ ῬαυΪ Βίγοη σι ΠΟ ῺΒ δ δηϊπιδῖοθ ἴΠ6 ΤΊ)6388]0- 
Ὠἷδη8 ὈΥ̓͂ ΥΟΥΥ͂ οἰγουϊηϑίδηϊ14) αἀγχυχαοηὶβ ἔγοπι ἰἷβ 
ον Ὀοδανίον, δηὰ {παῖ οὗ 5116, δσδοπν ἴθ : δοῃ»- 
εἰἀογίης ἱπαῦ τὶ ἱβοσχροτϊοσποθὰ βουΐδ ὁη0 τουβὲ 
681] τρογα ἸΔΓΡΟΪΥ ἴῃ ἀοι81}8, 8 τῖϊὰ (086 το 
ΔΙῸ ΤΏΟΓΤΟ βρ  γἰ8}}}γ ἀονοϊοροα.-- ΤῊΣ ΒΑΕ: Τῆδὶ ἰ8 
ξ το ἰῃ ΟΌΡ ἀαΥ̓́Θ πια]κ63 ἔα [ἢ 80 αἱ δ υ}}: δἰη Ὁ} 
ΤΟ ἄγ (0 ΟΔ]Ϊ ἰῃ ααορδιίοι τ6 πογὰ οὗ αοά, δηὰ 
ἴο ςοττϑοὶ ᾿ΐ, βαυίηρ αυϊῖθ δίῃ ἰθδὺ ἴο ἃ στοαὶ 
οχίοϑμηί ἰἰ ἰβ δὲ Π6 νοτὰ οὗ δ. ΤὨ8 τηϊβο  ἴθνουϑ 
ΟΑΥ Πρ τᾶν ἴῃ ἀατκ ΒΟΌΣ οἵ ἰοτηρίδιῖοι ταοῖκ τὴ ἢ 
ἀουδίθ ὄσοὰ ἴδ6 ἸΟΥΟΙΒ οὗ ἰγυιἢ, οὐὰ ἐγοαμογ, ἱ 
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ἐὮΟΥ ἧδνο ἱπουρμιὉ} βουβ, ἰμ6Υ ἀηάοτρο πὸ ἰΐσῶὶι 
ατυρρὶο. Βυῖ «μεθ ἀουὺϊβ δῖ ΟΥ̓ 16 ἰογοῦ οὗ 
ὑπ ονογοοσαο, πὰ ἰθηὰ ἰο 6 58 γθηχι ποηΐῃρ᾽ δπὰ 
φοπδιτηδιίΐοῃ οἵ ἔμ τὴ ᾿ ΓῸΡ 88 811 ὑπΐπρβ τουδὶ ποτὶς 
Ὅροῖδοῦ ἴοσ ροοά ἴο ἵποδ6 ψγῆο ἰονὸ ἀοὰ δηά ἰγυΐ, 
80 ον ᾽86 (8, βίμοο ἰὺ ἴο0 Ὀοϊοηρβ ἴο {π6 “4]].᾽"-- 
ῬΙΚΟΒΙΟΗ : Εον (86 Ογβδη ἱΐ 18 ἱπιρογίδηϊ ἔγο- 
ἀΌΘΠΕΥ ἴὸ τονΐίον ἷβ ῥγονίουϑ ριυϊάλποασ ἰὰ ΟΠ τὶϑὲ, 
(δι ΒὨ6 ΤῊΔΥῚ ὈΘΟΟΙΩΘ ΟΥ̓́ΘΡ ΙΠΟ0Γ6 Οοπϑοίοιβ οὗ {18 
ποῖῖὶ οὗ εἶν ογὰ, δηὰ αἷἶβο ἴδοὶ πἰδοὶ ἢ Ὀουπὰ ἰῃ 
ΠρΑΣῚΥ δοοιίου ἴο [Π086, ἱπγουρσὰ σπου ἐδὸ [ογὰ 
ἰκαα οοΐῃθ ἴο υ8. ΤῸ ἰΠ6 σΑἸυπιρϊαΐοσβ οὗ [86 Αροβί]θ 
ΜΘ ΟὟΔ {ἤδη 8 (0 {ει 8 ἀᾶγ. ἴον ματίηρ, θοΘη ἰο Πα 
(δὰ οοοσεβίου ἴοτ Β ἢ. Δ Ἔχλοί βοἰ-ρογύγαϊτυσο ΤῈ6 
Θδαΐοβ οὗ (6 ἔσαϊῃ ΚΌΟΥ ποὶ δὲ 4]}, πιβαῦ ροοὰ 
ϑογνυῖοθ ἴΠ6Ὺ οἴη γοηάοτν ἰο ἰς, 

Ἧν. 1, 3. “. Μισοη. Πλὴν : ΤῈ στοαὶ Ὀοϊ η 688 
δαῇδτ ἰ86 σοπέπτηοϊΐουβ βυβοτίηρ 18 ἃ βουῃὰ, γαὶἱὰ 
ριοοῦ οἵ (6 ὑγυϊ οὗ Οοα δ ποτὰ, δηὰ οἵ (δι{}}}8 
τοδὶ ρτουμὰ, Ηον βῃουϊὰ πυπ,δὴ Ὠδίαγο Ὀ6 4016 ἴ0 
δεῖ δοὰ βυ8ον {818 δἰ πὶ 6 85}}γ}7} [8 ποηὶ (ΓΌΪΥ ͵8, ἰ0 
δεοῖς δηὰ ἰηϊοηά 561 ἰῃ ονουυι ίης.---ΤΉῈ Βαμε: ΤῊθ 
Ιοτα δ ἔστι ΓΟΒΒΟΠΡΌΓΒ ἃΓῸ [ὉΓ (86 τηοδί ραγί ὈΓ6- 
Ρδεθὰ ἴῃ τῃ6 δθοδοοὶ οὗ βυδαγίησ, δηὰ ποῖ ἰμὰ ἴῃ 6 
δοσϊοιν οὗ ἰγίβίηρ, γουης Ῥοορῖίο, τὼὸ ἴῃ ἰμοῖν ἔτὶ- 
τοῖν οἴη ἀο ποὺ Κῆον ὙὨδὲ (ο ρὸ δὶ. ΠΠ ὁπ οὗ 
δοοίῃον ἔγοτη ἐμαὶ αὐλγίοῦ 8 (0 ῥγόϑροῦ, 86 ἴοο ἰβ 
ςοἰἹο ουὖἱ οὗ ἰΠ6 οομίιδίοῃ ἰμίο {16 δοθοοὶ οὗ ἴΠ6 
οτοδϑ, {κα 41} (π6 τα81.---ΤῊΚ ΒΑΜΕ: ἘΝ Ὠ116 ἴ}6 βρὶ τὶν 
οὗ σΊοΥΥ τεοδιθὰ οα υϑ (1 Ῥοί. ἰν. 14), τὸ Βαὰ δβρ᾽τλϊι] 
οϊΪαά πος, ἸΟΥ̓ ἰῃΏ αοὰ δηὰ πιὰ (οὐ, ἰῃοοπιραιϑ Ὁ }0 
βρασ )ογ; ἴοῦ {μ6 {6 οὗἩ ἐπ6 βρί τὶ ῦ τγαϑ 80 ργϑάοιμϊ- 
Ὡδηϊς, ἐπαὶ πὸ τοσαγθα ποι ῃϊηρ' ἰῃ πδίυτο.---ΠΙΚΘΕΕ: 
ϑοδέοσίησ 4068 ηοὐ τοΔ ΚΘ η ἔῃ, ἀπὰ 80 ἰὰ ἀο068 ποὶ 
οτοῦ δια Ὀο]άποεβ ἰῃ οροηῃΐηρ [86 που. ϑδυβδν.- 
ἵωσ, ἰηάδο, ὉμοΥροηθ ἰον ΡΥ δηὰ τ ΠἸσΎ, 88- 
ΒΌΓΟβ ἃ ἴδῃ ἰμαὶ 6 8 τϑηθθα ἰηΐο (Π6 ἰπηᾶσα οὗ 
ΟἩτῖπε, δηὰ 15 ἰγοδάϊηρ ἴῃ ἴῃς ἔοοϊδίορβ ππϑγοΐη ὮδΥΘ 
παϊκοὰ 41} τ86 Ἰονογθ οὗ ἱγαϊῃ, ψἢὸ ἴῃ ἰδ6 ποηϊὰ 
μβατ Ὀδοῃ χουν θα, ϑυβοτίησ τηλιο8 ροοὰ βαϊϊ: 
ἀντοϊήδηοο οὗ [86 ΟΙΌΒΒ ΤΆ ΚΟ8 [Π6 54} ἰπ5ϊ]ρ14,--- 
Τππ βαμε: θοη ψγὸ Ὦθσανρ ΟΥὗὨ [6 ὈΟΪάΠ688 οὗ ἰδ 
Ἀροβῖοα, νὰ οἴδῃ βιρροθθ (Πδὺ 41} ἤδαγ δὰ ὈθΘῺ 
υἱοπὴ πα. Βυΐ ἔπ Αροβί]οβ ὑμοπιβοῖνϑθ ΘΟτ- 
ἸΠΟΩΪΥ ρμαΐ [Π6 ἔπο [ίησ ἱοφ μοῦ ; οα 186 0Πη6 Βἰάθ, 
πδι ἐπσουσὶὰ γταοθ οὐίδίηοα (μ9 ΥἹΟΙΟΣΥ͂, πδιηοῖν 
ΟΝ ηο45, δά, οἱ (ἴα οἰ βἰάἀθ, (8086 4854 8 ἔγοτω 
πλίῖασο διὰ ἔγοτα {Π6 δβρϑοὺ οὗἩ ὑπο ποῦ ἃ, ἱβγουρῃ 
Ἡ 1Οἢ ΠΟΥ δὴ ἰο ρσῶϊλ ἐπ οἷν ὙΔΥ ΠῚ χτοαὶ οοπίθῃ- 
οπ.--Ζπιναι! : ΤῊ6 Ῥνοδομβίηρ οὗἁἨ ἐδ ροβραὶ ἀο68 
Ὡοξ ρῸ ἔογπαγὰ πίιμουΐ ἃ βίσυρρίο, ἀπὰ ἱπάδθα τη ὨΥ͂ 
δίστσσίοβ: ἴον Ομ σίϑι 8 (86 δβίζτι [μαῦ 18 Βροϊκθῃ 

ΠΡ 
Ἢ πβούξμς: Τὰ Αροβίΐο 68115 ἷ8 ὈοΪἀπ685 ἃ 
Ὀοϊάηοια ἐπ Οὐα, Ὀδοαυδο ἃ ὈοΪπο0885 ἴον αοὰ δῃηὰ 
ἔτοια Θοὰ.-- ΑἸ Γ Εν : ΑἹ ὑσὰθ οοπβἤάσῃοσο ἰ8 πῃ αοὰ 
83 οὐ Θοά.---Μ, ἨΈΝΕΥ : ϑυβονίηρ, ἰῃ ἃ ροοὰ σαι 
δῃουϊὰ ταῖμοῦ βἤδγροη ἐἰπδὴ Ὀϊαπὶ το οᾶσα οὗὨ ὨΟΪΥ 
τοβοϊαϊίου.---. 1..] 

γυ. Σ, 4. Βιεαξκε: [Ιὑ ἴθ 8.}}} δὲ ρτοϑθθηὶ δὴ 
Ἐ887 ἐπΐηρ ἴον ἰ8ὸ πουϊά, πῦθῃ 1Π6 ψζΟΒροΪ 18 ὕγο- 
Ρουηάοί, ἰο ρίνο ἰζ βοπιοίί 68 [6 δρροᾶγαποθ οὗ 
Φιτον, Βυρογβα οη, ρΘΟΌΪ ΑΡ ποιΐουβ; δηά ἴῃ οὐδὸν 
5:5, ἩὮΏΘΤΟ ϑοῖια οοηοοβϑίοη στηυδὶ Ὀ6 ΤηΔ46 ἰ0 ΔΏΥ 
οδο, ἰο ᾿τωραίο ἴ0 ἷπὰ ᾿πηρῦγο δἰ τἢ89 δῃἀ 86} ϑορ κῃ ρ, 
--ῊΣ βαμκ: [πὸ ργοδοδίηρ (6 ροβροὶ, ᾿'πυδἢ ἀδ- 
Ῥοιμὶς οὐ ἐδ6 Πολζὶ δηα 18 ρυγίγ ὑγοὰ δηὰ δρργουθα 
Ὁγ Οοά ;; ΟἿΪΥ ἰῃ ἃ ροοὰ σοῃβοΐθηςθ οδῃ (8:8 ΤοΥϑίοΌΥ 
οὐιτὰς α΄ 6 ρᾳί. Νιοῦ ΤΘΓΘΟΙΥ ἰη 0116 Ὀορϊπηίηρ δπὰ 
Οὐ οαν ἤχει γοσορίίου ἰπίο Ηΐβ βοσνυΐοο ἀ065 ΟΟἀ ὑτονθ 
ΟἿΣ δοασί, θυὲ ἀδὶγ δηὰ Βουνγ.---ΟΑΥΙΝ : ΤῸ Ρ[οαδθ6 

αοά δπὰ ἰο Ῥϊθαβθ τζθῃ ἃγθ ὈὑὈτοιρῆϊ ἰοσοῖμογ ὉΥ͂ 
Ῥδὰ] δβ ἰδίηρϑ ταῦτα! }  Ορροϑοί. -- ΕΙΚακπ: [Ιἢ 
βιγνίηρ ὑο ρίθ886, ποῖ πῆϑῃ, δυὺ αοά, ἴΐο μαΐθ ἰ9 
δβίγαϊϊ, δπὰ [Π6 ΨΑΥ͂ ΠΔΤΤΟΥ. Ομ6 Ββου]ά, οὗὨ δοΌΓΕΘ, 
οοιῃτηθηὰ Ὠἰγλβοὶ  ἰο ἰἢ6 σοηῃβοίθπμοοθ οὗἨ τηθη--- 
ΒῃΟΙ ἃ 80 ἀραὶ ψῖ ἐμδπιὶ, (Παϊ, τὶ μουΐ Ηἷ8 μ]οαβίης 
ὑπο αἰΐου 106 Η6β8]ν, (ΠΥ 8}4}} γοὶ (Ὠἰηὶς ἔμ νΟΓ  ὈΪΥ 
οὗ μη, δῃὰ ποῖ ἱῃ αἰϊδίγυϑε (τ ΔΥΔΥ ἱποὶν Ὠδαγὶ 
Δα θα Γ---ϑβου ἃ ΒΠΟΥ ἰὼ δΥΘΟΥ τηδὴ 81} ροΠ ]ΘΏ 688, 
οοπαεοϑορηβίοη, δηὰ σοαάΐθ88 [0 ΟὈΪΐρ6, δῃηὰ γϑῖ βΒὸ 
Κορ Εἰπηβοὶ ἀραγὶ ἰῃ (Π6 Βρὲ τ οὗἁἨ [6 ΟΥΟΒΒ, 88 [0 
ὍΘ ἰηπίθην οἢ Ρἰοαβίηρ, ποὲὶ πγθη, Ὀυὲ αοἂ (1 ον. Σ. 
83).---ΙΕὙΙΕΡΕΙΟΗ : Ν᾽ 6 ΤΩᾺΥ̓ τ'6}} ἰγυδβὲ ἴπο86, πο, ἢ 
{πον γα βαοι!οηβ τὶ υ8, ἀοδῖσθ ἴῃ ϑυογν τ; ΟὨΪΥ͂ 
[0 Ρ]οα86 αοὐ ; αοα οογίδί! Υ ἀθϑῖγοβ Ὑμδὶ ἰβ Ὀσδὲ 
ἴοῦ '.8. ϑυοῖ 88 σσοη]ὰ πιθγοὶν ρ] 6486 8 Μ1}} δὖ [ῃὴ9 
Ἰοαϑῖ, πὰ πιίμουῦ ᾿Πποὶν Καοτίηρ ἰζ, 6 υπίαὶ {1} τὸ 
8.---ΕΊΈΘΕΕ : Ρτγοοίουβ ορογδιίίοη οὐ {86 ϑρίγῖῦ οὗ 
Εἷἴοτγῦ, ν]οὸ τοϑὶβ οὴ {86 βυβγοσγβθ, απὰ, πὶ ὑμὶν ἀθθρ- 
οϑύ βυδτηθγβίοῃ ἴῃ 86 Ὀαρίΐϑηη Οὗ ΒΟΙΤΟΥ͂, ἱπδίγιοίβ 
1Π 61 8.}}1 ἰο Κϑορ (δοὶν ἤθδὰ Ρ, δηὰ ἰο ΒΔ  ἴο ὑποῖν 
σοά: ον Βα Κηονθίδ {π6 βθογοῖβ οὗ (86 ποὺ (ῬΒ. 
χ]Ϊν. 22)." 

γν. ὅ-]. ΒΙΕΘΕΚ: 76 σδηποὶ ἀο ἴ00 τυοἢ 
ἴον {86 βακθ οἵ νἱηηΐηρ τλ6 8 Βοι 8. δμπα, ἰδ 1.6 
ψονγὶ ἃ 08}15 (Παὺ ΒαιοΓΥ, το ἃγὸ ἴὸ τορατγὰ ἰδ δϑ 1116 
ἃ3 6888 Ἰοῖϊδ οἵἵ᾽ οαἰΐηρ δηὰ ἀτίκίπρ ν᾿ Ῥυι Ὁ] σδΠ8 
δηὰ δἰπηογβ οὐ δοοουηῦ οὗ {Π6 Ῥμαγίϑοοα, ὝΒθῃ, 
Ἰηδορα, ΟΔΘἾΒ δἷπ τ τηθη ἰβ ἴο βίθαϊ βοῖὴθ αδὐνδῃ- 
856 ἴου Οὔ 6 ̓ Β 86] οὐ οὔ ϑ᾿β (τ ϑηα8, δηὰ ἴἰ0}} οὐ τβ 
ἰ0 8ἴδορ ἰο ἐμβεῖὶγ οσῃ δου} δυγῖ, ἰὰ ἐπδὲ 6886 ὑπο ΓΘ 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἀσησοῦ οὗ ἱπαυϊρίηρ ἱπ του οἵ Βαϊ : 
δὰ ἰμογοίοσθ ὑΠ6 Αροϑιῖὶθ ἱταπιράϊδιοὶγ αἰ80} 8, τὴ 5 
σοΥ̓ΘίουΒΏ 688 α]80.---ΟἌΥΙΝ : ΤΠ ΠΘΓΟ ἀνδγῖοο δηὰ δῃ}- 
δἱίοι συϊα, ἔθοσθ ΓὉ]]ΟὟ ἱπηυμπηοῦα}]9 ΘοΟγτρ ζΟΉ8, 
Δη0 (6 ΜΠ0]6 Τηδῃ 88 ἰηΐο σα Υ̓ : ἔον {Π|686 ΔΙῸ 
ἴῃ ἔνο Ἰουῃίαίηθ, σίθησο β0 78 ἴδ οοτγιρίΐζοη οὗ 
186 Θιυὐἶγο τη ἰβ νΥ.---- ΟΠ ΕΥΒΟΒΤΟΜ: ῬαῸΪ ΒΔΥ5 ποῖ: 
76 ποῦ αἰβῃοηογοᾶ, ποῦ γοῖ: Ἅ6 τϑοοϊνθαὰ πὸ 
ΒΟΏΟΥ ;-ἰῃαὺ τογο ἰοὸ ἢᾶγθ τορσζοϑοδοα (Π6 ΤῊ 658810- 
πΐλΠ8 :-τθαϊ: Ὧ᾽6 βουρῶῦ ἰὸ ποῖ, [(συμενιῦβ οχ- 
16 η 18 {10 οι ρ 8818 ἰο ἐξ ἀνθρώπων : “ἴον ἴῃ φσ,ΟΥΥ͂ 
{πα 18 ἔτοτῃ αοα {Π6Υ θο᾿ βουσῃ δηὰ γϑοοϊγοᾶ: τὴν 
γὰρ ἐκ ϑεοῦ καὶ ἐζήτουν καὶ ἐλάμβανον.---ὦ. 1,.} 
΄. Μ. ἩληΝ: ΑἸ μουρὴ 89 ἀπ αββδογ8 οὗἁὨ {Π|6 ΒΟΥΘΓ- 
εἷρῃ μοσὰ οὗ (Π6 τι8οἷ6 ογοδίίοῃ τὸ ταϊσῃύ ἤᾶνο υϑοᾶ 
δυϊμονῖίν, γοὺ ψὸ ἀἰὰ ποῖ δβθοῖ ἴο δσχίογί ἔγοπι γοῦ 
ΔΏΥ Βυοσὰ 8ἃ3 ἴδ γοῦ 8ῃου]ὰ Ἰοοῖς ἸροῚ ὰ8 
Μἰτ ἔδυ δηὰ ἃἀτο, Τι8 18 [06 ὙΔΥ ποναάδνβ οὗ 
[δο809 ὙΠῸ ῥτοβυσὴθ οἱ ἰδ οὶν οὔϊσο, Βυὺ ᾿νὰμαῦ ογοῦϊῦ 
Ὧδνθ ἰποῦ πὶ (16 δορί, δὰ τῶδὶ δοαγίβ ἰγυδὶ 
ἰοῦ ἸΤμαὺ 8 (Π8 ὙΟΓῪ ΓΟΆΒΟ. ΜὮΥ (ΠΟΥ ΔΙῸ υηἷ- 
ΨΟΡΓΒΑΪ δρδηἀοηδά, Νοῖ 80 ὑμ6 1ογ 8 Δι. ΑΒΒΔΟΟΙΒ 
-- Ιξακπ; ΤὨογεΐη σομβίϑίβ ἃ ργοδὺ βοογοὺ οὗ [80 
κίησάοιῃ οὗ ΟἸγῖβι, ἐμαὶ ὈΥ͂ τλ68}8 οὗ Ἰονθ, ἩΒΟΓΘΌΥ 
19 ἰδὲ Ὀδσοιο8 89 ὕπο βογνδηὶ οὗ 31}, Ηθ 
οὐὔδοὶβ τοῦθ, τηδἰηἰδί 5 8 σλογο ἔγυἑε ἃ] ογάθν, ἰμ8ῃ ἰ8 
δΔοηϊονϑα ἴῃ ΔῃΥ που] ἿΥ διαρῖγο ὈΥ͂ ΟΥ̓ΘΓ 80 ΓἰΖΟΓΟῸΒ 
ἃ ἀἰδιϊποιίίοῃ οὗὨ τϑ}κ8.----ΤῊΚ ΒΞΑΜῈ: ΟἾ τί βυΐδη8, ἰδ 15 
για, ἅτ ποὺ δῷ δϑ]θοῦ ρϑορὶθ; ὑπ γ ἀ648] ἰπ ἰδῦρθ 
αἰτ8 πὰ βορθβ. ΤΏΘΥ 40 ποῖ, ΒοΎΘνΟΓ, 566 Κ ΒΟΠΟΡ 
ἔγοϊαῃ πιθῆ, ΠΟΥ ἰῃ (Π6 ργοβϑηὶ (ἰπη6, Ὀὺὺ ἰΔκ6 10 Οἢ 
ογοαϊὶ ἀραίηβί (Π6 σοϑυγγοοίίοῃ οὗὨ [86 78, 

[Βυβκιττ: ΕἸΔΕΟΥΥ ἴῃ 8ΩΥ 15 οὐΐουβ, ἰῃ ἃ ταϊηἰϑύου 
᾿Ἐ8 τηοῃϑίτουβ, Ὀοΐ Ὀδοαῦβα βρί γί ἰυ.8] τηθὴ οὐρὶιῦ ἰο 
ὍΘ πιοδὲ ρἱαἰη-ϑατίοα, δηὰ 4ἰβὸ Ὀδοδῦβο θαι ΘΥῪ 
δθους βρίγ8] ἐπίηρθ 8. πλοϑὺ ἰα[8] δημὰ Ῥϑτγηϊοίουβ, 
ὈΟ( ἰο [86 αἶνον δπὰ σϑοοῖγοῦβ.-- -α. Οὐάβεε: ΤΏΘΥ 

Ὁ [Ῥε. χΙν. 21 οὔ 6 ΕΉ ΚΙ ΘὮ νοτβίοη, Τα πο Σ᾽ 8 γογϑίοῃ, 
Το] οποὰ ἰῃ οὐχ ἰθχῦ: περ Χέππξί εὐ' )α ὑπέογὰ δε Θ6Ν8 



δδ ΕἸΒΚΕΤ ΕΡΙΒΤΙΕῈ ΟΥ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΤΗΒΘΘΑΤΟΧΝΊΑΝΝ. 

“Ὦδῦ Ὀγθλοἢ 86 ροβροὶ βῃουϊὰ 2υ6 (ηοὶ γέοί) ὈΥ̓ (Π6 
σοβρε!. Βιυῖ ποθ ἰο ἰῃδί τῶδῃῃ 0 οπίογοα ἰηΐο {}}6 
ἰαδον ἴον (6 Β.Κ6 οὗ ἴδ6 λίγα; Β6 ΚΟ πῃοί ΟἸ γὶβὶ 
Πα ΠΟῪ ὁδη Π6 Ὀγοδοἢ ΗΪπὶ ῦ--ὠ. πὸ 

γν. 1-9. Τῆς ΑΡοβι!]οβ τοίου Ἰἰοτὸ ἴο ἐθοβ6 
σοτωχηϊἰοἀ ἰοὸ Ϊ8 σᾶγθ, 88 ββοσι 1. ἰπ 186 τηοϑὶ ἰη- 
εἰπαῖο μοδαγίςσοττ "] σδἰΟῺΒ ἰο ἴμοῖη, 2. ἴπ ᾿Θ ΒΟΥ 
ΔΙΌ ΠΥ, 8. ἰπ ᾿ηἀοία. Δ Ὁ]0 86} ϑδοτῖβθοθ.---Τ 6 σοη- 
Ὡοοιΐοῃ οὗἁὨ οἴδοίαὶ ΠΟΥ τι ρϑυβομδὶ Ἰον6.---Ν ν- 
Ῥοτπ οἰ] το π οἴϊθη ΟΥΥ͂ ἃ στοδί ἀθαδὶ, μοὶ βίοι ϑαβίϊγ, 
σῖνα αἶβὸ δὐθσΥ Κἰπα οὗ δυπούδηοθ, δη ποϑρὰ τ οἢ 
ΟΔΓ6, 8 ΟἿἿΪΥ ἃ το ΠΟΡ Β ἸΟΥ 6 ἀπά ἃ το ον ρα ἤθῃοο 
οδῃ Ὀ6ΑΓ πῖι ἢ ἰΒοὰ (Β ΌΘΒΒΕΙ, : Εγίππογμπρσεη ατ|8 ἀεηι 
1αὐεη εἴπει ᾿απασειδίοΐεη, Ἐυαηροϊδολε Κιγολοηζεῖ- 
ἕωηγ, 1859).---Εο08: Ποδϑὺ ἐποὰ ἔγοτα ΠϑασῪ ἴονθ 
ὉΠάΟΓΡῸ ΟΔΥ δοὰ πίρεῦ [οἷ] δηα ἰγουῦϊα, τ] ἢ 0 
ἸΏΔΠ ἱσροβαβ ΟἹ 66, ΟΥ ΤΟΡΔΥ5 "-ΟΛΙΥΙΝ : ῬΔυ}᾽8 
ὉΠ ΠΟΤ 688 ἴ0 πᾶγθ ΗΪ8 τδηΐβ ΒυρΡΡ] 16 ἃ τῶὰ8 ἴῃ 
ογάον ἰμαὶ ἢ6 τοῖσδ ποὺ δίηδεῦ ἰ86 ρόβρ6]. Ἐὸρ᾽ 
δορά ῥδβϑίοῦβ σηυβὲ ὯὈ6 οαγοῦι, ἢοΐ τηογοὶγ (0 τὰ 
ΒίΓΟΠΌΟΌΒΙΥ ἴῃ (Ποῖν ταϊἰβίσυ, Ὀυὺ οὗὨ {}}1}8 4180, ἐμαΐ, 
ΒΟ ἴὯΓ 88 ἰ8 ἐν ἰμοῖν ῬΟΎΘΥ, ΓΠΘΥ͂ ΓΟΠΊΟΥΟ 811] οὈδίμοἾ68 
ἔγοτῃ ἱπμοὶρ σουΓΕΘ6.--- ΕΙΕΘΈΚ : Μ|Ιηϊϑίοτβ οὗ ἰμ6 ρο8- 
ῬοΪ πουορ πεδηΐ οσοδϑίοα ἰ0 Ῥγαοὶΐβθ ΤΠΔΏΥ͂ ΔῺ Θ600}- 
ΟἿΩΥ͂ ἰῃ Ὠοιεοκοορίηρ, ἰπ [Π6 οὐπορίίοη οὗὨ οὨ] άγοη, 
ἰπ οἷο 68 δῃᾶ οογηΐοτίϑ; ἩΠΟΓΘΌΥ ἰΏ Β0Π)6 ΘΆ568 ΟΠ6 
[458 ταί ον τ μβοτον [[Π4] ἰὸ σίγα τὸ ἴἢ6 προοάγ, δηα ἴῃ 
Οδοῦ οΆ968 ΟἿΌ ᾿ἰπΠΟΟΠΊ6 ΒΌΒΊΘΘΒ, ΠΟΓ 8. {Π|6Γ6 ΔΏΥ 
ποοὰ ἴο ἴσου ῦ}]6 ΟΥΓΒΟΙΤΘΘ Δ πα ΟΠ ΟΥ5 ἩΠῚ}Ὦ ΒΟ ΤΩΒΗΥ͂ 
σΟΙΑΡ  Αἰηΐϑ, ΟΣ ὙΠῸ 80 πηυοῖ βἰγι νης αἴθ ΟΠ ΔΠρΌΒ. 
Απὰ δρϑΐη, ἰἰογο 18. ΔἸ ΤΑΥΒ ΤΟΔΘῸ ὙΠΥ τχὸ βου]ὰ 
ποὺ 86 80 ὶρἢ ἃ γαϊὰθ οἷἱ δὶ ἯΔῸ ἃΓ6 ΘΟΙΏΡΟΙ]δα τὸ 
δαἀὰ ἴτοῖη οὖν ΟΥ̓ τηθδηϑ, Ὀυΐ τοβθοὶ Ἡ μορίαν ἰΐ 18 
ααϊΐο 88 χη υο, ἃ5 τγῆθῃ ῬΔῸΪ 8]οὴρ τὶς [ιἱβ ὑτοδοὺ- 
ἴησ ἰαθοτοαὰ 88 ἃ δηαἰοΓΑ ἸΞΤΏΔΏ.---ῬΔῸΪ τη ὯῸ 
οἰαἰ 5 ΟἹ {19 11{8---ἀοβὶγοῦ ποῖ ἴο αγο 158 ΘΆ5Υ 
ἰὰ 1ὴ6 Ῥγοβοηῦ που]ὰ: δπὰ ΤΠΟΓΟ ΓΘ 4130 ἰμ6 ποῦ] α 
σου] ἄο Βίγῃ ὯῸ ΒΑσΤη.--“. 6, ΚΟΙΒ: Ηδ ὙΠῸ Βα 
186 ὥριγίς οὗἩἨἁ ΟΠ γίβϑὺ 8 ἔδυ} 1] 4190 ἰπ 818 φαγὶ ἢ] 
ΟΠ ὴρ. ἸΤμαὶ 18, 6 18 ποὶ ἴοο ἰΔΖΥῪῚ ἴο ΔΡΡΙΥ͂ "18 

σε. 1. 

ῬΟΓΕΙΒ ἴῃ ἰπαὶ ἀϊγδοιίοῦ ; δηὰ ποῖον ἀοθ8 Βο ἀο 
ἴ00 τηυοἢ, 80 88 (0 αϑίθ δΐ8 βίγοηρίδ ἴῃ Ὑδηϊΐν. 
Ης ρἶνθϑ ἷ8 (πιὸ ἰ0 Βϑουγίπρ ἰΠῸ ὨΟΔΥΘΗΪΥ͂ 08}}- 
ἴῃσ ἴῃ {π6 τηϊάϑι οἵ [0.6 ΘαΓΙ ΒΥ ὁπ6. ΚθΘἢ ἃ Τηϑη 
ΕΣ ὑπμὰ Β0 τῃυοἷ τηοσο οἰδβοϊνο ἰὰ ἐπθ ησάοιι οὗ 

[.10. ὙΨΈΒΕΤΕΒ δηὰ ἯΓΙΚΕΙΝΘΟΝ : ΟἾἹΥ Ὅ6- 
Ἰίονογβ σϑὴ τσ ΠΥ οβίϊτηδῖθ ΒΟ] η688 δὰ σσῃίθουϑ- 
ὯΘΒΒ; δηᾷ ἴὑ ὈΘΟΟΚΘΠΒ ἷσὶϊ αἰ δ᾽ πγοη 8 ἴῃ το] σίοη τὸ 
Ὀ6 οοῃδίαοτοα, δηὰ ἰο Ὀ6, 8 δσχϑιρὶο οὗ ΠΟ] 658 
δηὰ γἱ σι ΘΟ, 8688 ἰ0 {6 1η.---ἰ, 1..] 

γυν. 10-12. ΕΙΕΘΕΕ: ΠῸ σψῦο0 ἴῃ ὈΙνῖηο ἰδΐη σα 
Βο 8 πού 1118 οὐ, Ὀαὺ ΒΟΡΥΘ8 (6 Μὴ} οὗἨ αοἄ, δοὶδ 
ΒΟΥ, Ἦἣθ ἯΔΟ ἀ068 0 Ὑτοηρ ἰο 815 ποῖρῃθον ἰῃ 
δηγίΐηρ, Ὀὰϊ ἘΠ ΟὟΒ ἰπὰ 4}} ἰονϑ, δοὶβ σὶρ ΘΟΙΒΙΥ : 
Δδ δ6 ΜὮΟ, ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, ἴῃ ἷ8 ὈΟΠανΐοΓ, Βροθοῖ δηὰ 
οηἶγο οοπάποῖ, Ρυΐβ 1 ἴῃ ΠΟ ΤΩΒῚ ΒΒ ῬΟΊΤΟΡ ἴο σἤδισα 
δἷπλ τὶ ἢ δὴ οἴθηβίνθ οοηίταϑὲ οίσσθθη ἢ18 ἰοδο βίην 
δὰ ἷ9 18, δοίϑ ὈΠΌ]ΔΙΔΌΪΥ. Α ἰδίῃ ἢ88 δηά 
Θχοτῖβ δὴ δυϊμοτγιίγ, Ὀαΐ ἰ{ 18 ὑμαὶ οὗὨἩ Ἰοντβ, ποὶ οὗ 
ἸΑ.----ΞΡΈΧΕΒ ΒΑΥΒ ἴῃ ΟΠ6 ΟὗἁὨ ΠΙ18 ἴάγοννοὶ αἰἸΒΟΟΌΓΒΘΒ : 
1 σατγηοὺ ΒΑΥ͂ ἴπδῦὺ 1 δὰ ριγ6 ἔτοιῃ ἰ86 Ὀ]οοὰ οὗ 4]} 
ΠΔΘῊ : Ὁ. 1 σδῃπηοὺ ΒΥ ἰῃδὺ 1 δᾶγο ποῖ οοαβθὰ ἴο 
ὙΓΤΉ ΟΥ̓ΟΓΥ͂ 0Π6.--- ΔῈ] ἃ τηοαο], Ποῦ ΤΘΤΟΙΥ͂ ἴῃ ὈΥΟΔΟΝ- 
ἴησ, Ὀυΐ αἶβο ἴῃ {16 οᾶγα οὗ βου]5, δηὰ ἦπ [86 ἸΠΪΟῺ 
οὔ το. Ἐδο στοδὺ Αροβίῖθ, πο δ]}6α (8ὲ ψὙ80]6 
πον] τ ἢ {Π 6 ϑουηὰ οὗὨ [86 ροβροὶ, δῦ (8:6 βδῖὴθ εἴσῃ δ 
τοηὶ Δ ἱπαϊ νἱἀυ8] 580018 π|Ὶ (ἢ 8}} χοαὶ. ΤΏ ἀϊδοτν- 
οπὸ ὙΑΥ͂Β ἢ Ἡ ΙΟΝ ΒΑΙ γί τηυδῦ Ὀ6 Ὀτοῦσθξ ὩθδΣ 
ἴο αἰ δγοηξ τηοῃ, ἃη οσοη ἴο ἐδ 8876 σηθῃ δὺ αἱ ἴῸ γ- 
οηΐ {ἴτη68. 79 τηυδὺ ἸΘΔΓΏ ἰο ΥΑΓΥ͂ ΟΌΓ γοΐοο.---ἰ ΝΜ. 
ΗΈΝΕΥ : 8 Βῃου]α ποῦ ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 βορὰ 48 ἰ0 οὔτ σεπε- 
γαΐ οἈ]]Πἰηρ 88 ΟΠ τ δ η8, Ὁ ἐπ ΟἿΡ φαΣέσμίαγ 68}}- 
ἵπρ8 δΔηα τοϊδὶ 0η8.---. [,.} 

[ὕ. 12. Βρ. ῬΑ ΝΑΝΤ, οὐ Ὁ). ἱ. 10: ΒΥ τῇ}8 
ἴοττῃ οὗ βΒρολκίηρ ὙΘ δῦὸ δαιῃοη βοα, ἐμαὶ Οἢγῖβιῖ- 
ΔΗΪΥ σΟηδἰδίβ ἴῃ ἃ ρογροίυδὶ ἰουΠ ΠΟΥ ὑπ αγὰβ (80 
ἙΘ] 68.184] οουπίτῃ, δηα {παὶ ΠῸ ὁΠ6 πηι ἢ] Ὁγ ἴδ|6 
Ὑ8γ.---ΥΈΒΒΤΕΒ δηὰ ἩΥΙΠΕΙΝΒΟΝ : ΤῊΘ ἰκϊπράοσι 18 
εἰοτίουδ, διὰ ἰδ φΊΟΣΥ [εἰ ρὶγ.---ὐ, 1. 

138--10. 

8. Ὁ. ΤΟ ΑΡοβὲϊο ΠΟΥ οσι 8 ὑατί δῖδο σοταΐη 48 ἔμθ ἘΒοϑϑα]ου δη8, τ δὰ ἰδ κερί νη ἰο Θοᾶ, ἰδαὶ ἐμὸν πδᾶ σοοοϊτοᾶ 

μΐ8 ποτὰ 88 ἴ86 ποτὰ οὗἩ Θοὰ, 84 ἐδ οῦ δ το βίποθ ΘΟῺ ἐ 1 |Δ}1}7 οχροσυϊοῃοοᾶ ἐῃ ΘΙ, 86 1598 Θ᾽ 5 το αὺν ποσκίηρ (ν. 13). 

ΤΈΏΟΥ ΘΟὨ]ᾶ ποῖ οἰμβοῦνίθο Βᾶγο Θηδυγοᾶ δυο γοσΧ 08 ἴγοτα [8 6]. ΘΟ ΣΥΤΩΘΏ, ἃ58 [Π0 Ὀτοί ΓΘ ἰῃ δ άο8 μαὰ ἤγοτα 

9 768 (ν. 14), Βοδο οητηΐν ἰο ἐδο ἐσ ἢ δᾶ 89 Αροβί]οθδ, Ἰλοσϑούοσ, Ὡϑοὰ ρὶτο 86 1088 ΟΒόο6, ἐμδὺ ἸΘῪ ὉΣῸ 
ἘΒΟΓΟΌΥ ΣΑΙ ΟΡ ΟἿΪΥῪ ΔΙ] ης ἔδο ΣΟ, ΒΌΤΟ οὗὨ Βοῖν δίηβ, δηὰ σ ροηΐηρ ταρ ἂν ἴοσ ἡπᾶρτοσπί (νν. 16, 16). 

18 ΕῸΡ [818 σδῦδβα᾽ 8180 ὑΠΔη}κς γ6 [6 8150 
Ῥοοδαβα, ΒΘ γα τϑοοϊνοᾶ {Π6 τγοϊὰ οὗ 

Εἰτθ ΒΔ ΚΒ [0] ̓  αοα τιϊποῦὺῦ οοδδβίῃσ, 
οὐ ὙὙΒΙΟΒ γὸ Ππρατᾶ οὗὁὨ τ8 [τοοοϊνοα 

ἔγοτα 118 [6 ποτᾷ οὗἩ ργϑδοβίηρ ἐλαΐ ἰ8 οὗὁ αοα]," γα τϑοοϊνρᾶ ἐΐ ποῦ 8 6 ποτὰ 
οὗὨ τβϑῃ, Ἀαΐ, 28 10 18 ἴῃ ὑγχαἢ, (86 στογὰ οὗἩἉ Οοάἄ [γα δοοθρίοα, πού τη6ῃ 8 τνοτά, 
Ῥαΐύ, 88 1ἴὖ 18 ἴῃ ὑσαςῃ, αοα ̓ Β ννοσα]," τ ΒΊοἢ οἰδβούαδ! ] του κοῦ 4180 [4180 ᾿οσκ- 

14 οἴ] " ἴῃ γοῦ {μα΄ Ὀ6]ον 6. Εον γϑ, Ὀγθίσεη, θθόδτηθ ἘΌΠΟΥΤΘΓΒ {᾿πιϊζαύογβ, μιμηταί]} 
ΟΥ̓ [ῃ6 ολυτοιο5 οὗ αοα νΒΙΘΒ τὰ Ψπᾶθ68 8τ6 [τ Οἢ 8Γ6 ἴῃ 668, τῶν οὐσῶν ἐν 
Ἰουδαίᾳ] ἴῃ ΟἸτὶδῦ “6808 : [ὉΓ γὰ 8180 ᾶγο βυβογρᾶ [βϑυετοά, ἐπάθετε] [{{|κ6 ΡΣ ἪΝ 

8 {16 βᾶτλθ ὑμίηρ, τὰ αὐτά] " 
1ὅ 

ΟΥ̓ γοῦγῦ οὐ οοπηΐ 
ΘΒ; ὙὙ00 Ὀοΐδ ΚΙ]οᾶ {86 Τιογτᾶ [4180 ΚιΠΠ16α ὑμ6 1,.οτα]}7 9688 δηᾶ {πεῖν οσσα 

ΘΠ, ΟΥΘῺ 8ἃ8 ἴ86γ λαὺθ οὗ 

ῬτΟΡΒοῖβ," δῃᾷ Βανο ρογβοουϊοᾶ [πα ρογβθουϊοα, ἐκδιωξάντων] π8,, Δηα {86 Ὁ Ρ]6856 
16 ποὺ αοἄ, ἃπᾶ ἃ.6 δοῃίγαυΥ ἴο 811] τηθῃ, ΤΟΥ ἀαϊηρ α8 ἴο βρϑδκ [δἰπάδτιηρ ὰ8 

ἴτοτῃ βρθακίηρ,, κωλυόντων. ., . λαλῆσαι) ἴο {86 (ἀ6}}1168, ἱπαῦ {Π0Υ ταϊρῦ [τη8γ] 



ΟΒΠΑΡΤΕΙ 1]. 138-16. θε 

Ὀ6 κανοῦ, ἴο 8]] ἃρ ὑΠ 6 1 Β108 ΔΙΎΥΔΥΒ: ἴον [θαἷ, δέ] 86 ταῦ ᾽ 15 σοῖμθ [οϑιμθ]' 
ὌΡοη ὕποτα ἴο {π6 αἰδαγηγοβύ [0 [16 6π6, εἰς τέλος]. 

1 νΨ.13.-- Ἰαΐ ἰ6 τοδλᾶ Ὀοίοτο διὰ τοῦτο [39 Ἐπ] 68 αὐἴοσ 1.1] ἘΥ 1Δομτοδλη, Τἰβομβοηδοτί, [ΑἸέοσᾶ,] αἴἶδοσ Α. Β. [8]..}; Ὀτ 
[56 δίδου 15 ἱπβυδοῖθοΐ ( Ὠσπιδὴ 
ἘΨ 18..--[καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν. 

Ὦ). 
ὅμο καί ὈΟΪΟΏρΡΕ, 838 Ὅτι], ἰο τῖϑδὶ ἱτησηθαϊδίοὶν 190] ΟὟ 1ξ.- Ε. Ὑ. τοπᾶοστβ εὐχαρι- 

στέω ὉΚ ἰο σίοε ἰλαηκε ἴτπι οὗ. ἱ. 3; ν. 18; 3 684. 1, 18, δῃὰ 23 εἶτπηοθ δ βοοτο οἱ οὗ 84.--αἰ΄. 1..} 
5 ν΄. 18.--(ΤῊΘ δῦουο 5 ἘΠΠ1οοὐ᾽ 5 νοσϑίοη οὗ παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ᾽ ἡμῶν τοῦ θεοῦ. ΑἸΡοτΐοΣ ; ἀα ἐδ ἀας Ἡροτί 

ὧὦ"γ Βοίδολοῦε Οοὐίες ὑοῦ μη ἐπιηληρεί. ΑἸδοτὰ 
Νοῖδ 2..--. Ι, ] 

ἀλλὰ 
ἈΡοξῖῖϊο τῖίδῃοὰ τὸ ΣΧ 

τοίδησ ἴ8ο οομ δι χιοίλοι οὗὨ 

4Υ..}3. ἐδέξασθε οὗ λόγον ἀνθρώπων, ἀλλὰ . . . λόγον θεοῦ. ΤΙ Ποτηληη : “ΤΏ δαάϊέΐοῃ οὗ ἃ ὡς (οὐχ ὡς λόγον ἀνθρ. 
ὰ...- τ᾿ λόγον θεοῦν, ἴπι 66} Βιροτου8 (806 ΚΠ ΠΟΙ 11. Ρ. 226), τγᾶβ 80 τῶτος ἐδ χΩΟτῸ ἑηδασὶαϑὶ 

6 οΘοϊωσλοῃ ΕΠ 18} Ὑ οσβίο, 866 ΕΧΟρΘΙ͂ΟΔ) 

016, Ὀθόδδο 5:6 
Ὡοΐ ἸΔΟΤΟΪΥ τμδὶ [μῈ6 Ῥσοδομοὰ ψοσὰ ψὰϑ ἴῃ ἐμο υἱέῖσ οὗ 80 ΤΠ ΟδβΔ] οηΐδη8, θὰ δὲ [Π6 Βδιὴθ 

ἔσθ τπαΐξ ἰὰ πῺΘ ἐπ πο. Ἡΐδῆςσο α͵θ0 (δ6 ΟἸΆΡΒΑΙΐο Ῥαγου μοεῖθ, καϑώς ἐστιν ἀληθῶς." ΓΓὸ 186 Β8110 οἴἶθοῖ ΠΥ ΟΥΘΙΕ, 
ἰπεϊυάϊηρ ΑἸίυτὰ, Υοσάσποσι ἢ, διὰ Ἐ])Ἰοοῖξ.-Ἴπ [189 Οοά. 81η. ἀληθῶς, οπι δὰ α »γίπια πιαπιι, 15 ΒΡ] οὰ ΌΥ ο0 τοο- 
ὥοι..--ὦ.1. 

8.--].1,..} 
ΦΥ͂. 15".--Ἰδίους Ὀοΐοτο προφήτας ἱπ τταπτίης ἰη Α. Β. Ὧ1. ἘΠ. 5. 6. (81η.} ἃς, δΔῃὰ 18 ἐΠΟΥΘΙΟΣΘ οδη ϑ]] θὰ 

᾿δοδταδης, Τιϑομομάοτί [ἀπἃ ΠΟΟΣΥ 81} (η6 οἶον γοοοηῖ οἀϊίοτα), θαξ ἀςοπαρᾷ ὈΥ Βομοίδ, 106 Ἢ οἱΐο, Ἐοΐομο, 

οἶεγ--- ΒΒ οΡ5᾽ ΒΙΌΪΟ: 67) εοείπμοιεῖν--- 
ΟΣ] οι : δίοὶ τοίγκεραπι δεισείξέ, -Ξ δλιιοιοα 

ασὶοβοϑοῆ, 
Ἔτοη ἢ 

ἐρατίου 3, ἴτ 13 αἴ ΒΥ ταΐα δὴ ἐῃ θ }Προτιῦ κἰοδθ. {1 ευΐείοη : “ Το δη ἀϑϑοτίβ (4ἀυ. λΑίατο. Ὑ. 15.) [Βαὺ ἰδ ττὰβ ΒοΡ  Ε164}}Υ 
ἐπτοδαοοῦ (αα)εοίέο πογει ἑοῦ. Ὅσο δ οἰΐα, οἱ 189 οδοσ μππάᾶ, ἐμ Πα ὑμᾶς 1 πιλν ματθ ὈθΘη ἀτορροᾶ οἱἕποῦ ἰΏ οοηδο- 
ΑαΣἡμῇ οὗ ἰδ) ὁμοιοτέλευτον (τοὺς ἰδίονς), οὐ 28 οΠἴοηπείγα (0 [26 Δῃἰ- χηοσίλο κρὶσὶ[, δ ἃ ΘΟΣΩΣΩΘΠ 8 
ἐξ." 

ΦΥἹ 15.---[Οτ, 8 πὶ ἔῃ 

ἰξ ΤῸΣ τοϊδαϊΐης 

168 τηδτρίῃ : οὐαϑβεα τι.5 οι, ἡμᾶς ἐκδιωξάρτων. ΑΌΡΟΙΘΩ : π|58 υετίΣίεὕεη, καῦεπ ; ἘΠΙϊοοεΐ, ἘΌΕ 
ΑἸδοτά : ἄγοῦς εἰ οἱ; Ἄτα. Βι0]0 Τα ἱοῦι : ἄγουε 8 ζογίλ ; ἄιο, --ὦ. 1.] 
ον 18 --͵͵,ΓᾺ6 ΜΗ͂Β. Ὁ. Ε. Ε΄ 6. ᾶνὸ [89 ὑβρο 
εν 106---ἰφϑασε (ἸΔοχαληη: ἔφθακε, αἴξοῦ 

τὸ πάαϊξίοη οὗ τοῦ Θεοῦ Αἴοτ ἡ ὀργή.---7. 1,.] 
. Π..). -Ἴ μΒο ἰϑίοσίοαὶ εἶτηθ 18 ἀοϊοσταϊηϑᾶ ὉΥ̓ ἐπαὶ οὗ ἀναπληρῶσαι. 

οὗ Μίαδις, χίϊ. τ αῃὰ 506 186 ποῖο ἰῃ Ζευξδέοη. ὙΥοΓαβινοσί, δῇ οραῖος διὰ Υ̓ηβοη, ΑἸζοσά, διὰ 186 σο {8ο 
τὰ ἘΡ Ὁπίοι: οαπιε.---. Τὰ 

ἘΧΕΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

Ὶ. (Ὁ. 18.) ἙἘοσ τἷβ οαὐδὸ Ὅ70 4180 ρίγνϑ 
--Διὰ τοῦτο: Βοοδυβ8α ἰξ 18 ἀοα το 68}}5 

τοῦ ἰο Ηἰ5 κἰπσάοτῃ, ἐλόγόζοτα πὸ (ἤδη Ηΐπ (Πδὺ 
γα τοσοϊτο ουν ποσὰ, ποῖ 88 τη δ ποσὰ, μυὶ ὍΟα᾽ ." 
--Ἕαὶ ἡμεῖς εἰδπᾶθ ΤΟρροβοὰ ἰὸ αὐτοὶ γὰρ οἴδατε 
(ν. 1) δηὰ τοοδὴ8 Ῥϑὺ δῃηὰ ἢΐ8 αἰϊϑηἀδηΐβ, τὮΟ 
Ὥονν, ἴῃ ΓΤ ΠΥ ὀσχρίαπαϊΐΐςοη οὗὨ οἷ. ἱ. 6 δηὰ πῶς ἐπε- 
στρέψατε οἵ οἷ. ἷ. 9 84..) τοιηϊηὰ ὑπ 6 ΤἬ 6Β58] ΟΠ Δ 8 οὗ 
τοῖν ΠΟΥ τοοορίΐοι οὗ ἰ86 πογὰ οἵ αοά, 80 Δ8 {π6 
ὙΒοββδ]οπΐδη8 ΓΘ ΔρΡΟοαοα ἰο, νυν. 1-]12, 88 ν]ῦ- 
ΠΟΆΘΟ5. οὗ ἰῃ6 ρῦτο ἀπ ῬΡΟΥΘΓΡΙΙ τοϊηἰβίγΥ οὐὗὁἨ ὑδθ 
Αροβίΐθ διηοης ἴΒΘτὴ ; 866 ΟἹ. ΟὮΔΡ. ἱ. 8, ἔχορ. Νοὺθ 
1. Ὑὸ Βαγο τηυτΔ]}}ὌἘΝ τοοοϊγοα ἔργο ΟΠ 6 δηοῦδον [Π6 
ἀοοροϑὶ ἴτὴ Ἰοη8 Οὗ 8ῃ οροτδβιϊοη οὗἨ ἰμ6 Ὀϊνῖπθ 
ϑρὶπς : τἢδιὲ ἴθ ἐῆθ (ἰτὰ ἀγραπιοηξ, δἀἀπορα ἴῃ ΟἿ, ἰΐ. 
1-16, τ ΠΟΓΟΌΥ Ῥαὰὶ βθοῖκβ ἴο σοηγίηοο ἴΠ6 ΤΊ 658410- 
ὩΣΔῺδ οὗὨ ἐδ6 γαϑ γ οὐἁὨ ἱποῖν δι. 5'ο ἄθθρ Δ} ἱπὶ- 
Ῥτοββίου ἀϊὰ πο τοιαΐπ οὗἩ (86 ζδι 1} οὗἨἩ 186 ΤΏΘΒΒΑ]ο- 
Ὠΐλη9, ἩΠῊ τ ρϊοἢ ἐΠΟΥ͂ τοοοϊνοα 8 ποτὰ 89 ἰῃ6 
ποτὰ οἵ ἀαοἄὐ, (δαὶ π6 ὯΔ8 ουὐϑὺ βίποοθ ζ0]0 ΒΙΤΏ ΒΟ 
τοονθὰ ἰο υποριβίηρ ἐλαπλεσίυΐηρ ἐο αοά, 1 ᾿ὰθ 
ΒΟ κ5 οὗ (6 τρλίίορς ἴὸ οά, δῃὰ ἤογο τοροδίθα 
ΘΏρδϑῖσοα ἰη8 [δοὺ (σοιρ. οὗ. ἱ. 2), ἸΠΟΥ͂ ΤΠΑΥ δἱ 
σῃδα Ὠστοίη τοοορηΐΖα 8 ΠΟΥ ἱπαἀϊοδοη, ΒΟΥ [1616 {ἢ} 6 
χαεδίίου 8 δῦοι!ξ βοιμοί ίησ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ Βυμηδη (ΘΟΙΏΡ. 
ὁπ διὰ τοῦτο). 80 ἴλτ τῷ ϑεῷ δηθηοῦβ ὈΟΪὮ (0 1Π6 
Ρτγατίου τοῦ ϑεοῦ (Υ. 12) δπὰ ἴο 186 δβιυρϑοαυθῃῖ 
λόγαν ϑεοῦ. Ὑὸ αἴδοουγδο ἰμ8 ἴὰγηΒ ὈδοΙς ΠΟΘ, δὲ 
(86 επὰ οὗ [86 οηϊίγο βοοίίου, ἰο 86 Ὀορί ποίησ (ἢ, 
;. 2. Ἐπ.) 

5 {1Ὲ6 κδτηθ οσρδηδίίϊοη οὗἉ διὰ τοῦτο 15 ρίνοιι ὈΥ ΟἹ,5- 
ΒΑτεεχ, ΤΟΧΕΈΜΑΝΝ, ΑἸΙΡΟΒΌ. ΟΥΠΟΣΒ ῬΓΟΙῸΣ ἃ Τοΐοτοη09 ἴο 
πο ζέπεγαί καδ᾽οοίδ οὗ [πΠ6 Ῥχοϑοϑάϊηρ, νουβοδ,--- [ἢ 6 ΘΑΓΤ 6505 
8εα5 δηὰ ξοιὶ οὔ ἐδ Αροϑίϊο δπὰ ἷ8 δϑδοοίδίϑθθ ἢ (ΕἸ ΟΟΤΈ ; 
διοὰ εἴτε! 21} Ἤ ΕΒΟΤΕΕ δπὰ ΓΙ ΚΙΝΘΒΟΝ). 1.068 ῬΧΟΡΘΌΪΘ ἱ8 
ὙΔυΟΗΔΑ 5 Τοίσσοῃοο ἰο 8:δὲ 10] Ἰοντα.---7. 1.} 

᾿ (Ραῖμαρθ σδέδος ἰο ὑμεῖς ΟΥ Υ. 10: ΤῈ ΔΓΘ ΟἿΤ Ὑ  ΠΘΕΒ66, 
δυὰ πὸν ιοὲ ἴοο 21Ὸ γοῦγα. ΟΣ 48 ΖΑΝοΗσΒ: Νοῦ γοῦ 8]0η9 

ἐο κἶτο 88 τα ἕοσ τι ΐ5 οα]Πἔἐπρ, Ὀπ γγ9 160. ἃ εἱπν)ἷ- 
Ἑμώοοτε. ἘΠΠοΡ οχρίδηδιίίοι ἴα Ὀοίΐοῦ ἴπαπ Τιῦ ΧΕ- 

Ἐλυρα: ὟΟ, 86 Ὑ611] 4 ΟΥΟΤΥῪ ἔγπο Ομ τάδ {δὲ ΠΘΟΓΒ 
οἵ γοῦν ἀοροτέαλαπε; ΟΓ ΑἸΤΟΠΡ᾽ 5 ΓΟΙΈΓΟΏΟΟ ἴἰο [δ ο89 ΟΧ- 
ὑεεϑεὶν ποοηοποὰ ἑη οἷ. . 1.-.ὕ0.. 14} 

2. ΤΘ: γὸ χϑοοὶϊνϑᾶ ἔζοσῃ τ ἴπο Ἰυοχὰ οὗ 
Ῥγϑδοδέηρ ἴμαϊ 5 οὗ (ΞΠοά.---Παραλαβ., ἴΠ|6 οὈἾ66- 
ἴπντ, οαὐννατά, τιδιϊοτ- οί ἰδοῦ τοοορύοι, ἴῃ ἀϊβιϊηοιοη 
ἔγοιλ δέχεσδαι, ἰ86 Βυδ]θοίνο, ἱπτναγαὰ δοσορίδῃσθ 
(οοῖαρ. οἷ. ἷ. 6.) "--ἀκοή ΞΞ ΙΝ, 18. 1}. 1; Βόοτα. 
χ, 14-17 --- ρα58. Ἡμαῦ Οὴ6 ΠΘΑΓβ, ἃ τορογί, ΒηΠΟΌΠΟΘ- 
ταῦ Ῥγοδοί ἱησ, πηοϑϑαρα. Δόγος ἀκοῆς (ὀοΏΡ. ΗοὉ. 
ἷν. 9) ἰ8 ὁη6 οἵ ἰο8β6 ραοηϊῖναὶ οοπηθδοίΐοηβ, στ ἢ 
τα ἴῃ (ὐοττοδῃ ἃγ6 δοουβίοιηθα ἴ0 ΟΧΡΓΘ88 ὈΥ͂ ἃ 601)" 
Ὀϊηδιίΐοπ οὗὨ πουῃβ: οίδοληγεέισογέ, ἘΝΜΤΑΙ : Υό- 
αἀἰσαοογὲ [85 1 πὸ ββουϊὰ βαγ ἴῃ ΕἸ ρ] 8), ηιδδβαρό- 
ισογεῖ, »γεαολίπροιοογ]. Τ86 δαάϊοῃ οὗἉ ἀκοῆς ΓΩΔΓΚ8 
(86 δι} ]6, οσὰὶ δῃηπουηοθημοηΐ, οοσηΐηρ [0 Ιηθη 88 
ἃ (πανν, Εἰ μοῦῖο ἀμ ΚΏΟΥΤ) Τα ββαᾶρα : οΟΙηρ. Βοτη. Χ. 
11, ψ ΠΘΓΟ ἀκοή 8 ἀἰδβιϊηρυϊϑηῃοα ἔτοτη ῥῆμα ϑεοῦ, 186 
Ἰαιϊίον σοίΐηρ ἤοτίι ἴγοτα αοά ἰο ΗΙΒ8 πηθβϑθησοσβ, (ἢ 6 
ἴογπηον ἔροπι ἰμ6 ΤΑΟΒΒΟΏΡΌΥΒ ἰο {86 τοϑὺ οὗ θη. Τ]16 
ΔΏΔΓΓΏΡΟΙΒ λόγος ἀκοῆς Βῃου ἃ ρογΔρ8 6 ἰγδῃβὶαἰοα 
α πιόδδαρσοα, ἰο ἱπαϊοαὶθ 1ἢὸ 88 ὉΌΚΠΟΏ, ΠΟῪ ; ΠΟΙΏΡ. 
λόγος κυρίον οὗ οἷν. ἰν. 1ὅ τι ὁ λόγος τοῦ Κ. οὗ οἷ. 
ϊ, 8. ὙΠ (815 τιοβϑαρο Ῥϑὺϊ δρρβαγϑὰ διηοηρ ἰῃ6 
ΤῊ Βϑ 8] ΟΠ ΔΏ8.; Ὧδ6 ΠΟῪ ἰῃαὺ 1ὺ 88 ἔγοτα ΟἿ : ὑΠΟΥ͂ 
οουἹὰ ποῖ γοῖ οὗὁὨ {πϑιηβοῖνοϑ Κπον ἰδέ, ΤὨΐθ 6 
Βοῖθ σοργοβοηΐβ ἰ0 Ὁ8 ἷπ ἃ ΤΙ σΆΒ ΓΘ ΟΥ̓ [868 ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ 
ΔΙΟΙΏΔΙΟΌΒ ΔΙΊΔησοΙηοηῖ, παρ᾽ ἡμῶν τοῦ Θεοῦ: 
[ΠΥ τοοοϊνοῦ (Π6 ποτὰ οὗὁἨ [ἢ 6 Τῃηρββᾶσϑ ἱτητηθ αι  ] Ὁ 
ἔγοσῃ τα, θὰ ὈΟΒΙ πα πὶ βδἰοοα αοἂ 88 (86 Αὐἴποῦ 
διὰ βοπᾶον οὗ (68 τηοϑϑᾶσο, Παρ᾽ ἡμῶν ὨδίΌΓΑΙΙΥ 
ἀοροπὰβ ὁπ παραλαβ., ἰο πϑϊοι 4150 {86 ργθροβ ἤθη 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ροΐηΐβ Ὀδοὶς ()κ εττε, Κοση [ΕἸΙΟΟΤΤΥ, 
ὙΤΈΒΒΤΕΚ δπὰ ΓΤ ΕΙΝΒΟΝΊ, ἄς.) ποι 0 λόγος ἀκοῆς 
(Βεζα, Ῥκιυτ, ΟἸΒΉΑῦΒΕΝ, ΌΝΕΜΑΝΝ, δ6.), ὙΒΘΓΘΌΥ 
1Π6. σοῃδέγιοιοη ὈΘΟΟΙΊΘΒ ὙΨΟΥ͂ ΒΑΓΘἢ δη ΟἸΌΤΩΒΥ 
σα 0116], βἰποα τοῦ ϑεοῦ που] Βατο ἴο Ὀ6 ἃ οἶοβοὺ ἀθῆ- 
πἰοῃ οΥὨ ἴΠ6 δσοτηροϑίίο ἰάοα, λόγος ἀκοῆς παρ᾽ ἡμῶν. 
-ΚΙΟΘΕΝΒΑΟΘΗ.7; τοῦ ϑεοῦ, οὐ (Ππ6 οἴμον μδηά, ἀ6- 
Ῥϑμᾶβ οἢ λόγος ἀκοῆς, διηὰ 8 ἃ σοῃ. αὐξογὶδ, ἃ8 ἴῃ 

Φ [ΟΟΥ̓ΤΩΔ: γοσβΪ08 Τορτοϑοηΐ ἔἢο ἔττο γΟΣ ὯΒ ὉΥ͂ ἐπ} 745» 
επ διὰ ατῷ- ΟΣ απ-πεδπιόπ. ΕῸΤ ἐδέξασθε ΟΑΙΥῚΝ Ἀ68 απ» 
γε ἐείἐ8 ΞΞ ν6 ἐπιδναςοά οἵ ΒΈΝΒΟΝ, ΜΑΟΚΝΊΟΗΤ, πὰ Οἰ ΠΟΥ 
Φ Ή18}0. ὙΘΤΕΊΟΤΙΒ. ---Υ ΟΒΌΒΊΎΤΟΒΤΗ, ὙΓΕΒΒΤΕΕΒ ἀπὰ Ἢ ΠΙΚῚΝ- 
ΒΟ ̓ αοοερίεα.--. 1,..] 



1 ΕἸΒΕΗΤ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ῬΑ, ΤῸ ΤῊΣ ΤΗΕΘΒΑΙΟΝΊΑΝΕ, 

εὐαγγέλιον τοῦ ϑεοῦ οἵ νν. 2, 8, 9, ὁ λόγος τοῦ κυρίον 
οἵ οἱ. ἰ. 8, (β66. ἰμογο Νοῖθ 4). [ζ ὀοϊῃθβ ἰαδὺ ὙΠ} 
ΘΙ Ρ Βαδἷ8, ἰμ6 ροϊηὶ ἴῃ ἴμ6 δυθβοαιοης οομίοχι Ὀαοΐηρ 
ἔἰδὶ 1ῃΠ 6 ργολοῃίηρ γὰ8 ἴη6 πογὰ, ηοΐ ΤΘΓΟΙΥ͂ οὗ 186 
τοδῃ Ῥαυϊ, θυ οὗ αοα, Τυβ {π6 ρατιϊοεὶρίαὶ οἶδυβο, 
παραλαβυντες---παρ᾽ ἡμῶν τοῦ ϑεοῦ, ἴα68 ἴῃ ΟΠ66 
ΤηΟτΘ ἴδ6 οολσηίδ οὗ νν. 1--19; ἴον (πόγο, ἔσο [6 
Ὀορὶπηΐηρ τὸ ἴπ6 Θηα (866 Θβρθοΐϑ!ν νν. 2, 4, 12), ἰν 
ἷθ δῃονῃ ἵμαὶ Ῥδὺ] ῃδὰ ηοὶ Ἰαδογθὰ διηοτρ [86 Τβε8- 
ΒΔΙΟΙ ΔΒ ἴῃ ᾿Ϊ8 ΟἾΤῚ ὩδΙὴδ Οὐ πῃ δὴ ΘΟ 8016 ΤΩΔΏΠΟΡ, 
Ὀυϊ, 88 8 ἀρσοῃὶ οὗ ἀοά, μα ὈὑὈγουρῶῖ ἰθθπι Ηΐβ 
ΤΩΘΑΒαΡῸ δηὰ 0Δ]}. 

8. Ὧἴο κοοορἰϑὰ δῖ, ποῖ 85 θη: δ τγοτᾶ, ἄς, 
ὙἯο δοοορίθαᾶ, ποῖ ΣΑΘηἷπ τ ἃος.]."--ΤῊο 
μιοϑϑδ᾽ ομΐδῃβ, θη, πηδατγβίοοά δηὰ δοϊκηον]οαοά 

186 το8] παίαγα, (6 Ὠἰνίμθ Ἵομαγδοῖθυ δηὰ ογίρίη, οἵ 
[16 δροδβίοὶϊϊς ὑγοδοδίησ, ΤΏΘΥ ρογοοϊνοα ἰὴ [86 
ψογὰ δι ἃ Βυροτηῃδίυγαϊί, οβϑϑηιΐὶ ῬΟΥ͂ΤΟΡ, 88 08} 
ΡῬτοςσοοϑα ἴγοπῃ 50 πηογίδὶ τηδῃ, Ὠἰπλβοὶ ἢ ἰηνοϊνοὰ ἴῃ 
16 αἰδογοῦ οὗὐὨἨ (6 που βίη. ἸΤΏΘΥ ζθ]δ τὴ6 
αοὐποαὰ ἀτανίηρ, ΠΘΔΡ ἰο μοπὶ ἴῃ ἴΠ6 ποτὰ οὗἉ 116: 
ἴοτ (6 ΗΟΙΥ ϑρίνις τἯϑ [ΠΟΥΘΌΥ δοίϊνο ἴῃ (Π οἷν 8008. 
Αμὰ δ8 τἰιὸ ἰηνατὰ δθηβα δῃηὰ ἰπβιϊηοὶ οὐ ἰμ6 Ὠὶνὶπ6 
Ἰιρῶν ἴῃ [86 ΘΟὨΒοϊΟυΒη 688 οροῃρά ἴο, δηὰ Δ] ον θὰ ἰὺ- 
Βεὶ ἢ ἰο 6 ἱπιϊηδί οὶ ροσυδαρα ὮΥ, ἰδ6 οοῃουγγοηὶ 
Ἰισθς ἴῃ 116 πογὰ, τ Εἶν ἡαάρίηρ δηὰ ἰγγδαϊαϊίης 
(μοῖρ ῥγουϊουβ ἀδγίςηθβθ (2 ὕογ, ἷν. 4-6: Φοϊιῃ 1ἰϊ. 
19-..»1), [πο ἰδμογοίογο δοοορίθα (6 ργοδομβοὰ πογὰ 
ἴον σὶιδὶ τ 18, 85 (16 ποτὰ οὗ (οἀ.---Ἐδέξασϑε, σοτΡ. 
δεξάμενοι οἷ. ἱ. 6-ἃ ἰαχὺ ἕο ρϑῆθγαὶ ΘΟ ρΑ ΒΟ... 
48 ἱπιτηοάϊαία ΟὈ͵)δοῖ, λόγον ἀκοῆς τοῦ ϑεοῦ ταυβὶ 6 
ΒΌΡΡΙ οἃ ουὐ οὗ 6 ρμαγιϊοἱ ρα] οἴδυδβο ; οὗ λόγον ἀνϑρ. 
ἃς, ἰβ ἃ βοοροῃά δοουδαῖίγα οὗὨ [86 ῥγϑάϊσαϊδ: ἐο ἀοοορέ 
δογπιοίλτηπρ αὉϑ---Υ̓ΊΝΕΕΒ, Ρ. 208 8α.-- Λόγον ἀνϑρ. ἴῃ ορ- 
Ροϑιοῃ ἴο ϑεοῦ ἱπάϊςαῖοϑ {Π6 οτἱρίη, δηἃ αὖ (06 βᾶτῃὴθ 
πιο [6 αυα]ν, τ ]οἢ ΠΟΟΘΒΒΆΤΙΥ͂ Ρ45568 ΟΥ̓ΘΡ ἔγο τὰ 
{π6 Βουγοθ ἴο δὲ βρτίπ 8 ὑπογοίγοτα (ΟἹ 8ΠΑ 88 Ν). 
ΤῊΘ ῥἴυγα! ἀνθρώπων Βίδηἀ8 ὙΪ τοίογοηοα ἴὸ ἐῃθ 
Ῥ᾽ ΓΑ ιν οὐὗἨ 186 Ὀγθδοθ ΓΒ, δηὰ αἷβδο ἱπάθοὰ βϑῃοσὶ- 
ΟΔἸΪΥ ; οορ. Μαιῖ, ἰχ. 8. ὙΊΧΝΕΕ, ᾿. 1ὅ8. Λόγον 
ϑεοῦ, ἰμ6 ποτὰ ποι αοα ΗΪπλβοὶ  σαυβαο8 ἰο Ὀ6 ῥτὸ- 
οἰαἰτηοα ΟΥ̓ τοῦ, νῇοπὶ Ηθ ὉΥ Ηΐ5 δρίτϊς δαυΐρα 88 
Ηἰδ ἱπβίσυμπιοηίβ; οορ. Βοιῃ. χ. 17. ΕΙΒΟΣΒ: Αἢ 
Ἔχργοβείοη οὗ Οοαβ Ὠδαγὺ οοποοτηΐηρ υ8..--Καϑώς 
ἔστιν ἀληϑῶς : ἃ 5Β'10]6, ἔοτο 0] 6. ἰοβ ΠΣ. ΟΩΥ ἰ0 ἱπβρὶ- 
ται, 

4. ὕὕο [Ὑν10}}} α͵5ο τυοσκοῖδ ἔ σοῦ ἐμδὶ 
᾿Ῥο έονο.----Ὅς οδὴ Ὀ6 τοξογγοὰ οἰϊποῦ ἰο λόγον ((ξου- 
ΜΕΝΙΌΒ, ΟἸϑΗΑῦΒεΝ, ΓΌΝΕΜΑΝΝ, ὅς. [ΟὈΝΥΒΚΛΕΣ, 
ῬειμΕ, Φονεττ, Αὐγοκρ, ἘπμσΟΥτ, ἮΝ ΟΚΌΒΎΓΟΕΤΗ, 
ὝΥΈΒΒΤΕΒ δῃὰ ῬΤῚΚΙΝΒΟΝ, ἄς.7; οορ. ΤΊΝΙ, Ὁ. 
281), δηά ἴῃ ἴδνον οἵ ἐΐ8 ἰΐ 18 δ] οσοὰ ἐπαὺ οἰβοσμογο 
(86 δοιίνο ἐνεργεῖν 8 υϑοὰ οὗἨ αοἀ, δηὰ 86 τά (]6 
ὙΎσει ΟἿΪΥ οὗἉὨ τἢ (υοὲ δομρ.,) ἴοΥ ὅχδῖωρῖο, 
Οοἱ, ἱ, 29 ; Ἐρἢ 1ϊϊ. 20) ἢ; οὐ ἴοὸ ϑεοῦ (ΤΉΞΚΟΡΟΒΕΤ, 
ἵστηξε, Βενοσι, ο.), δηὰ {μὲ8 18 ργοίδγδο]ο, ὈθοβθῸβο 
(6 οοπίοχι ἐγοαίβ, ποῖ οὔ δὴ δηδγζοίΐς ορογαίίοη 
ΒΘΠΘΓΑγ, Ὀυὺ ΒρΘΟΙΔΙΥ οὗ ἃ Ὠϊνίπο ορογαϊίοη : ἢ 
ΒΕΝΟΕΙ,: ει οεἰεπάδηδ, νεγδιρη, ὑδγδ 6886 υεγδιθῃ, 
εὶ (οἰ. 'ν. 8, 9: Αοἱἰϑ χὶν. 8). Οη ἰδ6 ἴοττρον υἱον 
ἴδ:6 τηοδηΐηρ τηυδί Ὁ : τολίολ αἶδο δλοιοε ἐ εἶ ας διοὶ, 
ἃο. [οορ. Αοίδ χχ. 82].---Καί δὰὰβ ἰο {π6 δοοορί- 
δη06 οὗ ἱπΠ6 ποτὰ 88 Οοὰ β ποτὰ οἵ ἰδ βἰά6 οὔ 186 
ΤΒοΒβδ ουΐδη8 ἴπ6 οἴὔβοιίνο, δῃὰ ἐμαὶ ἃ οοριἰηυουβ, 

Φ [ἔθ ΟΥἱ ον] Νοίο 4..-.-. 1] 
[1666 ἔνο ἰοχῖδ, ἴῃ πίοι ἐδ τοϊ 16 νασίϊοΐ]6 ἴδ οοπ- 

ποοίοα, ποὶ πὶξ θεός, Ὀὰξ πὶ (ἢ 9 Ὀἱνὶπο) ἐνεργεία οἱ δύνα» 
μιες, ὁδοῦ ῬσυροΣΙΥ δθ τορβδζγαθὰ 88 ἀἱοσα].---ἦ. 1.} 
“δν τι τὰ ΤΟΔῪ αἸἰΐθ 86 ἀρ ὯΟ 6118, ὙΠΕΓῚ δο οομίοχέ “ἢ 6 

ἵγέπρ δε τοογὰ, ὉΥ νὰν οὗ )υδεϊ γίτς μὲ Θ0ἢ- 
ἐἴμυδ] {μη πε Ἰὸ αοὰ ὥο ἴ)9 Τμοθεδιοηΐδη σϑοοροσι 
“1 11} (Πευίείέ Ὁ) «Ὁ. 1.} 

οομβττωδίίΐοη οὗ ἰδ οὐ (86 εἰάθ οὗ σοὰ (ἐδέξασϑε͵ 
δογίδὶ ; ἐνεργεῖται) Ὀταδοη). 5 Ετοὰ {ἰαὶ {ἰπ|6 ΟὨ- 
Ὑαγὰ γοὺ ἃγθ ἴῃ γϑδὶ οομηπιαηίοη πἰῖ Οοά, πῶο 
δίιονν 8 ΗΒ 86] ορεγαύώνο πῃ γοῦ ὉΥ {π6 μόνον οὗ Ηΐδ 
ΒΟΔΥΘΗΪΥ ϑρίτῖῖ, οΥοιτΌ ηρ Θνογτ  ΐηρ ὨΌΙΔΏ, 88 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 Β66η ἴῃ [86 δοῖ (ῃδι ογθπ [Π6 δίσοι ροϑὶ δα- 
ΤΏΔΕ [68 σαηπῃοῖ Ὀἱηὰ γοῦ, β'ποα γοὺ δνο βυδογοα 
ΒΟΥΘΓΟΙΥ ἴτοπηλ ὙΟῸΡ οὔπὶ γαἰδιϊοηβ δηὰ ὁΟυ ΤΥ ΠΊΘΏ 
(ν. 14). ἙΤοῖς πιστεύουσιν : 80 ἴατ ἰ8 (Δ ἢ ἔτοτα Ὀεΐπν 
ΒΟΙ16 ΘΙΩΡΙΥ͂ (δι, (πδι 1 15 γαῖ πον (ῃΠ 6 ογραη ἴον Οοα 8 
ΟΡΘΓΔΟΙΒ ἰπ ὺ8 (οοιηρ. Υ. 10 δηὰ ἔχορ. Νοῖβ 26: ἴοὸ 
[86 τορὶς8, ΕΡΏὮ. ἱ. 19).} 

ὅ. (ΚΝ. 14) ἙἘῸΣ γψ9, ὍΣΘ ὌδοΔΙΩΘ ἐσοὲ- 
ἰδΐοσμ, ἄς.---ΟἹ γάρ, 866 Νοία 4. ὑμεῖς τοδυπιο8 
1Π6 ᾿πηπηοαϊαίο! Υ ργοοοάϊηρ ἐν ὑμῖν, γ. 28, δῃᾷὰ εἰδηβ 
πὶ ὨοΠΟσα Ὁ]. αἰδιϊποιΐοη ἰογοιηοϑί. Μιμηταὶ ἐγε- 
νήϑητε, 88 ἴῃ οὗ. ;. 6. Τδοτοα [Π6 ΤΠΟΒΒΔΙου δ Ὀ6- 
Ἰίουοῦβ ἃγα ἀβϑοῦϊ δοὴ 85 [0] οστογβ οὗ [6 Αροβιίίβ δηὰ 
οὗ (06 [μογὰ Η π)86} [2 Πογα, ἷπ ἰθιτῃβ οὐὗὁἨ ΒΟΆΓΟΟΙΥ 1688 
Βοῦοῦ δηα Θησουγδροτηθηῖ, 88 [Ὁ] 6Γ8 οἵ 1116 οτἱρὶ- 
παὶ ΟἸ γι βείδη ομυγοθ 8 ἰη Φυάοα. ΤΊ6 Αροβί[ς ροϊῃὶβ 
ουὲ Ὠἰδίοτίοα!}}ν ἃ διπάδιηθηϊα] αν οὗ ἴπὸ Κίπράοπι οὗ 
σοά, {Ππὲ 'ἴ8 ποτ ἢ 8] ρ ἰδ ] ἰὼ 186 6486 οὗἁ [86 
ΤὨ ββαϊοηΐδηβ: ΤῊΘ ὈΘΆΓΟΙΒ οὗ {π6 Ὠϊνὶπα διὰ δ]- 
ΜΔΥΒ ΟΧρΟΙ]οὰ ὈΥ 1110 παίΐαγαὶ δοισηυηΐ τυ ἰ0 πη ἢ 
ΤΟΥ Ὀαοϊουρς (οοπρ. Μαῖῖ. σ, 8δὅ-87). Τὔυβ τδ6 
ΤΠοββαϊοηΐδη Ομ βεἶδπ8 ὈΥ (ἰποἷρ αϑβοοίδίοβ οὗ (δΒοῖν 
οὕ ἢ τϑοο, δηὰ ἰΠ6 Φεπ βῃ ΟἸ τι δη8 ὈΥ ὑθ6 Δαν, 
πὶ ἴῃ {κ6 τπᾶπηοῦ ΚἰΠΠ6ἀ (6 Τιοτὰ Φεβὺ8 δπὰ {πῃ 
Ῥγορθοῖβ, δῃἃ ΠΟῪ αἷ8ο αν ἀγίνοη ουἵΐ ἴπΠ6 Αροβιϊο. 
8ο [16 πορὰ (Π6 ΤΙ ΑΒΘ Ομ ἶδη8 δι ον ἐμ δον 68 ἴὸ 
Ὅθ ἀϊδοοποοτίοα ὈΥ ὑπ 6 ἰηὐυδίλοο ἀομθ ἱμοστὰ ὈΥ τποῖτ 
οοιηρδίτϊοίβ, {Π4ὺ Βοτοίη ταῖπον 1168 ὑπ6 ουϊάθῃσθ οὗ 
[δ6 το 7 δηὰ ρόπον οὗἉὨ [6 Ὠϊνίηθ ἰμῆιποηςο8 ργο8- 
οοῦ τῖτὰὰ Πότ [Ὁ ΟἾΪΥ (παὺ πα] οἢ 18 τϑα]}ν ιν ηΘ 
ἷ8Θ μαίοά ὈΥ (16 πουὶὰ (οορ. ἰδ ἔοσοῖ]6 πογὰ οἵ 
οβυϑ, Φόοδη υἱΐ, 7; χν. 18 βα.), δὲ 85 [Π6 βίγοηρσίῃ 
ἴο οῃράυγα {{||8 Θῃσα Υ ̓ κονἱβθ τοδῖϑ ου Οοα 8 ορογᾶ- 
ἔοῃ ἴῃ Ὀοϊΐονοσα, Ἐπάϑετε ἀσποΐοδ δβιγίς ιν ποιμίηρ 
Τοῦτα ἰπαη 186 δοίυα] οχροσγίθησο (έλεγε λα δεζαζίον, 

μ), Ὀαὶ δοοσογάϊηρ ἴο ἴπ6 σοπποοίίου ἰὑ ἱποϊα 68 (86 
Ἰηπατὰ οηδυταπος οὗὨ πἢδὶ ἢ48 Παρροπθά. ΕῸΡ ἴῃ ὯὨῸ 
οἴου ἬΔΥ οδη πάσχειν Β6ΙΥ6 (0 6Β( Ὁ} 188} [Π6 εἰ εΐϊΘἢ- 
ΑΥ̓͂ οὗἁ ὑπὸ Ὀἰνίηα ποτὰ ἰπ ἰἤδτι, δῃη ἰῃ ὯῸ Οἶμοῦ ΜΔΥ͂, 
οθροοΐδ!]γ, οδὰ ἰδ ῥγοίογιϊθ ἐπάϑετε, ὙΔῖοἢ, Ὀεΐην 
Ῥδγ8}16] ἴο (Π6 ἐδέξασϑε οἵ γ. 18, [88 ὈΥΤΆΔΓΥ ΓΟΙῸ 
6ῇςα ἴο ἴδ ἰἰτη6 οἵὨ {μοῖν Θοηγογβίομ, βοῦν ἴ0 οολῆτστω 
1ῃ6 ῥτγαβθηΐ ἐνεργεῖται, (Δ 88 ἱπιρ] Υἱηρ ἰδαΐ (86 
ΤῊ ββαϊοηΐδηβ πδΎο ΓΟΆΪ]Υ δποουπίοτοι (Π6 ΘΏΣΩΪΠΥ͂ οὗ 
(δεῖν [6]]οτν-ουῃίτγιηόῃ, πὰ ἀο0 ἠοὶ Δ][οτν ᾿μοτηβοῖγεβ 
ἰο 06 ὑΠΘΡΘΌΥ ἀτγίνοι ἰπίο δροβίδβυ. Τάκοη ἱοροί μοῦ, 
νυν, 18 δηὰ 14 π8 ΔΏΒΜΟΥ ὈΓΟΙΥ͂ ΟἸΟΒ6ῚῪ 10 86 Ρᾶγ- 
8116] βἰδιοσαθηῦ ἴῃ οἷ. ἱ. 6; ν. 18 ἴο δεξάμενοι τὸν 
λόγον μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου, Υ. 14 ἰο ἐν ϑλίψει 
πολλῇ ; οοπρ. ἴΠοτο χορ. Νοῖβ 14. 

6. (Υ. 14) ΟΣ 186 ομυτοδοι οὗ οὐ τί ο ἢ 
ΔΥΘ ἰπ υᾶθα, ἂς.---Τοῦ ϑεοῦ ΔΗΒΟΙΒ ἰ0 ἰΠ|6 ἰῃγοθ- 
ἴο]ὰ τηοπίίΐοῃ οὗἩἨἁ Οοά ἴῃ ν. 18; τῶν οὐσῶν ᾿85 ἐρ 
ὑπίοο οοῃπϑοίθα πὶ ἰδ: ἰπ ἰδ ὅγβὶ ἰηβίδῃοο, ἐν τῇ 
᾿Ιουδαίᾳ, ἴὶ ἀοῃποὶο8 [Π6 οχύοττιαὶ, κ᾿ ΟΡΤΑΡὮ 8] ΒρΒ ΘΙ: 
ἴη τἴ6 οἴμοι, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἰἴ6 ἵππος, δξβοι- 
2} ᾿Π  ϑρθογο, οὐ ποῖ 866 οἷν. ἱ. 1, χορ. Νοῖδ 8, 
διὰ Ὠοςί. ἀπά ΕΠ, 1, ΒΥ {86 Ἰδέϊον βροοϊβεαϊζοι, 86 
ον ἰϑῃ-ΟἸὨτιβείδη οοηρτοραίίομδ ἃτθ ἀἰϊδβιϊπσυϊβποα 

Φ [Καί 6 Ὡο 1668 ἰπ.0 1} 019 σα πο οἶμασ νίαν : “46 1 ἴα 
Οοά᾽ 8 ποσὰ, δὸ αἴεο, Δηὰ ἴῃ δ τδηῦον ἰδαὲ ὕθ81:᾽8 ἀηὰ ῬἈτγοὸ- 
οἰαΐπια ἰδ στοαὶ Οτίρίπαὶ, [ὁ ποσίκοῖι, ἄτο. (  εοϊεέοπ). Ἐπ,1:,.1- 
ΟΟΥΤῚ δάδ, ἐμαὶ μογθδρϑ ᾿ξ βυρροκεδ α160 "" ἃ Θοῃίσγδδὲ ἘΠῈ 
ἴδ ἱπορογαίίγθ ἐπλοίκο ὙΤᾺ πορὰ, τ ΏΘΏ ΣΔΟΣΟΙΥ δοατὰ δηὰ 
ποῦ Ὀο]ονοᾶ.""--΄αἷ΄. [0 

ἵ {ππτδο Ῥιοῖδλοου Ὦσ. ἘΤΟΟΚΥΒΑΟΝ ἱπεμλαίοα Ηἷδ ἀίαδοτιξ 
ὅγόσω ἰδ οο θα συθ᾽ 6 Σοΐρσθηοο οὗ ἔδο ὅς.--ὧὦα. 1] 



ΟἜΠΑΡΤΕΒ 

ἴτοῦν τἰἸ6 δον ῖβιι, τ ΒΟὮ 8͵80 εἶναι δοκοῦσι ΘΟ στορδ- 
ουβ οὗ αοἀἂ (([οὐὔμκκιυ8).---Τὼν ἐκκλησιῶν ἴδ αἶδοὸ 
(ο Βα ποϊορὰ ἴῃ [μἰ8 τοβροοῖ, ἰδὲ ἰῃς ΤΊ 6884] ΐΔῃ8 
ποτῖὸ [ἢς ἤτοι οδυγοι οὐ οὗἨ Ῥαοϑιπα {μπᾶῇῷ γὰ8 ρϑῖ- 
δοεσυϊοα 868 ἃ Οἰνυγοῦ, 

η. σους Συμφυλ., ἴδοθα οὗ ὑπθ Ββαπα 
ἐπῖθο, Ἔχ Β  ὈΠ18 [86 παίαγαὶ οοπηθοίΐοῃ ({υϊ 6 ΟὨΪΥ͂ 
ἴο0 δίτοησί|ν : δέοοά γείαί,οη 5), ἀπὰ τΠ6 ερίτποὶ ἰδίων 
εἶτεϑ ἴἰ δα αἰείομδὶ ἴοσγοθ, ἰπ οτάθν (86 ποτα ΟἸΘΑΓΙΥ͂ ἴ0 
ῇον τἴ|ὸ ρΡΌΒΡΟΙ ΒΒ ῬΡϑῃοίγαιηρ, ΟΥ̓ΘΓΘΟΙΆΪΏΡ ΡΟΙ͂ΤΟΣ 88 
δυροτηδλίατωα!, Ὠἰνίηθ. ΒΥ ἴ86 συμφυλέται, ἰμοΓΘΙΌΓΕ, 
85 ἰ6 οοῃίταβί τῶν ᾿Ιουδαίων ΒΒΟΎΒ, ΓΘ τηϑδηΐ οἰ 6ΗῪ 
ὁη17} αδθηεα (Ουβηάῦβεν, ΠΕ  εττε, ὨΌΝΕΜΑΝΝ, 
ναῦν, [Αὐγόᾶν, ΕΠ Οττ, ὅ6. Δ6.), θασαυδο (ἢ 6 

ὙΠοΞδα]οηΐδη ομυγΟ 88 ΘΟΙΩΡΟΒΟα δἰτηοδὺ ΘΠ ΓΕΙΥ͂ 
οἵ Οεηιϊς ΟἸεϊβιίδηβ (Αοίβ χνὶϊ. 4. [Νοὶ Φθν8 
(σπδβύβοδτον, ἄς): ΟἌΥΥΙΝ, Βενακι,, δο., ἐπὶ οὗ 
εν δηὰ σθ 1168 ὈΟΙἢ.---ΕἸΙΘΘΕΝΒΔΟΗ.7--Αὐτοί τὸ 
ἴδε τοι οτβ οὗ ὑΐ6 οὨυΓοΟΒο8 ἰὰ δαάρα; οοπαίγοξέο 
αὐ δκεπευπι. 

8. (ν.ὄ 16.) ἯὙΜΒο αἷδο, ἂο.---Καί 18 ποὺ ΡογὮΔρ8 
ἴο 6 οοπποοίοα ψ]} (6 καί [Ὁ] ον ἴῃς ΞΞ αδ τοοἰἰ----αα 
αἴεο, εἴηοα βαυοσγαὶ καί ἴοἸ ον Οπδ δῃοίμοΓ ἰῸ ΒἰΣρ]0 
δοτίθβ: ἴδ τϑῖμορ δ 8 ἴ0ὸ ὙΠπδῖ ὑγοοθὰθβ βοιῃθίμιης 
ΒΟ δηὰ οοττοβροπάορηϊ: ΤῊΘ 26 578 Πανα ποῦ ΟΠΙΥ͂ 

ἰοὰ τι6 Ομτδιύώδη οὨιγο 68 ἰῃ Φπάθα, Ὀὰὶ αἰδο 
κηποὰ τ1η06 υτὰ 2688, ἄ6. ΤΏΘ βυλδδοαιοηΐ βίσοησ 
ἀτργοβδίοηθ τοϑροοϊϊηρ ἰ86 Φ6γ8 δῖθ δ ἢγεὶ βἰσὶιὶ 
ϑοιθον δὲ βίσδησο, ἱπαθθα δ]τηοδὲ αἰβρί δβίηρ, 68ρ6- 
οἶδγ Ὀοσδυδα οὯ6 4068 ποὺ ΜὙ01}1 866, δὲ Ἰοαϑὶ ποῖ δ 
οὔσο, δον 106 ΑΡροβίὶθ νὰβ 194 ἰο {Ποῖ ὉΥ (6 δοη- 
τοχὶ. [Ιμοοκοα δἱ σπλοτθ οἰοβοὶν, ΠΟΥ 81} ἀρατγὶ ἰηϊο 
ἔπο αϊνίβίοηβ, ἴη6 γβε σομπβίβιϊηρ οὗὨἨ ραϑὺ Ῥαγίϊ οἰ 108 
(ἀποκτεινάντων, ἐκδιωξάντων), 1110 Βοοοπὰ ρὗ ργοβθηὶ 
(ἀρεσκόντων Μἰτ ἐναντίων, ἐν μΑῤαθ Βοιὰ ἀϊνίδ8- 
ἰοηβ οῃὰ ἰπ δοιροίίηρ ὑπαὶ πΔ8 τγοΐθγθηοθ ἴὸ [86 
Ἀροδεῖο: ἡμᾶς ἐκδιωξ., Υ. 1δ., κωλυόντων ἡμᾶς, Υ. 
16. Τθυβ, [Π6 ροΐπι ἰπ αυοσϑίΐοη ἰ8 (86 τοϊαϊίοῃ οὗἁ 
(86 δεπτβ 'ὸ ἐπ 6 ἀροβιΐθ, οα. ποι οορ. Αοίβ χυ]ὶ, 
ὅδ. ΤΏΪ δοθῆ δἷδο ἴο βαῦο Ὀθθὴ υϑ6ὰ δορίπβὺ (ἢ 9 
ΑΡΟΒΕΪῈ ΟΥ̓ (89 οοπηίσγμθη οὗ ἰμ6 ὙΠ6Ββα)]οπίδῃβ. 
ΤΏΟΥ τοῦ ΚΑῪ : “ΗΟ οδῃ γοὺ 8ι|}}} θα] ον ἰμαὶ 

ὕ Ηἰΐδ8 οσσῃ ρϑορΐο, ἱῃ ἴδοῖ, μβανϑ ἀγίνοη ἶσα 
οὔ, δὰ ἀγὸ αὐΐοῦὶΥ ἀὴρ ἰο μάνα ἷπὶ ἀγα γοῦ 
οτοῦ ἰο [εΐ8 βῖ46 :᾽" ---δὴ οὐδ]οοώοη σῇ ἢ τοϊρμὺ ὮδΥ͂Θ 
ἴδ τογε ποδὶ ἴον {86 Τμοββαϊοπῖδη ΟὨτἰβιϊδη8, Ὀ6- 
ολῦδο τηοϑὶ οὗ μεπι δὰ ρῥγονίουϑ Υ Ὀ66) Ὀσοβο  γ[68 
(Αοία χυΐξ. 4), μὰ 80 δοουβίοπχρα ἰ0 δβϑεῖς δῃιὶ δπὰ 
ἴο τσοῖϊὰ διροὴρ ἰἢ6 68. Τὸ (8 Ῥ8Ὰ] ποῦ 8ῃ- 
ὅπεῖβ: “Ἔα, ΠΟΥ δᾶνὸ ρογβοουϊθα τὴ6, θὰ ὯΟῸ 
οἰδεττίθο ἰπδὺ [Π6Υ ἀἱὰ ἴἰ Τοτὰ Φοϑὺ8Β δηὰ {μοῖρ 
σπ ῬΓΟΡΘΙΘ: ΠΟΥ ἃγθ ὑπο ὺ Ἡ]Πηρ ἰο ϑηάυτα ἱΐ, 
(8ὲὲ 1 βῃου !ά ρῃ 0] 15ἢ} βαϊναϊΐοη ἰοὸ νοῦ, δῃὰ ἴμ89 θῃ- 
{1165 ΣΟΠΟΓΑΙΥ ; Ὀαὺ ἴῃ ἐμ ὶ8 ΏΘΥῪ ΔΓΘ ΤΩΘΓΘΙΥ ΘΟ ΓΑΓΥ 
ἴο Θοὰ δηὰ πῆρ, δηὰ “11 υρ 86 πιοαϑυτο οὗ ὑμοὶν 
εις, ἸΤππ8 γοραταθα, τυ. 1ὅ δῃὰ 16 δανθ ἃ τηϑδη- 
ἵπσ δηὰ εἰχηϊδοιποῦ ἰῇ ὙὮΘΓΘ (ΠῸΥ βίδῃ ἃ, δπὰ ἐπ08 
4180 ἰς 8εὲ δοϊἀδ [6 οὔδηϑῖνο ΠΑγβ 688 ἰΠ6ὺ 86 6Π)|8 
ἴο [ἴ6 ἰῃ ἔθ πονὰβ. ἰξ 18 βοὲ δϑὶὰθ ἴγοπι ἴΠ6 Βδῖ6 
Ῥοίηι οἵ τον, τυ ϑίοῖι ἴῃ (16 ΘΑΥ ΟΡ δοοίΐο 8 γοῦν δ 
ἔνα οἴδησο οὗἉ ϑε! ργαΐβο οὐ οὗἨἩ ἴῃ:6 ῥγαΐδθ οὗ [86 
Τπεδβδ ουΐδηθ. Βαυὶ ἰμ6 ἰτοαϊτηοπὶ οὗὨ [818 ταδίίον 18 
διϊδοο ἰο {5 ραγίϊουϊαν οοπίοχὺ (Ὁ [ἢ6 ΓΟΆΒΟΠ 
ἴα: [αὶ 18 ππᾶορ [86 Βδῖη6 [Δ 88 [86 δβιβογίηρ οὗ 
εἶα ΤΏΙ κα] ΟΠ" 8η85 ἔγοτα ἴθοβο οὗ ἐμοῖς οὐτῃ γδοθ (866 
Ἑχορ. Νοίο δ): Ῥααὶ δὰ {π6 βδῆγθ ὀσχρογίθῃοο ἔγζομι 
διἷ8 σου ΓΘ, 85 ΠΟΥ ἴγοπι τπιοῖγβ : δ 88 (ὮΠΘῪ 
σετο ὑγοοοδοᾶὰ ὉΥ [06 Φονίοιι ΟὨ τε ΐδηδ, 80 Δ6 ἷπι- 
βεὶΓ Ὁγ (6 [οτά δπᾶ ὑΠ6 ργυρβοίβ. Ὑ ἢ δυςοΐι ᾿ΡΓ6- 
ἀορρεδοῦα, δηὰ πὶῖῖμ ἐμ 18 ὈΠΙΓΟΥΤΩΙΥ οὗὨἨ ὀχρογΐθμοο, 
ὅδ. οὔδησα τησδὲ βυγοΥ οο886. [ὑ 18 ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΓ ΟΥΪ- 

ΤΙ, 18--16. 4] 

ἀδηὺ (δαὶ [116 ἀχδιαρὶο ἴῃ ν. 14 ἰβ8 ἴῃοσγο βοϊφοιθα πὶἢ 
8η ΟΥὰ ἰο ἰδ6 ἔδοί, ἐμαὶ ῬϑᾺ] τθϑη8ϑ ῬΥΌΒΘΏΙΥ ἰς 
ΒΡΟΔΚ οὗ (6 6 ν8. Αὐα (μὲ8 ροϊηῦ Ὠ6 88 ἱκορί (4 
[16 οἷοκο οὗ (6 οηϊγο βϑοίΐοῃ ; ἴον βαυΐηρ (ΠΥ ΓΘ- 
ΘΔ 5μ6α εἷ8 οὐ δυϊδονῖγ Ὑῖῖ ἷ8 τοδάοτε, ἱκ 
ὁΔῃ ἴδ6 Ι0Γ6 ΡΟΜΟΙΓΌΪΥ δυνοτὶ (οἷν θαυ] δυο . 
ἰγ, 6 δονϑ. [{Ὑ7Ή116 οχροβίϊοτβ ροιθγα γ ἀ68] τὶ 
(ὴ6 ἀἰδηήουϊεν, δοῖμθ οὗ ἴΐ6 οχρϑαϊθηϊβ δἀορίθα Ὁ 
μοῦ ἴῃ δοοουῃ ϊηρ ἴον νυν. 16 δηὰ 16 ἃγϑ ὙβιῪ ἴδ" 
ἰοϊομο, ΟΙΒΠΑῦΒΕΝ : “Ῥδαϊ (ὈΓΟΒΑῊ ι}ναὶ {116 Ζδι:- 
ἀμί ζουβ, βἰαπαΐησ ΟἹ 6 ΒΑπι6 ᾿ἰανοὶ 88 6 “608, 
που]ὰ ἀδιρδρο ἶτὰ ἰπ [158 ΘΒ ΓΟΒ δ[8ο, διιὰ {πο γθ- 
ἔογθ, ὮὉΥ͂ ὙΑΥ οὗἨ ργοοδιιοη, μΒ6 ἤθγο οσργοβϑοα [γ1π|- 
6] οὐ {86 ροϊηΐβ ἰῃ γοραγὰ ἰο σι ]ο ἢ Ὧ6 ψγ͵ὰ8 ὑ80}}7 
Ὀ]ατηοα,.") Βυῦ πουϊὰ ΔΗΥ ΟἿΘ αἰίδοις (Π6 6 }0}18 Ὀ6- 
ἔουθδηάᾶ, ἴῃ ΟΡ (0 τϑδίϑὶ ἃ ροβϑὶ Ὁ]6, ἰαΐθν ἰῃσυγς 
βίοη οὗ ΨΦυάαϊχίηρ ΟὨτίβιίδηϑ, ἰο τβοότα, Ὀθβ᾽ 468, βοῦ- 
ΘΓ] ὑδΐηρϑ ἃγο ΠΟΘ ἱπαρρ] οΔ Ὁ]6, τ 1180 ὑμοἱΣ οὮδτδΟ- 
(οτγβιῖο ρϑου δε (ἴ68, ΘΒρϑοίδΙΥ (Ποῖσ ἸοραΙ γ, ἅτ 
πϑηϊηρ Ὁ ΨῸΝ ΒΌΣΜΑΝΝ, ΟἹ (88 ΘΟὨΊΤΑΓΥ, ΒΌΡΡΟΒΟΒ 
ὑπμαῦὺ βοῖὴθ ἀδβίγθα ἰο ρούβυδᾶθ {π6 Το ββα] ΟηΔΏ8, 
[880 ἐπ 6 χΟΒρ6ὶ] ὰ8 ῬΌΓΟΙΥ ἃ δον Βα δὶς, ἀπ ἰδ αὐ 
ἷς 18. ἴῃ ορροϑίείοι ἴο. ἰἷθ ποιΐοῃ ἱμαὶ Ῥαὰ] ἰοῦ 
ΒΡΘΆΚα, Βυΐ οὔθ οαπηοῦ υηἀογβίδηἀ ΠΟῪ {}}}8 ΟὈἾ60- 
τ(ἰοὴ οουϊὰ ατῖδο, δίῃοθ ἐπ 96 )8 " γθ οαρίδὶι} γ᾽ {10 
Βτβί δηᾶ πιοϑὺ νϑῃοσηθηὺ δά νογβασίοβ οὗ ἰμ6 ροβροὶ ἴῃ 
ΤΙοΒβα οηἶΐοα ; δὰ (Πθὴ δὴ δἰἰδοῖὶς οὐ (86 6 ν8 νου]ὰ 
81} ἰἰᾶνὰ Ὀ6ΘῺ 8 ΥΘΓΥ ἰραϊγοςοῦ ἀπά οχιγαναρδηὶ ΤΑΥ͂ 
οἵ ἀοίοηαϊηρ, ἰιἰπηβο] ἢ ἀραϊηδὺ ἰπαὶ ΟὈ)οοίΐοη. Ὠκ 
ὝΤΕΤΤΕ οοπίθηϊβ Εἰγη861 ΔΙ ἱορσ ίθιον 11} 16 τοιηδυὶς, 
ἰδδῦ 106 ΑΡοΞβι16 βεῖζοβ {86 ΟρροΟΣ ΒΠΥ͂ [0 ρἶνο νοὶ 
ἴο εἷθ8 αἀἰδθρίοαβατο πὴ (86 ὅεν8. ΓΌΝΕΜΑΝΝ ἰδ 
ὁοττοοὶ ἰῃ Βηάϊηρ (Π6 οοσδϑίοι οὗἁ [86 ῬΒΙΠΙΡρΙςο, νυν. 
16 δὰ 16, 'ἰπ ἰῃ8 ἴλοῦ, ἰμδὺ πῃ ἸΤἢοββαϊουΐοα (Π6 
ὅονβ ΟΓΘ (16 τοα] ἰηϑιϊ αῖογβ οὗἨ [868 ραγββου οηβ οὗ 
ἴθ ΟὨγίϑιϊδπα, δὰ ἰμδὺ ἴῃ οἴμαῦ ῥίδοθθ ᾿ἰκονἾ86 
ΠΟΥ͂ τπηδηϊ6ϑιθ6α ἐδ 6 βατη6 οὐάσγαίθ δρὶτὶς οὗἨ οοῃίγᾶ- 
αἰοοι ; ναῖ νι {Π18. χΟΠ γα 116 Βίορα, διὰ 80 
ἴ. 115 ἰο δοοουῃὶ ον [86 οομηρί οσχΐοι οὗ {π6 θηγα Ῥ88- 
Ββ6, 88 γ76}} 88 118 ραγ ΓΙ ΟΌΪαΓ ρἤγαβοθ, ἀπ ονθγίοοῖβ 
[86 τοίογθηοθ ἰο Ραυ, ΟΥΔΥΤΥΙΝ, 80 8 [Ο]]ονοα ὉΥ͂ 
Ολιιχτῦδ, ΘΟΙΏ68 ποαγοϑὶ (86 ἰγυ ἢ : Ῥοίεγαέ ΤΠέ88α- 
ἰονιἱοεπιδίδιι8 ἦοο υδπῖγο ἔπ Ὠιεηΐζοη : δὲ ἤάο τυεῦα 6δὲ 
γαϊσῖο, σὰν ἐαπὶ ἰαπὶ ἐπ γεκέἐδ απίηνὶδ ΠΡΡυ πα “» 
ἀαὶ, ψυὰὶ δυνὲ βαοῦν Π)οὶ ροριμδ ὕὲ οἵεπαϊο- 
πίαπι ἐοϊαί, ρνίπινι αὐπιοπεῖ, ἦοσ 605 σογιηιμπθ ἦσ- 
δόγ8 σεῦ ρυὶηνίδ δοοϊφδίϊα, ἐπ “μάσα εγατιί, Ῥοἢ- 
ἐρα “ιάσοδ αἱοὶέ οδείἑπαίοδ 6686 1 εὲ οπιπὶδ δαπ ἀο0- 
ἐγίηα λοδίεβ. ἸὮ6 ΟἿ]Ὺ τηϊβίακο Βοτὸ 18, (μὺ Οα]νίη, 
πθ ἰδὲ ἢ6 ἴοο ΟΥ̓ΘΥΙΟΟΪΚΘ (6 δροοΐαὶ τϑίργομοο οὗ νυ. 
1ὅ, 16 ἴο Ῥαυ], δηὰ υῃάἀογβίδη 48 συμφυλετ., ν. 14, 
ῬΥΪΠΟΙΡΑΙΥ οὗ μ6 76 γ8, Ὀτίηρσβ ἴο Ὁθαγ οα Υ.Ψ 15 (}9 
Ῥοΐης οὗ τΐίοιν, [Π8ὶ 18 ΔΡρΙ σ. 0]6 ἰο ν. 16 8αᾳ.-- Εἰα- 
ΘΕΝΒΔΟΘΗ.] 

9. Το Τοχὰ ὕοδβυβ δπὰ ἰμοὶν οὐσῃ ῬσορΒοῖβ, 
δο.--Τὸν κύριον δΒίδηἀδ ΘΙΩΡἢ δἰ 64}1}} ἢτγβί, δηὰ 18 
8.}}1 τῆογθ τηδυκοὰ. ἰῃ Ὀεΐηρς βοραγαῖθα ὉΥ͂ ἀποκτειν. 
ἴτοιι Ἰησοῦν: θα, ἴ86 Γογὰ ΗΪπ86 1 ἴΔοΥ ΚἰΠοὰ 
(δον. 1 Ὅον. ἰϊ. 8). 18 ἰξ ἴἰο Ὀ6 ποηάογϑὰ αἱ, 1 {Π| 67 
Ῥογβοσαΐθ (6 βοσνδηὺ (σορ. Φοιη χν. 20)} Ἧ μδὲ 
8 Θχργβϑϑρὰ ἴῃ (ἴὸ 6886 οὗ ᾿Ιησοῦν ὈΥ [6 ρτοταϊηοηΐ 
Ραυϊηρ ἰοστπαγὰ οἵ τὸν κύριον ἰδ ἴὰ ἴΠ6 ς880 οὗὨ τοὺς 
προφῆτας Θχργοδδοὰ ὮΥ ἐδ δαάϊίοη οἵ ἰδίους: 
τοῖν ΟὟ Ῥγορμοίβ, ὧν καὶ τὰ τεύχη περιφέρουσι 
(ΟΠ ΕΥβ051.), [86 ἰγοαϊθὰ πὸ Ὀθιοσ ἐμαῃ (ΒΟΥ αν 
ἄοπο ἰμ6 αθηι]6 Αροβι]θ. Ταὶβ ἰπῖθγῃδὶ ονίἄθηοο 18 
ἴδνυουδ]θ ἴὸ {π6 σου ΐϊηθηθββ οὗ ἰδίους ; ἰἦ τερατάοα 
85 Βρυνίουδ, [815 τη }.68 ὯῸ Οδησο ἩΠΘίονοΡ ἴῃ [{|0 
ἰδουγῃῦ; πὸ ἰοβθ τη ΓΟ ἰπδὶ ρῥανγιϊουϊαῦ Β ΓΌΪΘ, 
Τοὺς προφήτας ταϊβιιῦ ρταιη σα! Ὀ6 οοηπροοίοα, 
88 οΟΣ που]ὰ παν ἰΐ, πιὰ πθδὶ ΓΟ]]ο 8 ; Ὀὰΐ ον 



Ὁ) ΕἸΒΕΤ ἘΡΙΘΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΌῚ, 

“ἀοηἰδίοΟΙΒ ΟΟΥΤΘΟΙΥ τοῖοῦ 10 ἰο ταὶ σοοβ Ὀδίογο, 
ὈοΤἢ Ὀδοδυδα ἱῃ ΟἾΒΘΡ Ρ]δΟ68 4180 τηθη ὁ. 18 τηΔὰ 6 οὗ 
[Π6 Φον δα τυγάον οὗ ὑμ6 ργοριιοῖδ (λ[αἱῖ, χα, 81, 
817; Ιλ χὶ, 47 βα. ; χὶϊδὶ, 84, Αοἰβ νἱϊ, δ2), δ οῃ 
δοσουηὶ οὗ ἐκδιωξάντων, οὗἨ τοι ῬΓΟΒΟΏγΥ.---ΑὖὙ Βοη 
Ρδὺὶ ποῖν ῥτοσοθάβ: καὶ ἡμᾶς ἐκδιωξάντων, ΜΘ 
ΔΓ ΟΥ̓ {Π18 {ἰπ|6 80 τ6}} ρῬγορδγϑὰ ἴον ἰδ, μδὺ 1 σὴ 
ΠΟ ἸΟΏΡῸΡ {πγη θῇ δὴ οὈ]θοίίοη ἰο μἷπι, Ὁ} Τα ΠΣ 80 
ἀγριχηοηΐ ἴον Ὠἰηι δηἃ ἀραϊηϑὺ (ῃ6 68. ᾿Εκδιώκειν 
ἰϑ. 50 ἀοὰθι ἴῃ ἴη6 ϑερί. ῥΒ. Σ]ῖν. 17 [16]; οχὶχ, 187 
ἴΠΠ|6 βίγθηριομοα διώκειν ()Ε Υ̓ΕΤΤΕ, ωὺύΝῈΝ.); Ὁ 
106 ΡΓΟΡΟΡ τροϑηΐηρ ΟὗὨ 186 ποτὰ (566, [ὉΓ ἰπϑίδῃσο, 
ῬΆΒΔΟΥ, ὙὯΟ ἱπάρορὰ ρἶνοϑ ὯῸ ΟἾΒΟΓ Τ᾿ ΘΔ ΠΪ Πρ) 18 ἐὸ 
Ῥπῦϑιιθ ὕογίλ, οἴαδε ομΐ, οχροὶ, ρεγβοφιιθηκῖίο φ)έσοτο 
(Βενσει, 80 δά ὰβ: γγόρυοηδ σοτδιηι αρμά ΕΥ͂ΧΟ, 
αηἀ 80 16 πτογὰ βίδηἋθ ἰῃ [ἢ ΟὨΪΥ͂ ΟἿ ΘΥ ρᾶββϑᾶσο 
ΜΘ ἴδ οσσυγθ ἰῃ [86 Νονν Τοβίδιηθηῦ, υΚα χὶ. 49 
(ἰὰ [16 ῬάΓΆ11Ο] ραββᾶσο, Μαϊ, χχὶϊ, 84, διώξετε ἀπὸ 
πόλεως εἰς πόλι»)--τῷ Ῥοΐϊηϊ οὗὨ 80 ζσηυοῖ [Π6 ΠΟΤ ἴτὰ- 
Ρογίαπορ, 88 Ῥαὰϊ ΡΥΓΟΌΔΟΌΪΝ 1.88 Π6γὸ ἴῃ ἷ8 ογα ἰῃδί 
ὀχρτοϑϑίου οὗἨ ΟἸγῖβί. [Ι͂ἢ (18 ο8386 ψὸ αγὸ {ἢ Φ. 
δυη. Ηλην, Βάσκ, ἄς.) ἴἰο (δίς Β' ΡΥ οὗ ἴΠ6 ὁχ- 
να βίου οὗ μὰ] δα 8 δοτη ρϑῃϊ οη8 ἔγομλ Τ Ποββδι οπΐοα 
(λορ οὶ χνὶϊ. ὅ, 18), [16 γοῦῪ τΐησ αὖ ὙΠ] ἢ. ΤΩΔᾺΥ͂ 
υ 6] νοῦ ταϊσ ιῦ βὉ]6, [ΒΕΈΧαΕὶ,, ῬΕΝΤ, ΟΠΟΤΤ, 
ΓΧΈΜΑΝΝ, (Βμμισοττ,) (δῖος οὗἨὁ 186 ῬογΒΘΟα 0.8 
οὔ ῬῬπὺ! απὰ 66 Αροβίίδϑ βΘΏΘΓΑΙΥ, Ὀυΐ (18 6χ- 
(ὑπδίοῃ οΥ̓ ἡμᾶτ 18. ἀραϊηδὶ (6 σοπῃίοχῇ, 866 γν. 16 
Δη( 17, 8 ν0ὺ0}} 88 ν. 18  Ὀββί 68, [06 δογίδὺ ρδυὶϊοὶ- 
Ηἱὶο Ἰοδ 5 ἃ5 (Π6 πηοόγο γ δα ]Υ ἴο [μΐηκ οὗ ἃ βίπρ] δοῖ, 
δῖποθ {Π|6 16» 18 ΡΟΓΒΘΟ 0 η8 ΟΥὨ [6 ΑΡΟΒΙΪ65. ἴῃ 
δομ ΘΓ] 60}}} οοπίϊηποα (866 Αοἰϑ χνὶϊ. 18; χυῖΐ, 6, 
1.2), 80 ἱμαΐ 11 τηῦϑὺ ἴᾶνθ θδθη ἐκδιωκόντων 88 πῸ}} 
8Δ8 Δἰϊοσ τ αγὰ8 κωλυόντων.---ΕἸΟΘΘΈΝΒΑΟΗ, 

10. ΔΑπὰ [60 Ρΐθδβθ ποὲὶ (οᾶ͵, δο.--ΤῊο ρδγ- 
εἰς! ρ]68 ΠΟῪ ρᾷ88 ἴγοτα ἴπ6 δογίβί [ΑἹΕΟΒῸ: ὐεήπίΐθ 
ουεπ 8] ἰηῖο [16 ργοϑοηΐ [ΑἹΡΟΒΩ : λαῤί(8] δηὰ, ἃ8 τῶν 
καὶ τὺν κύριον--- ἐκδιωξάντων ὨδηρΒ. ΟἸΟΒΘΙΥ τοΖοίΒον, 
80 διραΐῃ 068 8}1} ταὶ [Ο]]ΟὟΘ 88 [ὯΡ ἃ8 σωθῶσιν. 
Εὸτ ποῦ ἰο ροαβο αοά δῃά ἰὸ 06 σΟὨΙΓΑΓΥ͂ ἰ0 ἃ}} τηθῃ 
ΓΘ ΘΟΥΓΟΪδί γοΒ, αηὰ κωλυόντων, ἃς, δα δ ἰο ἰξΐ πο- 
{ρ πον δηὰ ἰηἀοροπάρηϊ, Ὀυϊ, Πανίηρ᾽ η0 καί Ὀ6- 
ἕοτϑ 1 Π|Κ6 411 (6 Ῥγουΐουβ ρασγι οἰ ρ]68, 18 ἴο θ6 δι Ὁ- 
ογαϊηαίοα ἰο ἀρεσκ. αῃὰ ἐναντίων [νι Πῦνεμ., 
ἐμοῦ 116 τα κ68 Ὁ ἀαροπα ΟΠ] ΟΣ ἐναντίων (Δηὰ 80 
ἈΨΕΟΒΡ.---αι 1..).--ΑἸσΟΚΝΒΑΘΗ.}, δοταρ. ν. 6 8βα.:; 
1184ᾳ. Τὴ ϑυθοτάϊπαιϊα οἷδὰϑθ ΒΏΟΝΒ ἰ0 τδδὶ οχ- 
ἰθηῦ ἴῃ6 Φ6 1:18 ἀΐβρ᾽οδβϑδθ θά, δῃὰ δθ ΘΟ ΙΓ ἴὸ 8]] 
ἸΏΘη ; δηὰ ἰῃυ8 δὖ [86 δατηθ {π|6 [1686 δίτοηρ' ΘΧ- 
ὈΓΟΒΘΙΟΏΒ 1089 τη ἢ οὗὁἨ ἧἰποὶν ΑΓΒ ΟΕ8.---Θεῷ μὴ 
ἀρεσκόντων : ἰῃ6 618 ὝΟΣΘ θα ]ουΒ αὖ ΤῊ ββδ] οηΐοα 
(ΑοἱΒ χυ]ῖ. ὅ), ἃ58 6} σγοῦθ οἰϑοῦμογο ὈΟῚΒ Ὀοίοτο 
δα εἰνοσισανὰβ (οἷ. χίἰΐ. 4ὅ ; χνῇϊὶ, 6--18 , ΘΟΣΩΡ. ΟὮ. 
Χχὶϊ, 21 βα.; χχν], 19 [217}, θδοαυβο ἐμβγουσῃ Ῥϑὺὶ βὸ 
ἸΏΔΏΥ ΟΘὨ[1169 6 ΓΘ οοπγογίοα, δηὰ ἐδ 18 ̓ΘαΙΟΌΒΥ͂ γγὰϑ 
μὴ ἢ (Πότὰ ἃ 260] ἴον αοἀ απὰ Ηἰ8 κίπράοῃι ἰῃ ἴδγδοὶ 
Ἔν χ. 2), ἩΠΟΡΘΌΥ ἰθ6Υ ἰπουρῶς ἴο ρ]οαβθ Ηΐτὰ 
ΘΟ. Φοθπ χυὶ. 2). Ι͂ὴ ΡΡΌΡΙΠΟΝ ἴο 18 Ῥδαϊ] 
ΠΟῪ ΒΆΥΒ; ΨΠΘΥ͂ Ρίθα86 ποῦ ἀοά, Τθὰβ {86 80}]66- 
{ἰνο πορσαῖίνο μή ἀο069 ποὺ ᾿τηρ]Υ 4:05 61η.- 
ἐδιρηα (ΒΈΝΟΕΙ,, ὅ6.}; Ὀαῖ, ΟἹ [86 ΘΟΠΊΡΑΓΥ͂, ὁ ἀοπὶθ8 
{116 ἀρέσκειν ἃ8 οΘοποοϊσοα ΟΥ̓ (6 9}.)78 δῃ!ᾷὰ α͵30ο ὉΥ 
6 Τβοβϑαϊοηίδηβ (ΊΝΚΕ, Ρ. 428 3846.) ζϑὲ αἰεὶ 
τον ῥίασογα ἴ)οο, ἦοο υμἶξ, ἱπάϊσποδ ἐβεο, μι γαζὶο 
ἐμέο Τὶ οιμέοταδ Ππαδοαίμν (Ολι,τιν). ΤῊΘ ΤΟΙ 

5 ΓΕΡΙΙΟΟΤΈ: κ Τὸ ἰ8 ποῖ ΘοΥτοοῖ ΑἸ ΝᾺ Υ5 ἰο πᾶ ἰπ [80 μὴ 
(45 ΑἸΡΟΆΌ ΠΟΓΘ) ἃ Τοΐοσγομοου (0 [}10 766] 1ηρ8 ΟΣ Υἱοῦβ οὗ {80 
εὐδ)εοὶ οουποσίοά τὴ ἢ 189 ἰεῖρ]9 (οοταρατθ οἡ 6]. ἵν. 
θλ [Ὁ βογιοίπΊ605 ΓΟΙΘΓΒ ἰο ἰῆ6 ἀϑφρέοί ἴῃ πο το ἐμοί δτὸ 
τοδου το ὉΥ [16 πυϊίοσ, μὰ τοραγάοα Ὁγ [Π68 τοδὰος." ἿΤῃ 

οΟ ΟΣ ΑΥΡΟΒῸ ΠΟῪ δΟρΌϊΘθ068.--κὐὖ, 1.] 

ΤῸ ΤΠῈ ΤΗΕΒΒΒΑΓΟΝΊΑΝΑΕ. 

ΒοΠΟ85 οὗ 86 οσχργοβϑίοι [88 ἃ ρϑοῦ αν ἴΌΓΟΘ.--- 
Πᾶσιν ἄνϑρ. ἐναντίων : ἃ8. ΘΟὨΓΓΑΙῪ [0 ἀοἀ, 80 6οῃ- 
ΤΓΔΙῪ 0 θη  Ὀυΐ ἐπ ΓΌΤΤΑΘΡ ῬδϑβΙ γον -Ξ οὐ)εοίς εΥ̓ 
ἐλ  ὲυΐϊπα αἰδρίδαδιγε, ἰλ6 Ἰαϊζον δοιν οἱ τ λοϑίς 
ἰο αἰ γιοπ. πᾶσιν ἀνδ)ρώποις, οὗ οουχδθ, Ἔχοιρίϊης 
ὑβοσήβοῖγοβ, δ) 80, 85 ἴ0 [86 Β6ΏΒ6, ΞΞ τοῖς ἔϑνεσιν 
ἴπ [ῃ6 ΘΧΡΙ Δ ΔίΟΤΥ οἰδυβ6. Βυῖ ΔῈ] ρυτρΟΒΟΙΥ ΠΟ] 8 
ἋΡ ἴο νἱ Ὁ [Π6 ᾿ὨΠυΔΏΠΥ οὗὨ (818 βίαϊα οὗ χηϊπὰ. 
ΔΘ Ποαίμοη ὙτὶῦοΓΒ, 88 ἱηιογργοΐοτθ 8.Ὸ Ὦθγα ἴῃ 
ἴ86 Βαδὶϊ οὗ τοιιϊηἀϊην 8, τορΡΤΟΔΟ ἢ {86 Φεν 8 τὶ 
αάνεγϑιιδ οπιηεδ αἰΐοδ λοείδϊα οαΐπι (Ἰὰς, ΠΠιδῖ. Ὑ. ὅ : 
ΨΔυν. δαί. χὶν. 108 8Βαα.; Φ03. 6. 44. ἰϊ. 10-14. εἴς.), 
ΠΟΥ ἀο ηοΐ δῖ ΔΩΥ͂ ταῖθ ῬΓΟΡΘΙΕΥ αἰβεησαβὴ 1η 1815 
ὑΐησ (6 Ὀἱνί πο }ν βαποιϊοηοα ραγιϊουϊαγίϑιη οὗὨ [βγϑοὶ, 
δηὰ ἰῃ6 ῥγοιά, πδιρου-τοϊηἀθα Θχοϊ β᾽ νίβη ΟΥ̓ ἴϊια 
δονε. Ῥαΐμ], οὗὨ οουγβο, ὈΪϊδιλθ8 ΟἾΪΥ ἐμ6 ἰαδιίογ, 
πιο που]ὰ ποῖ δοκποπιοᾶρο ἔδαὶ ἀοἂ ἨΪπλβοὶ 
μα ΠΟῪ ΔΌΟ] 51|16 ἰῃ ΦΌΤΤΩΘΣ. 

11. (Υ. 16.) ΕΠ πἀοσέῃρ Ὁ, ἀς.---Κωλυνόντων, 566 
Εχορ. Νοίθ 10θ:. Λαλῆῇσαι ἵνα σωδῶσιν, οἰ[Π6Γ : ἐο 
»γεαοῖ, ἰο ἐδ6 Οὐεπέδίεδ, ἐπ ογώοεν ἰλαέ ἰλὲν πιαν ὃε 
ϑαυοά, (ΒΕΝΟΣΙ,, Οὐδάῦϑβεν, ἢν ἍΕΤΤΕ; ἰδ08 ἰδ]ς- 
ἴῃ λαλ. 88 ἃ ηιοὶοδὶδ ΟΥ ἑαρεϊποξὶδ ἴ0Υ εὐαγγελίζε- 
σϑαι); οΓ ἵνα ἰΒ π“ΘαΚοποά, 88 ἴῃ {16 Νονε Τοβιίαπιοοϊ 
ἰῦ 8ο οἴτοῃ 8, δῃ ἃ σϑγκδ ἴ.)6 οὈ)οοὶ (ὙΥΊΝΕΕ, Ρ. 909 
866.) ΞΞ λαλῆσαι περὶ τῆς σωτηρίας, λαλῆσαι τὸ εὐαγ- 
γέλιον Υ͂. 2 ἐ  ΤΕΕΝΈΝΕ; [Ετιοττ, ὙΥΈΒΕΤΕΝ πὰ 
ΔΥΙΜΚΊΝΒΟΝ], ὅ6.),», ὙΠ16 ᾿διίοῦ τηϑ μοῦ 18. [116 τῆοσθ 
ΒΊΣΩΡΪΙΘ, 

12. 7ο 811 υΡ ἰλοὶσ κἰπβ ΑἸ τσαγβ.---Εἰς τό, ἃα., 
ὈοΙοΏσβ, ποὺ τ γο Υ [0 κωλυόντων, Ὀὰὺ ἰὼ 116 ν᾿ 8Ο]6 
ἀοϑοιϊρίίου ἴγοτα Υ. 156. ΤῈ6 γϑϑ}ῦ 18 Βον6 Ῥγοβοηιθα 
88 Δ ὉΠΟΟΠΒΟΪΟΙΒ ΡΌΓΡΟΒΘ, }πι8ὺ 88 ἯΓ6 ΒΑΥ͂ : ἐο πἰὲ εῷ 
ἐλε πιοάδεγο [κ ὟΥ ΕττΕ).Ψ τ {πο 18 ποῖ Ξξ ὥστε, 
οὔ [86 γοευΐδ δ βυςὰ (ΡῈ, ἄς.}; Ὀὰΐ ποῖον ἀο68 ἷὲ 
ταατῖς ΟΟἀ ΒΒ ρυσροβο ἴῃ ἴΠ6 δβη8 οὗ (86 ον (ΟΙ,. 
ΒΗΑΟΒΕΝ, Ό ΝΕΜΑΝΝ) ἢ: ἐπ6 ΘΧργθβϑίο 6] ΟΠ ΡΒ ποῖ 
80 το ἰο [86 Ῥαυϊΐηο βέγ]θ οὗ ἱμουρσμῖ, 85 ἰο οὐ- 
αἰπασυ δρϑοοὶ. ---ἰ ΣΙ ΟΘΕΝΒΑΟΘΗ] :---αὐτῶν ΒΔ }18 Θ.γ- 
ῬὨ ΔΕ ΑΙ Υ Ὀοίογο τὰς ἅμαρτ. : ἐδιοὶγ Βἴη8, ψΏ116 [Π6Υ 
ΔΓῸ Ροσβοουτπρ οἴμοῦβ, ἀοα Β ΤΩΘΘΘΘΠΡΈΓΒ, ΔΒ 5[ ΠΠΘΓΒ. 
- ναπληρῶσαι, ΟΟΙΩΡ. Μαϊῖ. χχίϊὶ, 82, καὶ ὕμξις 
πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν [4]80ὸ ὕδ6η. 
χν, 16]. Τ|ι6 οσοτωρουμᾶ ἀνωαπληρ. ταρ.Ὲ8 0 Νἰΐ τ, 
ἔο Νὶΐ ἀσαῖπ λέφλον, 80 ἰμδῖ, δϑ 1ὖὸ ποτ, ἴΠ16 81}}} 
ΘΙΏΡΙΥ Βρᾶθ6 ἴῃ ἰἢθ γϑβϑϑοὶ Ὀθοοθβ ΟΥΟΡ δι, 10. 
6 08 χοῦ 8 βωρὶ ὀχρ᾽ δηδίίοη οὗ πάντοτε (τ ἢ 
8 Ὁπουραῦ ἴο Ὀ6 ἀἰδῆου] Ὁ ΠΕ ὝΤΕΤΤΕ, δα βίγαηρϑ 
ὈΥ ΟἸβδπαῦβεν, το, πὶ ΒΒΕΤΒΟΉΝΕΙΡΕΕ, που] ἴδκο 
ς αδτε- πάντως, παντελῶς). ΤΏ6 Βυ θδοσαρηῖ οἶδα ᾿|Σἰς6- 
γΠ 86 Ὑ ἢ 1.8 εἰς τέλος, Ὑ11] ἰη ἰἷ8 Θοπηοοίίου οὈἰδίη 1.8 
πδίανΑ] ἱπιοτργοιδιίοη, Πάντοτε Τ 6808 αἴϊσανε, αἱ θεν 
ἐΐηιο, ὈΥ [6 ρῬογβθουϊίοι οὗ [6 Ῥτορμοίβ, οὗ τὴ ογὰ, 
οὗ 186 Αροβί]θ, (16 αἰἢβ  ΓΘ δ ΤΔΥ8 δραίη δ]. ὑρ, 
ΒΙ1ςα ἰρδον, 11} πον 1.6 ΤηΘΑΒΌΓΣΘ ἰ8 Δ1}}, 

18. Βαὺ ἰδ9 τυΉχαῖὰ οὐσὴθ ὌΡΟΣ ἔποσῃ ἴο 89 
6:ὰ.----Δέ ΟρΡοΟΒ68 ἴο {π6 βἷῃ 118 Ρυμὶϑῃτηθηὶ, δηὰ ἰὸ 
10}9 6Υ6} ἔγϑϑὰ ἱπόσοδδὸ (06 ὁπ, ῬῬδγα]οὶ ἰο [86 
μιοαρίηρ Ὁρ οὗ 186 δἷα ποηῦ [ῃ6 Βπολρίηρ ὑὉρ οὗ 186 
)ααϊοεἰαὶ ταὶ οἵ αοἀ (οι. ᾿ϊ. ὅ), το πον, Βοπ- 
Οὐον, 18 σοηθ ἐὸ ἔλὲ ἐπά, ἴο 86 υἱἱοττηοθῖ, ὙΒΟΣΘ 
ἰδ τηυβὶ ἀἰβομαγρα ἰἰβοὶ (ΝΕ ΜΑΝΝ). Οἡ ἡ ὀργή 
[Φονκτι : οἰἴδον τῃ9 Ἰοηρ-οχροοιθα τρί, οὐ {0 
πτδὶ οομδοασθηῦ ὈρΡρΟῊ {ποῖ Β[η8.---ὐὖ. 1..} 566 ἙὮ. ἢ, 
10, ἔχοσ. Νοίθ 14. Εἰς τελος 18 ἰο 06 οοπῃροῖρ 
ὙΠ} ἔφϑασε, ὙΠΙΟΝ ΤΙ ΘΒ ΒΠΏΡΙΥ φογνοπέξ (Υ]- 

4 ΑΥΤΟΆΡ δηἃ ἘΤΤΙΟΟΤῪ 8160 Δρτοθ ᾽πὶ ἐΒ᾿Ὡκίτι ὑΠ}8 188 
,» Ὀαϊ πιαίῃ γοΐργϑῃοο οὗ εἰς τό, οοῃμρδἰογρα τοῦ ρταΙλτ δ. 1 08}}ν 

γράτεν πῳ (τιν ἀδδ  ἔταν μος. ΝῊ αρττ μυν ΤΣΩΣΗ μύες τὰ ΟΥ ἵἴΏ ΟἿΟΣ; ἴπ8 πδί οὐοιῖ, ἃ5 [8 ΑΡῊΡΟΒΙΪΟ 
τι, ἰὰ 18ο ογάαν οἵ Ῥσουιάοῃοο.--ὦ. 1.} 
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ξαϊο, ὄλευντιν, θε Ὕεττε, ΓΌΝΕΜΑΧΝ, δο.}, ποὶ 
ΕΣ (Βεζα, ϑομοτι, ΡΕι τ, ἄ6.), βίηοθ ἰπ ἴῃ 
χε Τοβιδιλοπῖ, τὶ ἰδ 6 ὀχοορίοι οὗ 1 ΤΏΘ88. ἱν. 
16, φϑάγειν ΟΟΟΌτΓΒ ΟὨΪΥ ἴῃ [86 ἰαίοτ, δ κοηθὰ Βθη86 
οὗ γεαολίπις ἐο, πἰιῃ εἰς (Εοτα. ἰχ. 81 ; Ῥ.Ν]. 1... 16) 
ἐκεί τινα (αι. χῖϊ, 238; [μὰ χὶ, 20 ; οομρ. ῬδΔ 1. ἵν. 
25), ἄχρι τινός (3 Οοτ. χ. 14). Ηοτγο ἰδ ἰΒ οοπποοιοα 
αἰτῇ ἴχο Ῥγοροβ 008 οὗ ἴδὸ ἀϊτοοσίίοη, οη68 οὗἁὨ πιϊο ἢ 
(εἰς τέλος) ἱπάϊσαῖοβ 6 ἰηνγατὰ ἀονοϊοριμθηὶ ἰο (86 
οηᾶ: (Πα οἶδεν (ἐπ᾽ αὑτούς), ἰῃ 6 οαϊπατὰ τηογοιμθῃί. 
τὰ 1015 ΤΩΘΩΥ͂ ἸΏ ΟΥΡγοίοσϑ ΠΟΘ] ΘΒΒΙΥ δίυσ οἷο, δηα 

τὸ εἰἴποῦ Ἰδίοη εἰς τέλος Δάν ον 8}}γ (Ξε ἥπαϊίν οτ 
ἐοἰαἰϊν), οὐ ἴανΘ ΕΠ 0 ἘΠῚ ἶξ ΠΟΘΟΒΒΑΓΥ͂ (0 τοῖον ἰδ ἰὸ 
ἢ ὀργή: ἴ86 σταῖβ σοι Ἰαβί8 ἴὸ 1ἴη0 οπμὰ οὗἉ (ἢ9 
ποιϊὰ, ΟΥ Ά ΤῸΡΓ οὐοὸνρ (ΤΉΞΟΡΟΚΕΥ, ἸΤΗΕΒΟΡΗΥΓΑΟΤ, 
(ξουμεχκισβ, ἃς.), ον {1 118. 4111] τηδηϊ δίδιίοι (Ο..- 
ΒΈΛΙΞΕΝ)" ΟΥ (0 [6 ἀοβιγιοίίΐοη οὗὨ ἰ86 δοῖγβ (ὁπο- 
τιῦϑ, ῬΕῚΤ, ΕἸμΑττ, ἃἄ6.). Τὴ ᾿δ8ὲ Υἱοῦ 18 βηιδγοὰ 
ὯΜὸ ὉΥ ἈὈς ΥΥΕττκ, ΕἾΤΑΙν, ἄς., το σοηῃῃθοοΐ εἰς 
τέλος πὶ ἔφϑασε ἴῃ ἴῃ 6 Β6η86 οὗ 2 ΟὭτοη. χχχὶ, 1: 
Ῥαη. ἰχ. 27, πο υἱΐοῦ τυΐη, ἰο Ἑσοιηρ]οὺθ οχιϊποίΐοῃ. 
---Αἰσσενβλοη, "- Δ] Καοτβ (δαὶ ἴπ6 δον, μανίην 
ἸἸΚεονῖβο γτοὐοςίϊοὰ {Π6 Μοβαῖδὴ δπὰ ἰθ6 βρί τυ] 'νῖϊ- 
ὮΟ58 ΟὗἁὨ ὨΪ58 ΑΡΟΒ(]68, 8ΓΘ ΠΟῪ τίρο ἴον ᾿πάἀρτηθῃῖ, 
ὙΓΙΟἿὮ ΒΟΓοΓ σὴν 100] το βοοὴ ΔοΣ ἰὼ {86 Εοιηδη 
ἀεοιγυςτοη οὗὨ Ψογυβαίθοῃ. Ηθ ποῖα ΔρΡΡροδ]β ἴὸ 
ΔΏΥ ΓΟΥΕΙΔΕΘΙ (δαὶ Πα Ὠδα τϑοοὶυοα οἡ {π8 ϑυθ]εοὶ, 
ΒΟΡ ἀοοβ ἢ6 ΠΠΘΓΟΙΥ ἀγαν ᾿ὨΘΓΘΏΘΘΒ ἔγοτῃ (μ6 ΡΟ] οΑ] 
αἰιυδιΐοη οὐὁἨ {πΠ6 ον [ΨΦΟ τὶ: “ Τὸ ἰδ6 Αροβίϊο, 
τεδάϊης ἐθ6 {υΐαγο ἴῃ 186 ργοβοηΐ, (86 βίδίο οἵ Ψψυ- 
ὧεδ δἱ Δὴγ ἰἶΐπι6 ἀυτίηρ [Π6 ἰαβί (Ὠἰγὶγ γολγβ ὈΘΙΌΓΟ 
[56 ἀοσπιτυσιίοη οὗ [86 εἶΐγ, πουϊὰ Βαγθ Ὀδθῃ βυβῆ- 
εἷοπὶ ἰο ᾿υπ!  γ 106 ἜΧΡρΓ βϑίοη, ὁ στα 8 ΘΟ 6 ὉΡΟῺ 
ἴδοῖα ἴο 18:6 αἰξοττηοϑί.᾽ ".-ὐ. 1..]. δαὺ ἴῃ [Π6 Ἰἰσὶις οὗ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗἩ (Π6 ΟἹ 4 Τοβίβτηοηΐ δηὰ οὗἉ [86 1ωοτὰ ΗΪπ)- 
δεῖ (ΕἾΤΔΙΡ ΤΟ ΟῺΒ Μαίν, χχὶϊ!, 37--39.. χχὶν, 16 
8η4. ; θαη. ἰχ. 34 844.) Π6 αἴϑοοστιϑ ἢ οἶθαν βρί τὶ ̓- 
ὯΔΙ κἴδποα {ῃ6 ἰηϊοτργοίδιϊοη οὗ {86 εἷρτι8 οἵ (ῃ9 
ἴθ. ὙΠ 118 οατηοβὶ ποτὰ οὐ [86 ὯΘΔΡ ἱπηπ)ΐ- 
ΒαΏο6 οὗ [86 Ὠἰνίπα ᾿υἀρταοηῖ οη ἴῃ6 ῥυγἱηοῖραὶ δάγον- 
βατῖοβ οἵ [06 ρΌΒΡ6Ϊ (86 κοοϊΐοιῃῃ οἴοϑοβ, δῃ ἃ 80 δραίῃ 
ἴπ ἃ ΣηθαϑΌΓο ὙΠ ἢ 80) Θϑοῃδίο] σοι] ῥγοβρθοῖῦ (οοτηρ. 
«ἢ, ἱ. 10: 11. 12). ὙΜΏ16 ἰ06 ὅονθ [Δ}} ὑπά ον τσαίῃ, 
Ομτίδτϊληβ δτὸ βαυϑὰ ἔτοπιὶ πταῖῖ (οἷν. ἱ, 10), δῃά 
ς4116ἀ ἰο οὐ Κἰπῃράομι δηὰ ρίοτυ (οἷ. ἱἰ, 12). 

ῬΤΟΟΤΕΙΧΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΤΙ, 

1. (Υ. 1) Ιξ ΤΩΔΥ Βοοῖὰ βίγδηρ ἰμαὶ Ῥαυὶ 
εἰνου ἃ ἐπδὴκ ἀοἀ [ῸΓ βοτιηοι πρὶ ἐμαὶ [86 ΤὨ6584]0- 
Ὠἷδηδ ᾿ἰδὰ ἀοηο (ἐδέξασϑε). Ἦ6 ἃτο ποῖ ἴο ἰηξοῦ 
ἔγοίθ ἰδῖ8, (παὺ 1Ποὶρ δοοαρίδησο οὗ (86 πογὰ, ΟΣ 
τμεῖν γαίλ, 6 Ἰπουραὶ οὗ 88 δὴ ορογαϊίοη ο7 Οοα ἴο 
6 ἀχοϊυδίοῃ οὗἨ ηιαη᾽ξ 77γε6 γτοσορίἐυἱν. Ἠδὰ Ῥδαὶ 
ξυθδῦῖ (0 ΒΥ {Π]18. ἢ6 τηυδὲ ἤν οχργοβϑοα Ὠἰτη56}} 
ΟἸΒογπὶβ6, 889 ἰμυ8 : ὅγ6 ἰπδηὶς αοα ἰδδὲὶ Ηδ ντουρῃὶ 
[τ δοοορίδῃοο, οὐ ἐδ ἢ, ἰῃ γου. Βαΐὶ ἰδ6 ἰηαϊςαιΐοι 
ἶπ ἐδέξασϑε οὗ ἴγεθ ΤΟΟΘΡΑΥΙΥ 18 {118 ΤΩΟΓΘ τηδεκοα, 
88 ἴδ 8 ΟὨΪΥ αὐογπαγαά ὑπαὶ 106 ορογαιίοῃ οὗὨἩ Θοὰ ἴῃ 
ποτα 18 πδιηθὰ ἴῃ οοη βγιηδιΐοῃ οἵ [Π6 Ὀἱνὶπο ομδγδο- 
ἴεν οὗ {116 ἔγεο!ὶ Υ δοοορίβα πογὰ (ὃς καὶ ἐνεμγεῖται ἐν 
ὑμῖν τοῖς πιστεύουσι»). ἡ ΝονΟΣ 6] 658, Γχὰὶ οαη δπὰ 
τῦεῖ τΠ8ὴΚ Οὐά [ὉΓ [Π|6 ἔκ11}} οὗ 1ῃ6 ΤΊ ΘΑ βα οι ἦδῃβ, 
ῬαΓΪΥ Ὀοοδῦδο ἰξ που]ὰ ποῖ ἤδνα οχίϑέθα Ὀαὶ [ὉΓ 

ΦΩΙΧΕΜΑΥΚᾺ: “ ΘΌΦη ἴο {{1--1}}6 τταΐι᾽ 6-- πα, ἰΒαὲ ἰδ, ἐδ 
Ψτλ οὗὁἨ σοἀ ἨΔ46 δοτθ ὭΡΟη ἔῃ θπὶ ἴο ἐδ Οχίγοιο ᾿ἰτηΐξ, 80 
᾿δδὶ ἰξ τουδὲ πον ἀΐδοματγρο ἱξκ οὶ; ἢοῖν τλῦϑι ᾿πἀρτασπὲ ἴθ 
186 μίδοῦ οὗ [86 ὑσχονίοιιβ Ἰοη - δα τίηρ δυνά ρα θη οθ.᾽" Τὸ 
ἴδο δετιὸ οἴδοὶ Αὐὐγοῖν δηὰ ἘΠῚ: ΠΌΤΤ, 800 ποίο ἰἢ 265 

-Ζ 1} 
{{Ὀοταρ. Ἐχερεῖίοα] Χοίθ 4, πίε ἐμθ ζωοι-ποίοε.-τῦ. 1.1} 

ΗΐβΒ ργορδγαῖῖνο ρτδοθ, δὰ [ἢ6 Δοσοιηρδηγίηρ ᾿ἰηΠυ: 
606 οὗ Ηΐ8 Βριτγὴϊ, τ ΓΘ ΌΥ 186 Τ Βοββα! Δ 9 6 Γ6 
σοηνίηοοα ἔμαῦ Ῥαυ}}8 ποτὰ πὰϑ ΟοαὐβΒ ποσὰ, δηὰ 
ὑπ (ΔἸ 18 0 ἱπάσροηαοπί δοὶ οὗ τηδῃ (ΟἸβιμδιιβθῃ), 
Ὀαυΐ ΤΟΙ ΓοΘ8 Οηἡ 8 Πὶνίηθ Οδυβα ΠΥ ; ῬΘΓΓΙΥ Ὀ6. 
ΟΔῦ86 [ὉῸΓ ΘΟΥ̓́ΟΣΥ ἃ ἐμΐῃσ ἰαῦὺ ΒΔΡΡΟΩΒ ἰοὸ ἰδο 
Ομ τ βείδη, δηα σα 8 ᾿ἴπὶ ν᾽ δἀ---δηά ἴΠ6 16 ἢ οὗὨ {})6 
ΤῊ Θβϑι ΟἶΔη8 88 [ὉΓ Ῥαὰ] βοιηθί εἶς ἰῃ ὑπ6 ΠΙρΡ]ιου 
ἄσστοθ δχ !αγαιίηρ (τυ. 19, 20)---ἶο ρῖνοβ {Π|8}}18 
8.1 ΠΟΏΟΡ [0 ἔῃ6 Εδίμον οὗ Ἰ]ρη δ, υμάοῦ τ ϊοϑο 
Ῥτγοσνιάθηι αὶ συϊάδηοθ δηᾶ δοηΐγοὶ βίαπᾶὰ οϑοη [86 
ἔγβο δοϊϊοῃϑ οὗ τηϑπμ (1 ποπλαθη). Οὐτρ. οἷ. ἰ. 6, 
τὴς ἴι8 Εχεοροίίοδὶ Νοὶθ 14, δηὰ Ποοίτγί μα] Ῥυμορ 68, 
ΝΟ. ὃ. 

2. Ῥαυϊ (0115 ἷ8 πσογὰ Θοαιοογά. Τὸ Ὑδιδὶ οχ- 
ἰδηῦ Ὧ6 ΚηΘΝ ἰτηβοὶ ἢ ἴοὸ Ὀ6 ᾿υδι1Π6ἀ ἴῃ ἀοίῃρ 80 ἢ 828 
Ὀθοὴ Βῃονῃ γον, οϑρθοΐδ}}} ἰῃ γν. ὥ, 4 δπὰ οἷ. ἷ. 
ὅ. Ὕἀοἀά ΗΪπ86][, υΥ ἃ τοϊγαοα! ουβ 68}} δπὰ πὸ ἰἰρὰς 
ΟΥ̓ τονοϊδίϊοῃ δα οηϊγυδιοαὰ ἰεἷπὶ ὙΠ (ἢ6 ῥτοεῖδ- 
τηδίίοη οὗ ΗΙΒβ ρδὰ (ἰἀΐηρβ ἰο ἴῃ 6 ποτὶ (οοταρ. (8]. 
ἱ. 111-16: 1 Οον. 1ϊ. 6-, 6 ; ΟΟἹ], ἱ. 3ὅ-29 : ΕΡΏὨ. 11,1 
-12), δδὰ ποῦ ἰπῃ Τμοβϑδ]οηΐοδ, 88 ἰῃ ΟοΥίμί ἢ δηὰ 
οἰβοσμοτο (1 Οου. ἰἰ. 4, ὅ ; Βοια. χνυ. 18, 19} Ἶ6 Ὧ88 
Ῥτγοδοῃρα (0 σοβροὶ ἰῃ {Π6 ΘΠΘΙΩΥ͂ οὗἉ (6 Ηο]Υ ἀμοβί. 
ΤΏοτΘ ὅΓ6 8 0 δββϑῃιίαὶ ροϊηιβ ἱὰ ἰἢ6 οὁ4860: 1]. 
ΤῺΘ δροβίοἹϊο 68}} δῃὰ ἱἸἸυϊηϊπαϊίοπ (ἰπδρί γα 0η), 
μὨΐοῖι, οδδοίθα ὈΥ βροοσίαὶ δοὶϑ οὗ ἀοά, Θομοσ5 (88 
ὙΠ0ΪΘ τηλῃ, δη ἃ ΒΒ ΓΒ ἴ0 ἷπὶ δὴ ΟΠ οἶα] πιἰβεΐοῃ, 
8 [πη ἀληηθηΐδὶ ροβιοη δα βἰρσπϊβολποο ἴῃ {86 Κίησ- 
ἄοτῃ οὗ ἀοἀ (οορ. Ερ]ι. ἱϊ. 20); 2. τᾷ βϑραγαῖθ 
δοῖβ οὗ ρῥγοοϊδμπηαίίζοῃ, ρογίοστηθἃ οἡ {86 ρστγουηὰ οὗἁ 
τ8δὲ σοηογαὶ ἱπβρίταιίοῃ, δπὰ γαῖ ἀσαίῃ ἢ ΘΥΘΡΥ ρδ- 
ἐἰοῦϊαν ἱπβίδησθ, "ἸῺ ῬΟΥΤΟΡ ἀπὰ ἴῃ (Π6 ΗΟ]Υ Αδοβὲ 
ΔΩ ἴῃ Τὴ ἢ ΔΒΒΌΓΑΏ Θ,,) ΟΥ δ΄ ἴῃ ἀφιηοηβίγϑ ἢ οἵ 
186 Βρὶστὶν δηὰ ἴῃ ρον." ΝΟῪῊῪ Ὑῆδῦ 8 γι οἵ [80 
ΟΥΆΪ Ῥιοοϊασηδίΐοῃ οὐ Αροϑι]ο8 Ποὶὰθϑ σοοὰ οὗ {πο 
πτὶ το. ““ ον [26 τοϊδιίίοι Ὀοΐίγδοη νγογαὰ δηὰ τ ῖῦ- 
ἴῃρ 18. ΟΥαΪΠΑΥΎ {Π||5, ὑμδὲ (06. τσ ΘΟΙΡ ΓΘ Β568 
16. σορίουδηθδ8 οὗ ἰ6 βροκϑῃ ποσὰ ἱπίο 8 βοιιἰοὰ 
ΘἰΟΠΔΘΏΑΡΥ͂ ἔοττη---ἰὰ6 ἤμδὶ δα ργοδβϑίοη, τδάς οἷθδῦ 
δηὰ βίγοηρ ὈΥ ἀρ! ογαῖθ ταβροίίοι, οὗἨ [6 ἱπβρὶγοᾶ 
[πουσ(ῦ---δηα 80 ἴῃ ΠΟΙ͂ δογρίατο τὸ ἤν 106 τίὶρα, 
ἀφνοϊοροα ἔγαϊλ οὗἁὨ ἱπδρίταιΐοι "ἢ (ΜΑΒΤΕΝΒΕΝ, 2200» 
πιαΐκ, 2ὰ οἁ,, Ρ. 465). 8 δτὸ ἱμογοίοτσα δἱ Πἰοτίυ, 
δηα δγὸ οι, 0 08}} 4180 ἐλ6 τογδέίοη τοογά 97.:.Δ}υ8- 
ἐἶεα (Δη ἃ ῬτΟΡ Θ18) (9 ποτὰ οἵὗἨ Θοά, Απά ἀοπῃ 
τΥΟῸ Ρἢ 8}} οοηΐυτίο8. {πὸ ΟΠΌΡΟΙ ᾿δ8 ὈΟΓΏΘ ἰο ἰξ ἴῃ 
ἴΠ6 ροτοῦ οὗἩ (06 Ξρί τὶς ἰἕ.6 δϑιὴθ πὶΐη688, (ῃδὲ [89 
ΤΠοβεδ οΐδη8 αἀἰά ἰὸ Ῥα0}}8 οταὰϊὶ ργοοϊ λοι ; 8116 
[88 γον τοοοζηϊζοα δηα δοοορίοα ἰΐ 88 ἀοιὐ δ ποιὰ. 
ΤΏΘ ἐσείνιοπέμηι ϑρίγμδ ϑαποίς ΘΟΠ ΕἸ ΠῸ8}}7 αβϑογίϑ 
1166} 48 ἴΠ6 80] οοἴἴν οοττοϊδεϊνο δηὰ ἰνὶπρ οὐ ϊθῆοθ 
οὗ ἐπδρίγαζὶ0...«-Βαῖ ποῖν, 8ἃ8 τοσαγὰβ (86 πηλαϊογγυριοᾷ 
ΟΥΆΪ ῥγοοσϊδιλδίίοη οὗ {16 πογὰ οὗ ἀοὰ ἰὰ 186 ργεαοἢ» 
ἐπ οὗ 16 Ομυγοῖ, οα ἴδαϊ ροῖπὲ Ῥϑὰϊ Β.Υ8 ἰῃ 186 
Ῥαδίοσαὶ Ερίϑι]εβ, ποῖ ΠΠΔΥ ὉΘ τορχδιυἀοα 88 [ιἷ8 
Ἰδοῦ ἰο ἐμοὸ ΟΠ υγοἢ ἴῃ 18 σταάτι8] ὑγδηβιϊτοη ἔγουλ 
16 ὅτβιὶ ἃρὸ οὗ ῃ6 ΑΡοϑβϑι]65 ἰηίο [ῃ6 ΘσΟΙΏσΉΟἢ ΘΟΙΓ5Θ 
οὗ Βἰβίουυ : “ ΗΠοϊὰ ἴαϑδὲ {π6 ἴογῃχ οὗ βουπὰ ποσάβ, 
πο ἰδοὺ Παϑὺ Ὠοαγὰ οὐὔὨ τηθ6,᾽) δηὰ: “Το {πἰὴρ 
δαὶ ἴῃοὰ Παϑὲ Ποαγὰ οὗ ἴὴ6, [110 βδῖῃηθ σοτῃμπἶ ἔποι 
ἴο ἈΠ] τθη, 0 58114}} 6 αΌ]οὸ ἰο ἔδαοι Οὐ οτϑ 
4130" (2 Τίτα, ἱ. 18 ; 11, 2). Ηδ Μ1}1 [08 Πανοὸ {1|Ὸ 
ΟΒυτοἢ δ ἀοοίτίηθ δμ ργθϑ οι  ης ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ Ὀουπὰ ἰὸ 
186 ΔΙΠἀβτλθηα] ἀροϑίοϊο ποτὰ, δηὰ, τπουρὴ πότ 
ἴοο ἔδ6 τοΐδγθῃσα 18 ἴ0 ὙΠαῖ 18 ΒροΪζοῃ δηὰ ποδγὰ, γοὶ 
ὙἯΘ ὈΓΟΡΟΣΙΥ ΠΥ δηὰ οὐρῇ ΟὨ66 τηοτο ἰοὸ ἱμίηκ οὗ 
(Π6 τνυϊϊίθη πογά, πῃ ϊοῖ, ἱπάθοά, 18. {{|6 ΟὨΪΥῪ δυΐοῃ- 
εἰς ἰταάϊ ἴοι οὗ (ἢ9 ογα] ἴον ἰδῖθν ροῃογαίίοηβ (1 Φοϊιη 
ἱϊ, 7, 34: 1, 3, 4:2 Ῥοῖ. ἱ. 18-16)., Ἐπβοπεία!]}γ, 
τπογοίοσο, ἴπ 6 ΟὨ ΓΟ Β ἀοοίτηθ δα ῥγοδοῃίηρ 8. ἃ 
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Ρτοραραίίου, τοργοἀυοσίΐοῃ, δὰ ΘΥῸΣ ΠΟῪ δρρσοργία- [ἰ 0 δοοθρῇ ἴδ6 ΟὐΒρ6ὶ 88 {6 ποτὰ οἵ Οοὰ, ΤΒΟΥ 
ἰἰοη οὗἉἨ [Π6 ἀροβίο!ἷϊο νοτὰά. Βιυΐ 858 {{Π8 ῥγοδοιίηρ 
ΑΡοε68 πουἹὰ ποῖ ἤδνθ {ὑ18]|1οὰ {ποῖν ἰαβ8!ς ὉΥ ἃ 
ΤΏΘΓΘ ἀγγ σοιητηπηϊοσαιίίΐοη οἵ ἀοα᾽ 8 γονοϊἴομβ, αὶ 
ἴος ΟΥ̓ΘΡΥ͂ Δηποιηδοηθηὶ (ΠΟΥ δὰ ἰο 0 ἔἸΘΒΒΪΥ 
πυρά πὶ ἴπ6 ϑρί τις ἔγοσαῃ οὐ σῇ, ἰδὲ ἴΠ6 ζο8- 
ρα ραν θ6 Ὀτουσῃὺ ρον ΘΓ ΠΥ ἰὼ Ὀθᾶγ οα (6 ᾿ϑατὶ 
8η6 οοπφοίθηοο οὗ ἴπ6 ἤδαγογβ δοοογαϊΐϊηρ ἰο {πεΐν ροῃ- 
68] απὰ Βροοῖία! πθοαβ, 88, ἴθ᾽ ὀχαιρὶθ, οι 86 ΦΘῊΒ 
οἰδογν θα (δὴ οἡ ἰῃ6 ἀφηι1|68, 80 {κοῦ 186 ΤῸΡ ΟἿΓ 
Ργοδοδίις 86. οὈ͵θοινο ἀρτοοηθηῦ Μ] Δροβίο]ϊο, 
ὀγτίβοάοχ ἀοοσίγίπο ἀοο8 ποὶ βαυβῆοο, Ὀυΐ ἰοΓ πιαδὲ 
ΔἸ ΔΥΒ Ὀ6 ἃ Βυδ]εοίνο [Ὁ] 658, ἀπά (μη ἴῃ σοη͵ιηο- 
το τὶ (86 ΗοΪγ βριγ,, [0 ἴ8. ποὺ ἰλ6 ργεδοβίηρ, 
θὰξ τ86 ρτόδομον, ὑπαὶ ργθαοῆθβ (οοΡ. οἷ. ἱ. ὅ, ἀπὰ 
ἰι8 Εἰχοιοῖςδὶ Νοῖθ 12, αῃὰ οοίγῖπαὶ ῬυϊποΙρ]08, 
Νο. 4). Τν5, ἰὴ ἔδοῦ, 8 ὑγθοίβοι Υ δῦ 18 ργοροβϑα 
ἴῃ 1Π6 οτὰ] νογά, (ὁ Ὀγΐῃρ ραν ἴ0 τηθῃ ἴῃ ἃ ΠυπΊ8ῃ 
ΜΆΥ ὑΠ6 οὐ͵οοινα ρμἰν οὗ Οο4---ἰο ΘΟΏΥΘΥ͂ ἰδ ἰο (Π6πὶ| 
Ὑἰ ἃ βρίεἸΐαΔ), Ῥογβοδὶ νἱνδοῖγ,. ΤΏΘ ργθδοδον ἰ8 
ΠΟΥ ἃ ἴὩθγ6 σῃθβθθηροῦ, ἯὮΟ ΣΩΔΥ μᾶτὰ ΠΟ ἰηΐογοϑὲ ἴῃ 
(6 ἱπιτοι σησα ὯΘ Ὧα8 ἴ0 Ὀτΐηρ; 86 8 ἃ νὶῖΏ 688, 
ξυδτγδηϊοοίησ Ὑμδὺ Ἦ6 ΒΔΥΒ ὉΥ δἱὶ [πὶ Ὠ6 8 (Θο μη 
χν, 27. ἴλ|Κ6 χχὶν. 48 : Αοἷβ ὶ. 8, 22: 1 Φοδῃ ἱ. 23). 
Απαὰ, δεοονϊηρῖγ, μα ἴοο σδῃ δηὰ βῃουϊά ἐθϑβ {Υ ἴῸ 
.ι1ῖ8 Ὠρδγαῦβ {86 086 δροϑιίοὶο ὑγσαϊῃ ἴῃ (Π6 ἔρθοάοτω οὗ 
(6 βρίγιῦ, ον δοοογαϊηρ ἰο ἰμοῖν πϑοάβ, ἰῃ (818 οὐ 
ἴα ἔοττη, ἔγοπι (8 δἰὰς οὗ ἤγτοιω ἐμαί, 16 Τ0Γ0 
ἰο8α6 ἐπ οἰοιηθηὶβ τηυΐζιδὶν ἱπ οτροηοίγαιθ, ἴἢ9 ΟὉ- 
͵6οινα ἀχγηθαπιδαῦ τἰτὰ (ἢ 6 δροβίοϊο ἀοοϊτηθ δηὰ 
εἰ6 βυυ]δοίίνο, βρί ται] ἔα] 688 οὔ {16 ἰμαϊν ἄυδὶ, 80 
τοῖ ὕΠπῸ ΙΏΟΓΘ ΙΠΔΥ͂ ΘΥοΠ {Π6 Ῥτγοδοϊΐηρ οὗ [86 
ΟἸναγοι 6 οἝΙ] δὰ ([Π6 ποσὰ οὗ αοά. Αἱ [0 βδπὴ6 
(πιὸ γ ἤθτο ρδυοοῖγο ἔπαῦ ἰδ0 Ὠίνίηθ ἀο68 ποὶ ἴῃ 
ἰι8 τον δίίοη δῃὰ δοϊαταυη!οδιίοῃ - Θχοὶθ ΟΣ δ0}- 
ῬτοΒ8 ἴΠ6 Βυπιαη, Ὀὰὺ 885ἰπη1]ίθϑ ἱἰ, 8118 ἰδ σι 
ἰοῦ, δπὰ 80 οοηβδογδίοβ ἴὑ ἴογῦ ἰΐ8 οὐ ΟΥ̓ΒΔΏ. 
[ΝΘ οὖν Οομξοβαδίοηβ ἰθδοῖ : “ βδογασηθοίδ οὖ υὙοῖ- 
υυπὶ φῬτγορίδν οτγαϊμαι! οῦθαι οἱ τηδηάδίαπι ΟἸτἠβιὶ 
ϑαηὶ οἰ οδοία, οἰϊδπλϑὶ ΡῸΓ ΤΩ 8108 ὀχ οδοίαν ᾽" (Οὐ. 
Αὐυσ. 8: οοὔρ. Ποὺ. ἰ.), 018 οομίδί 8 ἃ ἰγυϊῃ, ηῸ 
ἀουθὺ; διὰ γοῖ {Π 616 18 Π6γῸ ἃ ΒΟΙ ΟὟ δὺ ΠΑΒΟΥ τηδίο. 
ἴῃς οὗ δ νἰτίπα ουὖ οὗὨ προοοβϑὶυ, δηα Θϑρθο οί! !ν {Π|0 
αἰθγοποο Ὀούθοη ἴῃ6 πογὰ δηὰ βδοσαιηθηί, ἰῃ ΓΘ- 
Ἰαϊΐοη ἴο ἰῃ6 ρουβοη δ ΠΥ οὗἁὨ ἰδ ταιϊηΐδίον, 18 ποὶ ἀν} Ὁ 
οοπϑίαἀοτοα, Οομρ. 1 ον. ἱ. 14-11---ΕΕἸΘΘΕΝΒΑΟΘΗ.] 
ΤΏυ8, ἰῃ ὑῃ6 οοπποοίΐοῃ οὗὨ ΟΣ ρδϑβϑᾶρο ἩῚ} θαυ! 
βἰαιθιηθηῖβ ἴῃ (πΠ6 Ερίδβι16, δηὰ ἴῃ 118 ΒΑΓΤΩΟΩΥ͂ τ ἢ 
ΘΧΡΓΘΒΘΒΙΟΩΒ οὗὨ [06 Αροβιίΐθ οἰβεπῆογο, ᾿ξ ἔτη 868 
οϑβοηίίδὶ ἔδαΐασοθ ἴο [86 ἀοοιτίησ οὗὨ ἴπΠ6 υδγόδιηε ἀἰυὸ- 
πὸῦι, θοΐα 88 τυϊΐθη δηὰ 88 ρσοδο;ϑά. 

8. (ὕν. 18-16.) Αὐ τῃαὶ {ἰπη6 ἐΠπογτο μαὰ αν βο 
ΟΥ̓́Θ ΙΩΟῺΡ ἰμ6 Ὠοδίμθι ἃ βϑασομίηρ δῇδὺ γα, 
ΤΊ ρυοαὺ ΜΟΥ] ἀ-ΘΤΏ ΡΙΓΟΞΣ μαὰ δἱοὴρ ἡ}Ὶ (06 ῬοΟρΡυΪ8- 
(10Π8 8:18 Κ6 πη 8180 6 σοὰβ δηὰ {Π6 το] ρίοπβ. 1ρμὶ 
ἀπ Βαρρίμ 688 σογΘ δουρί ἴῃ 8. Π00]8 οἵὗἨἁ ΡὨΙΟΒΟΡΙΥ͂, 
ἴῃ ἴ.6 γϑῆθναὶ οἵ [6 τογβίογθβ, ἴτοπὶ ἰ86 ἀοδίθ, 
ἃς, Τοῦτο δὰ οηβαρα, ΔΒ. ἰῃ ΟΌΡ ἀδΥ, ἃ αἀἰββοϊυἱϊοῃ 
οὗ 186 ΒρίγίτυΔ] 1176---ὦ οομΓυδοᾶ, οοηῃθίοϊίηρσ ἰΠγοπρ' 
οὗ 811 μοββί]6 βἰδηδροίηϑ διὰ αἰϊοιηρὶβ αὖ ἀοἰἶνοῦ- 
Δῃς6, ΤῺ ροΐϊηϊ (6 γγχαβ, ἴο ἀἰδβογιμϊηαὶθ οι 6 
πλαπ᾿ υογάὰ απᾶ Οοα δ. Ἐυγν (Πϊ8 δὰ [86 ΘΟὨΒοΙΘΏΟΘ 
8 ΟὗἨ δογνίοα (2 Οοσ. ἷν. 2: νυ. 11), πίοι 18 αίνοθη ἴὸ 
Ὁ8 ἃ8 ἃ ΟΟΠΊΡ438 Οἡ ἰῃ6 φ“νοἰ ἰηρ εοα οὗ 6. ὙΒθα 
ἴξ 18. ἀγουβοά, ἃ βοραγαίΐοῃ 18 τηδὰθ Ὀϑύγθθη Ὑμδὺ 8 
Βινίηθ δὰ πῇηδὲ 18 Βυαπιδη. Αὐ (18 (ἰγ ΤΩΔΏΥ, δὖ 
ΤΠοϑβα]οηΐοα 4180, δὰ αἰγοδαῦ αἰϊδομοα ὑμοτηβο ! ν68 
88 »γοδείψίεα ἰοὸ ἴα 2618, Βοοᾶυ8θ οὐδ ἰῃ [Π6 ὑΓΘ- 
ρΑΓΘΙΟΓΥ τον ο]διΐοῃβ οὗὐ αοα ἰδ 67 ουηὰ ἴΠ6 Ὀοδβὲ 88ὺ- 
ι58[λοἰϊοη οὗ ὑποῖν ποδαὰβ οὗἨ δοπβοίθησθ ϑοὮ Ἥογα ἴῃ 
ἃ Ροου αν ἀορτοο Ὀταραγϑα, ἱηΤΆΡΪΥ δηὰ οαϊπασαϊῃ, 

ΘΓ 80 ΠΊΟΓΘ ἴμδη ἰδ 6 58, Ὀδοδυβα (86 ἰδίου βθῃ- 
ΘΥΆΙΥ 6] ὰ τ[π6 ἰδ δῃηὰ [μ6 ργορμοίβ ἰὴ [6 ΜΑΥ͂ 
ΤΏΘΓΟΙΥ οἵ ουϊπατὰ ἰγραϊίοη, τ θγοαΒ [56 [ΟΣΊΩΟΡ 
οοηδοηϊρα ἱδβογοίο ὙΠῚῚ πραγ δῃὰ 16. ΤΊ ἴγο- 
αὔΘΏΥ ὑρτίχηῦ τηθη, ὈΘΙοηρίηρ, 88 ἰ0 (πον Ἔχύθσγιϑ] 
Ροπϊοη τ. ἴῃ9 ποι], δγθ Ὥθᾶγον ἰυ ἴῃ6 Κίπράοηι οἴ 
αοἀ ἴλη οἴ οΥΒ, τ ΏῸ πᾶνα ρογδρ8 ἔγοια ἱμοῖν γουτ 
ὉΡ Ἀδθὴ δβϑοοίαιθά πὶϊῃ {πΠ6 Ρίουβ. [Ι͂ἢ 11 ἸΔΠΠΟΡ 
ΘΟἸαΓΟ 68, ὙΠ] ΟὮ ἀβϑασηθ τὸ Ὀ6 ἴΠ086 ἴῃ ἩΠῚΟὮ ἀ]οη 6 
ΒΑΪν ο 18 ἰο Ὀ6 δα, οΥ ψιϊοὶ Ὀοδδβὲ οἵ [οἷν ογίμο- 
αἀυχγ, δ΄ ποὺ Θσδοῦ  ἰπο86 το Ὀγίηρ ΤΟσὶ ἢ {Π|6 
τηοβὺ οἰ! άγθῃ ἰο 16 οτὰ, Ὀοοδυδο [86 Ξρίγῖῦ ἀοραγίβ 
ἷῺ ἃ πηθιιϑυγο Ὀγομρογοηφα ἴἰο [Π6 το] δῆς ρῥ]αοοα, 88 
ὉΥ (86 Δενγβ, οὐ ἱπδυϊζυϊτίοπβ, 86 ἔογῃ οἵ ἀοοίτϊῃο, 
ἃς. (Βόοτη, ἰἱ. 17 8αᾳ.) 

4. (Υν. 14-16.) ΥΥ̓́Θ ΘΔ ὮδΓΘ αἰτηοβί ρογοοῖνο {π6 
ετον ἴῃ" Ῥαὺ] οἵ ἷ8 Ἰοδαϊηρ υἱοῦ ΟΥ̓ [π6 ροκίιοι 
οἵ Οεηίλίς Οἠγεδέλατπιδ ἐπι τοίαζίοπ ἰο «ειοιδὴλ Ολνὶδ- 
ἰΐαπδ απ ὡεα. 6 Ἰαϊζου ἃτό τὴ Ῥσορϑῦ ϑῃθιηΐῖθβ 
οἵ {Π6 ροϑροὶ, ποῦ ΟὨΪΥ͂ διηοηρεὺ ἴῃοδ6 οὗ ἱμοὶνς οἴσ 
πδίίοῃ, ὑυυὐ 80 ἴῃ ὑμ6 ἀφθηῶϊα πο ουἹὰ - [Ὁγ τι}}8 γθδβοῦ 
ἢ6 5668 86 ἱπάρτηοπῦ ΠΟῪ Ὀτοδκίηρς ἴῃ οα μθ. Οἱ 
1Π6 οἴοῦ ἤαηά, Ὧ6 γϑοορῃΐζοβ ἰῃ ἴμ6 Οδῃι 6 ΟὨσῖθ- 
(δὴ (86 ΤΟ] οσσοῦθ οὗ (6 Φονίβῃ ΟὨ τ βιΐδηβ, οὔ τ. 8 
γι οοηρτοραίίοη οὗ ἀοἀ ἴῃ Ιβγαθὶ, ΤΏΘΥ Ὀο]ουρ--- 
(4 ἐπουρὴξ ἴθγΘ Ῥυοβοηὶβ ἰἰϑοὶῦ ἃ8 ἃ τηδίίον οὗ 
σου Β0--ἰο {6 ροηυΐηθ βορὰ οὔ Αὔγδδμαδμ, δηὰ ἰδῖζθ 
186 ῥἴδοθ οὗ [ῃ8 οχβοϊμαθα Ὀγαποῖθ8 (Εοιῃ. ἱν. δὰ 
χ!.). ΤΠ οοπάϊοη [Ὁ (18 18 δ᾽ πιρΪΥ [αἰ 0}, ὁπ πο ἢ 
ΒΆΘΙ ΒΡΘΟΙΪΑΙ βύγοββ 8 ἰαϊἃ ἴῃ ν. 18 ; {πγουρ 1810} 8 
8 αυΐϊί6 [18 παίαγαὶ οοπηθοίίΐοηθ, πὰ δηΐοσβ {86 
αἴτγοὶθ οὗ 156 Ὀὲνίηθ ορογαϊίοη ἰῃ (6 τπου]ὰ {({π6 ὁοῃ- 
Ὡροίΐοη οἵ νν. 18 δῃὰ 14). Τὸ ἰθ6 Φονγ8 ψογα θῃ- 
ἰγυδιοἃ (86 λόγια τοῦ ϑεοῦ (Βοπι. ἱἰϊ. 2); ἴο Ὀοϊΐον- 
ΓΒ [ΤῸ ΔΙΠΟΠΡ' {6 08 δῃὰ Οοη 1168 ἰβ μοὶ ΤΏΘΓΟΙΥ ΟὩ- 
ἰγυδίοἀ ουὐνατα]ν {10 λόγος ϑεοῦ, Ὀυὶϊ αοα ἱμογοΌΥ 
ὝΟΣΚΒ ἴῃ ἴμοπὶ ἩΠῈ ἃ ᾿ἰνίης ρόποῦ (Υ. 18). 9 
μανο ἔδὺ8 1)6γθ, 'ῃ γοραγὰ ἴο (ἢ8 Μιἰβίοσυ οὔ [86 Κίμρ- 
ἄοτα οὗ αοά, [ἢ0 ψαποβὶβ οὗ Ῥαὺ}ἘΒ οὐ]οοιϊνο, [ἀπάδὰ- 
τηθηΐαὶ ΥἹΟῪ τοβρθοϊζηρ [86 βοιἐἰηρ δδίἀθ οἵ (6 δον 
διὰ {π0 μαγίἰοἱραϊΐομ οὗ ἴῃ Οοπ 65 ἴῃ ὑπαὶ Κίηρ- 
ἄοχῃ, }υδῦ 88 ἰῃ Αοἰϑ χὶϊ, 88, 89 νγὸ ἴ'ανὸ [06 ρθη 6818 
οἵ ἷβ διπαδιμθηΐαὶ νον ΟΥ̓Ἠ βυ ] οἰϊνα δα] νδίίοη, οὗ 
16 ἀοοσίστίῃα οἵἁ ᾿υδι 1 Βοαύοη ὉΥ ἔα, ΤΏθὴ ἴῃ ἐδ 
Ἐρίϑι]6 ἰο ἱῃ6 Ἀοιμηδὴβ δοῖμ υἱονθ δσὸ ἀςγεϊοροὰ 
)οἰμε]γ. 

ὅ. Βυὺ ἴξ τηυδὺ ποῖ 6 ἰογροίζοη, ὑΒαὲ οὐν ἱοχὲ 18 
ποὺ [06 Ἰαδὺ πογὰ οἵ {86 ἀφηςἶο Αροβί]θ τεδβροοζηρ 
ἐλό “ὥειοα. Τὺ ἷβ ταῖμον ἰη ἰμ86 ΕΡρίβι16 ἰο ἐΐ6 Εοϊωδηβ 
(ΟΒΒ. ἰχ.--χὶ,)} (δὴ Ὧ0. [28 αἱϊογοὰ {μ8ι ΤΏοσο, τι 
81} ΟΣΙΓΘΙΩΘ, 860 ἀθηΥς Ἰονα, 6 ΘΧΡΓΟΒΒ6Β 88 ὈχῸ- 
[ουπᾶ, οοηἐἴπυ]} ΒΟΥΓΟῊῪ ΟἿ δοοουῃὶ οὗἩ {π6 τοὐοοι ἢ 
οὗ Ιδγ86] (ςἢ. ἰχ. 1-8 : χ, ], 2). Ηθ Ρ]δοθϑ ἴπ6 υἱὲϊ- 
τηδὺθ δἰτλ οὗ 1118 Οθη 9 δροβι οβΐρ ἐμ (Ὠἷ8, (μὲ Ὁγ 
ἸΔ6ΔΏ8Β οὗ [η6 οοηγείοα Οσηι 68 [86 9:8 βδῃου] ἃ Ὧθ 
Ῥγογοκοά ἴο οιιυϊδίίοη (οἷ. χὶ. 18, 14). Ἠᾶδ τηδῖκοβ 
10 ἐπ6 ἀυΐγ οὗ Οφη:1}6 ΟΠ τἰβιϊδηβ ποὺ ἴο Ὀ6 ῥγουὰ δῃδὰ 
δΟΡΟΤΘ ἴῃ τοραυγὰ ἰο {1 ὁ 15} ὈτΔΏΟἢ 68. ὈγΟΪκΘῺ ΟΡ 
ΟἹ δοοουηὶ οὗ ὑπο ῖν ὉηΡο] οὗ, Ὀσσαυβα οἰμογνΐβα [ἢ 6 
ΒΔΙΏΘ ἴδίθ δγα 8 υ8 ((. χὶ. 17-22). Τὸ μἷβ αθῃε]ο 
ΟἸυτοῖ,, δοοογαϊη συ, τοῦ μ88 80 οἴθῃ, αἷηβ, δοίυ- 
Δ}1}7 (Δ]Π|16ὰ ἰηΐο παῖ πρὶ γὶῦ οὐὗἨ αδστόρδῆσθ ἱοναγὰ (86 
9.8 Ὑδίοι. 6 τορυάϊαίοβ, πη ἷβ 8ε1}1 ἴῸὸ᾽ [6 τγοβ 
Ραγὶ οηβηδγοὰ ὑμπογοίΐῃ, Β6 .).48 σαΐδος Ὀθαυρδι μοα ἰϊ 12 
ΟΡ ἰδδίς, ΟΥ̓ Σ68}8 ΟΥ̓ ΠΕΡ πα]ἷς οὐὗἨὨἁ Ἀ{αἰ ἢ Ὀοίοτο 
ἴεγδοὶ, δῃ ἃ ΒῸΡ Ἰονίῃρ Βοῖτοὸν πῃ {ΠΡ ὈΘΏαΙ δ, ἴο πῖὰ 
ΟΥ̓́ΟΣΡ ἴδ6 ὈΪπαοά ρθορῖὶθ. Τμδ ΟΠυσοΝ 68 ἃ τηϊβδοίσ ἢ 
οὗ ἔα} ἀπὰ ἰἴονο ἰο {ῃ6 6 ῊῪΒ.: 8ὴ6 88 δηὰ βῃουϊὰ 
Βαῦθ ἃ δον δ τηϊβϑίοη. [1 ΔΠΟΠΡ 08 ΟΥ̓ΔΗρΟΙ ο8}5 
(μἱς οὈἸ χαιίοι ἰ8 ἀραίῃ ἤοτο δηὰ μοῦ δοκηονιθσοα 



ΟΒΑΡΤΕᾺΒ 11. 18-16. 

κηὰ ἀἰϑομασνοί, γοῦ 650 οΠοτὶβ ἄγ Ὀπΐ [6 6Ό]6, 5]1ρ1ιὶ 
δηὰ Ὀορίπηΐησα. Τῇ Φονίδιι τι βϑίοη ἰ8 81}}} 

ἴ00 τουσῖὶ ἃ ἰμΐηρ δίσυ αγ, ρθουν: 1ὑ 18 ἴο0 [|ἰρ 
6 δυπιδίηῃθα ὈΥ͂ ἰὴ ᾿πιθΓΟ ΘΘΟΓΥῪ ΒΥΤΩΡΘΙΏΥ οἵ (δα 
θαϊϊενίησ Οδυγοῦ. 6 ταυδὺ ἴῃ [8 {πἰπρ’ ἸΘατ ἰο 
ὙΓᾺ}}ς τηοτο (ΠΥ ἴῃ ἰδ6 Βῖθρβ οὗ ΟἿΣ ἀροβϑίίο δηὰ οὗ 
1δς οτὰ Βἰπηβοι , οὗ Ὑβοπὶ ἴῃ σοίθγθηοα ἰο ὑμ18 ΨΟΓΥ͂ 
Ὀεοορίο Μαῖι, ἰχ. 86-38 βιἰδηἀβ πυϊίθη, Τῃ6 ον ἢ 
ΟἸΒΕΙΟΠ, ΓΠΟΓΘΟΥΟΥ, ἰβ ἰῃ ἃ αυἱΐο βρϑοΐδὶ 686 [ἢ6 
Ὠϊβαίοη δ'80 οὔ ΟΡ. ΕῸΓ [{ΠΠ0 ὙΘΥῪ ἰαϑὲ πογὰ οὗ (6 
οηῦ]6 Αροκῖ!ο γοϑροσέϊηρ, [ϑγδοὶ ἰ8 (8, ὑπαῦ ὑΠ6 6ῃ- 
ἔἶγε ρϑορὶβ 81}8}} γοῖ ὈΘ βαυϑὰ, ἀπὰ ἔγοιι {86 γϑοθί νης 
οὗ τε ἀραΐη 8ῃ4}} ἃ ποὺ ᾿ἰ6 ϑίγθαμλ ἰογ ἴο ἐΠ6 
πΔΌοδδ οὔ {πὸ ποιϊὰ (Εοπι. χὶ. 12, 1δ, 23 βαα.). 
ἘΠῚ5 πδιϊοηαὶ δυμνουβίοη οἵ ἴβγδοὶ 18, ἱπάθοά, ἠοῖ ἃ 
Σηϑίίον τἰδὶ ψγὰ ΟΔῺ ἰπίτοάμοο: πὶ ΟἵμοΡ ἀσνοὶορ- 
τωθηῖθ ἴῃ πο Κίπράοιῃ οὗἩἨ σά, ἰὰ 8 ουπποοίοα πὶ 
τη οομΐηρ οἵ ΟἸγίβὶ (Μαῖξ. χχίϊ. 89: Αοἴϑ [ἰΐ. 
19-21) [Ζεςΐ. χίϊ, χὶϊ;, χῖν. -ὖ. 1.1. Βα ἴῃ ογάοῦ 
ἴο [πῖβ. ἰο 840 ποιδὶπρ οὗὁὨ [6 βαϊναίοῃ οὗ ἱπαϊνί α] 
805. {πΠ6 6 8} ᾿γβϑίοη 88 ἴ0 δυο ἴδ 6 ΟΠἾΘΘ 
οὗ ἃ [Ὀγουυηηθν, δηὰ ργαρδῦα ἰΠ6 ὝΑΥ. 

6. ΤΠ6 τέβυϊὶ οἵ [86 Θοηϊΐνο ἀσνοϊορτηθηὶ οὐ ἴῃ6 
δ ενπῖϑι ροορὶο ἀυτίηρ τηοτὸ ἰπδη Βἤοθῃ σης ΓΙ 68 788 
τοῖν αἰνίϑίοπ ἱπίο 8 δείέσυίησ ταϊπογὶν (τ. 14} ἀπὰ 
δαὶ ὠπδείἐρυϊησ πια)ογὶν (νν. 1δ, 16), τἢϊοῦ ορ- 
ργοαιθαὰ δηὰ ρμογβοουϊοα [Π0 ἰογπηοσ. Αἰγθαάυ, ἰῃ- 
ἀδοὰ, δὰ (ἰ6 ργορθοὶβ ρυορμοβίοα οὗ 186 γτοιησδῃης 
γε οι δίοηθ βου ἃ ὍὈ6 οοηγοσίθα (οορ. Βομι. ἰχ. 
817-29 : χὶ, 1-10)ὲ.. Τα αἰνϊβίοη [ δολοίμπρ} Ὀοΐης 
εοοτηρί οἰοά, πόσα οᾶτηθ [Π|6 οΥἰβίβ [Δ΄ πέδολεϊάμηρ], ἰ60 
ἱαάσταρηϊ (κρίσις ἱποίυ 468 “Ἐν ἴῃ (86 ἀφδιγιοιίοη ΟΥ̓ 
}οτρβαϊ αι, ἴσου οι 126 ὈΘΙΘΥΟΓΘ ογο οἰ γεγο 
(Ρεϊα, ὅς.), τνθοτγθαϑ τοΐη Ὀαίο!Ϊ 86 πῃ] Θ Υἱπρ' Ρ60- 
ρἷ9. Τπ6 βαῖηθ τοϑυξ ὙΠῚΙ ΓΟ] ΟΝ ἴῃ ἀονοιορηθης 
81. οὗ 6 Νοὸν Τοβίδιηδηὶ ΟἸπγοῖι δηά οὗ (Π6 ΟἸ"γ18- 
Ὅλη Ὡδιίίοηυβ. Οπ ἰἢἰ8 τοϑίὶβ ἴῃ 6 ἄδορ, Ὀἱυ σα] ἔσὰἢ 
οὔ ἴΠ6 αἰδεϊποιΐοη Ὀούτχοοῃ ἐλ υἱείδίς απα ἐδλα ἐπυϊδὶ- 
δία Οὐ μγελ. Ἥ͵ 6 ἴο0 βιαπὰ ἴπ ἰμ6 τἰπ)86 οὗ βορϑγα- 
οι, δηἀ δῖὲ δἀνδποίης ἰοτηγαὰ 6 ογὶβϑὶβ. 

ἡ. ( ν. 1δ, 16.) Ιὲ ἰθΘ. τΟΥΠΥ οὗὁὨ ποία ἐπαὶ ἴῃ 0 
Μμῖοβϑβ οὗ νυν. 1ὅ 16 οὈν ουΒΙΥ ἐδαπ Οἡ α δεπίδηοϑ 
αἹ ἐᾶε Ζονά, απὰ ἀγὸ Ἵνοϊνθα ἴγοπι 18, Οορ. ὙΐΠῈ 
Υ. 1ὅ Μαῖϊὶ. χχῖϊὶ. 84: [1κὸ χὶ. 49: ἀποστελὼ προ- 
φήτας καὶ ἀπτοστόλους καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσι καὶ 
ἐκδιάξουσιν, δῃηὰ πὶ γ. 16 Μαῖι. χχῆϊ!. 82 : καὶ μξι: 
πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν, ἀπὰ ν. 86: 
ξξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. 6 ἰἴγι8 
ἔδα ΠΟῪ, ὑπάδν (86 ᾿ἰΠυτπϊηδιίου ΟΥ̓ ἴ86 ϑρίνιυ, 188 
πογὰβ οὐ 06 γὰὲ δηὰ (6 ΑΡροθι] 653 οσῃ δχρουὶ- 
ξηςα8 ογἰρίηαἱοὰ ἢ Γ[πουρί8. ΑἹ δηοίμον ἐΐτηθ ἰὺ 
πὰ3 ποτὰβ οὗὔ (86 ἴζογιὶ, νοῦ [Π6 ΑΡοβιϊθ τοοοϊνοὰ 
ἴῃ ἱπιτιοάϊαα τον δι οη8 (τῸπὶ ἤρα, [Ιῃ ἢἷ8 Θϑοδδ- 
τοϊοσίοδ] ὑοδοϊιίηρσβ τΒΙΟὮ το 8}.8}} μανθ ἰαῦδὺ ἴ0 οοῃ- 
διάοτ, 'νπὸ 5σ18}} δοὺ Ὀοὰπ κἰπ 8 οὗἩἨ πογὰβ οσοδρογαίίην, 
δηὰ αἱοῃσς πίιι τ 6πὰ ΟἹά Τοδίδπμθπῦ ργορθθογ. ΤΠ6 
δαγίησα Οἵ «9658 ΜΘΓΘ ΟΥΪΔΘΠΠΥ͂ ποῦ ἀππονη ἴἰῸ 
Ῥαυ]. ὙΠῸ Ηἶπιὶ ΠΟΥ ἰγοαυση } ϑουπηα 8ι}}} ἰὴ 8 
ἔτεος ἴοτια (ργοοοάϊηρ ὕδ6 τειιΐθη ἀδιογηϊηδίίοη οὗ 
(δεῖ). 

ἨΟΜΙΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Υ. 13. Ἐιεσεα: οτο τὸ δΒαϊά : 7 απιὶ οἷαά, 7 
Ὧ8ι7 ἰλίπὶ ὁ ἐξ οἰδλοιέ 7ον, ἰοῦ {π0 βρίγϊ, ἱῃ 

αἰεὶ Βοτίρίυγο 8 Ὑνί (θη, ἰτρο 8 08 ἰ0 8470: "8 
δακξ , δας ΗΘ ΤΩΔΥ͂ ΟὕΕΡ Ὁ6 δοκηον)οάροά ἃ8 
6 Οἴτον οἵ ἐμοβδὸ ἰογίαὶ! ργονίἀθῃοοθ, διὰ ὑπαὺ ἸΟΥ͂ 
ΜΟΙ ΤΏΔΥ Ὀ6 850 ϑθαβϑοῃοὰ ΜῈ 8α]Ὁ, {μὲ ἴπΠ6 868} 
δΔΠ Ὁα 689 διΐα ἴο αἰϊγίδυαϊθ δυρθ ἰο ἰἰ86].---- 
δ. τσ. Ηληπ: ΗΟΝ φτοδον τυυδὲ ᾿ς το]οΐοθ ἃ 861- 

; 

45 

νδηΐ οὗ (86 Τοτὰ, πθθῃ ἢ6 18 ροϑυτωϊ θὰ α͵80 ἴὸ 8668 
[γα οὗἨ ἷ8 Ἰαῦο 1 ΟΥ̓ δῖο ψὰ ρμοϊῃρ ἰο Βπὰ (Δη]ΐ 
ΊῸἢ 0.15 1ΟΥ, ονθὴ Ἰπουρῃ ἰ0 ὈῸ 8 ἸΟΥ ἴῃ ὅπ [μογὰ ἢ 
ον βᾶῦθ 17ἷο ῬΕΓΟΏΔΏΘΘ ΔΙΥ͂ σᾶυ36 ἴ0 Ὀΐδπηθ 6 ΑΡροϑβ- 
116, πιθθη, ἴον ἰ86 δ γθηρσιποπίηρ οὗὨ {πὸ ἢ οὗ τῆ 086 
ἀδᾶγ ἴο δΐτη, 6 δχ θὲ 0 ἰΠ6πλ βοιηοίῃίηρ οὗἁὨ (ῃ8 
[αὶν ἴγυ 8 οὗ 186 βρί τ} Ὀϊᾷ ηοὶ Φοβὺβ Ηἰπιβοὶ ἤτ 
16}} Ηἰ5 οαγοθ 63 οὗἨ πδβαίονον ζοοὰ (Ὠΐηρβ ᾿Π6Υ Βαά, 
δηὰ τΠρὴ οἵ {μοῖν ΟΥἹ], 1 ΤΠΘΥ Ὀαὰ Δηγ ᾽---ΕἸσοόκκ: 
Ῥουδαρβ 8026 ΟὯ6 {πίη κβ, 0 8 ῬοβαϊΌΪ6 ἴῸτ {18 
ΤΠΟΒΒΑΙ ΟΠ ΐἰΔἢ5 δὖ οὔο6 ἴ0 δοσορί δ8 ὑμ6 ποσὰ οὗ σοὰ 
ἴῃ6 ψγογὰ ΠῸΣ ἴΠ6 τηουτῇ οὗὨ δβιιοὴ ἃ οἰ θὰ Αμροϑβιὸ : 
Ὀυὺ γῆοὸ Μ|Π] γοαυΐγα οὗἩ 18 ΠΟΥ, [δῖ τὸ δοσθρὺ [ὉΡ 
Οοαβ ποτὰ δνογγιμίης ἰμδὺ ϑουπαϑ ἴγτυπι ρυ]ρ118 ἢ 
Τμαῖ (ἰπ)6 αἶϑο δὰ 118 οὐσὴ αἰ θοῦ 1686, Ῥαὰϊ νγὰ8 ποὶ 
Γοραγα θα οἱ ΤἬΘΘϑα  οη ἶσα ἩΠῚῚ αὐἱΐρ [Π6 δαπη6 ἀσρτοθ 
οἵ τοϑρθοῖ ἐπᾶὶ γ͵ὸ ΘΠ ὨΟῪ [66] ἰοναγαὰ Ὠΐπῃ, Ουΐ- 
ΑΓ ΪΥ ̓6 τγᾶϑ ἴ0 ὈΘ Ἰοοκοὰ Ὡροῦ 88 ἃ πιθοθδηΐς (ν. 
9); ἱπτ Ρ ΪΥ [Π6 ΟρΡροίκίοη μΠ6 δὰ ἴὸ δῃάυγα ρᾷνθ 
πὶ ζτθαῖ ἴγου]0, ΤΙ δοοθρίδηοο ἰῃ ἴπ 686 οἰΓΟΠ.- 
Βίδηοοβ οὗ .ἷ8β τογὰ δϑ ἴῃ ποτὰ οὗ ἀοἀ νγὰβ ῥγο- 
τηοίοα ὈΥ̓͂ τΩθ4}8, (δαὶ που] 8{1}} Ὀ6 οἤοῖόήνα ἴῃ [ἢ 6 
6880 Οὗ ΟΡ Θχροβίκποηβ αὖ (89 ρῥγοδβοηΐ ἀδγ---ὍὉ 
ΒΟΔΡΟΠίηρ ὑπΠ6 βετὶρίαγοθ, πϑοίμοῦ [Ππ086 ἰμΐημθ ἀγὸ 
80 (Αοίβ χνὶϊ. 11) Ὑμαὶ δὲ Ἰϑαϑὲ δοοὸρὶ δ8 Θ0ἀΒ 
ποσὰ, ποῖ (ποι. σληδὲ 80 δοοορὶ ΝΪΠὮ [Π6 ΘΟΠΟῺΣ- 
ὕθῆο0 ΟΥ̓ (ὮΥ̓ Θοῃδβοίΐθη06.--- 6 ΔΡΟΒΙΟ]Ϊς πογὰ (86 
ποτὰ οἵὗἩ [86 Βί 16) ἰ8 ἀοα 8 πον, δῃὰ οογι 65 ᾿086 1} 
88 διιοῦ ὈΥ ἰΐ58 Ὀἰνίηθ, δρί για] πουκκῖης ἴῃ δ (189 
ἩΪΠ688 οὗἨ (Π6 ΗΟΙΥ ἀἸγο81).---Ε008 : Υοῦ Θχροσίθηοθ 
ἃ Ὀίνῖπο πογκίηρ πιο χοῦ, Βοίογα γοιι Ὀοϊονοα, 
(86 Γ0 νὰ ποηθ οὗἁὨ {8 Ὠἰνίπα πογκίηρ. [ὑ οχβϑ 
μὨ]]6 γου Ὀοίΐονθ, δηὰ ὄνον βίποθ γου Ὀοϊίονθ. Υοῦ 
66] ἴζ, δηἃ ΤΑΥ͂ ἴῃθΏ66 ἰπέον ἰδδὶ τθαὶ γοὺ Ὀοϊΐονο 
8 ὑπμ6 πογὰ οἵ Οοα, ---ΤῊΕἙ ΒΑΜΕ: [8 ἴὃ ποῦ ἴῃς οἴεοῖ 
οὗ (πΠ6 Ὠι᾽νὶπο πογκίης, ὑΠϊ8ὺ γοῦ σδῃ ΔΙΙΟὟ ΥΟΌΓΘΘΙΥ65 
ἰο Ὀ6 Βαγαβϑϑοα ὈΥ͂ ρΡΘορὶα οὗ γοὺῦ παϊΐοι, τὶς οαΐ Π6- 
οοταΐηρ ὑΠΟγΟὺΥ ἀἰϑῃσαγίοηθα οὐ οηταροα ἢ ἯΤΟ 8 
δῖ ΔΗΥ͂ [ἰπ6 Β66Ὼ 118 ἔγαϊϊ οὗ ὕπο δριτῖν πὶ δῃ υη6- 
Ἰανίηρ ἀθηι]ς οὐ δον  Τῆυϑ [86 ρΡαιϊΐοποο δα διῇ 
οὗ τἴΠ6 βαϊπί9 (Βαν. χὶϊ. 10; χὶν. 12)-ί 686. ἵτο 
τηδίη οἰθπιθηῖϑ οὔ ἴπΠ6 βυβογίηρ δῃηὰ οοηπίεοηαϊηρ 
ΟΒατοΝ--ταγο ᾿ἰκον ἶθο [806 τηδΐῃ ρῥτοοίβ οὗ ἴπ6 ὨΙνῖη6 
οὨαγασῖον οὐὗἨ ἢθγ ἰουηάσιίίοῃ, 88 Ἰαϊὰ 1 ἴ86 δροβίο]ἷο 
νοτὰ. [Ιἡ τ ἷ8 δθῆϑα (86 ΟΠυσοῖ 8 186 Ῥτγοοῦ οὗἩ [89 
Ὀὶνίῃθ οπαγδοῖου οὗ βουριαγο (οομρ., αἱ οἷ. ἱ. 6, ἢ, 
Βοοιγίηαὶ! Ῥυγίποίρ]οθ, Νο. ὅδ. ΤῊ 8 18, ἰπάδοα, πὸ 
δἰοτίουβ ργοοῖῦ, βιιοἢ 88 τας δβίγιϊζα ουϑῇ (16 παιαγαὶ 
Β6Ώ86, ἴ08 ΠΊΡΓΟΙΥ͂ Ἰοσὶσαὶ Οὐ ταδί ποιηδίϊοαὶ ἀηΐογ- 
υἱαπαϊΐηρ. οἷ 016 ΘΟΠΙΓΑΓΥ͂, Ὁ 8 ἃ Ῥτγοοῦ του ΠῸΡ 
Πυμ δου. Βαῦ {Π6 ΥΟΥῪ ἕδοϊ ἐμαὶ (πΠ6 ΟἸυγοῦ οὗ 
Φεβιβ διηϊαβὺ 4}} ἀδργαβϑδίης δηά δάγογβα οἰγουτω- 
δίδῃηςθβ, δηὰ το Πανίησ ἰὯ6 ᾿ΏοΪα ποσὶ ἃ ορροβοὰ 
ἴο δον, 8.}}} δηάυτοθ, ἰ8 ἃ ὑγοοῦ {πὶ δι ρογπαίυσαὶ, 
Ὀϊνίπηθ ῬΟΥΤΘΓΒ ΠΡΟ τυ ]6---κἧἰλΠια. δοθυ8 Ὧ88 ρίνθη ἴἰὸ 
ον 106 σίουυ πιο Ηθ τϑοοϊγοα ἥγοτη ἴπ6 ΕαΙΠΟΥ 
(ΦοδΒη χυὶ. 22: 1 Ῥεῖ, ἷν. 14).-Ο 6. ργοδοῃηθα ποτὰ 
8ἃ5 ἀοἀβ πογὰ (οοῃρ. 0κ6 χ, 16): αι {18 ἴη- 
οἰπάσθ, 1. [ὉΓ Ῥγθδσθοτβ (866 Ὠοοίτγη4] Ῥχγίποίρ]68, 
Νο. 2), 2. ἴοὉ ὨΘΆΓΟΙΒ: 8. [86 ΟὈἸ Καϊοἢ ηοῖ [0 ΘΑΥΤΥ͂ 
[Βοιηϑοῖγοθ ΜΠῊ πα θγοθοθ οὐ δύϑθῃ οἱ δηβί τ ΟΙΥ 
ἰονατὰ 6 ποτὰ, Ὀὰΐ ἰο τϑοοῖνο ἰΐ 88 ἃ γϑαὶ τηθϑϑάρσο 
ἴτοπι αοα αἰνοπενο! Υ δὰ πὶ] ΡΥ ; Ὁ. [116 Ὀϊοϑδίηρ, 
[παῖ ἔγοτα ἴΠ6 ττογὰ ἰῃυ8 τοοοϊνοὰ [Π6γῸ Ὁγοοθοὰ ἢ)- 
γἱηθ ἰπβυδησοβδ ὈΡΟῺ υ8.--Ρ ΣῪ}: αοἀδ ποτὰ οδη- 
ποῦ δ πιϊδουῦ δὲ δηὰ ἔγυϊξ, ὙΒογονοΡ ἰδ 5. Ὀὰϊ 
ΔΙΙοοα ἰο συΐθ, ΔΗΥ͂ Το ἴμδῃ ὅτ δὰ ἸἸροῦ ἴῃ οοἱά 
δηἃ ἀδυκη655,---Ζ ΝΟΣ: ΤΠ6 Ρογβοουΐϊοτβ οὗ αοα Β 
πογὰ, πῃ οὐδ ἴο γοηάθὺ ἰὺ οἀΐουδ, μὰ ογσαγὰ {86 
Ὠδῖη6θ οὗ [κι Σ οὐ ΖΜ Ωρ). ΤΏΘ Ὀοϊΐανοῦ ΔΙΌ 6 οΔ ἢ 
ἀϑοῖάθ τμοῦθον τ 8 οἶδ ποτὰ οὐ ΤοΔ : ἰδαὶ ἰ9͵ 



46 ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῈΕ ΤΗΕΒΘΒΑΙΟΝΊΑΝΕ, 

ὙΏΘΙ αοα ποῦκϑ ἰπ {Π6 ΠΘΆΓΟΙΒ, δΔη ἃ ΔΡΟῦΒ65 δηά 
αυϊοϊκοηβ πιιδμ ἰμθηλ 86 οχίογηδὶ, ργεδομοὰ πογὰ, 
80 (δαῦ ἃ ΠΟῊΝ Ιηδὴ 8 ὈΟΓΏ. 

Υ, 14. 8.66 οἢ γ΄. 18.---Εο08: Νονίοῦβ ἴῃ ΟἸγῚ8- 
ΟἰΔΏΣ ΟΥ̓ ΓΟ ΘΟΙΩΣΔΟΙΪΥ͂ Βραγοὰ ὉΥ ὑμ6 μοσὰ ββδγρ ἰγὶ- 
αἷ8.: Ὀυΐ (μ18 γὰβ ποῦ ἱμ6 οχρογίοποα οὗ {86 ΤΊθδδα- 
Ἰοηΐδηϑ, 6 [ογὰ οἴϊοι ἱπάοοα ἐποπίηρ (μαι Ηδ6 ἀοα8 
Ὠοῦ ΔΙΝΔΥΒ δοῖ δοοογαϊηρ ἴ0 οὁη6 τι ]6.---Τπουρὰ ἴα 
ΟἿ» ΟἸιγιϑιίδη που] το θη Β ἃγθ ἴῃ ραγί οδδηρσοὰ 
ἔγοτω Ὑδδὺ {ΠΟΥ͂ ογο ἤθη, γοΐ οὐΘ ΠΟῪ 8180 [6 
οομγοσὶ 48 οἴνδῃῃ ἰοὸ βυβέγ, δηᾶ (πδὲὶ βευογοῖυ, ἔγοσα 
κἰηϑῆθη δηᾶὰ οἵδοῦ οοιραηΐοηθβΌ Βυῦ ἰοξ ὕ8Β 6 
ΚΒΟΓΟυ ΡΥ Ραποίγαιθα ὮὈΥ͂ ἴἰ06 ρόνοσ οὗ ἰῃ6 Ὀὶνὶπο 
ποι, δηάἀ πὸ 8416 ὑπΟΓΟΌΥ ομρϊοὰ ἰοὸ Ὠραγκοῃ ἀπο 
αοἀ τλοτὰ ἔμ ἀηΐο (Π6 ἀραγοβὲ οὗ θη, ΤΏΘη ἴοο 
Βαανα ν᾿ ὑπ6 Ὀοβὺ Βορὸ οὗ ἀγανηρ αἴ ον ὰ5 ἐμ 086 60η- 
ποοίρα 11} υϑ, πΘη (ΠΟΥ͂ 866 ΠΟῪ {π6 ἰὑσυΐῃ 18 58- 
οὐρα δῃὰ ρῥγεοίουβ ἰὸ υ8 ΔΌΟΥΘ 411 {πὶ ῃρῈ 6586; {18 
ἰηϑρίγοθ ἔμ} γϑὺ πὶ} τοϑρθοῦ ἴον ἰδ, ἀμὰ δμοσσασα8 
ΡΟγθαρ8 ὙΠ} Ἰοτα ἰο }..- Ἔ ΒΕΝΟΕΙ, : ΤῈ βδιοὸ ἔγυϊία, 
{Π6 8216 8 ΠΟΙ ΟΠ, (6 86106 δχρογί 68 οὔ Ὀα]ΐον- 
οΥ5 οὗ 8}1 ρίϑδοοβ απὰ ἰἴτηθ8 αὔογά δὴ ϑχοϑ]]θηὶ οΥἱθ- 
τίοη οὗὨ ουδῃρθὶὶοαὶ συ ὶῃ.---οο08: Α να οὴν ὑνονν ΟΓ 
ἃ ΒΟΙΞΟΠΟ] ἃ οὗὨ Ὀ6] ΟΥ̓ ΓΒ. ΤΩΔΥ ἴΔΚ6 οομίογί ἔτοτῃ {86 
Θχαπιρὶα οἵ οἰδοσθ, δηὰ, ἴῃ Ῥαγίϊουϊαν, οοηνογίβ ἴῃ 
ΟἸτιβυ δ ΕΥ̓͂ Ππια ῦ ἀο 80 ἴγοιτῃ {6 Θχϑιῃρ]α οὗ οἱάδν 
ΟὨΥἸβ Δ η8.--Ζυνινσαι: ΤΠ 6. δαγοῦοδ ἰὼ Φαάσα Ὀ6- 
Ἰϊονοὰ ἤγβὶ ου ἴ6 [οσὰ δοβυθ, πὰ (θη ἴϊπα ΟΘ 1168 
αἶ8δὸ [ΓΟ] οσοα μοι ; ἱΠοῪ ἀϊὰ ποῖ, ἱδαγοίογθ, {01 
εἰϊὸ Βοπιδὴ σἤυγο οὐ (6 Ῥορθ. [Μογθονοσς, {Π6 
Ργοπηΐβο ρίνοηῃ ἰοὸ Ῥοίογ, Μία, χνΐὶ. 18 84., νγὰ8 ζ]- 
ΠΟ ἀ ἴῃ Ψογυβαίοιη αὖ Τορηϊθοοθύ ἀπὰ δοσαγάβ, Αοίβ 
ἐϊ δαᾳ., ποῦ ἴῃ ἘΟΓΏΟ.---ἸΠἸ σΘΕ ΝΒΑΟΗ. 

[ΜΑΤΤΗΚῚ ἨΕΝΒΥ : Τὴ6 σΓΟΒ8 ἰ8 [86 ΟἸγἰ βυϊδη Β 
ταδτῖ : ἱἔ τὸ ἃγὸ οα]]δὰ ἰοὸ βυ δον, τὰ ἃγὸ οδ θὰ ΟἹ] 
10 ὃὉ6 [0] τ οὗ Π6 οἰαγοθο8 οὗ αοὰ; 80 »εῦϑέ- 
ομίοα ἐρι 1" Ῥγορλείβ ἐδαξ τοῖῦ δον ψοι, Μαίϊ. τ. 
12.---ἰ 1. 

γν. 1ὅ, 16. Οπ (δ6 268, 8.6 Βοοίγίηαϊ! Ῥγποὶ- 
Ῥίεβ, Νοβ. 8ὃ-6.--ἼἶῺς εἷη οὗὨἨ ἴπ6 δον 'νὰ8 ρου ἸαΥ 
δτίονουδ, ἀπά τῆοσγὸ στίονοιβ ἔθη ἔἰαῦ οὗὨ [86 ἀδῃ- 
{Π608; ἴον ἰδ οοηβίβίθα ποὺ τ ΓΟΙΥ ἴῃ ἴπ6 ἀοίηρ οὗἉ 
6Υ}], θὰ ἴῃ ἴΠ6 τεὐοσίίοη οὗἨ [86 Βοῖρ οὔἴεγθα ἔῃ) 
δραϊηβῦ 86 ΟΥἹ], ἴῃ {μοἷν ΠΟΒΟΠΠΥ [0 {1:6 ἸΘΒΘΘΏρΡΘΓΒ 
οἵ Ββαϊνγαϊίοῃ, ἱπ παγάἀθηΐηρ ὑμοπιβοῖνοβ δραϊπϑὺ ἐπ 
ΦΤΟΣ ὨΟῊ ἀπὰ ΕἰσΟΣ σουθιδιο8 δηὰ ποσθ υγροηὶ 

ἰην ἰδιϊοηβ οὗ αοα (αι, χχὶ. 88 βηᾳ. ; χχὶϊ. 8--} 
Ιπάφοά, (ῃ6 τϑαὶ βίῃ 18 ὑπθο]ϊεῦ (Μασ χνυΐ. 1δ μα. : 
Φόδα χνΐ. 9; νυ. 46 βαᾳ.). Ὑγλιδὶ τγαβ ἔσθ, ὑπογοίοσγο, 
δὶ ἰμαὺ {π)6 οὗἉἨ {16 96 108 18 ΠΟῪ ἴσυθ οὗἩἨ ΟἾ ΓΒ. 18}8 : 
βῖποθ ὑ86 ᾿ἰχἢὺῦ ΒῃΐΠ68 ΠΟῪ [ὉΡ 08, [Ὁ υ8 8 ἴη6 ἀδγ οὗἁ 
ΒΔ δ οη.---ΒΕΝΟΕΙ, : ΒΟ ΌΟτΤη τοϑἰβίδποα ἴο ἰδ ποσὰ 
8 ἐδδὺ τ ΠΙΟὮ ταοβὺ οὗ α} 8118 Ἂρ 16 τηθδξῦγο οὗ βίῃ. 
Αμὰ ΕΙξσεα: Ηδ πῇῆο πορίοοῖϊβ 85. οσ βαϊνδῖίοι 
στυΐύρεβ ἴο 866 ἴῃ ΟΥΠΕΙΒ στθαῖον ΖΘ 8] ἔῸΓ [Ποὶγ βαϊγα- 
ἴοῃ : δπὰ 80 ΟΥ̓ ἰῃ6 ρογβοουϊΐζοη οὗ οἰποῦβ 18 ἰῃ6 
ἸηΘΑΒΌΓΟ ΟΥ̓ 5158 ΟΟΣΤΩΙΏΟΏΪΝ Ἀ]1εὰ υρ.---ΒΙΕΡΕΙΓΗ : 
Τὸ Ἰονα Οἰιγίϑί, δηὰ ἡδὺ δίοῃθ, 8 ἐγυὶγ ἰο ἴονα δυ- 
ΤΟΛΉΪΥ : ἴον ἰσὰθ Πυτδη τ 18. ἴῃ Ηΐτ δ'οπο, δηὰ ὉΥ͂ 
ΗΪ8 νογὰ ἰδ ἰβ ργοραραϊθα δηὰ ἰγαϊηβά.-- -ΤΉ ΘΓ ἰ8 
ΔΙΏΟΝΩ; υ8 ΟἸ βία 180 ἃ θυ δ ἢ} 6 γα 1 γ, τ ΒΟ ἢ 
(θη Κ5 ἴοὸ Ρααβ αοὰ ΟΥ̓ ἀγανίῃρ [Π6 οἶτοϊθ ἴῃ ΒΟῺ]Θ 
ΟἿΘ 86Π86 ΥΟΓῪ ἰἰριις, ΤΊ Β ἰ5 8 208] ον ἀοά, Ὀὰὶ ποῖ 
δοοογάϊηρ ἰο Κπονίοάρε (Εοτῃ. Χ. 2), ἃ Σθ8] ψ οι, ἃ8 
αὶ (0.6 ὅοντα, 18 οὐ οομποοίοα ΒΟΙΏΘΙΠΟΥ Ὑϊ} 86]- 
ΤΙ Ὠἰδουβηθβ8 (ν. 8), δηὰ ἀοθ8 ποῦ ἀυ]} υπαογβίαπα 
ΟἸιγϑὲ 88 [86 οπὰ οὗ ἴμ6 ἴανν (ν. 4η. [ὲμοῦ 8 δ᾽]οῦν 
ὅτασοθ ἰο Ὀ6 ΓΟΆΙΪΥ ρτϑοο, ΔΠηΠἃ τΉι 5.411 τϑοορηὶζα ἷξ 
δἷβο ἴῃ 118 ὉΠΙνΟΥΒΔΙ ΠΥ, ΟΣ ΜΠ|Ι τὸ ταδῖζο [8}6 5πίγαὶξ 
ξϑαία 60}}} βἰγαΐϊουύ. Ὑα Ἰθαάγῃ ἰο υπὶί τὴ ἃ εἰσίος 
οοηδϑίθηοθ ἃ Ῥὶὰ Ὠδθαγὺ δπά ἃ ἔγθθ νἱβίοῃ.---ῬΕΑΣΕ : 
αοα βοϊάοτῃ Ῥυῃίβηοβ ἰῃ6 βγβὶ βἷπ, Ὀυὶ δ βυδοσα 
ἰμἰαυἑ Υ τἢ0 τηουπὺ ἴον 8 οουίδϊῃ ρουϊοα δῃὰ ἰὸ ἃ δ ὺ- 
ἰδίῃ ριίοἢ. ὙΥΏΘΩ 1Ὁ Πα8 τοδομοὰ (Π6 χηραβῦτο χοᾶ 
ΌὉΥ Ηΐπι, Ηδ Ὀγθᾶκβ ἰῃ τὶ Ηΐ5 ἡυάρστησῃῖ , Ὀυΐ ἐμ ὲ8 
Ἰἰχγαϊῦ 18 μοῦ ὙΘΥΥ͂ αἰβοοσηο Ὀοίοσα ἴἢ6 ονοηῦ. ΕὌτ͵Ὸ- 
ΤΟΚΘῺΒ οὗ ἰΐ, ΒοΟΎΘΥΟΥ, ΔΙῸ Ὠοὺ ΟὈΒΟΌΓΟΙΥ (0 Ὀ6 ἴῃ 
ἔεγτοὰ τοι, 0. δχδρὶθ, {86 Ιοηρ ἀυγαϊίοη δὰ ἢοῖ- 
ΠΟΌΞΏ688 ΟὗὨἨ [Π6 Β'Π5, ἔγοτῃα οοῃπίοσωρὶ οὗ [6 ΣΙΘΌΙΥ 
Ῥγοδογοά συρθδῃη8 οὗ ρτδοθ, ἴτοῃῃ οὐάυγλου, ἄς.--- 
Βυκκιττ: [0 18 ἃ βίησιυϊαν βυρροτὶ ἴο βυδοιϊηρ, βαϊ πίβ, 
(ο Θομϑί ον ἐμαὶ ΟἸγίδί δηὰ ΗΪ8 Αροϑὶὶθβ βυβδεγεὰ Ὀ6- 
ἴοτο ἵμθσω, δπὰ ὈΥ Ηἴβ βυ βου ηρΒ δ88 βαποι Βοα ἃ εἰδῖθ 
οἵ αἴπδιοϊίοι δὰ ρογβοουϊἝοη ἴοὸ ἐδότη.-- τὶ ερὶ γι οὗ 
Ροσβοουϊοη Βοοβ οἤμηθα ἰὼ σὰρ ἰπ ἃ δἱοοά, 
8ηἃ Ρ85568 ἴτοῦ ραγϑῃΐ ἴο ἢ ἃ (του ΤΙΔΩΥ ΚΟΠΘΓΑ- 
ἰοη8. ΤῊ Φὸν8 ΗἰΠοα ΟΠ τβί, βύομθα ἴΠ6 ῥγορδοῖα, 
Δα ρογϑοουϊοὰ (86 ΑΡΟΒΙ[68. ---- ῬΔᾺΪ Τα] κΚ8 ΤΏ] 
(Ππαὶ δ ϑιιθηιθ8 (0 ἰῃ6 Ῥγοδομίηρς οὗ ἴι6 ροβροὶ 
αι ἰῃ6 οὈδιϊπαὶθ βῃβοάάοτσβ οὗὐἠἨ ΟἸσῖβι ΒΒ ὈΪοοῦ - 
ΠΟΥ͂ ἅτ δηγο θα διμοηρδὺ [0.6 ολρίΐδὶ θῃθιιΐοβ οὗ 
ΤΑΔΏΪΚα.---, 1,.] 

Ππ. 

ση. ΤΠ. 17--0ὉΒ. ΠΙ, 13. 

ὙΥΒαῦ Ῥαδυΐ ἀϊᾷ ἴον [86 ΤΠ ΕΒΔ ΟΠ ΔῈ 8 ΔΊΟΥ 818 ἀδρατίαζο. 

σε. Π. 11--20. 

1. Ηο δᾶ οδοῦ δῃὰ δραὶω δασῃ ει Ρυτροσοᾶ ἴο οοτδθ πϑίο τδοπι, θυ τγδ8 ἰηδοχοὰ, Σ 

17 Βαῦ τῶ, Ὀγοίθγομ, Βοΐηρ ἰδίκοη [παυὶπρ Ῥθθη Ὀστοαγθα ΌΥ βαραγδίϊοη] ΨΊΌΤΩ 
π᾿ [ῸΓ 8 βιιοτγῦ {1Π|6, ἴῃ ῬΓΘΒΘΠΟΘ, ποῦ ἴῃ Ππρασῖ, Θηἀοανοῦθα 0Π6 ΤΏΟΤΘ ΔΡῸΠΔΠΕΪΥ͂ Ὁ 

18 [μμο ΤΙΏΟΓΟ δῦ. 6Πα. 10 866 γοῦΓ ἴλοθ ψἹ στοδῦ ἄραῖτο ὙΥ̓Βογοίοσο᾽ πὸ ψόοῦ]α 
νὸ [π]ϑῃοα ἴο, ἠθελήσαμεν] δοτηθ ππηΐο γοῖι, ασθῃ 1 Ῥαδυΐ, ὁὔοθ δηᾶ ραίη [Ὀοϊἢ 

19 οῃο8 ἃπᾶ δρδ]η, καὶ ἅπαξ καὶ δίς] ; Ὀαὺ [8η4,͵ καί δδαΐδῃ ὨἰηΔοΓοα 8, ΕῸΓ τ ηδί 15 
ΟἿΓ ὮΟΡ6, ΟΥ ἸΟΥ͂, ΟΥ ὁτόονγῃ οὗ το]οϊοΐῃ 

Τρ εύοι, ἔμπροσϑεν] οἂὖν Ἰμοτὰ 968ὺ8 ΟΣ " [γα 4180, καὶ ὑμεῖς]. ἴῃ {Π6 ῥγόβθηοα οὗἁ 
[σ]ονγηρ] Ὁ Α4γ6 [Ογ αγ67" ποῖ ὀσϑθῆ γα 

20 αὖ ΗΒ οουπυιΐησ ἢ ΕὟΥ γὁ ἃΓΘ ΟἿΤ ΡἹΟΤΥ 8πα ἸΟΥ. 



ΟΒΑΡΤΕᾺΕ Π]. 17--20. 

ὃ τ 17.--ἰᾳ- ἀπορφανισθέντες τ ΑΝ ψοῦγῶ 6 
Τὴο ἀουῦϊ]ο ἀπό οταρ βείπκοα {116 οὗ δορδσγηιίοι ; ὁ 
Ῥεῖδ, ΕΒΙ)οοῖ, Καὶ διὰ ΟἴΠΟΓΕ : ἐόγπ πὶ ψοῖ ; 
εὐφδα, Ἔρυ δ θυ  ρν ἀμενείρε αι αν γἱ δὰ ἰοὰ»»-. 1,1. 
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ΟΟΣΤΏΔΕ : ὠὀξάμο ρος Ὁοπ ἐμοὶ; Μαυρδηπ : “ ἸΣἰΟτΟΙΥ, ουρπαπεαὰ 7γονα ψομ." 
ανισϑ. Θ 

οὐ!6 αὐάίηρ, απὰ δεγεαυεά. Φομποῖϊ : δεγεατεὼώ ἴη ὑεΐπρ ἰαζεη 7τοια 
ἴης οὗἨ Ὀογοδνοηιοσΐ δηὰ ἀοκο]αἰϊίοη μοῦ οησυρᾷ,--. 

ἀν 17.--ΓὙἼῈ νεῤὰ ταδὶ ὕγθεῦ, “ὁ ῃτονίηα ἐδὸ ΘἸΙΏΡΒΒΕΙθ ΤΏΟΤΘ αἰ δ πο Υ οἡ ἐδ 9 πον σδμηπααπίῖν"" (ΕἸ]᾿οοἵ).-΄σ. 1,.] 
3 Υ. 18.-- 1ὐποιαδησ [Γἰθομβοπάοσέ ἰὰ ὑπὸ πχδὶ διὰ ἰδἰοδί οἀϊ(ίοιϑ, ΑἸέοσά, ΕΠ|1οΟ16] δπᾶ 

οἴδεγα, τεδὰ, αὖος 5ἴη. Α. Β. Ὠ.} ΕΗ, α. διὰ βοῃὶθ οὐδοῦ σρδμιδοσρίθ, διότε͵, ἩΠΟΣΟΩΒ Τὐβξοπαπάογί (ο, 3), 1)6 δ οῦίο, 
Ἐείοδο διὰ οἴμοσβ, τοίαΐῃ διό οὗ ἐμ6 τοοεϊγοὰ ἰοχί. αὐ Θ:Υ σαΐο διότι τιιδῦ ὉΘ ΞΞ ὁπ. τολί οὐ ἀσοοιιπί, ἐλιετ ογε, διὰ δὸ 
οηπἰνδιοας ἴο διό, 5 1 ὕποτλθοτι 8130 ΒΌΡΡΟδΟΘ; Ὀυδ ΘΙΟΎΒΟΣΘ διότι 16 πὶ ῬΘῺΪ - δοοαῖεδέ; ΘΟΣΩΡ. ἰπ οογ ἘΡῚδ616 οἱ. 1. 
Β; ἱν. 8 

Βοο ἐδοὸ ἘΠ ΡῚ8ἢ ΐ απὰ 2 Οος. νυἱΐ. 4; Θοταρ. 8]5ὸ ΒοσΏ. χύ. 17, απὰ [89 βου οσΑ] ἰχιπέθτ 69 4Υ͂, 19.--[καυχή : ἸΆΤΕΊΒ; 
( ουϊ οὗ 195) ἴῃ Ἴ6Ν ἐδὸ ποῦπ ἰβ ἴῃ Οὐν τ σβίοῃ γοηαογοὶ δοαδέίησ.--. 1,.} ν.2 

Υ. 19.--{Τ|ο 

ἘΧΕΟΘΟΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΓΙΟΛΙ,. 

1. (0. 11.) αὶ τϑ.--- μέις, ορθδεῖο ἴῃ (861 
δηἀ ὉΥ [8 ροκ οι ἐπ ἔγουΐ : 448 ἐο τσλαξ σοπΕΥ̓Ή8 υι8. 
ανΐὴσ βροΐοη, νυν. 18-,6, οὗὐἠ ἐμ ΤΠΟΒβα] ΟἾΔ Π8 
(οὐ. ἰμ6 ὑμξις δἰαηάϊηρ [Ὀγοσηοδὺ τὶ "ἢ 1 Κ6 οὐαρῃᾶ- 
εἰ5 ἴῃ ν. 14), Ῥδὺ] δραΐῃ σϑυθσίϑ ὑὸ δἰ πλβοὶῦ, ἰῃ ΟΡ ΘΓ 
ἰο ἀο Δ ΎΑΥ͂ ψὶτ ἃ βοοουα ἱπηρυϊαιίοι οὗ ἀουθί, 8 ἰΐ, 
δἰποα ἢ6 μ88 Ὀδοὴ ρΟΏΘ ἔγοῦ ἴΠ6 ΤΠΟΒΒΔΙ ΟἾΔ}, ΔΙΓΟΓ 
(ΠΟΥ δὰ Ὀδοη σοϑα ν ρογϑυδάοα δηὰ πῸΠ οὐοῦ, ἢ6 
μδὰ Ἰοῦς οὔ᾽ οσατίηρσ ἴοσ ἴθ. Θιωρίείοποηι οοπέδηιζωδ 
εἰ πεσίσεπέδα ρ»γανεηὶέ (ΟΑΛΙΤῚΝ ; Βιγ ]ΑΡΥ ῬῈΤ 
δηὰ ΟἸΠΘΓΒ). τυ», 88 ἴῃη6 β'γϑὺ βοοϊΐοη (εἰν. ἱ, 2- 1. 
16) αἰκοίςμιοβ ἴῸΓ υ8 ἃ ᾿νε! ρἱοίαγο οἵ Ῥδὺ}}8 το ἰηἰΒι υῪ 
αἱ Τμοββϊοηΐοα δπὰ οἵ ἰπθ (υυπάϊηρ οἵ ἴ[μ6 οἰ υγοῦ 
ἴθοτγο, 4 1κ βκοίοι 18 σίνοη ἰπ (0Ὡ6 Ββοοοηὰ βθοίοῃ 
(ἃ. '1. 117-||}},. 18) οὗὨἨ [26 τολῆπον ἴῃ ποι, ἀυτίηρ 
ἴδ6 ἰηπίοσγναὶ οὗ βδοχθ δἷχ τῃοητῆβ ἰπαὺ .)Δ8 Β' 06 
εἰδρβοά, ἰ86 Γουπάον οὗ μα σὨυΓοἢ 848 σἀγοὰ ἴον ἰΐ 
διὰ Ὀσδοη δοϊϊνα ἴῃ 18 θομΔ!Π, ΤὨῊΪ6 δυι ποποῖο ἰηἴον- 
τηδιΐοη γτοβροοίίηρς [86 Αροβί]οἷβ ἀοίΐῃηρσβ ἴῃ [6 οβἰδὺ- 
3ῃηπηθηῖ δηὰ σϑασης οὗἨ σῃυΓΟὮ 68 8 οὗἨ ΒΘ Ὦ γ]θο.--- 
[ἡμᾶις, τοδυιηθα ἴγοτῃ τ. 18, πα ΠΟῪ οοῃίΓαϑιοά--- 
δέ--- πὶ (ἰΠ6 ρογβοου(ίησ 96 }018 οὗ νυν. 1ὅ, 16. 80 
ΓΟΧΕΜΑΧΝ, ΑΡΌΒΡ, Ε.ΠΙΟΟΤΤ.---« ἃ. 

9, Βοχοανϑὰ οἔὗ γου.---ΟἩΒΎΒΟΞΤΟΝ : Ῥαὺ] ἀο068 
ποὶ ΒΑ αἰδα, Ὀχϊ τοσθ ἰηδη ἱμᾶῖ. ᾿Ορφανός 
δυὰ ὁ ῳ 8216 ΟΥ̓ ἴῃ (.θ οἰδββίοβ υϑοᾶ, ποῖ 
ΤΏοτοῖν οἵ οἰ άσοη Ὀογεανθὰ οὗ {πον Ραγοηίβ, Ὀυὺὶ 
4160 οὗ μῬαγοηΐβ Ὀοσοανοὰ οὗ ἱποὶν οἰ]άγοηῃ, δηὰ ἴῃ 
οἴδοτ βἰτα αν τγοϊαϊΐοθθβ.Ό ΤΠ6 ΘΧΡρΡΓΘΒδίο. 8 Οη6 Οὗ 
ἰομοστιοββ, δη ἃ ὈΘ]ΟΏρσΒ ἴο (6 ΒΔ016 ΟΑἰΘΘΌΓΥ 88 (ἢ 6 
ἔρυτο οὗ τι6 τοῖμοῦ (τν. ἤ, 8) δηὰ οὗ (πο ζαίδου (ν. 
11) [δο ἰδὲ Ῥαὰ] ἀο068 ποὶ ΓΘΑΙΥ οομραγο αἰπι86  ἴῸ 
8 ΟἾ]ὰ, 88 ΟἸΕΎΘΒΟΒΤΟΝ ὅδ. ἱηρΓΟΡΟ ΡΥ ἀββυτηθ.--- 
Βιασσεχβαση)]. ΤΌΘ Αροβιὶο ποιυ]ὰ, βγϑὶ οὗ 4]}, 1π|ἰ- 
τπιλῖδ ἴο [18 Γοδάθτβ, ΒΗ 80 ἴδ ἴγοπι μανίην ἤογρού- 
ἴσα ἴΏο6πὶ, ἷ8 Βαραγδιῖοη ἔγοτα (6 πὶ [8459 Ὀδοη ἴον Ὠΐπὶ 
8 Ῥαϊηξιὶ οχσρογίθῃςθ. Ἐδηοα αἷ8ὸ (6 ὕπο δα ]|0}8 : 
ἵον ἰδ δραζδ οὗΓ[ απ ἄσοιν, ἰμαὺ ἷ8, οπῖψ α τεῦ δλοτέ 
δἶἰπιο, ΔΒ ἯΘ ΒΔΥ: 70. α πιογιοπέ (οἸΒοἤοσο πρὸς ὥραν, 
ον α ελογί ἐΐπιο, ῬΏΣΟμ. 1δ ; (]. 11, δ: 2 Οον. νἱΐ. 
8, ΟΥ πρὸς καιρόν, 7ὉΓ α ἐΐπι6 αἱ ἰεαδί ἐπι εά, Ἰλικα 
τἱϊ. 18. 1 Οοτ, υἱὶ. ὅ ; Πόσο ὈΟΙΒ ἃγὸ διγοηριμοηθα 
Ὁγ Ὀοΐησ ἰοϊποὰ ἱοροίμοῦ), δπὰ : ἐπ υέϑεποδ οπῖψ, ποί 
ἐπ ἩὨΐοῖ ΟΥΟΡ τοιηδίηοὰ σῖἢ γου (ἀαϊϊγο οὗἉ 
τείεγοποα, οοΡ. 1 Οον. τ. 8; δηᾶ, ὁπ [6 ορροπίἐἰοη 
δείποοη πρόσωπον Δα καρδία, 3 Οὐν. ντ. 12 ; 1 ἤδη. 
χτὶ, 1, ΓΧΧ.)ὺ Τῆυθ: Ὑο δαὰ αἰπηοδῦ 0 ΒΟΟΠΟΥ 
Ὀδοη ρματίοα του γοῦ, δπὰ (πα ΟὨ]Υ͂ οαὐγδγαΪγ, ποὶ 
ἱππασάϊγ, ἐμΔὴ τὸ ἀρ δὰ 4 ρστοαῦ Ἰοηρίηρ ἰ0 8606 
χοῦ. [Πρὸς καιρὸν ὥρας ἀ068 ποὶ βίδία ἴμαὺ ἴΠ6 Β6ρᾶ- 
το αἰἱοροίμον ἰαϑίβ θὰ ἃ βῃογί {ἰπ|6, 68 ἱξ Ῥαδὺ] 
ἢετα δι οἰραίοα ἐμ6 {01 6]τηθηΐ οὗὨ ἐδθ τὶ δ ὀχργοβθοά 
ἷαᾳ «ἢ, πἰ, 10 ()κ Ὑ εττε, Κοσπ), οὐ θύῃ ἱμουρὶιν οἵ 
ἴδε τουπίουι δὲ ἔθ δρργοδοιίηρ Ῥασζουδία (Οιιβηλυ- 
65) ---ΕἸΟΘΕΧΒΑΟΗΊ]. 

8, Εᾶθα ααΐῖο οατιοδιῖν [89 ἸΔΟΣΘ 

ἥ ἰῚς ἃς ὥδω καί ἰΒ πα ς ἰῃ δίη..,, θυ πα δάἀφά ὉΥ οοττοοϊίου ; διὰ [16 Βδιὴθ ἐδίηρ ἰδ (Γ6 οὗ ἡ 

: ἐἐἿδο δἀατίϊοι χριστοῦ (ες. αἰ Ἐἰ. α, Τὰ : τῆὰτν Κ τ.) ἢ ΕΙΣ τοϊοοίοα Ὁγν ᾿δοῦσοδπη, Τὶδο ἢ» 

δρυμ δον οηἀοανουτζοὰ!.---Υ Ποη [Π6 ἰάθα, ΜΠ Ὰ 
πῇ οἢ (86 οοτμρατγίϑοη οσχίϑίβϑ, 18 δῦ ὁὔθθ υπαοτβίοοά 
ἔγοτα ἰμ6 οοῃίοχῖ, 1 185 ποῦ ὑποοιῃηοη ἴου ἴΠ6 σοτ» 
Ραγαίῖνο ἴο βίῃ δίοηο, δὰ ἰδ ἴθ [8 [6 ἔογοβ οὔ 
ἃ Ροβίενο, ΑΒ ἰῃ Αοἰβ χυΐ!, 21 : δβρϑοίδ! Υ ἀοοβ8 1} 185 
ΒΆΡροα ὙΠῈ (ῃ6 σοτηραγαίίγο οὗ δαυθι 5, ἃ5 τάχιον, 
μᾶλλον, περισσοτέρως." ΑΙῈΧ. ΒΌΤΤΜΑΝΝ, 
Οταπιπιαίὶ ἦς ἀδ8 πειμεείαπιοπί  εἶοπ, ϑρταοΐσεδγαμολξ, 
1859, Ρ. 72 (οπ ἰἰπ6 ἔογπι περισσοτέρως, ἰὀϊα Ὁ. 61). 
1 10 18 ἀραίγοὰ (0 Βρθο Υ̓ (86 ἰάοα στουπᾶ ψμΐοῖ 188 
οοταηραγίϑοι ἰυση8, ἰὺ 18 ον θην ἴγοπὶ [6 Θοηπθοίίοι 
186 πρόσωπον ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ τορραϊοα ἴῃ ορροβί(ου ἰοὸ 
καρδία: Βοολυβα ἰῃ6 Αροβίϊθ νγὰϑ ποῖ βοραγαίθα ἔγοτῃ 
(θὰ ἰῃ Ποατῖ, [βουρὶι ἴῃ δσθ6 [ργθβθῃοο], ἢ6 ἴμ6τθ- 
ἔογα βίγονβ [6 Ἰζοσο ΘΘΏΪΥ (0 866 ἀρδίη ὑδποὶν [2068 
αἰβοιξ [688 8} ΔὉ]6 ΒΡ] οΙπΠΘηἴ8 ἂγὸ ἰηἰτοἀυσοα ὈΥ 
οἰδιοῖβ.}Σ} Ἔν πολλῇ ἐπιϑυμίᾳ 8 ἃ τοϊ(ογαίο ἃ 60})- 
Βιτηδϊΐοῃ οὗ ἐσπουδάσαμεν. ΤΏΘ οὔα σομῇτγτηϑίϊοη 
βίῃ αϑ8 δὲ (86 Ὀοσϊηηίηρ, ἴΠ6 ΟΥΠΟΣ ποῦ 688 ΘΙ ρ Δί 6- 
ΑἸ δὖ ἰῃ6 οἷοβο, οὗ ἴΠ6 βοηΐθμηοο, Ηρῖθ δ'8δὸ 86 
ΑΡοβι!οβ ον δραΐη ΒΟΥ ἰἴ50}} 80 [οσνυεηῖ, δῃα ἃ8 ἰὺ 
ΜΌΓΘ ἱπαῦ οΟὗἩἨ ἃ Ὀτίάἀοσνοοιῃ, ἰμαῦ ΟἩΒΥΎΒΟΒΤΟΜ, ἱπιὶ- 
ὈΓΟββοα ὑΠΟΓΘΌΥ͂, ΓΘΙΏΔΓΚΒ: ἐρώμενος ἦν μανικός τις 
καὶ ἀκάϑεκτος καὶ ἀκαρτέρητος εἷς φιλίαν.--- Ὁ 500 
ὙΟῺΣ ἔδλοϑ ἰἜΒ ἃ βοϊδοὺὶ ρῆγαβο οἵ ἰονβ, ἰηβιθϑα οὗ {10 
ΤΟΓῸ ργοβαὶς ἔθ οομὶδ ὠπίο ψοὼ οὗ ν. 18 ; οοΡ. ΟἿ. 
1, 10. 

4. (Υ. 18.) Ὑοσοίοσο τσο υυἱβϑᾶ ἴο οοστὴθ 
απῖο γου.---Ετοπὶ {{|ὸ σοηθγαὶ ἀϊβροβιιίοη, τ. 17, 
Ῥτοςσοραρά ροβέϊῖντ γοβοϊυἱ]οῦβ, ἴον 0116 ποιν- Ὁ] Βἰτθηὶ 
οὔ προ Ῥαὺϊ 8 ποῦ ἴο Ὀ6 ὈΪαπιοάὰ.--- Ἐγὼ μὲν 
Παῦλος: μέν εοἰϊίαγίμηπι ἴον ἴΠ:6 ρσγϑδίδσ ῬγοιηΘῃ08 
ΟΥὗἨ ἴδ6 βυρ]οοῖ. Ἑτοτὰ (ἷ8 ἴοο ἯῸ 866, 88 ἴγΟΠΊ 
καρδίας ν. 4, ἀῃὰ ψυχάς Υ. 8, ἴπαΐ ἴῃ ἰμ6 β'γβὺ ρούβοῃ 
Ρίαγαὶ Ῥδὰὺ] ᾿πίθη 8 ἴο ἱποίαἀο ΚΠ] νδη 8 δη ἃ ΤΊ 
(μὈΝΕΜ ΑΝ) Ηδὰ ἢ τηοαῃῦ Ὠἰπιβοὶ ἢ αἰοπθ ὈΥ̓ ἰῦ, 
116 οὐάϊίου οὗἩ ἐγὼ μὲν Παῦλος πουϊὰ μᾶγὸ ὈδΘῊ 
ὈΠΠΘΟΟΒΒΑΙΎ. Βαῦ Π6γῸ Θϑρθοΐ! γ 6 Ὠδὰ ἰο ἀϊβιϊῃ- 
υΐϊϑιι Ἀἰπιβοῖ δ, θόσαυβο ἱπαοορᾶ ΤΟΥ παὰ ἴῃ ἐΐθ 
ΤΩΘΔΏὨἿΪ 6 οοὐο ἰ0 ΤὨββαϊοηΐςσα. Βαϊ Ὠανΐηρ ΟὨ09 
βἰπριοὰ μἰτηβοὶ ἢ οὐδ, ἢ6 δογνψαγὰβ Ἔρθα 8 οσθῃ οὗ 
Ὠὐμαβο ἢ δοπο ἴῃ [86 γ}]ΌΓΑΙ ; 80 ουὐϑὴ ἴῃ ΟἿΓ νοῦβ0 
ἡμᾶς, ἀπὰ πῦῖϊῃ ροου αν αἰβυϊποίΠ 658 ἴῃ οἷ. 111. 1, 2.---ς 
Καὶ ἅπαξ καὶ δίς, ποῖ ΕἰπΙΡῚῪ δίς, ΠΟΥ γοὺ ἅπαξ καὶ δίς 
(τσ ΐοῖ ἰ8 υδοὰ ἰηάοβη οὶ Υ τῷ ποῦς ἐζαπ οποε), Ὀὰὲ 
Βίγοη ον ἰμδὼ (Π|6 ΤΌΓΙΩΟΣ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟ. Δηἃ ΤΊΟΓῈ ὈΓῸ- 
οἶδα ἔδδὰ 86 Ἰαϊίον : δοίλ: οποϑ απά ἰωῖοο, ποὲ οπῖν 

Φ "τας πεθμρνς ΟΟΟΌ ΓΒ Εἰκοὶ εἰπιοβ ἰῃ ῬΔῈ} οἶμον Ἐρὶ5» 
1168 1Ἰά65 ἘἩΓΘΌ, ἰὶ, 1 ἀπά χἱϊ!, 19}. πη ἰπ βοπιο οὗ {1056 ἴι 
βέδῃμ:οβ σοι ἰὲ δίαπα ἴον δ Ῥοδὶ ἶν0.-΄͵ὦ΄, 1. 

180 ῦὲ εττε, Κοσπ, Εττοοττ, ἀπ οἴποσα, ΤΒΟ οὗ» 
Ἰοσξίομι ἐο ἐπα ἰδ, ποῖ ταοσγοῖγ ἐμαΐῖ, Ἀδὰ 16 βορατγαίίοι ὈΘ6αὶ 

Βεασέ, ἴμσσο πουϊὰ ΒαγθΘ τὸ ἀοεῖσθ τ μαΐονοσ ἰοὸ 860 
ΤΕ οτα αχαίῃ [ΠΥ̓ΝΕΜΑΝΝ), θὰ [μδὲ οὐ καρδίᾳ ἰδ δἰ ΤᾺΡῚΥ̓ ΔὩ 
ἰμοϊάσηία!, Ῥαγομίδοίίαι ἀρρηλουΣ Τῶι ἮΝ 5ΎΘΕΙΙ ἐπομοῖα 
ἀπορφανισθ "ὑμῶν. 1 χοίοσ ΟΛῚ, ΤΊΝ᾽ Β ἜΣ απ δίΐοΣ : 
ΤΏΟ Ἡσχίζοσβ ἰονο, Ἰμδίθαα οὗἨ Ὀεὶπρ Ἰοβθοιρα ὉΥ͂ ΔΌΘΟΠΟΟ, ΜᾺ8 
ΤΆΛΒΟΡ ἐδ ΙπΟσῸ ἰῃθατηοὰ ἐβοτοῦν (απ 80 ΑΒΕτισῦΒ, Ο11» 
ὝΤΧΝΕΒ, ἩΟΒΡΟΒΎΟΒΤΗ, ΝΑΌΘΠΑΝ, απ οἴΠ018).---ὦ. 1..} 

Ζ [8606 Νιούοϑ8 ἱξπ ΤΥ Ζεοίεῖοπ οὗ τιιῖ5 γοσϑο.--ν. 1..} 



48 ΕἸΚΕῚ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ῬΑ ΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΤΗΕΒΒΒΑΙΓΟΝΊΑΝΕ, 

οποα διέ ἐιοῖος (οοΡ. ῬὮΪ]. ἱν. 16): ““ ἐερέαξμν" Ἀοη 
δι δίἑιω Γμΐδδ6 ζεγυογόηι, φιὲ 8ίαἰΐηι γεγίχεγιέ, δοά 
δλυζιιδ ργοροβι δ. {μιἶ886 ἰεπασεῖι, συμηι υαγῖαϑ οὐροα- 
δἰοηεα οαρίαυεγιέ  (ΟΑΥΥ ΙΝ). 

ὅ. Αμὰ δΒαῖδῃ Ὠἰυδοχοᾶ 1τ.3.---πεϊοδὰ οὗἨ δέ, 
Ῥαυὶ οὔοοβοβ {μ6 ΗΘὈγαϊϑο σοῃηθοίδνο, τ ΒΊΟΣ ἴῃ {18 
(096 ἰ8 ΔΙτηοϑὺ (8.6 Ιῃογ6 Θῃοροίϊο.---- ϑαίαπ, [86 Ῥ6ῖ- 
ΒΟΏΔΙ] ἀοΥ}} (σοι. οἷ, 111, δ), ἱπ ὙΠΟ8Θ Θχίϑίθῃοθ, 
{ποτοίογο, Ῥαὰὶ ἢοῖ τ ΘΓΟΙΥ Ὀοϊΐονοα, Ὀυὺ τοῖο ἰ0 ἢΐ8 
ΔΡΘΠΟΥ αὐθη βυοἷ) ΘΟΙΩΡΑΓΑΙΎΘΙΥ ἰγἰβῖηρ δηὰ θχίθγμδὶ 
πιαϊζογθ, Ὀόοδαβο (πογοΐῃ (Πο ΓΘ 1168 ργοραγοὰ ἃ διΐ- 
ἄἀγδαποθ ἴἰο 86 κίηράοπι οὗ ἀοἂ (οοιαρ. Ερὶι. νἱ. 12 ; 
οἰμογνΐδβα δἱ ομ, ἱ. 18; χν, 22; Αοίβ χυΐ. 6 8α.). 
ΤΟ Αροβίϊθ, ἔθη, ἀοθβϑ ποῖ ΟΥ̓ΟΓΥΏΘΓΘ, δῃ 88 ἃ 
τοιοῦ οἵ σοῦγβο, Βρϑδκ οὗ ϑβαίδῃ, θὰ} ἢ9 ΚΟ ΟῚ 
ΜΠ} ὑοβιὩρ ἰπϑσηῦ ἰο ἀἰδηρυϊθ, ΤΈΘΓΘ 18 ποίην 
δϑουϊ Ὠἷπὶ ΟὗὨ ΤΩΘΓ6 σδηΐ, [Ι͂ἢ νι αΐ ἴΠ6 γεδίγαῖϊπέ Π0Ὰ- 
εἰϑίοά, γὸ ΚΠΟΝ ποῖ; ΟὨΪΥ͂ ἰδ σδηηοῖ ἤᾶῦθ Ὀθθη 8 
Δοουπιυϊαίίοη οὗ Ὀυδίποβθ, ΟΥ δηντΐηρ οὗ (Πα δοτῖ, 
Ὀαΐ τηυϑὺ μανο Ὀθοη ϑοιηθίμηρ; ΟΥ̓ 6γ]}---Ὑ οί. οὴ 
[6 εἰάθ οὔ εἰὸ ΤΉ βου ΐδὴΒ οὐ οἡ ἔμαϊ οὗ Ῥδὰ]. 
Ιηὴ ὑπ6 βγβὲ οββ6 Ἧ͵ὸ ΒΏου] ἃ μαναὰ ἰ0 ἰπίηῖς πὴ θΣ 
ἍΥΕΤΤΕ ἄσ. οΥ̓͂ [Π|| Θποιμΐθ68 οὗὨ [6 σΌΒΡΕΙ δὲ ΤΠθββα- 
Ἰοπῖςα, πιοβα μδέγοα ῃδὰ Ὀδθὴ ἃ βοῦγοα οὗ ἀδῆροῦ ἰὼ 
π6 Αροβίϊθ οα ἷβ αὐγαὶ ἰη ΤΠ βϑδ οηΐοα; ἰῃ τῃ0 
ΟἴΠΟΣ σα86, οἰζπον, τῖϊ ΟἸΚΎΒΟΒΤΟΝ δηά οἰδεῖβ, οὗ 
ἐγῖα15 ἴῃ ἴῃ ΘὨΓΟ68 στο Ῥαὺϊ μαὰ βποθ Ὀδθῃ, 
Μ ὮΙ οἢ τοηἀογοα ἃ Γοπηουδὶ ἔτοπι ὑπο ἱπ ΡΟΒΑΙ ὉΪ6 ῸΓ 
Ἰηΐπ), οὐ, Ῥογδρθ Ὀοίίον, οὗἨ βοπηθ β᾽οἴ688 οὗ [86 
Αροβιῖβ, δηὰ ὧν οοηποοϊίοη τὶτἢ {18 τὸ τυρὶ (Ὠ’ηΚ 
οὗἨ ϑαίδη᾽ Β πηρββϑῆροῦ, 2 ΟὧΓγ. χὶϊ. 7--.ἃ ἰορίο, ἰδ 19 
ἔππιο, οἡ ἩΒΙοἢ τ ΚΠΟΝ Πιβὶ ἘΡΕΗΒΕ ΨΟΙΥ͂ οἶον δηά 
οογίαϊη, (Οοιαρ. αἷϑο οἷ. 1. 7.) [6 18. ὄυθὴ ὙΘΡΥ 
Ῥοβϑίῖθ τπαλ ὈοΕΠ Κίπὰβ οὗὁἨ τοαβοῦβ οοῃουγτοὰ : (δαὶ 
1:6 βΒγϑί ἴἰτηθ, ἴῸΓ δχϑιηρῖθ, δηὰ ἐΠ}5 σου]ὰ Ὀδδὶ ἀρτοο 
ὙΠῸ ν. 17, Ῥϑὰϊ ἀοδίγθα ἰὸ ὕυγῃ Ὅδοὸκ ἀραΐῃ ἴἰο Τ168- 
δβαϊοηΐσα ἔἴγοπι Βογοθα, Ὀυϊ τἃ8 Ὠἰπάσγοα ἴῃ ἐπαὶ ὈΥ 
ἴπΠ6 ΤΙ οββαϊοηΐδη 6.58 (Αοἰ χνὶϊ, 18.---ϑοθ ΟΔΕΥ͂ΙΝ, 
ΒΚΝΟΕΙ, δηα ΟἰΠ6ΓΒ.) 

6. (Υ. 19.) Ἑ΄οσ.--- δὺ] αίνοϑ {Π6 γσοδαϑοὴ οὗ 18 
Ἰοησίησ δἴον ἴ}6 ΤὨθββα οπίδη8, δηὰᾶ οὗ [ν͵8 τοροδιοά 
ῬύΓροΘα ἴο οοπθ ὑῃΐϊὸ ἔθθα, Ζἰ|μπι ἀεκιἀεγὶὶ αγάο- 
γεηὶ ἱπᾶδ σοοη ἥγηιαί, φυΐα ἐπ ἐρδὶδ γεϊϊοϊαίεηι δμαηι 

ἡπιοῦο τοροδίίαηι λαδεαί; ρεγὶπαδ ὀπῖπι υαϊεί 
δοπίεπίἑα αο δὲ αἀἰχίδδεί: Νιὲδὲ πιε ἔρδιιτι οὐἰευΐδ- 

(αΥ, τπδοῦδπ6 ἐδὲ ιιὲ υο8 αχρεΐαπι (ΟΛιτΙΝ). 
η. )ο" [41] ἐπ τσ ΒΟΡρο, ἂς.---"Ἢ οὐχὶ 

καὶ ὑμὲις Ὀεϊοηρδ ἰοὸ τίς, δῃὰ 1 18, οὐὗἨ δοῦγβθ, τρ ΓΟ 
ἱποϊἀθῃαὶ {ὑπαὶ ἤ 18 οοἰποἀδηῦ πὶ π6 ἤ Ὀοίοτο χαρά 
δὰ στέφανος ; ἔμπροσδεν τοῦ κυρίου ὅζο. ὈΘΙΟΠ 8 ἴο 
ἐλπὶς ἢ χαρά ἄς. Βιυὶ ἣ οὐχὶ καὶ ὕμξις 8. ρυγ- 
ῬΟΒΟΙΥ ρὰΐ Ὀοίπϑοῃ, 80 ἐδιδὺ ἔμπροσϑεν ἂς. δἰῖΔοῦ 08 
1.861 ἱτημηοαϊαίοῖγ ἴο ἴπ680 ποτά, Ὀθοδῦθ6 [06 ΑΡρο8- 
(16 του Ὠδνο ἰῦ ΟὈΒογυθα (μαϊ, Β0 ἔν ἴσοπλ 818 γοΪδ- 
(ἴοη ἰο ἴπδπὶ Ὀοίηρ 8 ἰγαπβίοπις οὐδ, ἰΐ 8 ταῦ" [0 
ΤΌΔΟἢ οἡ (0 [6 οοτηΐῃρ οὗἁὨ Ομνῖβι, δὰ νογΥ 186] 
Ῥοίοτ 186 668 οὗἨὨ ἰμθ [,οτά.--- 006 απ ὰἃ 7ον, ΠΘΓΘ, 
ΟΥ̓ οουγδο, οὐ͵θοίίνο Ξ 16 βυδ]οοῖ οὗἨ μορὸ δῃὰ Ἰου. 
Τῆΐθ (16 ΤὨΘΒβαϊ οἶδ 8.6 ποῖ, ἴῃ 80 ἔα δ8 Ῥαὺ] 
ἸΟΡΟΒ ἰῃ τοραγὰ ἴο ἔποῖλ ὑπαὶ ΓΠΘΥ 8.|4}} θ6 ἴουπὰ 
ὈΪατλ61655 (ΌΝΕΜΑΧΝ), Ὀαϊ ἴῃ 80 ΤᾺΓ 88 (Π6Υ̓ ΔγΘ 186 
ἔτυϊ 9. οὗἁὨἁ ιἷ8. τα βίγυ, δον σοῦ {Π6 Τοτὰ αἱ Ηΐβ 
γοϊατη Ὑ}}} ἰπασΐγα (866 [μἶτο χῖχ. 16). ΤῸ {18 4150 
(ποτ ἰβ Βρ66α] τοίθγθηςβ ἰῃ στέφανος καυχήσεως, δᾺ 
δχργοβϑίου ἀογίνοὰ ἴγουι (6 ραγδηὰ ἐμαὶ ΟΓΟΩΒ {86 
σοιῃροίίου αὖ [86 ροαὶ ἱπ (6 δι οοο θα] οοηἰεδιθα 
ΓδοΘ (1 ον. ἰχ. 3ὅ.. 2 Τίπη. ἢ. δ; ἧἷν. 8), Καύχησις, 
ΤΩΟΓΘΟΨΟΓ, ἷ8 ποὺ σίογψ ἴῃ ἴδ οὐ͵εοῖῦν βθηβθ, δαὶ 

Φ͵ΓΒο ΤυτΤΉΈΒ, δα οἔἣδον Οοστηδῃ), γοΥαΙο1}8.---. 1..} 
τ ᾳ τοι σπεν ἱπᾶϊοα θα ὈῪ ἃ Θοτησαα αὐἸἾΟΣ κανχή- 

σεως, διιὰ ΔηποίοΣ αὔἶἕον ὑμέις.--ὦ. 1.] 

σίοννίησ ; ποὺ σίογία, Ὀυΐ οἷογίαίίο ; διὰ 80 ἃ στο πῃ 
ἴον σἰουγίηρ ΞΞ ἱπ ψὮΏΪΟΝ 1 ΩΔΥ͂ ΡΊΟΥΥ μα" ΕΣ. χτὶ. 
12. χχὶϊὶ, 42. Ῥτγον. χνὶ]. 81: ΧΧ.). Ἐοοβ: 6 
ΒΟΡΘ οἢ γοὺγ δοοουηΐ 0 ὮδνΘ βΒοῖῃηδ ργϑαὺ δα ρογίθῃηοθ 
δὺ [86 οομΐηρ οὗὨ ΟἸγἰβὲ ; γγὸ 8[}8}} ἰπθὰ Ὀ6 80]6 (ο 
τοὐοῖσθ ΟΥ̓ΘΡ γοὰ ; ΜΟ δἢ)}4}} Ὀ6 δϊα ἴ0 ρασαὰθ ὙΠ 
γοῦ, 85. 016 ῬδΙδ68 πὶ ἃ ογοῦγῃ ΤΟ ἰῃ ἃ οοηϊοδὲ 
ΟΥ̓ [Π6 ρΆΠι68.---Ἶ ὁ αἶδο, ἃ8 Ὑ61] 85 ΟΙΟΥ ΤὔὨυΓΟΪΟΒ ̓ 
1Πο086, ἴον ὀχϑιηρίο, ἴῃ ῬἘΠΡΡΙ οὐ Οουΐϊηιν (866 Ῥμϊ], 
ἱν, 1. 2 Οον. ἱ. 14--- ΔΓ} 6] ἰδτοθ αἰβοὸ ἔοσ 1Π6 ΟΧΡτοδ- 
Β' οἢ). 

8. (Υ͂. 20.) ὅὁ αζὸ σοσῖϊν " [ΕῸΣ γὃὸ ΔΣΘ], 
ἄο.---Γάρ ἙΟΠΒΊΤΩΒ δηὰ βίγοηρίῃοιδ [86 τολα ἱγ ὑἢ- 
ἀογβιοοά εαἰἶξδττηδίίοη ἴῃ (ἢ6 οτδίογίολὶ αὐυρϑίίοη οὗ ν. 
19 (οοιρ. ΤΊΝΕΒ, Ὁ. 896). ΟἿΣ κίοσν δι ὰ ον. 
ΤῊ ΘΧργοβϑίοη σίου [δ νἰολλειῆ 8 ῬΓΟΡΟΙΥ͂ τὸ- 
ἰαϊποαὰ ἴῃ ὑγδηϑι μὴ ἤρΓΘ αἷβδὸ ΟΥ̓ ΕΤΑΙ δηὰ Φ. 
Μιση. ΒΆΗΝ, δαῃὰ 8 ΌΥ {86 ἰδοῦ ομρ μδδὶχζοα ἷπ ἃ 
ΤΠΘΟΒΟΡὮΪς ΜΔΥ. Δόξα 8 οαϊκοηοα, ἤθη τοπάογοα 
ΤΊΘΓΟΙΥ͂ ΟΥὉ γεποιο Οὐ ὄἦοποῦ [ΠΙΌΝΕΜΑΝΝ : Αἰμδπι; 
ζύτπεκ, Ὁκ δ εῖτε : Ἐλτγε.---“. 1.1 (Οοπρ. 1 Οον. 
χὶ. 7, Ὑθογο [86 ποιηᾶπ ἰβ οαἰ δὰ (Π6 δόξα οὗ 86 
τη8Ώ, {Π6 δὴ ἴΠ6 εἰκὼν καὶ δόξα οὗ Οοἀ ; δηὰ 2 (ον. 
ΥἹ. 28, Ὑ᾿ΠΟΓΘ Δρργονοὰ Ὀγοίγοη ἅγὸ αἰδβιϊρι ϊϑῃοα 
ΌὈΥ ἰδ6 {π|6, δόξα Χριστοῦ.) Α8 δόξα ἴῃ σοή Ηΐϊτ,- 
βεὶ ἢ ἴ8Β Ηἰβ 11{6-ἰχωργοβδίοῃ, 11{6-ἴοστα (εθθ δὺ νυν. 12 
Βοοίγμαὶ Ῥυγποῖρ!οβ, Νο. 8), 80 ὙΠΕῊῃῚ βυο ἢ πο η  ἶγ 68 
ἴς ἀοῃοίοθβ [Π6 τοργοδθηίδιΐοῃ οὐ {μ6 116, τοβεϊηρ οἢ 
ἴΠ6 σοτηπυηϊοδίίου οὗ |1{8,---ἰ(ἢ6 ΘΟΡΥ͂, βίδηαϊηρ ἴῃ 
οββϑοη ναὶ σοπηροίίου τ. [Π 6 οτ κῖπαὶ, ὈοΪοηρίηρ ἴο 
ἰϊ, δηἃ (ΟΠ α8 ἰδ ΓΘ οὔθ σῇοἷ6 τ τ ἰτ, 90 τπαὲ 
(06 ἰδύϊον 18 βδυττουηἀοα ὉΥ ᾿ὑ ψΠῚῊῺ ἃ Πδ]ο, 88. ἰὴ6 50 
ὈΥ ἰΐβ Ὀδδιηβ, 68 ἴπ6 ΠΙοδὰ ὈΥ {πὸ οτόνῃ (δόξα ῬάΓΑ]]ο 
ἢ στέφανος καυχήσεως). ΤΠ ἰὺ ᾽β ΤῊ [86 τηδῃ 
δηά πὸ ποιηδῃ ἰδκθὴ το Ὠΐπὶ: πὶ Οηγίϑὲ δὰ 
ον οτΒ; πὶ Ῥδὰ! δηὰ (ἰ6 βρὶ τἰΐυ81 οὨ] ἄγοη Ὁδ- 
Βοιίθη ΌΥ [ιΐη.--- παὺ βυοῦ οὐ͵οοῦνα, δεῖμα! ρΊΟΣΥ 
ἴθ ὈΘΟΟΙΏ68 ἴῃ 186 δβυθήθοιίνο Ὄχρογίθησθ 8 τοδὶ ϊοσ 
οὗ 7ον, Ἰῖ65 ἰῃ 186 παίατο οὗἨ ἰδ 6 6886. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑῚ, ΑΝ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. (ὕ. 18.) βαέατι ἈΡΡΘΑΙΒ ἰπ βεοτρίυγο ἴῃ 8 (ἴγθο- 
ἔοϊὰ δούϊν ον . 88 ἰθιυρίοῦ δηαὰ βοάυοον, 88 δου Όϑον, ἃΞ 
ἀοβίγογοσ. [ἴῃ 86 ἢγβὲ χοϊδϊίοῃ 6 8 {Π6 ἔγβὶ δῃπὰ 
Ῥοτγροῖυδὶ δαῦμοῦ οἱ βίῃ διηοηρδὶ ᾿ηθ (ὁ πειράζων, οἷ. 
11, δ; Μαῖξ, ἱν. 8: ὁ πλανῶν, Βον. ΣΙ! 9). ΑΒ 80- 
συβον (κατήγωρ, ον. χὶΐ, 10), ἢ6 δορῖβ, νὭθῃ [86 
81 ἴδ. δι σοι ἰβηθα, 0 τδῖκο {1:6 τηοϑὲ οὗ 1 πὶ 
ἱγίηρς; οχαρροτγαίΐοῃ Ὀθίοσο [ἢ Ὀἰνίηθ Φυάρο (Ζοοῖ. 
ἀπ, 1). δηαὰ αἶϑο ἰο οχθὶδίς ἴὸ ἴῃ {Π6 πογβί ῬοββὶὉ]6 
οοἶοῦβ Ὀθίογο ον πῆρ Ἰυᾶρα, ἴπΠ6 οομῃβοίθησο, ἴῃ 
Οὐον ἰὼ Ὀϊηὰ (ἢ6 ΒΏΠΟΡ ἱππαγαϊν, τοπαογίπρ δἷτα 
[αἰπἰοατίθα δπὰ Ῥαγαϊ γί ἷ8 τοβὶδίδῃοθ ἴ0 βῖῃ. 
Ηστο οίοπς 86 πο στῃοϑὺ σοι Παᾶπι68 οὗ (116 
ἀον!!, (6 ΗΘΌτον ἸΩΊΘΙΣ, ὈΓΟΡΟΙΥ αὐξτεγθατν, 6Βρ6- 
οΟἾΔΙΥ ἴῃ οουγὶ (οοπιρ. ἸΣϑο9, Ζϑοι, 11. 1, διὰ 
ἀντίδικος, 1 Ῥοῖ. γ. 8), δῃηὰ {π6 ατθοῖς διάβολος, ἐπ- 
7ονγπιδν, δἱαπάεγεν, ἀφ απιδν,, ρτοροΥ Υ οη6 το βισῖ κ 5 
ἐπγουρὴ πὶ πογὰβ. Α8 ἀσβίγουος (σου. ᾿Απολ- 
λύων, Εδγν. ἰχ. 11) βαίδῃ πογῖίκβ, ἰπ 80 [ὯΓ 48 Ἦθ, 85 
ῬΓΪΏΟ6 οὗἨ ἐμπ6 18|1|6ὴ που ἃ, βοὶβ ἴῃ τοοϊΐοη 8}} ἐΐι6 

5 (Τὰν εἰὰ 7α---ταλκίτια [80 γάρ ἰπίομεῖτθ. 80 5 ἄσῃθ 8180 
ὌΥ ΤΥΌΤΗΞΕΕ, ΒΟΒΟΙΈΡΤΙΕΙ,", ΕἸ ΣΙΟΟΤΊ, δ ἃ ΤΔΤΥ οἵποτα. Βυὲ 
ἐδ τοπάοσίμρ᾽ οὗἤἨ ΟἿΣ οοτηπιι τὶ γουδίοῃ ἷ5 αΟἱἐθ 88 μοοὰ :---π ὁ 
401} γοῖθ ΠΟῪ με 7) γέησ, 88 1 “αὐἴδοσ σγοοομεί ἀοε ξοσ "ἢ 
ΟΝΈΒ5ΤΕΚΒ δπὰ ἮΙΣ ΕΙΝΒΟΝ), ἢ.6 οορδάσπὶ ἴοῃο οὗ {16 Ῥσὸ- 
σίου ἀλοῤέμς ὃν πο ἐσ υπιρδηὶ βεβοτίΐομ οὗ πῆδὲ 18 
ΟἿΪΥ Β᾽το:ρῚν ἱπρ] θὰ. ὙΠΟ τοδὰδχ ΜΠΠι ποΐϊΐοο ἐκονίοο 186 
ΘΔ ΡΒδο ἐστε.--ὁ. 1..] 
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οὗ ΡὈΥ 8102] δηῃὰἃ σρογαὶ 6] ἀραΐηϑὲ βαϊναϊίοη, 
6 ἰησάοτα οὗ αοά, ἀπὰ ἰπ ὈθΒΔ] Ὁ οὐἁὨ ταϊβοιϊοῖ, 
σοι ἰὼ 1860 ἰαδὲ ἰηδίδηοο ἰδ ἀπώλεια, οἴογηαὶ ἀΔΠ)- 
Βειΐοῃ. [Ι{ 16 {8 μδὶ 110 ΡρΘδσΒ ἰη οὖν ἰοχί, ἴῃ 
ἴδο ὑπὸ τὶ γοϊαιϊο δ ἢ6 ἰδ ἃ [Δ 1η [86 48, Δη4--- 
ἴῃ 80 ἴὰσ ἃ5 [δὲ 1168 88 {1|ὸ υἱεἰπηαΐθ δἰ αὖ [56 Ὀοὺ- 
ἰοσὰ αἷβδο οὗ 6 θαι! ον---ἰ 411} (Πγθ6, ἃ ΤυΓ ΟΡ 
(ϑολιὴ υἱῖϊ. 44). [Ιη τδ6 6886 οὗ ι6088 Ὠ6 δυοοοοάθα 
βγϑὶ ἴῃ ᾿ἷ9 ἰτϑὰδ 88 ἃ δούυοον, μὴ ἴῃ ἰῃδὲ οὗ δὴ 80- 
Ἑαθος : Ὦθποα ἴδ6 οηὰ οὗὨ ἐπα ἔοττηθο ἴῃ ἀοθραὶν δπὰ 
καἰοίά6, ΤἩΒΠΟΣΘΌΥ [6 [6]] ἃ ὈΓΕΥ͂ ἴο ὑπ6 ἀδδίγοΥου. 

ἃ, (ὕν. 19, 20.) Ῥαυϊβ μβορα ἰ8 ἴο Ὀ6 δἀοτπϑὰ 
αἱ ἴἰθ6 ἔσυϊΐ5 οὗἨ [8 ταϊη βὙ Ὀοΐοσα 86 Ιοτὰ αἱ 
Ηἰα οοτΐησ. ἨἘΟΙΥ͂ βοσίρίυσγο οΥ̓ΟσΥ ΤΠ ΘΓΘ ἰΔΥΒ βέΓ 88 
οὐ ἰδ 16 Ροϊηίϊ, ἐμαὶ σύσγν πιᾶν δλαϊΐ γοοοῖυς λὲδ οὖ 
γεφατά ἀσοογάϊδησ ἰο Αἱδ οση ἰαδον (1 Οὐν. ἰἰϊ. 8). 
Τμὸ (ππἀδιηθηΐαὶ τοϊδιίϊοῃ οὗ ΘΥΘΥΥ τοδη ἰο αοὰ ἷἰῃ 
τεδροοὶ οὗ ἔα! οὐ προ οἴ ἀροῖά68 {Π6 αυοδοῃη οὗἁ 
δ ὨΔρΡΡΙΏΘΒΒ ΟΣ ΤαΐΒΟῪ (ΕΡρὶι. ἰΐ, 8. Ματὶς χυϊ. 16. 
ϑοδὸ μ΄. 18, 86; γ. 24). Βαὶ πιτΐῃ {686 ὕνγο χτϑαὶ 
οἰδόθοβ ἰδοῦ 18 8ὲ1}}} ῬοβδῖὉ]6 80 ΘΧ ΓΒΟΡΟΪΠΑΡῪ αἶγοῦ- 
εἰἷν ἴῃ δα 6: δοιΐησ οἵὨ ζδίτ οὐ ὉΠῸο] 1 οἴ--τῖη Ὀγαο- 
ὕεδὶ ποηοβὺ δῃὰ αἰϑηῃοηοδίν. Τγουρι ἔα ἢ τὸ δΓῸ 
Ὀοοούσα οἰ]! άτοη οὗ αοὰ ; Ὀυῦ ὩΟῪ πὸ τησδὶ γὶοϊὰ 
ΟΌΓΒΟΪγο8 ἴο ὯΘ 8|840 ἰγαϊηϑθα 88 βυοι, δηὰ στοποχοὰ 
ΟΥ̓́ΟΣ ΙΏΟΓΘ δηὰ τοῦ ἰπίο 126 ἱπιᾶρὸ οὗὨ [9 ἘΔΙΠΟΣ 
διὰ οὗ οὖν ΕἸγβίιροση Βεοίπον (χάρις παιδεύουσα, 
ἘΣ 11, 12; σορ. ΒοΌ. χὶϊ. 7-10., Οοἱ. 12. 10: 
Βοχι, χίϊ. 2 : ΥἹἱῖϊ, 29 ; 2. Οον. ἱϊ. 18), ταῦ τὸ γοϊηδίῃ 
Ὡοὲ τοακ πον-θογ οἰ] ἄγη, Ὀὰϊ ΚΤῸΥ ἰ0 [Π6 τρθ 
δῦ οὗ ἃ ρῬογίοοϊ τηδὴ (Εθῦ. νυ. 18, 14: οορ. ἘΡῆ. 
ἵν. 13, 14. Ἧἥ΄ ὁ ἂγϑ σοοϊϑὰ ἴῃ ἔπ τἱρῃῦ στουηᾶ δπὰ 
801}, απὰ Ὀθδσ ὙΠ ἰπ 018 (6 1}} σόστη οὗ ΝΠ. Ὀπὶ 
ἴος ἴδὲ ΥΕΤῪ γοδϑοῃ ᾿ξ ΘΟὨΟΘΓΏΒ 08 ὨΟῪ ἰο ζἸῸΥ δηὰ 
ὑείηρ οὐ ἔγαϊε (Ὁ ]. ἱϊ. 7; 1. 10, 11; Μαίξ, χίϊ, 
23. Ματῖκς ἵν. 26-28: Φοδμη χν. 2; Ρ)]. ἰ, 9--11). 
ΤΌς πθοἶο πὰ ]ῖ οὗ ἃ τηδη οομ τ δα 65 το (86 ἐοττηδ- 
ἴοι οὗ 8 ἀϊβροπιείοη δηἃ οἰδγαοῖου : 411 [0ῃ6 ἰδθυ 08 

“ οὗ ἴδο Ἰἰ6 ἀχογὶ ἃ [οστωδίΐνε γοδοϊϊηρ ἰμθυθηοθ ἢ 
ΟἿΣ 'ΠΠΘΓ ΓΩΔΉΏ---ἰ ΠΡΓΟ 89 πα δίδτῃρ ὑΠθιηβοῖ 68 6180 
ἴῃ οὔγβοῖνοβ (ελαγαοίεν', ἴγτοια χαράσσω). ἴη ἰπ6 ὨΪϊ- 
γίπο ἡπάρστηραρ, ἱπογοίογο, ᾿υ50Ποαίοη δη ἃ οοπάθπι- 
ἩΔύοη ἀγὸ σηδῖθ ἴοὸ ἀδσροηὰ ὄουθ οἡ οὖν ποιὰβ (Μαίι. 
χι! 86, 81): Ὀὰξ ΘΒρθοΐα!} γ ἰδ ΟΟν ἔδιθ ἀοιοστηϊποά 

ἱηρ ἴ0 οὔ ΜΟΡΚΔ, ΟΥ (ἴῃ (μ6 βἰησιυ δῦ) Οὐγ 
ποιὰ ἰἰ6- ποῦς, 80 ἰδ δὰ ἐπογοίῃ ἰ5 σχῇ! ἱτοαὰ {86 
(οἴα] τεϑοϊο οὗ (Π6 τοϊσίουβ δηἃ τηοτγαὶ 118, τοαγίηρ᾽ 
ἴιβο οὐ ἴ6 Γοπηάδιίοῃ οὗἉ ἔμ οὐ ἀραὶ οὗ (Εοι, 
ἵ, 6. 2 Οογ. νυ. 10. ΒΥ. ἱϊ. 238. χχὶ 12 θᾳ.: χχὶϊ. 

; Νειῖ, χνὶ. 27: Φοῖπ νυ. 29) ΑΒ ἃ τηδῇ να κα, 
80 δ ὈΘΟΟΙΊΟΒ: Δα 88 Ὧ6 ὈΘΟΟΠΊΘΒ, ΒΟ 18 6 αἶϑὸ δὶ 
ὦραιὰ ; ἰεἷ9 ποτ ἀο (ΟἸονν αΐπι (Εν. χὶν. 18), δηὰ 
ΒΕΑΤΘΟΔΌΪΝ ἰπογοῖο ἢΐθ ἀσϑ Υ ἴῃ ὑπαὶ οἵπον πον 

1861: οὐ ὙΒΙοἢ δοσουηῦ {6 Γ0 
ἘΠῚ 6 δος ἐπ0 ὈΪοαβοὰ δηἀ διθοῦρ ἰμ6 Ἰοδῦ γΟΡῪ 
ἀϊδέτοης ἀἄορτοοβ οὗὨ μίοσυ οὐ. οὗ ἰογτηθπὶ (σοπιρ., ἴθ Ὁ 
ἐσδηιρὶθ, [πο χίχ. 177-19. χὶϊ, 47 8α.: Μαίξ. χί. 
22-24. 1 ον. ἰ, 12-16. ΟΥ̓ οουγθο, {8 18 ποῖ 16 
Ρίδοο ἴὸ ἤὴ π ΓΊΟΓΘ ῥγοοΐδο ἀδῆβηϊοηβ τοβροοίηρ 
βοαυθη, ᾿ἰδάοα, ΒοΙ], τ ὅγϑι δῃὰ ϑϑοοῃα σοϑυττθο- 
ὥουε, ἄς.).. ΒΥ ἐμΐ9 νίονν ᾿πϑιῖοθ 15 ἄοηθ 80 ἴο (86 
Βεοτὶ ρίαταὶ ἰά68 οἵ τογαγά, πἰζποιξ οὐ [Δ]Πἶπρ ἱπέο ἴῃ 6 
Ομ μοὶϊς ἰάεα οὗ τροσῖῖ. Απὰ ἴη (18 τ Υ, οϑρθϑοΐδι]ν, 
βληο βολιίοη, ἃ βρί γἰ [18] γαῖ κ, ἰη παρὰ στόν, δυὰ 
ἴδε ουϊπαγὰ δοιἐτ οὗὨἨ (Π6 116, Ὠθτο δοαυΐτθ δὴ ἱτη- 
Ῥοτίδῃοα πῇ ϊοὴ ἴῃ (ἢ οτἰ αἰ παὶ Ῥγονοβίδητβηι τγγχὰ8 ποὶ 
ἄγ τοοοχηϊζοά δηὰ δοίζπον]ο --ἃ ἀοίοοι, (δὶ 
889 Ὀδοπ ἴῃ ΠΊΔΗΥ͂ ῬΑ γ8 ῥτοὐαάϊοἶδ!, δὰ Βοτθ δηὰ 
ἔδνεγα 8 80 8}}}} (0 οὖν ουδηρο οὶ ἀοοίτί πο δδα ᾿γδς- 
0. 11 ἰ8 ἴσυο, ον ΟΟΠ δαβίουβ ἰθϑοῖι Ομ ρἐ δ 4}}γ, 
18λὲ (δ ὈΥ δὴ ἰπυγασά πθοθβδὙ Ὀγίηρθ ἑοσί ροοὰ 
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ὙΟΓΚΘ; διὰ γοὺ [86 τοδίῃ ροϊηϊ οὗ νυἱοῖν,, ἔγοτωη τι ἢ 
ΠΟΥ μαὰ ἴο Βαῃᾶϊΐθ ἐ}}}]8 ἀοοίγίῃε οὐδρ δραίηδὶ 
Οδι πο] οῖθαι, ττὰϑ 16 Ὡρραῖνθ ΟΠ6: (δαὶ τἱρῃίθουδ- 
688 δηὰἀ βοϊναϊξοη ἀοροηᾶ ἢ οἰ 6 ἤν τδοῖγ αἰίδίῃ- 
τηθηῦ ΟΣ (ποῖ Ῥγεβοσνυδίίοη οὐ ροοὰ σόσκθ. ΕῸΣ 
ἐ8ῖ8. τϑδϑοῦ, δηἀ 1Π6 Κίπάγθα ομο, ἴπδὺ ἔον (ΐ ἀο0- 
ἐτὶπθ οὗἁ δ! δπὰ ᾿υπιβοαίίου ὑπαὶ οὗἩ τοζοπογαίίοη 
νῊ8 Ὡθροοἰοα, ἰὺ νὰ ἰτροβαίὉ]6 [0 86 ἰά68 οΟΥ̓͂ Β8Π0- 
Ὀδοδιίοη, δηὰ πμδὶ 18 οοπποοίοαἃ ἰποροσ 4180 ἴῃ 
ΘϑΟΒδΟΙ ΟΥΥ, ἴο σοδοὴ (ΠΥ 105 Ροβίτῖνο, βουσί ρίαγαὶ ἀ6- 
τοϊοριαθηὺ δὰ ΕἰΕαΠ πῆτο ΜοΔΏΝὮΪ]6, ἰΒογθ ᾿ ὈΥ 
ὯΟ ΠΙΘΔΏΒ ΔΗΥ͂ Ναηὶ οὗἨ χοοά βυρροϑίϊοῃβ, ρδγιου ΔΥΙΥ 
ἴῃ ΜοΙΔΠΟΙ ΟῚ Ἐ ΚΗ ἕᾺ ἀἰδουδβείου 616 ἀμιροίοτο εἰ 
ἑἐπιρίδίίοπα ἰοσὶδ ἴὰ ἴ06 ΑΡΟΪΟΡΥῪ ἴον ἰδ Αὐροῦυτα 
Οοπίοσββίοη. : 

8. (γν. 19, 20.) ὙΒαίονος ποῦῖκς τὸ ρογίοσσω ἴῃ 
Δ ΘΑΓΕΠΙΥ͂ ΘΔ] σ΄, οὐθὴ ἰῃ αὐτὶ δηὰ βοίθῃοθ 88 δυσὶ, 
Ὀοϊοηρδβ ἰο ἐμ6 ἀοχηαίη οὗὨ ἴπ6 ῥουβῃ8}}19---ΟΥὨ τὴ 
ποῦ οὗ Θυθηϊαδίϊηρς ϑμθ, ΟἾΪΥ πϑδὶ οὗ σοοά οΥ δνὶ 
8 Ὑτουρῃῦ ἰπ [06 δου]β οὗὨ τηϑὴ 8 οὗ οἴδγιδὶ ἱσηροτί. 
Απάὰ [86 ἰριοσὶ βογυΐοθ 18. ἰο Β6]ρ ἃ 8οὺ] ἴο ἐδ6 116 
ἴῃ αοἁ. Οα ἐπΐ8 γοδίϑ (86 βίησιυϊαν ἀϊρηϊγ, δη ἃ δ] 
[6 τοβρο:βὶ ὉΠ γ, οὐὗὁἨ [86 τιϊηἰδίοτγίαὶ οὔϊοθ. [1π δὴ 
ΔΙ οί ΠΟ ῬΘΟΌΪΑΥ Β6η586, {818 18. Ἰοογὰ 70} ἐδλε ἀἄαν 9 
{πη Ολγὰδῖ, ΒοῖΒον 6 ἀγῸ ΠΟῪ ροοὰ Βῃορῃοτβ ΟΥ 

Θ᾽ ἰηρβ. 
4. Ῥαὺϊ ὨΟΡΘΘ οὐ [06 ἀΔΥ οὗἉὨ ἴΠ6 Τιοτὰ ἰο Ὧθ δ- 

τουπάρα ὈΥ ἐποβο οοπγογίοα {πγουχῇ ἰιΐπι, ἃ8. ὈΥ̓͂ ἃ 
Βίοσγ. Τηΐθ δόξα, {1118 στονγῃ οὗἁὨ ρἰογγίηρ, ἰ8 [δ τι 
ἰαῖο, πῇ θῃ, οοταϊηρ ἰπΐο [ἢ6 Ῥγϑβθῃοο οὗ 86 αν. 
ΘΩ͂ Φυαάρο, ὁη6 8 Δ0]6 ἴο β8γ: Βοβοϊά, 1 δηὰ ἐδ 
οὨΠάγθη σσῃποτὰ αοα παι} ρίνθη 6. Αὲ Ηΐβ οογλϊηρ 
06 Τοτὰ Μ|] ρτοβοηὶ ἴο Ηϊπ θοῦ Ηΐδ8 ϑαϊΐγο ΟΠαγοἢ 
Εἰοτίουθ, τι πουῦ δροξ οὐ τεϊηκ]ο (Ερἢ. ν. 27: ἃ 
ον. χὶ. 2). Βυὲὶ τΓἈ80 ΟΠΌΡΟΙ 18. δὴ στ, ποῖ 
ΤΏΘΓΟΙΥ ἴῃ Π6 86η86 ὑπαᾶὺ {ῃΠ6 ὨΟΑΥ͂ 88 ἃ πῇοῖθ ἀθροπὰϑ 
(οα 86 Ὠοδάᾶ, Ὀυῦ 4180 ἴῃ ἐδιαὺ ἷξ '8 οοτηροδοὰ οὗὨ νατὶ- 
Οὐδ ΤΠ ΘΙ ΌΘΓΒ, ὑμΠ6 ἩΘδῖτοῦ ἀοροημάϊΐηρ ἢ [06 ΒἰΓΟΏρΟΥ. 
Τιυ5. ἀο δβρίγι σα] οὐ] ρθη πᾶπ ὁπ ἐποἷν βρί τίτιαὶ 
δι θογ, ἀπὰ ΔΓῸ 88 ἴδ "6 γῸ ϑιῃγδοθα ἴῃ ἰμθῖ, δηᾶ 
τυ ]οα Ὀγ ἰῃθ. [Ι͂ἡ ἐπὶθ βοῆῦθο Ῥαὺϊ ΠΟΡΟΒ ἴο ὉΘ Βα1- 
τουῃράοα ὮΥ͂ ἢΐβ Οοπηεῖϊο ΘΠυΓΟΒ 68: ἴῃ (18 Β6Π86 Ἶ9 
(86 Ῥγομχῖθ6 τηδάθ ἴο ὑμ6 Τχοῖνο οὗὨ τυϊηρ (86 ὕποῖνα 
ἰγθ68 οὗἨὨ ἰβτδϑὶ (Μαεΐξ. σὶχ. 28: [κὸ χχὶϊ. 29, 80). 
ΤῊβ ἀστοοθ τὶ Ἐθ6. ζυμαδηγθηΐαὶ νἱονν πο βοτὶρ- 
ἴαγο, ἴπ 1Π18 Ολ86 4180. 6 (γᾺ6 ἱηςογργοῖον οὗ δχροσὶ- 
6Π06, ἰδῖοθ αὗ Ἀιυμαρμηΐϊγ. [ΙΕ γοραγὰβ ἱΐ, ποῖ 88 80 
δοῃἶο Τη898 οὗ ἰηθίν! ἀΔ]8, ὈυΣ 88 δὴ ογραηΐβιῃ, ἀθ- 
Ῥοηάϊηρ ἴον [8 παίυγαὶ 116 οα Αμἴἔάα, [ὉΣ 118 βρί τ τυαὶ 
᾿Πἶ6 οα ΟἾγὶδὶ - δηὰ ἱδαΐ ἴῃ δυο 8 τιᾷηηφν, [Βαΐ ἔτοσα 
[8699 ἔσο ΖοποΑΙ ορῖοδὶ ποαὰβ [Π6 τη ὈΟΓΒἢΐΡ Ὀταποῖν. 
68 ΟἿ᾽ ἴ΄ο ΘΥ̓ΘΡΥ δίπρία ἰπαίνίἀυΔ]. Ἠξησο ἴπ9 ξῃ.- 
Ῥονγίδῃοο οὗ οὰὰς ῥαύνολι δηὰ ἐμοὶν ῥγϊ αἰ εἶνε ἀοϊωρϑ ἐπ 
1η6 Βρῃδῖθ ἰίβϑεῖβ οὔ παίυγθ δηὰ οὐἩἨ τστὰοθ (Αὐὔδιη, " 
ϑοηι, δι, Φαρἤϑίῃ, Αὔτδθδτα, αν, ἄς. ΑΠδΡαἘ. 
11, Ηαπιβ. τυιϊβάθοα, ΑὈγαἤα Β [αἰ ἢ, ἴὯ6 ρτνβοίουθ 
ἐγολύτηθηὺ οὗ θεν 8 ἀσϑοοηὐδηῖβ ἔοῦ αν ἡ Β ΒΑΚΟ, 
ἂο.), }υϑὺ 88 ῥτοπιίηθηϊ ργορδοίὶς δηα δροβύο!ἷο Ῥ6ὺ- 
ΒΟΏΒ ΓΘ ΟΘὨΝΩΒ οὗ ᾿ἰραῦ δηὰ πηΐοη ἴῃ Ἐπ 6 ϑρὶγϊἑαδὶ 
Βρῆθγθο. Τα Οολ86 ἷβ βίυηνΐαν σὶ ἢ ἰδ Ποσὰ οὗ ἰδθ 
ποχὶ 8 ΒἰΞΟΤΥ͂. 

ἨΟΜΙΧΕΊΤΣΟΑΙ, ΑΝῸ ΒΒΑΟΤΊΟΑΤ,, 

Ψ, 17. ΤΏο Αγοβιϊο᾽β Ἰονΐβς υηΐουῦ τῆ δἷ8 
ΟΠΌΓΟΙ685 αὐ ὙΒοη ἀρϑοηὺ ἔοτη ποθ. «. ἩΈΊΟΗ. 
ΗΛΗΝ: [ἢ πὸ Αροβῖθ, ἯΒΟ.. ἀργία! ΠΥ Ἰουοβ 8}} ἰῃ8 
οἰἱ]άγοη οἵ ἀοά, αηὰ ουϑὴ 4}}} 86 Ποτὰ δ ἀοδυὶγ σο- 
ἀροπιοα, πὶ ἃ ῥγίθϑγ, οογάΐαὶ ἰονα, ἴἤοτο 8 γοῖ ἃ 
Ῥεοα ]ϑοιϊοη ἔον πἰ8 βρίξαλὶ οἰϊϊάτοη (1 ὅος. ἱν. 1δ ; 
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9.41]. ἱν. 19) Τῆ6 τϑδβοι οὗὨ [παὶ 8 ὑμ6 οΟἶΟΘΟΣ δῇη- 
1} οὗὨ εβρίγἰϊαδὶ κἰπάσγοὰ. [1 ἰΐ 158 δὸ ἰῃ [16 Θαγί!} Υ 
πδίατο, δηὰ οδηηοῦ Ὀ6 Βαϊ ἴο 6 ἱρΓΟΡΟΣ, πο ἴποπ 
ΒὯ.411 Ὀϊατηθ ἰὺ ἴῃ 86 δρὶ τ υ2]} ὙΒΟΘΥΘΡ ὈΪδη 68 ἱΐ, 
που] τηϑηὰ 8 διγβημοιηθηΐ οὗ ἰΠ6 Οτθαίοῦ, τῆ ἷ8 
αἷδο οὖἦύῦ Ἐοάθοτηον,- - -ΠΙΈΘΕΒΕ : ΑΒ Ιηδίξοσβ ΠΟΥ͂ 
βιδηὰ πὶι 08, γΟ δ΄ὸ ὉΠ40]6 ἴἰο οϑίξηδιο Ὑμδὲ ἃ Ὀ6η- 
οδὲ δ γγδβ ἰο σοῦ ἰομοίμον ἰπ ρϑγβοῃ, δῃὰ βίγοῃρίἢ- 
ὁ ΟὯ6 δποίθονΡ οοπορῦηΐηρ ἴΠ6 ΟΟΙΏΠΙΟΙ [Δ] }}.---- 
ΒΙΞΡΒΙΟΗ : ΟΠ τ ΒΔ 8 ΤΑΥ͂ 0 6 }} ουθ ἰοηρ (Ὁ δός ΟὯΘ 
διηοίμον, ἨΔἢ8ὲ (ΠΟΥ͂ σὰ ἰπ ἔἶθ θθβῃ , που ἀρ ἃΓῸ 
Βοοῦ ζδίῃ ἴο ροί ουΐ οὗἨ οὔθ δηοίμου ΒΒ ΜΔΥ.--- 180 
ΒΔΙΏΘ Ῥγίηοίρ 68 οὗἨ {Π|6 ΠΟΥ Ἴτοαΐυτο, ἐπδὶ 16 ἰῃῸ 
ῥγμἰϊῖνο ΟἸγίβιϊαπβ ἰο ἀεϊρϊ ἴῃ ἰπίοτ- 
ΘΟΌΓΒα ἩΪῈῊ ΟἿ δποίϊιου (οορ. Αοἰδ ὶν. 28 : χσ. 88: 
οι. ἱ. 11: χν, 94: 1 ΤΏ6Θ5. ἢ, 6: 2 Τί. ἱ. 4: 
2 Φοϊιη 12: 8 Φοδηῃ 14), θοῦ 81}}} ζοσθ ρον γί} Υ 
ορογαϊδνο ἰῇ {ποῖρ γοϊαιοὴβ ἴο ἰποὶρ [ογὰ (οορ. 
Φοδη χὶν. 8, 19: Ῥμὶ. ἰ. 28; 1 ΤΏοδβ8. ἱν. 17: 
1 Φοδη 11. 2 ; ἂἃς.--ἰ 1 

Υ. 18. Ολετιν: [Ὁ 18 οογίαϊη, ἰδὲ πραίονοῦ 
ΟΡΡΟΒ68 ἴπ6 ποτῖς οὗ ὑπὸ [οτὰ ρῥγοἌοθοθᾶβ ἔγουι βαίδῃ. 
Ὕουϊά δαὶ ἰδ ποῖθ ἃ ἤγτωυ βοί] δὰ οοηνίοιίοῃ ἴῃ 4}} 
Ὀίουβ βουΐϊβ, ὑπαὶ βαίδη 18 σοῃ Δ} Ταδικίηρ ΘΥΘΙΎ 
οδογὶ ἰο σοϊασὰ οὐ πος ἴμ6 δαἀϊβοδίίομ οὗἨ {186 
ΟΒυγοῦ  Ἧἴἷἅ ,α βδιιουϊὰ οογίδϊη]γ Ὀ6 τηοτθ ἱπίθηξ Οἢ 
τοαίβύῃρ ἷπι; πὸ δῃουϊὰ βανθ τοῦθ δὺ ἰιθασί [86 
Ῥτγοθοσυδίίου οὗ ρβουηὰ ἀοοϊτίπα, οὗὐ πο Βαίμη 
(ΔΚ69 δυο ΘΑΡῸΡ ῬΑΪΏΒ ἰ0 τοὺ ι8.---ΑΟὠἩἸ ρατὶ οἵ ἐμαὶ 
Βουηὰ ἀοοιἷηθ 18 {π6 ἀοοσίτίηθ οἵ ϑιαίδῃ Εἰ π,86]. --- 
[Βίϑῃορ ῬΊΕΒΟΝ : Νοῃ-γοβϑίάθωοο. Ν, Β. [ὲ ͵8 1.6 
ποσὶς οὗ βαίδη, δηὰ ᾿ΐ8 ἀδβίγθ, ἴ0 ἰσθορ ἃ Ῥαβίοσ ἴγοτλ 
1.18 Βοοῖς,---ὦ. 1..] 

γν. 19, 20. Ἰς ἰ8 ἱπωροτίδηϊς ἰμδὲ ἃ τηδῃ βῃου 
ποῖ ΤΠΘΡΟΙΥ Ὀ6 δδϑυγοὰ οὗ 15 χγδοίουβ βίδπαϊηρ δηὰ 
δβαϊναίίου, τυ ίοῃ, ἰηἀοοά, ἰ8 {Π0 ἔγβι ἐπΐη δῃὰ τηοδὺ 
ἱτωρογίδηξ, θαΐ βου] ἃ αἰδϑὸ Ὀ6 ζϑαίϊίουϑ ἰο Ὅθδαρ ἔτυϊι 
ἴον 6 ἀδγ οὗ ἰΠ6 (ον, δηὰ ἰὸ Ὀ6 6δ0}]}6 μογθαίϊον ἴοὸ 
ΒΑΥ ἴο [9 [οὐὰ : [,οτὰ, ΤῊ ρΡουπὰ δαιδ ρχαϊποὰ ἴδῃ 
Ρουμάβ (0Κ6 χίχ, 16). Ηθ οδῃ αἰβο βοῖ 8 αἷμ ἴ00 
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Ἰον, δῃἃ οοῦον ἩΠῚ} [8186 Βυμ  ν ἢΐἷ8. οὐσὰ ἀγονταῖ» 
688 δηὰ δβἱοίδι.---α ργοαὶ δηὰ τηδίη ροΐηΐ ἴοσ ἰδ 
Ργοδοδογ, (παῖ π6 ΔΡΡΘΑΣ ποὺ ΘΙΩΡΙΥ Ὀοίοσο (89 [τὰ 
ἷῃ Ηἰδβ ἀΔΥ.---ΟΑΠΥΙΝ : Αἱ (ΠῸ 1δ9ὲ ἀδὺ ΟἨτβι 8 θ6σ- 
ΥΔη(8 Ὑ{11] ορἀαίῃ οἱ ΥΥ δηὰ ἰγϊυπρἢ δοοογάϊηρ᾽ 88 ἵπο ἢ 
διαῦο δργοδὰ δυγοδὰ Ηΐβ Κίησάοῃη. ἸΒογοίογα βῃουϊὰ 
ΠΟΥ͂ Οὐ ΠΟΥ͂ Γαοὐοΐοα δπὰ ΡΊΟΓΥ ἴῃ ποιϊδίηρ δανὸ {πὸ 
Ὀ]οβθθα σοβϑυὶ οὗ [Ποἷν Δ ῸΓ, ἱῃ βϑοΐηρ ὑμΠ6 φίουυ οἵ 
Ομγίβῃ αἀναπορὰ ἰγουρῇ ἱμποὶν δογνΐοθ [ἢ 018 ΑΥ 
8|30 {6} Ὑ]1] αἰίαίη ἴο ἃ ἔσθ ἴονο ἴὺγ {6 Ομ υτοἢ.--- 
ΤΗΕΟΡΟΒΕΤ: δὼ] [ὲ8 οοιηραγοὰ διἰπιβοῖῦ τὸ ἃ 
ταοῖμον (τ. 7), δῃᾷὰ τηοίθοσβ δγὸ ποηΐ ἴὸ 04}1 ἐμοῖσ 
γουηρ ΟὨΣ] ἄγοι ἐλσίν λορό, 7ον, ἂς."---ΟἨΒΥΎΒΟΕΤΟΜ : 
Ὗο που]ὰά ποῖ Ἔὀχυὶὲ ἰῃ δβυοϊ ἃ πυτηθγουβ δηὰ νι ]}- 
Ὀτοά ἔγσοὸρ οὗ οἰ] άγϑ ῦ- [Ὁ πῆοϑο οὶ [8}} (ἢ650 
ἦογα οὗ δρὶ τι [υ4] ραίοσηϊ γῇ ΠῸ τὸ οὐϑῃ ΚΠΟῪ ΔΩΥ͂ 
ΐηρς οὗἨ (πο ἢ--Τ 9 ΑΡοδὶ οἷ 8 10γ8 δῃᾷ Ἴδτοθ οὗ 
ΒρΙγλυδὶ ζαιοτῃοοὰ δγὸ ἃ Ῥαίζογ ῸΓ ὕ8 4150 πῃ ΓῸ- 
βασὰ ἴο οὖυὐῦ οἰ] άτοη δίχγ ἰΠ6 868}), ΒΟ τὸ βῃουϊὰ 
Ὀ6 δι δ} ἱπ Οὐν ἔδγα θα, δηὰ βου] ὰ σΑΡΘ(ΪΥ οἢ- 
ξδζο {μιῇ ποῖ ὁη6 οὗὨ [Π6 Τότ 6 Γ8 6 ἰοϑί.---Τὸ ΚΟΟΡ 
Ὧμ6 οοτηΐπρ οὗ ἰμ6 [μοτὰ αἱ 8}1 (ἰπ|68 Ὀεΐοσα ΟἿγ δσοβ, 
ἐμαὺ ἰ8 ἰο 06 ᾿Ικοιιϊηἀοὰ πὶ 16 ΑΡοδί!68.---Ε͵Ε- 
ΟΕΒ: ἴῃ ἰμ6 ροθροὶ ἴπ6 [οὐδ οοτηϊηρ δ᾽). 68 ἴῃ 
ὈΡΟῺ 08 80 ὨρδΡ, ἰδὲ ἰὲ δον δ ὺ8 ΔΙΓΕΒΑΥ δὶ ουογυ 
δῖορ τοὶ Ν Ν ἴον οὖν ἴδεϊ.---ἰ ΜΑΥΤΗ  ΗΕΝΕΥ: 

66 Ρυΐ8 ἰδ6 ΤΠ οΒβδ] οἶδ η8 ἰπ σαϊηὰ, 
(δὶ ἐπουχἢ 6 σουὰ ποῖ οὐχ ἴ0 ἴ6ῃ 88 γοῖ, διὰ 
ἐδβουρὶι Ὧ6 βου] που Ὀ6 8ΔΌΪ6 [0 Θομλ6 ἴἰο ἴΠ6 πὶ, γαοὶ 
ον [μοτὰ ΨΦοδθὺ8 ΟἸ τίϑὲ ΜΠ 11 ΘΟμΘ ; ποίμίηρ 8114}} πίη- 
ἀεν δι. ΒΈΕΝΒΟΝ (ΜΝ ΑΟΚΝΊΟΗΤ, ΒΛΈΝΕΘ, ἄς.) : Ῥδὺ] 
ΟΣ ἴο ΚΙΟΙ͂ Πὶ8 ΟἾΤῃ ΘΟΠΥΟΓΒ δραΐη ἰπ ἴἢ0 
Ετοδὶ ἀΔΥ : δηά ΡΑΓΓΘΌΪΑΓΙΥ (0 σο)οΐοθ ἷἱπ ἴθ. ἍὍ͵6 
ΤΩΔΥ͂, ἰπογοΐοσο, ἤορΘ ἰσ ΚΗΩΟῪ οὖν ἔσο ὰβ ἴῃ [86 
ζΓαΐυγο δἰδίθ.---ὠ, 1.,.] 

Φι(ἷπ ἐφ ευρροδέξοι ΤΉΞΟΡΟΒΕΤ, δ δὶ, ζο Ἰοτα 
ΟἸΒΥΘΌΞΤΟΝ. ὙΤΟΝΟΝΉΎΟΒΤΗ : “ὁ ΤΏ680 ΔΙῸ ΤΟΥ͂ ῥεισαίε,᾽ ἃ8 
[6 Βοτρδῃ πιοΐδοσ, Οοσπθ]13, βαὶὰ οὗ ἢοσ οβδβρτίηνσ. μόνον τὶ 
Ῥτου. χυϊΐ. 6, στέφανος γερόντων, τέκνα τόκνων, 
τέκνων πατέρες αὐτῶν." --ὖ. 1,..} 

ση. 1. 1--Ὁ. 

2. Βοίῃα Ὑ560]6 ἰο οοπιθ Εἰτηδοῖῖ, Ῥαὰ δος Τί ὮΥ. 

Ἵ ὙΨΒογοίογο, ἤθη ᾿γὰ οοὐα ἢο0 ἸοΠροΡ' ἔοσθοδγ [οπάατγο, ΤΎΠΤΕΙ; το ἱπβουρθὶ 
ἴῦ σοοᾶ [Γδουρδύ οἷν δεὖ Ποῖ Ῥϑβιπᾶᾷ 

2 ἴῃ, καταλειφϑῆναι ἐν] ΑἸ ΘῺΒ ΔΊοηθ, δηᾶ βοηύ ΤΊΠΟΕΥ͂ οὐνῦ ὈτοίμοΣ, δπᾶ τα] βίο ν᾽ 
οὗ ἀοά, δηᾷ ουὖ 6] ]ονγ-ἰΔθοῦσον [οὰν Ὀτοίμοῦ δηᾶ [6 1οὐν-Δθοῦγον 10} ἀοα]᾿ ἷπ 

8 {86 ροβροὶ οΥὗὨἨἁ ΟἸτἰβῦ, ἴο Θβύδ Ὀ}Π188}} γοῦ, δηὰ ἰο οοπιΐοσῦ γοῦ [ΘΧΒΟΓ] ᾽ ΘΟΠΟΘΙΏΪΙΣΣ 
Ππ Ὀο8δ]} οἵ7᾽ γοὺυν ἔλι τ, (δῦ πὸ τλδη [πο οη6, μηδένα] Βῃου]α ὃθ πηονϑᾶ ὈΥ͂ 
ἴη, ἐν] 8686 

4 πηΐο (818 ;171ο δτο Δρροϊηίθᾷ, εἰς τοῦτο κείμεϑα]. ἘΕῸΣ γΟΓ]Ὺ 

Ἧ: εὐδοκήσαμεν ; 8,1.» 858 Β.: ηὐδοκήσαμεν] [0 ὈΘ 

ἸΟΙΪΟΏΒ; ἴὉΓ γουγβοῖγοβ ΚΠΟῪ ἰδαῦ Ὑ6 8τθ ᾿ οἸηϊοᾶ ἰδογουπῖο 
ΟΥ̓ Θύθῃ, καὶ γάρ] 

θη γα ποτ 1 γοῦ, γγὸ ἰο]ἃ γοὰ Ὀοΐοτο (μαῦ γψγὸ ββουϊα βυθοῦ ὑγἱ ρα Δ 
[τ ἰο Ὀ6 αἰὸΖοεᾶ, μέλλομεν ϑλίβεσϑαι] ; ανοῃ ἃ8 [88 δ'8ο, καϑὼς καί 10 ὀοϑτηθ ἴο 

ὅδ ̓ Ξ δα γὺ ΚΗΟΥ͂,. ΕῸΣ {018 οδυβ6, θη 1 
τ [ἀπάγο, στέγων, 1 Βοπύ ἴο ΚΠΟῪ γοῦν δι τἢ, Ἰοϑῦ ΟΥ̓ ΒΟΙΩΘ τηθϑῃ8 [1680 ΒΔΡΙΥ, 

αἶβο, κἀγώ] οοὐἹά 0 ἸΟΠΡῸΓ ἔοτ- 
, 

μήπως] [86 ὑθιηρίογ μβαῦο [84] ἰθιιρίοα γοι, ἀπᾶ οὖν ἰδῦοαῦν [{0]], κόπος] Ὅς 
(8ου ἃ ῥγονθ, γένηται] ἴῃ γ81η. 

1 Ψ,., 2.-Αὐοοπρ ἔπ το Ὧγ τατίαξίοοϑ [8 ἐπδέ ομ9 ἩΔοἢ βταὶ 1198 δὲ πὸ θαΞἷ9 οὗὨἨὨ ἔμο ἀἰἴθτοπὶ ἡνιδως ἢ τῶν 8. ὈΡΟΒΟΣΪΝ δὶ 
ἃ ἢ Ἰυνοὰ φαυϊδΌϊο οἄνδῃοο: τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ συ ν τοῦ θεοῦ (1 Οον. 

ΟΘΕΙΥ Δ1]} (Π6 ἰδίαν οἀ ογβ, 85 πᾳ} δα ὉΥ οὖν ἰοχί. Οοά. Βίη. 06 : 
ἐπ, 9.γ. {Τπϊ8 τοδάϊης ἰ8 70] ατίοδδαοι ασιὰ 
τὸν ἀδ. ἡμῶν καὶ διάκονον θεοῦ.---ὐ. 10. 

8’, 3.--ἰΦ.ταρακαλέσαι, 84 ἱπ ΟἿ. ἰΥ.1; τ. 14; 2 Το88. 111. 12; ὅσ. ; Β6ΓΘ οἰ050}Υ οοπποοϊοὰ τὶ ἰ(ς ΟὈἶθος ἴῃ Υ. 8ὃ.-- 



ΟΒΠΑΡΤΕΕΒ ΠῚ. 1-ὅ. δ] 

.-7. 

ἘΧΡΒΟΈΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

1. (Υ. 1.) ὙΜοτκοίΐοσο (Ὀθοδυβο γ80 δσθ (Δ08 ΟΌΓ 
ἦογ, «ἢ. 11. 30 : ΤΩΥ͂ ογόντῃ οὗὨ ρίογυ, πιο 1 ΒΟΡΘ (0 
Ὀπης Ὀδίοτθ 86 [οτὰ, οἷ. ἰϊ. 19), ὍΘΙ 'νο, ἄο. ; 
στα ΘΧΔΟΙΪΥ: ᾧ 66 ἐλοδε ἦο εομΐαὰ ποί δ᾽ ἐη- 
ὦπτε ἐξ. Στόγω, ἷπ οἱὰ ατθοοῖκ, ἕο δουον, ἴθ (οὗ ἃ 
Υ6856}), ἐο οοπέαϊπ, ἀπὰ ἰμδη (ῬΉΣο ἀπᾶὰ Ῥαι}), ἐο 6η- 
ἄντε; 80 1 Ὅὐον. ἰχ. 12: χὶϊἹ. 7. ΤῊΪ8 βυ 8 ΟΌΓ 
ὉΪδοο; Ὀυΐξ ποῖ, ἐο οοποθαί. ΝῸ ἸΟΙΡῸΣ πα ἐμὸῳ, 
ὉΔΙΏΟΙΥ, ἴ0 ὑὕὉ6 Βοραγαίοὰ ἴγοτα χοῦ, δηὰ μἰηὰθ 
ἔτοια οοπιυπρ ἴο γοῦ (οἷ. ἰϊ. 18).,1 ΤθΘΓο ͵ἰ8 ὑδπάδγ- 
ὯΘ668 ἴῃ ἴἰδα (δοί, ἐμαὶ Ὠἰ8 ΔηΧΙΘΟΥ 8 ΒΟΔΙΟΘΙΥ Ὠἰηιοὰ 
δὲ, ἰ5 δὶ τηοϑὲ ἰπιἰπγδίθα ἰπ ἰμ6 δχργοδβίομ στέγοντες, 
διὰ ἰθ ποῖ πηογὸ ἀἰδιϊη ον δημουθορα [}}} ν. ὅ. 

4. )7ο ἰπουσδῖ κοοῦ, πέγο ρἰθδβοὰ (οἰι. ἴϊ. 8: 
(δα ἱπιροτίοοϊ, οοπἰἰπθοιι8} 7); 6 ΓΘ ἴδ δογίϑῦ (οἢ 9Π6 
οοσδϑίο): ΟΑΕΥΙΝ : απὶπιὶ ἱποϊπαίίοπεπι 

ἱ Το ῥἱΌΓΑΙ, δοοογαϊησ ἴ0 ἰῃ6 τοϑισι οἰΐοῃ 
αἰτοδαν Ἰηϊτυδυσοα ΌΥ τ.6 οχρδηδίίοη ἷπ οἷ. ἰϊ. 18, 
οἵ Ρδὺὶ] δοῃοδ : ἴον οἷ, ᾿ϊϊ. 1 βαᾳ. 18. οἰοβϑῖυ οοηποοϊρα 
υἱ πδὲὶ Ῥγοοθάο8; ϑαυϊναϊθηΐ, Ἰδογοίογο, ἴὸ [86 
εἰηρσαίδν ἰῃ ν. ὅ. Οἰμοῦνίβο ἀπϑοτιῦβ, ΒΕΝΟΕΙ, ΕΟΟΒ, 
Ηονμαῖν, πθο, Ὀδοδυδο [Π6 δἰησυϊαν ἤγαὶ ΟΟΙΏ6Β δὖὺ 
τ. ὅδ, (εἰς ἴμδὲ {16 οἰυγαὶ ἤθτο ἀο68 ποῖ ἀθποῖο Ῥαὺυὶ 
δἷοπα (αηὰ βὸ Βοο8 δηὰ ΗΌΣΜΑΧΝ δἵ Υ. 6 δἰβο). Βυῖ 
8}1} τῆγϑα (Ἂοἷ. ἷ. 1) σαῆποῖ Ὀ6 τηρδηὶ; ΤΊ, Ὀοΐηρ 
δοηὲ Τοτιἢ, 18. ποὺ οὔθ οὗ ἰδοβο ἰοῦ δοῆῃθ. 78 
δῃῃου!ὰ δι ἢάνο ἴο υπάἀοιβθίδηα ὈΥ͂ ἔπ 6 ρίυταὶ το ουοἱ 
οἴ ἐδ ἔῆτοϑ Ὀαπὶ ἰδὲ 18 ΤΏΟΓΘ ΔΡΌΙΓΓΑΓΥ ἴμΔπ ἰ0 6χ- 
νἰλΐη ἴΐ (λον οἷ! 15. 18) οὗὨἨ Ῥδὰ] δἱοπθ, [88 18 ἀπ 
ὉΥ βσηοττ, ἢ ΕΤΤΕ, ΓΩΌΝΚΜΑΝΝ, ΑὙΡΟΚΡ.-πἰἪο,, 1.] 
Θεδογαι γ, ἱπάοοά, ἱξ 18 Β6 πο ἀφοίάοα, ὙΠ Εἰ ΐ8 
ἴοο Αεἰϑ χνὶϊϊ. ὅ 8 αὐ Ἰοδϑὶ τῦογο Κοδα ἢ γοοοῃοῖ θα, 

8. (᾽. 23.) 1ὰ Αἰμθηβ, ἄς., δῃὰἃ βοῃΐ, ὅσ. ; 
τἰϑοτοίοσγο ἔγοαι Αἰἴμοηϑ, ἀσοογαϊηρ ἴο Αςἰϑ χυ]]. 1ὅ 
Ῥδὰὶ βοπὰβ 8 τηϑϑβᾶσθ ἔγοπι Αἰμπθὴβ ἰο Βογαδ, ἰμαὶ 
Β|5 δοῪαὰ Τίπιοίγ βου ἃ δοῖὰθ ἰοὸ ᾿ἷπὶ πὶ 8]]} 
ϑρεοά : δοοοσάϊηρ ἴο Αοἰβ χυϊΐὶ, ὅ ἘΠ ΠΟΥ Ὀοίδ σατὴθ 10 
μἷτη δὲ Οοτίηϊι ἔγοτη Μαοράοηΐϊβ. Ὑ᾿ι {Π||8 ἀρτοοθ 
1 Τθοδα. ἰἰ, 6: ΤἸΔΟΙΠΥ͂ Θομη6 89 ἔγοπιὶ ΤΟ ΒΒ ΟΠ ΪΟΔ 

οπἱδ) ἰο Ῥαυΐ, πιὰ ποτὰ ΒΕ γαηυ9 ἰ8ὸ ἴ3 
Ῥτοβοηξ ἀυγίηρ [6 πεϊτησ οὗ [86 Ἰοίίεγ. ΤΠ πᾶττγὰ- 
ἔτνο ἰπ ἴῃ6 Αοἵβ δια8 ἰπ ἰῃ6 ἰηίουναὶ ἃ βρ, ἰμδὶ Ἵδῃ 
ΟἿΪΥ μὲ δ᾽]οὰ ὑρ᾿ οοη᾽οοίατα! [υῦ70ύ. ΕἸΠοῦ (1 8.) Ὀοΐὰ 
μοὰ οοτὴθ ἴο ΑἸΠΘΏΒ, πὰ ἤτοιι {πὶ ρμΐδοθ μδα ἀραίῃ 
θοροῦ δεηξ ἴὸ {πΠ6 ποῦ, ΤΟΥ ἰο ΤἢιΟΒ8ΔΙ ΟΏ]68, 

ΡοτὮΔΡ5 ἰοὸ ῬΏΣΙρΡΡΙ (450 ἰη Μαοράοιηΐα). (1 
ἐκέμψαμεν ἱποϊυάοα 480 ϑΙΙναηυβ, 818 πουϊὰ Ὀ6 ἃ 
ΠΘΟΘΘΘΑΓΥ͂ δυρροδί(οη.) Οὖὗ (1 Ὁ.) ΟΥΪῪ ΤΊ ΛΟ ΠΥ μδὰ 
δοηθ ἰο Αἰδοηβ, δῃὰ Ὀθϑὴ βοηξ ἴο Τμοββαϊ οηΐοα, ἢ 
δῖ] θοίηρ 81}}1 ἀρίαἰποὰ ἰῃὰ Βοτωδ (ἰΠ κονθθ ἴῃ 
Μαοοάοῃΐδ). Οὐ ᾿δϑγ (2.) Ῥοΐδ ἀΐὰά ποῖ οοτὰθ ἰὸ 

8 (βο ΤὐπεΔᾺΝ : αἱ Ῥοϊίος, τ ΐ Αὐροῖν δηὰ Ἐτ11- 
ἐπλῤ πὸ ῃ ἘπῈ δηἃ ΑΕ ἐαρἀ νεῖ οὗ οἷν αῇϑο- 

ὅση, τπιδυα ἔην ἀοδῖτο ἴο 8660 γοι.--ὖ. 1.. 
[[Ας δοίϊος τοργοϑδπίτα ἐπθ βυὐ͵θοϊίνο μηκέτι τὶ [86 

. 1..} 
ποῖ οχρζοδδοὰ ὮΥ ΟἿ Οὐτσλου Ὑ᾽ ὁγείοι, ἩπίοΣ 

Ἑνώςοττ ἴοϊονα, ἐδπουσὰ ῬΑΓΆΡΒΓΑΦΘ 160 ἐπ: ““ΣῸ 
αδῖε ἰο εοπίγοϊ πεν ἐπρ, ὅ.")--.0. 1... 

[Βδέδου, α οοποϊμπίου, ἀοίοττωϊπδίίοη οὗὨ ἐδ9 ᾿πάστησπξ 
βῃὰ πη], δ ἀτνοαν, ἘΠ ΙΟΟΤΊ, ἄο.--α. 1,.} 

ῖ 4" ΜΔΟΚΝΙΟΗΥ, ῬΛΊΕΥ (560 Ὠΐ6 ἥογα Ῥαιπίίπμ. οὨ. 
Ὁ. ἦγ., πὶ ΤΟΤΤΕΤΕ ΒΒ Ὁη56. αεὶ )», Ετ:,- 

ἀρίαια Ὁ ῖδ,, Λααὶ Ἑδδάοα σὰν το. 400, ἀἰάτμο ΐ οΓ ϑι. τι »ν 70]. 1. Ὁ. 409, 6 
Μοίε δὲ ἴ)ο αἱ οὗ με ὅκα κα 1.] 

Ε 

ΟὨΪΥ ὉΥ τοἰϊπυϑσαϊοα ; ἐμο Ὀοδὲ τωδηιυφοτίρί [ἰποϊπάϊηρ ϑίη.} εἶνο τό (866 ὝΤ πος, 

Ῥδυϊ, 80 ἸΟΠΩ 85 ;θ6 ᾿ἰησοτεά ἱπ Αἴθηδ, Ὀαὶ ἐΠ6 16ἴ- 
ἴδυ (πιονϑα, ἰὕ ΤΩ  Ὀ6, ὈΥ δοοουῃίβ οὗ ρογβθουϊί οην 
ἴῃ ΤΠΟΒΒΔΙΟἶ 68) δοηΐ αἴος (06 βγϑί ογὰδὺ (Ὸγ {πόσα 
ἴο 60Π16) ἃ Ββθοοηά ἰπ ἰἰΐκθ τοδῆῃοῦ ἔγοπι Αἰ ΘΏ8 [Ὸ 
Βεγοᾶ:, ἴπΠαὶ ΤΊΩΟΙὮΥ, ἱπδίοδα οὐ οοπΐηρσ ἰ0 ΐτὰ 
ἀἰγφοῖγ, βου] σαϊϊοΣ βο ἴῃ ᾿ηῖ8 βἰοδὰ ἰο Τ᾽ μθββα!ουὶ- 
(8, δὰ ΟὨΪΥῪ αἴζον {μαὺ (0Ἰ1ον ἰῃ 8 σουΐθ (8. Ησα: 
ὙΊΕΒΕΙΚΕ, Οὐλγοποῖ, ὧδ αροδίοἰἰδοῆδεη Ζεϊίαίξογε, 
249). Ηὸ πουϊὰ ἰδ8 δᾶνὸ οουπίοττηδηοα ΤΊηλο- 
{πγ οχροοίοα δετῖναὶ ἰῃ Αἰμθῦθ. Τηΐβ τουϊὰ δοοογὰ 
πὸ} πὶ ἐπέμψ. ({πίϊπουῦ ἐκεῦϑεν); 1688 παίυγα! ν 
νι καταλειφϑ.., ὙξιίοΝι, δ υ] ΟΕ ἴάκοῃ, δἰσηΐθαθ ποῖ 
ΤΏΘΡΘΙΥ ἰδ αἰοπε, Ὀὰὶ (47 δολίπα αἰοπο. ὨΜΘΌΪΥ 
[Ώογο 8. ὨΟΏΘ, ΟΠΪΥ ἃ ρα, πίοι οδπηοὶ Ὀ6 8᾽]6 ἃ υρ 
᾿ποου ΟΒΙΔΌΪΥ ἰῃ ΟὨΪΥ ΟἿ6 ἮΔΥ. 

4. ΟὖΣ Ὀσοῖδοσ, ἀς.---ΤῊο Οοά. Β. ρίναϑ, οἱ" 
δγοίλον απα 7ζεϊίοιοἰαδογεν ; Α. διὰ Κη. οἱ ὄγοίλεν 
απὰ Οοα᾽ε δεγυαπί ; οἴμοι, απά Οοα δογυαπὶ απὰ 
ἀμερής Σ ἰδο εοορρία (ποῖ δἰ ιοροῖθος αἴνοσ 
δίθ δυϊμοῦ (68. ΟὨ]γ), οἱ" ὀγοίλον απᾶὰ Οἰοα δεγυαπέ 
απᾶ οὐν γεϊϊοις-ἰαδογεν, ὙὮΘτΘ 80 τηθηΐ ἷν 
ΓΑΙ Πρ’ ἰῃ 80] ΠΥ: γὸ Βῃου]α Ὦδγο ἴο 81} ΕΥ̓ ἰῦ ρμογ- 
ὮΔΡΒ [Π08: 88 Οο δ βοσυδηΐ ἢ6 ἷἰβ οὺν δ᾽ οὐ. ΔΌΟΓΟν. 
Βυΐ (10 τοδαϊΐϊῃρ πη οἢ ἢγϑὺ 1168 δ ἰῃ9 ὈΔ818 οὗ αἱ 
[86 ναι οηβ 18 [μδὶ [Ὁ]ονοὰ αὔονο (ἢ. Αὐηθγοϑίαθ 
ἰοτ) ; διάκονος ϑεοῦ 'Β ΘΟΠπΙΠΊΟΠ, ϑοιηθίπλθϑ ἰῃ 8 60Π}- 
Ῥγοποηδῖνο (2 ον. νἱ. 4), δοταθί)θβ ἰἱῃ ἃ ΠΔΙΤΟΥ͂ΤΟΣ 
8686 (Αςἰδ νἱ. ; 1 Τί). ἰϊϊ, 8). 26 [οἸ]οτἸδθογον, 
ΒΆΥΒ Ῥαυ], Βοιὰ. χυΐ, 21; Οὐάδ 1916] Ον-ἰΔογοτβ, 1 
Οον. ἐϊ. 9. ἴῃ ἰδ6 οἷα ὑἱάϊηρθ οὗἨ ΟὨμγίδι  ἰπ 186 
δεῖ, (Παὺ ἰ8, οὗ ὈΠΆΘΊΠΕ, 186 Β816.---Ἴὺ ὁΔη. ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ 
Ὀ6 8βαϊὰ ἐμὲ ῬδὰΪ χῖνοϑ ΤΊΟΙΠΥ͂ ἰἢ686 δανθγὰὶ {1168 
ΟΥ̓ Βοποῦ νοὶ υπίδυ γ, δηὰ οα ἀοοουῃῦ Τρ ΓΟΙΥ οὗ 86 
ἰαίλον Ὀδίηῃρ 18 αἰ μ 1 μοῖρος (ΠΌΝΕΜΑΝΝ) ; Β6 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ το 8ῃ8Β α͵80 0 ΒΟΥ (πὸ ΤΒΟΒ88]ου ἶδη8 Ὑμπδὶ 
8 δοῖροῦ ἴθ [δ8 ἀοργίγοαὰ Ὠΐπηθο] οὗὨ [05 τοῖν βδῖζθ 
(ΟἩΒΥΒΟΒΤΟΜ) ; φπο πιοίδιιδ οδίοεγεί φυάπι δεηο ἐἰϊΐ8 
οοπδιζέιη, υοἰμενίξ (ΟΔΙΥΊΝ); δηὰ δὲ [6 βαῖὴθ {πὴ 
ἰο ΤΟΥ ἷβ οὐ Ρογίϑος δστοοηχοηί πὶ ΤΊ ΟΙΒΥ, 
δ οοηβτγί Ἡδαίουοῦ 6 888 ἄομο {ΥῸΝ ΟἘΒΙ,ΑΟΗ). 
βοιρον αὶ ἰ00 τοβησὰ ΟΣ ΔΡ8 8 ΗΌΣΜΑΝΝ  ὁΟη760- 
ἴυγα, ἰμαὺ (ΠΟῪ ποτ ηοΐ, Ὀδοδυδο Ῥϑὺὶ δαὰ οὶ οΟἸὴ6 
Εἰτηβοὶ, ἴο ἐπῖηῖς ἴοο ὨΙΡΏΪΥ οὗἨ [86 οομηΐηρ οὗ Τίηλο- 
ΤΥ, δηὰ ὑπαῦ ᾿ἰ6 ἀοβίγοβ ἴο συλγὰ δρίηδὲ 1818, 

ὅδ, Το ΘοδδὈ 5} γοὺ (ἴῃ ἰμ6 Ῥογβθουζίοῃϑ : 
ὑμδὺ ΤΊΠΠΟΙΠΥ Ῥὰ8 ἴὸ Δ) ἀρὰ ἴο οχδμοσχῖ, ᾿ἰΐογα !γ, 
ἐο οαἰἷΐ ἰο, ἩΔϊοδ 18 ἴοὸ Ὀ6 υπάἀογβίοοα, δοοογάϊηρ ἰο ἰθ6 
οοῃίοχξ, οἰἶπον οὗὁἁὨ οὀσχῃογίδιϊου οὐ οὗ οοπιογιὶ (Αοἰϑ 
χγυ, 82. 2 ΤΏ 688. ἰΐ. 17). Βυΐ Ῥδὺϊ Ἔχργοβϑοβ Ὠ0 ἀΐδ8- 
ἐγυδὶ οὗἨ ἐμοὶν βιδηάΐπρ' 89 Ὀοϊΐοτοῖβ. Τμδὶ [Π6 ο]ἀθβὲ 
Δ ΒΟΥ (168 οτηῖς ὑμᾶς ΔίΟΥ παρακ. ΤῊ Κ08 ὴ0 αἰδον- 
666 ἴῃ 88 Β6ΏΒ6.: ΟΡ γαὺ ἐμαὶ 1Π6Υ τοδὰ ὑπέρ ἰη- 
δἰοδὰ οὗ περί. Ἐὸγ ἰπ6 ἴογτλον ᾿ΠΚονῖ86 ΓΘ η8 05. 
αςφοομπέ οὗ, ἐκ ἱ ἱοη οὐ, 85 ἴῃ Εοπι. χν. 9: 2 
σον. ἰ. 8: 2 ΤΏο98. ἴἰ. 1. ἴηϑαδὶ, ἰὐ 8 ποῦ ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ, 
πὶ ΓΌΝΕΜΑΝΝ [πο τετι Αὐγοδρ, Εἰ 011}, ἴο 
Γ688 (06 βἰχηϊ βοδίϊοη ἐπ ἵανον οὗ, 70 ἐλο δεπεπέ οὗ 
ἴῃ ογάον ἴο βυρροτὶ γοῦν [δ᾽ ἢ). 

6. (. 8.) Τμδῖ τὸ οὨϑ ββουϊᾶ Ὅ6 στωονοὰ, 
ἃο.--ΦΣΣαίνω ἐς: σέω, σείω), ἰὰ (6 Νοὸν Ταδβίδιηθης 
ΟὨΪΥ͂ ΠΟΓΘ, ΙΩΘ6ΔῺΒ 0 πιοῦε ἰο απα 7γο; οἵ ἀορβ, ᾿4 
τας ἰδλα ἑαὶϊΐ ; θποΘ {0 αίίεν, ἀδοεῖυε ἱλγομρὴ, ας 
ἑεγῳ (80 ἷπ ΠΟΔΗΥ͂ ὈΪΔ0 08 ἴῃ Ὗ οἰδεῖ"). ΤΏ ΒΕΝΟΕΙ͂, 
ἐλαὲ πο οπα δὲ αἰδοοϊυοὦ (ὈΥ͂ Θποπιῖθ8, γοϊαϊίοηβ, ἢ 
οὐ Ὠσατὶ) ; δἰ} Ὁ] Εὔσκεκτ : δίαπαξε ἐδ σοΥΥΗπιζ 



δῶ ΕΤΒΕῚ ἘΡΙΞΤΙΙΒ ΟΕ ΡΑΌΙ, 

ἷᾳ ΒΟΏδ0 Βυρροδίοα 4180 ὈΥ ἸΥΟΚΟΒΎΟΕΤΗ, ΔῸΣ 
ἩΧΟΡΉΥΑΟΙ  ᾿ἰκοπνῖϑδο ΦΟΝΕΤΤ : “ποῖ ΒΙΧΡΙΥ͂ 

τηογοϑὰ, δὰ ταῖπον τηονϑὰ ἰο0 βοΐιηρββ."--. 1.1] Οὴ 
[86 οἴδμοῦ Ὠδηᾶ, {μΠ6 ἀγροῖς ἱπύουρσοίουβ (τ ν πὶ 
[86 Ἰἰαηχυδρο), δῃὰ 8ὸ [6 ἸῃΩΟΘΔΟΓΏΒ ΦΖΘΏΘΓΑΙΪΥ, ἰῃ- 
οἰυάΐηρ ΓΌΝΕΜΑΝΚ, υπάογδίαπα ἈΥ͂ ἰΐ, ἐο δα πιουορά͵ 
δλαζεη, ᾿ἰϊὸ σαλευϑῆναι οὗ 2 ΤΏ εδ6. ἰϊ. 2. ΒΌΣΥΜΑΝΝ 
ἀϊδρυΐοβ {18 οχρίδιδίύοη, γοάυσοοβ ονθὴ 1 ποιηδηῃ 
ΘΧΔΙΏΡΪ65 ἔγοτῃ ἴμ|6 οἰδϑαὶςθ ἴο 6 8696 οὗ ἀεἰμαέπρ, 
διὰ υπάογείδη δ ὑμ08: ἐπ (ἴῃ [Π| τηϊἀδὲ οὗ, ποῖ ὈΥ͂ 
ΤΩΘΔῺΒ ΟἿ) [6 ρογβϑουθοὴβ ϑθοιαίης γ0}}- πὶ βίο τα 
τηϊζοῦ ἀοϊυάθ γου Ἡϊ δβυρροδβιΐοῃβ.---τῷ οουἹὰ ποὶ 
ΤΟΔῚ δεεαιε ἰδαὲ (48 ἴῃ 2 Οὐον. ἰϊ. ΣῊ ), νὺι 
τουδὶ Ὀ6 δαυϊναϊοηὶ ἰ0 εἰς τό, 7οΥῪ ἐδά ἐλαί, ᾿1Κ6 
ἐπ6 Βοῦτον Ὁ. Βυὶ ἰμΐ5β πετὸ σίϊποῦξς ϑχδορίο, 
διὰ, Ὀοδί 68, ἰλο δοσυδαίίνο τό ἰβ δἰἐεαιθὰ ὉΥ δἰπιοβδὶ 
4}} 16 υποίαϊα. Τα ἰαϊίος ΠΌΝΕΜΑΧΝ [ΑἹ7080] 
ὉΠ ΔογαΔΠδ 88 ἴῃ δρροαί(οη ἴ0 εἰς τὸ στηρ. ἄσ. : 
ἐλαί ἐξ ἰο δαν ἰλαί; τοὐὐϊεὴ ἐδ αε τιμοὴ αδ ἰο ϑαν 
ἐλαί ; ---οὶ κοοᾶὰ. Οἰδοῖθ [ΘΟηοτΣ, ΚΟΟΗ]: ἐπ 
φ  γόποε 0, 88 ἴὰ ῬὮ]]. 'ν. 10 (πῆοσο, Βούουον, 
ΔΏΟΙΙΟΡ Υἱοῦ ἴ8 Ῥοββὶ 16): Ὀοδί (ἔπαιρ, ἨΌΣΜΔΕΝ 
[ινεν, θκ ὕεττε, Ειμισοττ, ΤΥ ΈΒΕΤΕΝ διὰ 7 1:.- 
ΚΙΝΒΟΝ}): 10 τρλγκθ ἰμδ6 ρυτροτί οἵ [86 οὔαγχο, οὗ 
[Π6 παρακαλέσαι ; ἙΟΙΏΡ. οἷ. ἷν. 1, 6. 

ἢ. Τὰ ἴ689 δΔϑῇ] οἴ ΟΣ ; τ οι δον Ῥαὺυ}Β ἀ6- 
ρδγίυνο Ὀδ6}} {π6 ΤΊ, βδ᾽ οἶδ 8 δ Μ6Ὶ1 88. Βίηι (οἰ. 
ἱ,. 14). Ἐτοτὰ τ. 4 ἰΐ ἴδ ἰηΐογσθὰ (Πδὲ (Β6Υ ἱπηπιθ- 
ἀΐδιον δυρδίἀο, Τπδῖ ἐπ ν τοϊχίιε γοϊαγη δὴν ἀν, 
δηὰ αἰὰά δοίυδ!ν Ὀγοδὶς (ΟΥἹὮἢ δραΐῃ, ἰ8 βῆονῃ ὉΥ͂ 2 
ΤΉΘΘΕ. ἱ. 4. ΟἨΒΥΒΟΒΤΟΜ δὰ οἰοτβ ΘΓΤ ἰῃ ΒΌΡΡΟΒ- 
ἱῃρ δὲ δ6 Βρθδῖ8 οὗ λὼ οἵοπ δηϊοιίοηβ, ὈΥ͂ ποῖ 
[86 ΤΟΒΕΔΙΟΏΪΔΏΒ ΟΓΟ ΓΟηἀοΓοα ΔΗ Χίου, 88 80] 1618 
ΔΙῸ ὈΥ͂ (6 πουπάϊηρ οὗ [86 ζοηοδαὶ. 

8. ΕἘΟΣ γοαχῤίνον Ἰχηουν, πἰιϊπουΐ ΔΗΥ͂ ἀν με 
οα δαὐιροηϊίίΐοῃ οὗ ΟὐΓΒ;: ΚΠΟῪ ἐποη αἷβο, ἰμδὲ 1 δι. 
τί κιν ἰπ τοαχυϊγίηρ, μηδένα σαίνεσϑαι.--- ΤΠ δὲ υπῖο 
[λα ὑσὸ (Οιγίβιίδῃβ ζϑηῆθγα ] ] γ) ΔΙῸ ἃ ἰοὰ ; 
κείμεϑα ᾿ἶκοὸ τιϑέμωϑα ([μυκὸ 1ἴ. 84; μὴ, ἱ. 16). 
᾿χυργοροῦ!  ΚΟΟΘΗ : αγὸ »γοβίγαίο (ἸῺ τηϊδίοσί!ῃ6 δπὰ 
βυονηρ); Ῥμ1]. ἱ, πὰρ ἂς Ῥοσθδρα Ὀ0 δὸ υπάοτγδίοοά, 
μυΐ ποῖ υἱκκα ἱ. ΒδίμοΣ: ὃν Οοά οναἀαϊποά͵ ἐλεγο- 
“πίο ΠΡΡΌΤΙΣ » εἰς τοῦτο, ἴο αϑ!ούοπα, 88 {89 τᾶ γ 
Ἰηίο ἴδ9 Κίηράοτῃ οὗ Οοὰ (Μαξ. ν. 10-12; χ, 2], 
22, 84 δ6α4.: Φοῃῃ χν. 18 864.: χυνὶ. 3. Αοἰδ χὶγτ. 
22: 2 Τίπι, 11]. 12). 

9. (Υ͂. 4.) Καὶ γάρ, ἔοξ ονοει, ἔος ἰπἀθθἃ.---οὺ 
φῃουά ιοτοίογο Κη0 Ὁ ἰἰ, ἔγοσῃ ΟἿΣ 6 Πρ γοὰ ὈΘίοτΓΘ.-- 
τρδῖὶ τὸ δχὸ ἴο Ὅ6 μέλλομεν ϑ3λίβ. (ἀραϊῃ, 
ΟἸ γϊδιίδηθ ζϑηογ8}}γ), ἰδδὲ ἰΠθ τὸ διναὶ 8 Ὁ8; ποὺ δίτη- 
ΡΥ ϑαυΐνα]θηΐ ἰο δα δαύαγα, Ὀὰὶ : δοοογαάϊηρ ἴο Οοα Β 
ῬΌΓΡΟΒΟ ; Ὀθοδυθθ ἀασίςηθαθ ἰ8 ορροδβοὰ ἰο Ἰἰρϊ, ἐμ 6 
Βερὶι βίγίνοβ δραϊηδίὶ (Π6 σρὶ γί, Νοιπ διδπάϊηρ βαοὶ 
υηάϊερυΐϊοοα ἰοτοπδγηΐην, [06 ζΌΘΡΟ] ἩΐῺ8 ὈΘΙΘΎΘΓΒ. 
ἈῺΔ ΟΣΔΙΏΡ]6 οὗ ΠΟῪ ἔαν [86 Αροβι! θ᾽ Β ψοτὰ νγὰ8 ἴγο πὰ 
βαιιοσίηρ βρϑϑοὶ (οὮ, 1}. δ). τα αἷδο ἰδ οὐσῶοθ ἴο 
Ῥαδα (πὶ τοῦ, 258 πὶ 0.8), δοιἃ ψὸ Ἰχποῦν; ποῖ: 
ἴδιδὺ 10 πιωδέ ΘΟΓΩ.6 [Ὁ Ρ888, ἰῃαὶ πόσο ἰδυϊοϊορίοαὶ πιὰ 
ν. 8; Ὀαῦ: ἐμαὶ δοοογϊηρ ἰο οὖν ἰοσονασηΐηρ ἰὶ λας 
ΘΟΙ6 ἴο 48, ΒΥ [18 ΤΟΙΩΘΙΩΌΓΑΠΟΘ ἴΠ6γῸ ἀοογιοᾶ 
ἤγοιω δὴ ουϊναγὰ οὐϑηΐ δὴ ἰἱηπαγὰ ὀχροσίθησο ΑΒ 
(86 δυδήεοοϊ οὗ κείμεϑα (ν. 8) δῃὰ μέλλομεν (Υ. 4), 
τδογοίοσγο, πὸ ὑυὐάογεϊδηὰ ΟἸγ ϑιῖϊδη8 ρΘΏΘγαγ. Ηοσ- 
ΜΑΝΝ, ΟἹ [0 ΘΟὨΙΓΑΓΥ͂ : [26 ΒΑΘ 8ἃ5 ἴπ [890 6,86 οὗἁ 
ἦμεν ἀπά προελόγομεν, ΔὨἀ 80 ΟὨΪΥ (86 ΑΡοδίϊε8. Νο 
ἀουδὶ, ἰῃ ἴπ6 οἰαυδα, “πΏΘΩ 9 ἼΟΓΘ πὶ ψομ,} (Π6΄ 
:26 ΘΔ ΟὨΪΥ ΤΏ6 Δ} [06 Αροδίῖϊοβ. Βυξ ἰῃ {16 οαδ6 οὗ 
κείμεϑα ὕμοτα ἷβ ποίίπρ Ὀθέογο ἴο βιρρεδὲ ἰμιὲ8 1Ἰἰπι]ϊ8- 
ιἰοπ ; δῃὰ ορροθοὰ ἴο ἰδ ἰβ 16 ἔαοὶ, ἔπΠδὲ [ὨΟΓΘΌΥ [86 
τηοδὲ Ὠδιυγαὶ οοῃποοίΐοῃ Μ] 1 πὶ ργθοθθα 8 ἀΐ8- 
ἰατοοά, Τ0 οοιαίοτὶ {16 Τ ΠΘ6ΒΑ] οὨἶδη8 ἴῃ {ποἷς Δ810- 

ΤῸ ΤῊΝ ΤΗΕΒΒΒΑΤΟΝΙΑΝΒ, 

ἤοπα, Βα στοιΐπαὰβ ἐμϑί οὗ [816 τῦ}]6 ἐμαὶ δήάεσίδ δ] 
Ομ γβιίδηβ. Βυΐῖ, ἰἤ πῷ υπὰογβιοοα ἢΐπι ἴο ΒΑΥ͂-" 
“ἰδ τὸ «“ροδίϊδε ἃτὸ δρροϊυϊδὰ ἱπογουμίο," ἰὰ ἷθ 
ΟἿΪΥ ἴῃ δὴ ἱὩβοηϊοῦδ, τουπάδοουϊ ΜᾺΥ ἰμοὲ νὰ οου]Ἱὰ 
ει δ (Π6 ροϊπὲ οὗ 6 οοπμδσιηδίίοη δῃὰ οχδογίδιίου : 
Αὐἀπῖϊλ 0 δυοὶ ἱπβίπυδίίοη, 88 ἔπδὺ γα τηΐδὶοὰ γοῦ 
ἰπῖο Ταΐθοσυ, ὙΠῚ16 τὸ βϑοιγοα ΟΌΓΒΟΙ 68. 

10. (Υ. δ.) ΕῸΣ τα οδῦδο (οι δοοουπὶ οὗ 
(1686 «ἰδ οἰ 0:8  υπηδέυ γα! ΗΠΟΥΜΑΝΧ : Ὀδοδυβο ἨΘ 
εἰς τοῦτο κείμεϑα), σοι ΣΖ δῖδο, ἄς. Οἰβηλῦβεν 
ἱμιογροϊδίο : αἕ ἐπ ΨΟΏ οαγ6 ΚΟΥ Ἠϊ6;--- Ὁ ΝῈ- 
ΜΑΝΝ: αὉ δέ οἰδογε, Τιπιοίλν απὰ ἰλ6 Ολγὶείΐαπε πῃ 
Αἰλοπε; " Ὀυΐϊ (ΠογῸ ἰ8 ποϊμης βαϊὰ οὗ μοῖρ μανίην 
Ὧ0Ὸ ἸΟΏΡΟΡ δηδυτθὰ :--- ΗΌΥΜΑΝΝ ΟΥ̓́Θ: αδ 106 ἔιοο, 
ϑίνακιιδ απὰ 1, δεπέ Τιπιοίλν, δ8ο ποιὸ αἷδο 7 αἴονθ 
([86 εἰ δέῃ δοηῖδ οπὸ ὠππαηιεὰ 5 ΟΣ {86 
οἴ ον μβαπὰ, ἢν  εττε πουϊὰ τοῖος [Π6 καί ἴῃ κἀγώ 
ἴο ἔθ 016 δοηίθηοο : ὑϊπουΐ ῥγοοῖ. «᾿υδὲ 85 ᾿ἸΟ ΓΘ 
δον διὰ τοῦτο, 80 ἰξ διἰαῃᾶδ δὲ Ερἢ. ἱ. 1ὅ ; οοϊωρ. 
(ο]. ἱ. 9 [Ὀο(ἢ εχ οἰἰοὰ ὈΥ })ὸ Ἢ οἰἱο..---“Φ. 1,..]. 
Απά, ἰυδὶ 88. ἴθοσο, ἰδ ὀρροδοβ ἰὸ Ὑδδὶ Ἧδβ βδϊὰ οὗ 
6 ΤῊ ββδ] οΐδη8 (γ6 δᾶνα πὰ δχροσίθηςα οὗ δυΐ- 
ἴοσὶρ) 7 ποδὶ ἢ6 ἔοο ΠΟῪ μαὰ ἀοπο.---σοχξ, ὅσ. 8 ἃ 
τεβυμηρίίοῃ οὗ ν᾿. 2. Ηθ βαῦδ ποίπϊηρ ΔΩΥ͂ ΤΏΟΓΘ 
δουξ τοόλονὲ Π6 Βοηΐ : ἢ6 ΠΊΟΓΟΙΥ δάάβ, γον" τολαΐ Ρμγ- 
ΡΞ" Νοῦν ἰ8 ἴὰ ΔΩΥ͂ ἸΟΏΡΟΡ ἰοῦ, 88 ἂἱ νυ. 2, πὸδί 

ἸΤΩΟΙΏΥ 8 [0 ἀο, θα τἢδὲέ Ὧ6 ἐΠΟΡΘΟΌΥ δουροῦ [ῸΣ 
εἰπηπε! ἢ, Αἱ Ὧο ᾿τη6 πηοσο ἰδυϊοϊορίοαὶ τορο οι. 
Ἐογ Ῥει δηὰ ΟἸΒΗΑΟΒΕΝ ΟΙΓΟΠΘΟΥΟΒΙΥ γοῖον γνῶναι 
ἰ(ο Τμοίδγ, ἱπουρῃ ἱπάθοὰ ποὺ παιηθᾶ, ἃ8 [86 διὉ- 
ἡοσῖ; ἱξ Ὀδίοημ8 γϑίθονὺ ἰὸ [86 διι)οςὶ οὗ ἰδ6 Ῥγῃοῖ- 
Ρδὶ νοτὺ (ΌΝΕΜΑΝΝ). 

11. ὕους ἐδϊῦι, υβοῖμοχ [1661],} ᾶς.--- ἔνοῖγ- 
υὐΐηρ οοποοηίγαίθδ ἰῃ ἐδ ῖ8, ὙΒοίΒοΡ ΠΟΥ Βίαηα ἴῃ ἴΠ6 
(αἰ. ὙΜΠουϊ οὐν δυρρίγίηρ φοβούμενος, μήπως 
ΟΣΡΓΟΒΒΟΒ Βοϊἰοἰϊαὰθ, δὰ ἔσθὶ ἱπαθοὰ, πὶ ἴθ ἴῃ- 
ἀϊοαίῖνα ῥγοίοσίθ, ἰἱῃ σοίδσοποθ ἰ0ὼ τμδὲ νγὰ8 ραϑὲ: 
πθοίθον Ῥογθδρ58 ἰδ [88 δἰ γοδὰν οσουττοα ; ἴΠοΤῈ οχ- 
ἰδι5 ορργοβδίοῃ ἔγοιῃ ἩΠΠουΐ ἢ ΠΟΥ Ὧ6 8 δΔηχίουβ ἴὸ 
κηον,, τῇοῖθοῦ μαρΙν (5 Δ πτουρὴς ἱμπγαγα νυ δῸ 
ΔΒ ἴο ὈΘΟΟΙῺΘ 8 ἰοιηρίδιίοη ἴῸὸν ἰῃ6 ΤὨΘββδ ΟὨἶῃα, 
ἰΠδὺ 6, ἴο 116 ἀϊδιασθδποο οἵ ἔδ ἢ :---Ὦθ6ῃ, ΤΔΟΤΘΟΥ͂ΘΓ, 
ἢ (Π6 δυδ) ποῖα, ἰῃ τοίογθηοο ἴο πθδὶ πτῶ8 ἴτω- 
Ῥϑῃσΐηρ, ποῖ ἴῃ (18 οᾶ86 ταηΐσεϊ ῬΟΒΒΙὈΙΥ͂ ΟΟΟΌΓ : 
ἴον, ουθῃ ἱβουρὰ [Π6 πειρασμός 8ῃου]ὰ Παγνθ δ γοδα 

(ἷ8 τουϊὰ 58:}}} Ὀ6 ὈΥ͂ Ὸ πιϑϑηδ ἀδοεϊάρά : 
[6 Ἰοιηρίδιϊοη ταὶσηξ, ἰῃἀοοά, 5.}}} Ὅ6 τοββιθὰ, δὰ 
16 οῃίίγα ἐτυβιγδιίοη οὗ ἰμῃ6 ποῦκ δι}}} Ὀ6 παγάρα οδδ 
Βἰ πα τὶ) δ]. ἰΐ. 2: οορ. ΊΚΧΕΚ, 6 οα., δ6, 2. 
ΤῊ ἰοιηρίον 8 ϑαίδη (οἷ. ᾿ΐ. 18); ἴΠ6 βυρδίδητὶ 
Ῥαγ οἰ ρ]6 τηαῦῖτϑ ἰδ βοϊ]οὰ οΠαγδοίοσίβιο (Μ δίς, ἦν. 
8); δαὶ ἴθ τιβαῦ Π6 8 αἰ γδγϑ αὔἴογσ. Τμαὶ (Π6 βὰὉ- 
76σὲ δῃὰ [86 ρῥγεάϊοσδὶθ ἃγὸ [ΤῸ ἴῃ: 6 ΒΑΤὴ6 βίθπγ σίτοϑ 
ΘΙΩΡμα5818 ἰο ἰη6 δχργθδϑίοη. ΕῸΓ εἰς κενόν, ἰο ϑοτὴθ 
(0 ποίδίηρ, ἴο Ὀ6 ἰτυδίγαϊοα, οοτρ. ὅδ]. ἰϊ, 2; ῬΆ]]. 
16; Ηρῦτ, 5, δε 5, ΞΙΞΝ Ὁ, 18. χνυ. 28; 
Φεῦ, νἱ. 29. Μίο. ἰ. 14.--ΟἿν ἴοὶ!; γοὺ δυγοὶν ἀο 
ποῖ Τθ8η ἴο Ἰηᾶ κα Τὴ6 80 ῬΟΟΓ ἢ Π6 ἔμυ8 ΒΡΟΔΚΒ ἴο 

ΦΙΓΑΣΡΟΒΥ: “Α ἀοϊἑοδίθ ἰπὶ ἐμας Τί τοοΐδουδ 8150 νὰ 
διιχίουδ (Ὠθχὰ» ΟΣ ἴξ ΣΩΔΥ δνὸ {π0 δΆζῃθ χοῖοσ- 
ΘΏ06 88 καὶ ἡμδις, ΟἈ. ἰὲ, 16--τἷδ. το ἐδ οἵας ΟὨυβίήασιβ τΒῸ 
μιδὰ Βοατὰ οὗἨ ἐδμοὶν ἐσὶ υυϊδεϊοτι.᾽"--ΒΕΎΙΕΙΟΝ : “1 10 ΙΏΟΣΘ 
δ ΤΩΥ͂ οὐταρα:ΐοῃ 8." -- ἩΈΒΕΤΕΕ διὰ ἩΙΝΚΙΊΝΘΟΝΚ : ΚΙ ἴπ 
δον ΤῊ τ γοῦ.)..ὕ. 1..} 

Σ ἸΒοιίοΣ ἂν Ἰοκοὲ ἔθδιι ἘΠΙΙΘΟΤΊ : “6 Α8 ἐΠ0Υ μδὰ [6]{ [0 Σ 
189 6 (ποτ ΓΔ]]Ὺ 80 ἴα ν᾿. δ), 80 ἢ6 ἃς." --Φ. 1.] 

τὶ ΘΟΟΚΝΒΔΟΗ ἰγασιϑδίθα μ , Οὗ πίολί; απὰ ἐπ εἰπεῖ 
86 ζ0ΠἸΟΝ 8 ΨΟΙῪ ΤΟΥ͂ οὗ [9 ἐπ οτφσγοίοσθ, νοθο πασπο δ 
ΔΙῸ αἴνθῃ ἴῃ Τοῦ ΒΕΥΙΕΙΟΝ οὗ [Ὧ0 ὕεγθοι Νοίο 8. Βαΐ, 88 ἰδ 
Ῥστὸ ΓΕΙΠΆΣΕ σα, “ πο 50Ὲ πη ΘΕ ἐἴτηδτ [86 εἰταρὶο μήν 
Ν ΟΘΟΌΣΒ 80 Ο Ομ , ΘΝ οοουσβ οἴμ6τ 
εἰτοδα (πὰ, σχοορεπρ Αοίδ χσυίϊὶ. 29, ΑἸ τα ἰῃ ΡΔῈ}᾽5 Ερίο- 
4168), 6 ΘΟΥ̓ΟΣ {8 Ὀποὰ ᾽᾽ --ἰυδὶ 8, Δα. δῇ ἱπάϊσοοϊ ἱπίοιστομ» 
τἰνο---ο ἷη ἐπ Νον Τοδίασηοῃί."--ἷὖ. 1,.} 



ΟΗΑΡΤΕΈΞ ΠΙ. 1-δ. δᾷ 

ἰδοῖς μοασ. [εἐὲ πουϊὰ "δ ἰο 1πΠ6} οσὰ δυσί, ᾿ἴ (ΠΟΥ 
(611 ἀπαυ. Βυϊΐϊ 6 ἰῃ Ὠὶϑ Ιονϑ ἴ0 (θὰ που]ὰ γϑοίοη 
ἰξ ἃ δοηδίϊ6 1088 ἴον δἰ πηδ6 Ὁ (ΒΊΚΟΚΞΆ). ΝΟΥ δὲ Ἰδδὶ 
δὰ ἴῃ βυοῦ δὴ δϑσοϊίοῃδίθ τρϑῆηθῦ, δου ἢ6 [825 
δἰγοβὰγ βἰγοησί δηθὰ ἰδποτα, ἀο068 6 τπιϑηίίοη ἴμ6 ἀδη- 
ξεσ ὈΥ πδηιθ. 

ΤὩΟΓΥΒΙΝΑΙ͂, ΑΝ ἘΤΗΉΊΙΟΘΑΤ, 

1. (΄. 1.) [δ ναδ ἃ βδετίβοβ, ἰ0 τουηδίη ἴῃ δὸ ἀϊβ]- 
φυἰϊς ἃ ροεϊξῖου πἰζδους ἐπ6 ουὐϊναὰ δηὰ ἱππνδσὰ βὺρ- 
Ῥοτί οἵ (πἰλ Ὁ] οῖροτβ; ταῖμονρ ἴο ἀϊδβρθηβϑο στὰ 
δοιιοίΐησ Ὠἰπλθοὶῖ, ἰμδὴ Αἰ ον ἰΠ6 ΤΒΘββϑ! οἰ δἢ 8 [0 
πλὺὶ ἴος δηγιπίΐησ, [90 γ6 ρἶνγοβ οἰθοῖϑ {6 Ῥγθ0θ- 
ἄεηοο (οορ. ῬΏΪ]. 1ἰ, 19 866.) ΕΥΡΆρ: Τοεϊαεγὶὶ 
ἐέέως τωὲ βάσηε 7αεὶξ, 86 πιαήογοόπι ἱἰέογιση, σμαηι δυὶ 
ψαξίονοης ψάνξα εἑονάΐι,, ἴι δ δ᾽ 106 Βδιὴθ {ἐπι 
Δι ἰησίδηοο οὗ {(πδὲ 80 γοαυσοηὶ οἴδησο ἴῃ εἶδ ὈΪΔΏ8, 
ΜΕο πὰϑ τηϊαἰηἰογργοίθα ἰὼ δ8 αἰβδδάνδηϊδρο δἱ 
Οοείπει (2 Ὅον. ἱ. 1. μα πὰβ βαϊὰ οἵ δηοίδενρ 
βοτναὴς οἵ Οοἀ [8 ἰο ἰἐ8 {0}1] οχίϑθηϊ ἔσο οὗ Ὠΐπὶ : 
“ ΤῊ βἰπρίδηοϑδ οὗὨ 818 6ὁγ6 Κορὲ Πἷπι βιθδάϊαϑὲ [0 ἢΐἷβ 

ὑπᾶὰον 41} ἐπ6 νδιϊϑὰ δηὰ ἰγγίηρ οἰγουϊα- 
δίδηςεα Οὗἁ δΐ8 16. ΗΘ ομδηρθα [ιἴ8 ΡΙδῃβ δοοογαΐπρ' 
85 ὃ6 οὐδογνοὰ ἃ οὔδηρο ἴῃ ἴ[Π6 ἱππιδἴοηβ οὗ Ῥιονὶ- 
ἄοηοο, Ὀαὶ Ὠία ρύτροθο τοτηδίηϑα δι ἀδτμθη δ! ἰἢ6 
88)6---ἣο διγΠογδῆσο οὔ ἴῃς ὈΥ͂ 84}} πηθ8ῃ8." 
Βεγίεπδωσεν Βὲδοί: Α βογυδηὶ οἵ [6 ΟΠ ΌτοΒ τυ 
ΔΟΘΟΙΏΠΙ Ὠἰπαθοὶ ἴὸ (δθ οἰτουμηδίαηοοθ οὗἨ [ἢ6 
Οἰυγοὺ, δορὰ γοῖ ἰῃ δῖ ἃ πιδΏ ον ἰπδὶ, Ὑ ἢ Ἶ]6 ἀοίην 
ο86 ἰίηρ, Βα 40 ποὶ περίθοῦ δποίδιον. 

2. ( 4.) Τθο ταϊβοίοα ἰο ΤὨΘββδ οηΐοα 88 ΠΟ 
δ10.}}} ἰδοὶς ἴον (6 γουϊπίι} ΤΊ ΠΟΥ (1 ον. χυὶΐ. 10, 
11: δοοογαϊηρ ἰο 1 Τίωλ. ἷν. 12 ἢ6 ποοάρὰ θῃοουῦ- 
δροαθηξ ἰῃ [86 μοΘ ΟΥ̓ οΟἷάονΥ τη6η). [Ιη {0 
Αοίδ [86 ᾿ργθβϑβθῆοο οἵ ΤΊΠΊΟΙ ΒΥ αἱ (86 Τουπαϊΐηρ οἵἁ (80 
οδαγον ἐποτο 8 ποῖ οπὸθ τηθηϊοηθα; ρΡ ΔΙ Ὁ6- 
ἀδλι86 [6 ΜἨᾺΔ8 688 Θοηδρίουουβ, δηὰ ἴογ {86 ΒΔΠ16 Γ68- 
ϑοῃ ἴἰδ6 ρατϑοου(ίου ἀϊά ποῖ αϑδοὶ ᾿ἰἰ. δαὶ, μον- 
ατασ, ᾿τουϊὰ ποὺ Ὦδνο οηἰτιβίθα 4 δίγδη ρον 0 ἴῃ0 
ςὐυσοῦ πίι δυοῖν δὰ ἱτηρογίδπίἪ οομηγηϊβαίΐοη, ΤῈ6 
Αροβίῖα πηδοσβίοοά ἰδ τίβάου οὗ βο]θούώῃρ ἃ ρ6η116 
ὨΔΗΔΡΈΓ, ἮΒΟ γαῖ ΜᾺ8 πὸ δκυϊΐκ, θα ἴῃ ἃ βρίγὶϊ οἵ 
βεἰ [δδοτιῦοο ἩΣΙΣΝ 88 [6117 οἴδιοτβ, (6 πίη χα τῃδὲ 
ποῖ ΟἸε δε Β (Ῥἱϊ. 1]. 20-22).. Τ6 αἰδεγοηοο οὗ 
εἰἴδα ἰδ οὗ βογυΐοα ἴον ἀἰδαγοηὶ ἰδεῖκα. [Ὲ 18 ποῖ ΘΥΘΥῪ 
οη6 ἴδὲ ὁδη τοοί οὔΐ δἰ 05 δηᾶ βίομθθ, ΠΟΓ ἰδ {Π]8 
δἰναυα ἴῃ οσῦοε. ΤΏΘΓΟ ἰ8 ἃ {{Π26 680 ἴὉΣ ΘΔΕΥ͂ ξοίπᾳ 
--ὐσοΐα! παϊογίηρ, δηὰ ταϊ ἰδίου ὙΐῈ μἱ 8 δὰὰρ 
ἰο ἰδδὲ ποτ. Ἐνϑῃ ἴῃ τὰῦ ἀἰβδγθης Θη ΘΓ ἶθθ8 ἃ ΓΘ 
μτοιποίδα ὉΥ αἀἰδογοης δοτὶβ οὗὐὁ τοδροΟηΒ. 

ἃ. (Υ. 3.) 7ριοίλυν, ἐλε δγοίλον. Οὐλτθ ἷβ ἰο Ὁθ 
ἰακδὸ ἐμδὲ [86 πδῆμο οὗ Ὀγοῦον 40 ποὶ Ὀδοοπηθ ἐγΐϊα, 
ποῦ γαῖ Ὀ6 50 οἰδἰτηοὰ ἴον ἃ ραγίἰσυ ας οἰγοὶθ, δα ἰζ ἴἰ 
δεϊουχοα ἐἰο {μιδὲ Θδραοίδ! ἰΥ, δηὰ ἰ0 ΘΥΟΓΥ͂ ΤΩ ΘΙΔΌΘΡ οἴ 
ἰς οδῆοία!] γ δηὰ δὲ ἃ τοδσίίος οὗ οοῦτβο. Ἐδίμοῦ ἰδ ἷ8 
ἀπε ἴο αἷ ᾿Ιἱνίησ ΟἸιγϊαιίδΒ, 0 πβοπὶ Ολυέδέ δὰ- 
ἀγοθθοβ ἰξ (Μαῖὶ, χἰϊ. 49, 60) ΟἾΪΥ οπ (μΐ8 Ὀδδίβ ἰδ 
οἴδεία! ὑφοιδετποοά ἃ ἰσυϊθ. ἘΕΠδονίιοτο Ῥδὺϊ Τα] }8 
ΤιΟΙΕΥ 8 Ὀεϊονϑά, [αἰ δι], ἐοάμρεν οὨ ἃ (1 Οον. 
ἵν. 17. 1 ΤΊ, ἱ, 2 [ἀπά 187). ΤῊ οὨἰ ἃ, ἀοροηάοης 
οὔ ιἷἰ4 ἐδίδου, ΚΤΟΝΒ Πρ ἴ0ο ὈΘ δὴ ἱπαδοροηπάοηϊ 
ὑγοῖθον. [Ι͂π [86 αρίγυδὶ 16 ἰδ 8 Ῥοβαί ὉΪ6. ἴον (ἢ 6 
ἀεχτοο οὗ Κίηἀροὰ ὁ Ὀδσοοπιδ ναγίαθὶθ τυῖςμουῦὺ ἀδιη- 
ἔκ, δἶποθ ἰπσγουρσ δ] οποὰ, ἰθηάον ἴον ΠΟῪ ὁ0- 
εχίοὶ, γεὲ πίειμουΐ οοπίπβίοη. νοι [ἢ ΟΣ 

τοϊδίουϑ ΒΟΥ οὗ εἰνἷ8. Α βοὴ πθθῃ 
ξοτῃ ὉρΡ πιδὺ πὰ εἷ5 (τϑηὰ ἴῃ Ὠἷ8 ἐδίῃου. 

4͵ Ὅὸὺ ΔΙῸ σΑ]|16ἀ Οο(᾽ 8 [61ογ-ἸΔΌοτοτα, ἰ8 [Ὁ 
Ὧ ἃ ἰἰσὰ ἀϊσαΐϊγ. Οοάα ν|}} ποὶ ἀτῖνο ϑυθγγιΐηρ 

Κγουρἢ δου (ΕἸΣΟΚΕ), Ὀὰὶ Μ|}} δοὺ αἰϑὸ ὉΥ͂ τηθδῆς 
οὗ Οὖγ ΔΦΘΏΟΥ, ΘΑ 88 ἰξ ΤΩΔΥ Ὀ6, γοὶ δίγεηρσίῃοηρα 
διὰ σοηεἰυ Δ }}Υ βυβίαϊποα ΌὈΥ Ηἷπι δίοῃθ. Εον Ηδὶς 
ἦα, ἱπάοοϑά, ὑπαὶ πουκοῖδ ἴῃ 8 ἴο Ὑ1}} δῃὰ ἴο ἀο, δπὰ 
ἴθθη κἶνοθ ὑπ6 ἴπογθαβο (Ρ[Ν]. 11. 18; 1 Οον. {1}. 6, 
10); Βουθγίμθῖθβθ μ6 σϑοαῦυΐγοβ οὗ υϑ (ΔἸ Π688 (1 
Ὅσον. ἷν. 2 ὑ νὰ ΙΔῪ Βο]ὰ οΥ̓ πδαΐί δ ργοθο 8. 

ὅ. (Υ. 8.) Οοπβεηπιδίίοῃ αηὰ οχμογδιίίοη δγὸ 
ποράθα ὄνθῃ ΟΥ̓ Ὀ6] ον γβ, (0 ἀστὰ ὑπ θηλ δραϊηδὶ {πγοϑὶ- 
οηΐης δηᾶὰ ἰδιηρίδίίοη. Α οομίον Ὁ }]6 δβαρροτί ἰδ 
δου ΐοἢ ἴῃ Ὀγαγοσῦ, ΟΟἌΕΥΙΝ: ΤΏ6 οοτηηυηίοῃ 
οἵ βαϊπὶβ ἱποϊι 68 ἐ}ι|18, ἐππδὺ {Π6 δι} οὗἨ ΟὨΘ ΠλΘΙ ΟΡ 
ΒῃουΪα Ὀ6 ἃ οοτηΐοτί ἴο οἴμοῖθ. Βυὶ ἰο [βϑίθῃ οἡ ἴο 
ΙΩΘἢ 88 6 ηὴ σουὰ Ὀ6 υηϑουῃᾶ δηὰ ὈΠρτΟΒίδΌ]ο, 
688 τἴὸ δ ογοὰ ουγβοῖνθθ ἰο ὍΘ δτουθοὰ ἰο ἰῃ6 
γοοο]]θοίοη οὗ τδδὲ 1168 ἱπ ΟΡ οὐσῃι οοηϑοϊ ΟυΒη 688 οὗ 
ἴαϊ τὰ (ν σε8 ζποιυο)--- Ὁ] 688, δοϊπιαιθαὰ ὈΥ ἐδ6 
ΘΧΔΙΏΡΪΘ, ὙΘ Τη86 0.86 ἴον Ουγϑοῖγοβ οὗ ὑῃ6 Ορθῇ ὙΔΥ 
οὗἨ δοῦϑβϑδ ἰο ἴῃ6 Πογὰ. 

6. ΟἨΚΥΒΟΞΤΟΜ: ἯΠΟ [428 Θαγβ ἴ0 Ὦθαγ, ἰού Ὠἷπ| 
ὮθαΡ: ΤῊΘ Οεϊϑιίδῃ 8 ἀρροϊηϊοα ἰο βυ εν δι|οιίοη, 
1 ἰα, ἐπογοϑίογο, ᾽υδὲ τ ΠΘῺ γΥ δσὸ δρροϊηϊθα ἰο ἃ {ἰπ|9 
οὗ τοίγοδβιηιϊης, [δος ἃ βίγβηρο (ΐηρ Βαρρθὴθ ἰὸ 08 
1 Ῥεῖ. ἱν. 12). Αοοογάϊης το 186 ποῦ 8 ϑοητηθης 
δηὰ ἰδὲ ΟὗἨ ΟΡ Ὠαΐυγαὶ 8686), ἰξ 18 [0 οὐν ἀϊδογοάϊς 
ὙΠ 6η ὑπ ηρθ ρῸ ἰγου ]ϑοιηθ δηδ μαρὰ ψῖτ ὺ8; τθ 
δἰιηοθί βυβροοὺ {πὲ ονογυνπίηρ 8 ροῖρ ὙΠἪῺ υ8. 
ἈΑοοογάΐης ἰο ἐδ πογὰ οἵ Οοά, ὑμδὶ ἰ8 ταί ἃ 
Ὀαᾶάγχο οὗἨ ΟἸηγίβιίδηβ, ἃ Ὀδάρθ οἵ Βοῦποῦ; ἦλασ ἐδδ 
διώημα Ολγίεέϊαπὲ, Ολινιν. Τθο οτά, ἰηἀθοά, τηυδὲ 
ΟΥ̓́Θ σαί ΒΟὟ ΗΪτΩβΟΙΓ 68 {119 Βγϑαῖον " (2 Οον. τὶ. 
8-10:; Βοπι. νἱϊἱ. 87). Βαδβίἀθβ, αϑὲοίίοη ἐμὲ Ὀ618}18 
8 88 ΟἸ γί βιϊδηθ οἡ δοοουῃΐ οἵ οὐ ἔδί (ἢ ἰδ 81}}} δου θ-. ὁ 
ἐπΐηρ ἀἰδγθηὶ ἔγοῦι 8.1.0}} πδίαγαὶ ἰγου]6 ΟΡ ἰθιηρίδ- 
(ἴοῃ οὗὨ ομδ᾿β οσγῃ ἤοβϑῆ, 88 81} τῃθ χηνδῦ τηδοὺ ΜΠ, 
Βυὺ ΘΟ τ βιίδηβ, δίθογ 41}, ἃγθ γϑδ! ν ποιΐης Ὀαΐ τηοὴ 
οα πῇομλ {86 Ὠἰνίηθ ὑγαϊηϊης (ακ68 οὔξοὶ; δηὰ 4]} 
βυδοτίηρ ϑοηΐ ὉΥ Οοα, ὑοΐ ΤΘΓΟΙΥ͂ Ρογϑοουϊου ργορ- 
οΥ, σὴ δηὰ βῃουϊὰ Ὀ6 ἑυτηοὰ ἰπίο ἃ σΓΟθα, δηα 88 ἃ 
σὔυββ 6 ἴδκθῃ ὉΡ διὰ Ὀοζιθ---8ϑ ἃ ογοβαίηρ οἵὨ ΟΡ 
βοπ]}}., Τὸ Ὀ6 Βυγα, οὖν βογίρίαγαὶ ποπίοάρα, δηὰ, 
οα ὑπ6 οἴμος μαπᾶ, οἵὖῦ ΠΥ ΟΥ̓ τοοορῃ το οὐ [δοὶθ 
δηἃ ΓΟΘΑΥ͂ δοοορίδῃοο οὗὁἨ Ὑδδίθυον ἰ8 Ρ]αἰηΥ Ἰαϊὰ οἢ 
υ8, ὙΘΙΥ͂ οἴη ἀο ποὺ Κορ ρᾷ6θ πὶ( οδοῖὶβ οἴου, 
Ἡαιτοὰ ἴος ΟἸ δὶ 8 Πδιθ 8 δακα 8 ποὺ ἴ0 6 Ρὕτὸ- 
νοκοὰ ὈΥ υ8 (ΡὨ}]. 'ν. δ)  {ᾧ ρῬγονυϊ θὰ οὨἹΥ τὸ ἀο ποῖ 
ΘΘΟΔΡΘ (6 ἰξου Ὁ] 6 ὈΥ γϑδϑοὴ οὗ Οὐ ϑχορβδῖγθ ποσὶ ἀ- 
᾿ἴῃοβθ, ΟὟΡ ΟΟΙΙΡ βηοοθ, ἀθηΐα 8, δηὰ αὐθπμοιίης οὗ 
ἰδ6 Ρυγβαὶϊξ οὗ Βοϊϊηοβα. Βαὺ ἴἢὴ09 απσβίλομ ΔἸ ΤΑΥ͂Θ 
ΘΟΏΘΘΡΏΒ ΟὨΪΥ͂ Ὑδδὺ αοἀ 478 ρου ὑϑ, ποὺ ἃ βιυά 6 
βοϊ[ἰοτίατο. Θη ΟΧίοΓΔ] ῬΟΓΒΘΟΌΙΟΙΒ [81], ΤΠ ΓΘ 
ΤΩΔΥ͂ ΟΟΙΘ ὉΡΟῚ υβ ἱ ΠΑΡ δδϑδυ}18 ἔγουλ ἢθϑἢ δηὰ 
ὈΪοοῦ, τοβηθὰ δηὰ ϑημαποθὰ ὉΥ {6 βρὶ γἰἰ8 τ δι στο ]θ 
ἴῃ 1Π6 δἰἷν---ἀδ!γ νἱογοίηρθ οὗ ἃ μ66 616, ΤΏΟΓΘ ἰγεβοτηθ 
(δὴ ({|6 Ὀΐοττα οὗ ἃ οἰυδ. 

ἢ, (. 4.) 186 ἐογοπασζηίηρ οὈνίαϊοθ τηποἷ τ Ὁ χδ» 
ἰΐομ (δοδη χἰϊὶ. 19; χὶν. 29; χνΐ. 1). Ηδγαβῃΐρ, ἰῃ- 
βἰοδὰ οὗ {τρῃιδηΐηρ, 18 [Π0ἢ δὴ δοίπδὶ οομβετωδίίου 
οὗἨ (6 ρτγοαϊοιϊίοι ; Ὠοϑι Ὑ ἰἰ86}7 τουδὶ τοὐουηά ἴὸ 
(ἰ9 φἰοΥῦ οὗ 6 [κοτὰ. ΟἾΒΥΒΘΟΒΤΟΜ ΟΟΙΏΡΑΓΟΘ [0 
[δὸ ῥμγαϊοίδη, ὙΠῸ ἴογοθθοθ (06 οοῦγβα οὗ [Π6 ἀΪ8- 
6886, δηἃ [ΠΟΓΘΌΥ αυΐοίδ μἷ8 ραϊΐοηί. Οοά, μΒονοτοῦ, 
ὈΟΒΟΙ 8. Ὀοίογομδηὰ ποῦ ΤἸΩΘΓΟΪΥ τ μδὺ Ἐ|}} ΒΔΡΡΘΏ, 83 
ἱξ ἰδ Βαρροηρά πίϊμουι Ηΐπι, υὺ πδῖ, ούϑῃ οἵἉ ἐδπδὶ 
ΒΟ '8 τὶοϊοὰ δηὰ πυγιίυϊ, Η6 ν}} ποτὶς δβ Φυάψο, 
δου: ἐο ἐδ6 γοϊαϊΐοα Ὀούνθοη ἰΠ6 βοϑά δηὰ ἰδ6 
Βαγυοσδὶ (6 4]. υἱ. , 8); δῃηὰ 8ὸ ἴ86 Ὀἰνί πο οροηθὰ 
Υἱβίοηῃ ἀἰϑοοτηδ (Πΐ8 πογϊσϊηρ οἵ αοἀ ουὐϑὰ ἴῃ [16 
π|ιοϊκο 688 οὗ Τ26ῃ. 

5 [Φυγολδγφο,67.-- ἸπΕΒ' κ ποτὰ αἱ Μίο. ἱΐ. 18.-.Φ. 1..} 
Ἶ (τό ἐπιεικὲς ὑμῶν, γοῸ ““,7ογδοαγαποῖ.᾽"--7. 1.} 



δά ΕἸΒΚΗΙ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΌῚ, ΤῸ ΤῊΕ ΤΗΒΒΒΑΙΟΝΊΑΝΗ. 

8, Βαϊ τηυδὲ ἴΠ6 ρΌΒΡΘΙ ὍΘ 88 8 αἀἰν]ὴθ ῬΟΤΟΓ, 
18αὶ, ν1 ᾿τοβρθοίβ 80 1{|1|6 βαϊιοσίηρ ἴο [6 ἤρβῃ, ἴἰ 
γοὶ τΐἱη8 Ὀοιίονοσ! [ὑ 8 ἴσυθ ἰῃαΐ ἴ0 ἃ οοσίδί ἢ ἀ6- 
Εῖοθθ δὐύϑθῇ 8ὴ οαυΐνοοδὶ σδ036 ΤΙΔῪ βαΐῃ ὈΥ ρογβϑου- 
ἴοη. Το Τα ΤΩΔΓΊΥΤΒ Οὗ Τ,6ὴ 8. ἴο0 081} [ουἢ δηά 
Βισοηρίμοη ἰῃ6 δρίγι!ῦ οὗὁἨ οοηϊτδαϊοσοη. ΤΠαὺ ἷ ἃ 
ΒΟΌΪΘ ᾿τρυ]θθ (οἵ δῇ ἱπάθροπαάρηϊ οδαγϑοίθυ) οδσ α- 
[γοα (γϑβίβίδῃοθ ἰο δβϑβθηῖδὶ τ 1}). Βαϊ ΟἿ ἷπ 
[0 οἰοτηθηὶ οὗ γα ἰβ [Β6Γο ἃ βιοδαίδδὶ δπὰ ᾿δβδιϊηρ 
ῬΟΓΒΟΥΘΓΏΠΟΟ. Βεγίεπδενσεν Βὲδεῖ; Βαϊ ἴθ ἴὲ πίῖβα 
τηδηδροιηθηΐ, (0 ἰα]κ ΟΥ̓ [6 οτοδ8 0 γοῦπρ' ΟἸἾσί8- 
ιἰδη8 ἢ Ττιι πιϑάοτη οοηυοίδ ἱπΐο 4 βοδβοοὶ, ὙὮΘΓΘ 
ἯῸ ἰδαγῃ ἴ0 Ὀ6 ὈΪοβαοα, Τῇ Ἰοϑὺ Ὀϊ]οβθοάποδδ 18 ἰο Ὀ6 

Ἰποᾶ ἴῃ Ὡ0 ΟἾΒΕΡ ΜᾺΥ ἰμδη {ῃ6 βίγαῖϊῦ δηὰ ΠΕΙΤΟῪ 
οὔθ, Τυϊρυϊαίίοη, Βουονοσ, 8 Ἰαϊὰ οα υ8, ποῖ 88 ἃ 
Ἰ6ρ81 Ὀυγάθῃ, Ὀὰΐ ΔΒ δὴ δυδηρο σαὶ οοπαϊοη, Απὰ 
[818 νΘΡῪ αἰδβίγοβϑ8 τηυδί βουνὸ ἴο ΡΟΓΙΠΥ Ὁ. 

9. (Υ. ὅδ.) ΑΙΠΒΙοιοα ἔγσοπη πίϊμοῦΐς ὈδΟΟπΠΊοδ 
ἰοτηρ δέου τ] ΐ ἢ, ἱηβίπυδίθ5 ἰ1861} ἃ8 ἃ ἐστ] οὗ [1 ἢ, 
ὈΓΡΘΒ ἰ0 [26 Θχρογτηθηῖ, ὙΠ ΘΊΒΟΣ τγὸ τηὶρὴ ποὺ ΒᾶΥΘ 
1688 οὗ [806 οἴΌ88. Τῃ6 βᾶπι6 ποσὰ πειρασμός 0{17}88 
ἰΥδηϑαίθϑ βοσηθίϊτηοβ ὉΥ Μεγεμολμησ [τοτωρίδίίοῃ], 
ΒΟΙΔΘΌΠΙ68 ὉΥ «Απγοοδέμης [{π14}].}5 ΤὨΐβ σοττθ- 
Βρομαβ ἰο ἰμ6 ὑνὕὸ 5᾽468 οἵ 186 ἰάςρα. Τμο ἀσβίση οὗ 
δαίδη, τὴῸ διαϊηδὶ ἢἷ8. 4411} τηυδὺ βεῦυθ [06 ῬΌΓΡΟΒΘ 
οἵ ἀοά, ἰδ ἐμ6 τίοκκρὰ οὔθ οἵ οὐδ σουίης ὉΥ ἰδ Ρ- 
ἰδίΐοπ ; ἴθυβ ἴὑ 18. βαϊὰ : σα ἰοχηρὶβ ΠῸ σἤδῃ : δὰ 
ὄνθ βαίδηῃ μηδ ΒΟΟΡΘ [ὉΓ ἢ8 ἰοχωηρίδίϊο "8 ΟὨ]Υ ἴῃ 
ΤΩΒΠ 8 ΟὟΤ Ἰδὲ (9 8π|68 ἱ. 18 58664.):; δηὰ γοὺ 1 δΓῸ 
ποὺ ἰο (δἰ κ ἰξ δίγαηρο, γὸ 8 ου ὰ σαῖμοσ οουης ἰΐ 70Υ, 
ὙΠ|6 1) ΜἨΠῚ[]] ἰηΐο ἀΐνοιβ ὑοσηρίδώομθ [{ὺῪ}9Ὺἂᾷῆ]εηκε: Ἅ44η- 
εολίμπσεη} (1 Ῥοῖ. ἵν, 12. Φαπιθθ ἱ. 2 5β8ᾳ4ᾳ.), 88 
ΑὈγδἤδιη ᾿γ88 ἰθιηρίοα (ἄφη. χχὶϊ.), οὐ ἴβγαϑὶ (δι. 
χν. 2ὅ.: χνὶ. 4. ΤῊΪ8 ἰ8 ἑοτηρίδιοι τὶ ἰῃ6 ιν 6 
Ῥάσροϑο οὗ ἰγἰδὶ δῃὰ ργοοῦ, δπὰ ἰο ἐμΐ8 οπᾶ, ἱπογοίοσα, 
δου} ὰ {Π6 ὈΓΆΥΟΥΙ : “ Ιμοδὰ 8 ποὶ ἱπῖο ἰοτηρίδιίου, ἢ 
Ὀο αἀϊγοοϊοα : ποῖ: Ανοσγὶ ἴγομη 8 δἰ! ὑγΐδὶ, Ὀυϊ : Β6- 
Βέγαὶῃ Ὁ ΠΩ βυο νουπάδ, δηὰ αἶνο ὑὸ 1ὺ βυςῖ δῇ 
ἰβδυθ (1 ον. σχ. 18), ἐπδὲ 10 Ὀδοοηθ ποὶ ἰὼ υ8 8ῃ 
οὐριρονοεηρ ἰοτορίδίοη. ΤΏυ5 βδίδῃ Ὠἰτηβοὶ σηυδὲ 
ΒΟΥ ἴΠ6 Ιοτὰ ἴῃ 186 Βαϊ γδϊΐοπ οἵ τηθῃ. σοι (818 
ΜΟΠΘοΥαΪ οομ] οδἰίοι οὗὨ τηοίνοβ, Ὀϊἰνίπα, ἀον ] 8ἢ, 
Ὠυτηδῃ, ἰθ ΘΧΡΙαἰποθα, ουθὴ δἱοηρβίάθ οὗ (Π6 ποσὰ: 
“9 δῖ6 δρροϊπιθα ἴο (Π6 βυβετγίηρ οὗὨ δ]οιίοη .Ὁ 

᾿ἐδαὺ οἴμον σπορὰ δραΐῃ: “1 ϑῃἀυγοὰ 10 πὸ Ἰοηρογ.ἦ 
ΤῊΙΒ 18. πα 6 Ὁ ̓πηραίθῃμοθ ΒΟῸΣ ἃ δἰ ἰ-Ὠοατίθαὰ δῃχὶθ- 
ἐγ, Ὀυὺ [Π6 ἔα Πα] 688 οὗὨ Ἰονα ἴῃ ἀοΐηρ 18 οὐσῃὶ ῥατί 
δηᾶὰ πορ]οοίπρ ποίησ. Ηθ Πδ8 πὸ ἰδπουρμὶ οὗ βοῖ- 
ἴηρ δδίἀϑ οὗ ἀθργθοδλίίηρ 4}1 Ὀϊνίηθ πειρασμός , Ὀυϊ 
6 που]ὰ δϑϑὶδὺ {Π|086 πάθον ἰΣ14], 80 ἐπαῦ ἢο Ξαίδηϊς 
πειρασμός Βιουϊά ΟΥ̓́ΕΓΡΟΥΟΙ, δίαιτα, ΟΥ ἀἀδοοῖτο 
ἵθοτῃ ; Ὁ ὈΟΪῺ ἤσγοθ 068 ἀηὰ δοϑιλίηρ' γγυ0}}- ἩΪΒΠΘΓΒ 
(Μαί!. χνὶ. 28) οδὴ ποῦ ἴο Ηἷβ τηϊη ἃ, Ῥαϑι] 8 Ἡΐ|Πα] 
8 ἨΠ66 ᾿ΠΒΙΓΌΟΓΟΥ δυο ἰπ {1|8, ἐμαὶ Ὧ6 υδὲ 48 ἰδθῃ- 
ἀοΥΥ ἀνοΐὰ ρὶἰαιϊηρ ἰλοτὰ Ὀοίοσθ βδηὰ 18} ἱπιαροβ 
Οὗ ΤΟΓΓΟΓ, 88 [6 δρδὶῃ ΟΡΘΗΥ͂ ΔΒΠΟΌΠΟΘΒ ἴΠ6 ἀδΔΏρΕΙ, 

ἩἨΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

. 1. Ὑῇααι ἀἰηροπσο ἴῃ τοαίεγίπσ ἴ8 ΒΏονγα ὉΥ͂ 
ῬαᾺ]} [Ιἢ ἐμ6 οΔ86 οὗὨ γουηρ ῥ]δηΐβ [818 8 ΘΒρΘΟΙΔ]Ὺ 
ὨΘΟΘΒβΑΤΥ. Βυΐ (86 ἰσηοῦ δηὰ οηοουγαρίηρ ἰγθαῦ- 
τηθηῦ 88 ΠῸ ΟἾὮΟΡ δἰτῃ, ἴθδη ἰο Ἰοδὰ ἰῇθπι οἢ ἰὸ ἃ 
Ομ τ δία βο ἀοροπάθηοθ. 08 Ῥαὰὶ ποῖ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ 
μΡδϑϑοα [του διροηρ ἰμοῖὰ 88 ἃ ῥγοοϊαϊπαον οὗ ἰῃ6 
πογὰ, θὰ 6 ἯΔ8 ὑπο ὶν ἔδί μοῦ, δηὰ οουιἰηθποα ἴο ὉΘ 

5. [Ὰ εἰταῖδὺ ντασίδέϊοσι σρασῖκα ἐδ Οὐτάσηου ἘΠ αῚ 5. ΣΟῚ" 
ἃἀοσίηρ οὗ πειρασ δρᾶ 116 οορτιαΐο γοσῦ. ΟσΠΘΙΘΙΪΥ, ἐπ" 
ἀφοῦ, ΟἿΓ ΟΣ Ὧ86 [06 πογᾷ ἐεπιρίσίίομ, Ὀν δ ΒΟΙΩ6-» 
ἘΡΝ αἰῶ [06 ΟἾΟΣ βδἂθ οὗ χαοδσιίτρ οτηΐῃδοι.-- 

{οἷν Ῥϑβίογ.-- τα ἔσθ Αροβίϊθ 18 ἱπιϊχηαίεὶν Κπὶϊς ἰὰ 
1π6 'ϑου]β οὗ 8 οὨ Ἰάγοη, πὰ οδῃ ΠΟΥΟΡ ΦΌΥΞΔΚΘ 
πο. ϑ' Ὁ ἃ βρίγς οὐ ἰουθ δῃὰ συ ἔοστηϑ ἴ88 
ἴγπ6 ΔΡΟΒΙΟΪΙΟ Βυορ βίο. 

Υ. 2. ΒΙΑΚΕΕ: Ηδ ἰποϊξοβ οἴποσθ ἰὸ ἀο νῇδὶ 6 
σδηηοῖ (ΕΡὨ. νἱ. 22).--- ΤῊΣ ΒΑΜῈ: Α ἴεν [ὉΠ ὨΓαυὶ 
ἸΔΌΟΓΕΙΒ ΟἈΠ ΔΟΟΘΟΙΏΡΪ ΪΒ.). ἸΟΤΘ [ΠΔΠ ΤΩΔΗΥ Ὁπ[αἰὨ ΓΟ] 
ΟὨΘ68 (1 Οον. χυ. 10)."--- ΤΟ ΑΓΒ ἸΔΌΟΤΟΓΒ ΤΟΣΩΥ οἵ 
(Π6 Ὡδιη6, ὑΒοΡοοσο, τυδὲ [06 ὈΓΑΥΟΣ οὗ Μαῖίῖ, ἰχ. 86 
6 αἰγοοϊοα, δηθὰ 8180 186 δἰϊδηϊΐοι οὐὗὨ οἰ υτο ΤΌ οΓα. 
1 18 τ6}} ἴὉΓ δῇ αϑαϊβίδηϊ, ΠΌΤ δὴ ἀρργουοὰ ρῥγϊηοὶ- 
Ῥ6] οδπ ΘοΙῃσηθηά, 88 Ῥδὺὶ ἀἰὰ ΤΙ ἢ Υ.---Θ ΤΆ Ά ΚΕ : 
ΝΟ πιδὴ 8} Ὁ6 ἃ ἱτ6 Ββογυδηὶ οὗ αοά δηὰ ΠοΙροῦ 'Ὡ 
1886 ργοβρεὶ, π}688 ἢ6 ὃ6 ἃ οἰἑ]ὰ οὗ αοά, ἀπὰ οἡ 1818 
δοοουηῖ 6180 ἃ ὈΓΟΐ ΟΣ ἴῃ ΟΠ γίδι, 

[ντ. 1, 3. ΜΑΤΤΗΞΣῊῪ ΈΝΕΥ : Ἰδοέθ τηϊπίβίοσα 
ἄο ποῦ ΟΌΪΥ σαῖυθ (116 Θβίδ Ὁ} Βῃσηθηΐ αηὰ πο]ΐδσο οὗ 
186 ῖγ Ῥθορ]θ, ὙὯῸ οδηηοὺ ἀΘΠΥ͂ ἐΠΘΙΏΒΟΙΥΟΒ ἱπ ΤΩΔΗΥ͂ 
Κλ πρ8 ἴῸ ἐμαὶ οπὰ.---ὐ. 1,.} 

Υ. 8. ΠκΌΒνΕΚ : Τῃ6 ΟΠ β ἢ ΒΒ ΠΟΠΟΓΔΌΪΕ ΟΔ]}}- 
ἴηρ ; ΟἸ γε δη 8 ἢγβὲ ϑ]οοτηθ: ΤῈ6 ρμοεϊίοη οὗ 8 
Οεϊβάδη, ἃ Ῥοβίἴουῃ ὑπᾶδνῦ {86 ΟΓΟΒΒ.---ΘΥ̓ΛΉΞΙΙΝ : 
Το Ὀεδὶ στουηῃὰ οὗ οομΐογί, ἰο Βαν 6 ὉΒ ἴτω [ΔΙ Ὠ Ὼρ, 
π {ΠΌυ]αίου, 18 (0 ΘΟ δὶ 6 ΣΡ γγ6}} δη ἃ ἩΣΤΩΥ θα] ἴον, 
(πὶ αοἀ ἱῃ Ηΐ8 σοοάποδθ δῃὰ πίϑάοση ἢδ8 δρροϊῃηϊ- 
οα ἰο ΘΥ̓́ΕΣΥ ΟὯ6 Ὑμαὺ ἴῃ ᾿αἷ8 βίαἰϊΐοῃ, δηὰ δοουγάϊης 
ἴο ἴΠ6 τηθᾶδβυγα οὗ Π6 ΡΟΎΟΙΒ ρτδηϊοα 10 Πΐτω, 6 18 
ἴο βυβοσ, Οοιηΐοτὶ δηὰ ἰγὴυ] δι ΐο ἃγὰ ΌΥ͂ ᾿Π ΓΒ ΟΌΡ 
ΒΟΑΥΘΏΪΥ ΘΟΙΩΡΘΏΪΟΙΒ,; Οοα 6 ῥγαϊβοα ἴὸσ Ὀοτὶ (---- 
ΗΕΌΒΝΕΚ: 6 τηῦϑὶ παν ἃ δδγὰ μοατὶ ἰονασὰ ἴΠ 6 
τοι ρ δ 008 οὗὨ δἷη, Ὀπὶ ἃ ϑοῖδ ὁ56 τοπαγὰ ἴῃ6 εὐ δ  Ὶ- 
ἰῃρβ οὗ οὖῦ ὈγοΙΠΓΘΏ.---ἘΙΈΘΕΕ: 10 18 ὈδΘΙαοΡ ἴἰἴὸ Ὀδ 
Δρροϊηϊθα ἴο βιιβοσίηρ ἰῃ ἰἶπι6 ἰδαῃ ἰ0 πταὶ (οἰ. ν. 
9); ἰο γοὰ ἰΐ 18 σίνϑῃ ἰὸ δυβδν---β γτοδῖ ἃ ρὶ[ϊ 85: 
ἴο γοῦ ἰδ ἰ8 σίνϑῃ ἴο Ὀοϊΐονο ὀβως ἰ, 239).---ΒΙΕΡΕΒΙΟΗ : 
Ἧ 6 τοῦυϑῦ μανο ὑγἱυϊδιίοι, ἴος τὸ οοηϊοηὰ τ ἢ τὰ 
ὙΓΠ0160 ὙΟΙ]ὰ, ΔΠα 8 τοὶ Υ ῥγίηοο.---Βυκκιττ: 866- 
ἴηρ 1Βοῃ δὲ 4ΠἸοὐ0η8 ἃγο δρροϊηϊθὰ ἰθ υ8, δῃὰ τ 
ΔΡΡοϊηϊοα ἰο ἴμοῖὰ ; βϑοΐπρ ἱμεγὸ ἰβ ἃ ἀδογεθ οὗ Οοὰ 
ΘΟΠΟΟΡΏἶὩρ ἴΠ61], ἃ ἄροῦθο 88 ἴ0 [00 τηδίζονῦ οὗὨ ἔπ 6 πὶ, 
88 ἴο {Π6 ΤΩΒΏΏΕΘΣ οὗ ἰἢμ)6 1), 85 ἴο [0.68 Ττηρδβιγο οὗἉ ἴβοση, 
88 ἰο {86 ἔηα οὗ ἴδοι, πθη ΠΟῪ 80)4}} ΘΟΣΩΤΏΟΏΟΘ, 
ΠΟΥ͂Ν [ἈΓ {ΠΟΥ 88}8}} δάνδῃοθ, ΠΟῪ ἰοῃρ 86 Υ 8}}4}} οοπ- 
(ἰπυθ, Βοοίορ, ουθυυ ρ ἷἱπ αἰἱοου 8 ὑπᾶὰθν δὴ 
δΔρΡΡοϊμιτηθηῖ, ΠΟῪ σοῖς δηὰ δυμ 6, ΠΟῪ μαϊϊοπξ 
Δ Βυταΐβδίτο, οὐρθῦ (ὴη6 ΟὨ γί βε δ 8 βρίτὶξ τὸ Ὀ6 
πἀπᾶον ἴθι, δηὰ πὶ τ ραὶ δἰθααϊ 688 οὗ ὀχρεθοϊδιοὴ 
ΤΩΏΔΥ δηᾶ οὐυρῇΐ ὨΘ 10 Ἰοοὶς ὉΡ ἴο μοδυθῆ ἴον ἃ βαῃςιὶ- 
βεὰ υ86 δῃὰ ἱπιρσγονοηθηὶ οὗ ἱποπὶ [--ὦ, ἢ. 

ΚΤΆΠΚΕ: ΤΌΘ ποτὰ οὗ ὑῃ6 Αροβίϊο ἰβ οοπῆτμιοα 
ΟΥ̓͂ 811 1.6 ΒΙΒΊΟΣΥ οὗ {ἰἸἰὸ Ομυτοῦ. στο ὀρθὴ 6Π6- 
τηἶθ8, ἴθ ἴαϊδο Ὀγοίθσοη, Βαϊ οοηῃίοηδίην ΟὨτῖ5- 
[ἴδῃ Ὦδτο 106 βυγοδὺ ὨΟρα ΟὗἁὨ ΥἱοΙΟΥΥ ΟΥ̓ΟΣ 1Ποὶγ Θῃ 6 
τηΐθϑ, Ὀδοδῦδ6 (Π6ΥῪ οοπίοηα πηᾶθν ΟΠ6 88 ἐποὶν 1,6 δα- 
οὕ, Ἧ80Ὸ ΔΒ ΟΥ̓ΔΓΟΟΙΘ ἴΠ|6 του] δηὰ [06 Ῥγίποθ οὗ 
[86 νον]ὰ.--- ΤῊΝ βανὰ: Βοίογο ἃ σδῃ τἱρὶ γ Ὁπᾶοσ- 
δίδηὰβ ἰῃὴ6 ΤηΥΒίῪ οὗἨ {86 οτοββ, δ6 18 οδοηδροαᾶ 
ΓΒΟΓΘΌΥ, δηὰ ΒΌΡΡΟΘΟΒ ἰδμαὶ, 1 8 ῬΟΓΒΟῚ δοὶβ ὑτορ- 
οΥγ, οαὐπαγαὰ ἐπ ηρᾺ σηυδὶ 4180 δ 119 βδῖωὴβ (ἴσηθ γῸ 
Ὅ011 τ τὰ ἰπὶ ; δηὰ {ποΓοίΌσο ὈΟρἰΠΠΟΙΒ ἰῃ ἴπ6 ΟἾτΒ- 
δ Ὀγοίοδβίου βμου]ὰ ὈῈ συαταρα Ὀοϊτηθβ ὉΥ ροοὰ 
᾿μβίσυ 0 ἱπβὲ (]8 οδθηοθ.---ο οἰδατΒ ἀρ 68 
{16 τοσὰ οὗ ΟἨΒΎΒΟΒΤΟΜ : Οὗ γοὺ 8180 10 Βο] ἀδ ἴστιθ, 
Πιδὲ γο δύ πού γοῖ γεδίβίβα βὶη υπΐο Ὀ]οοὰ : δὰ ψ6}} 
ἴα ̓ ὰ, 1 ΘὨΪΥ ἰ(ἢδὲ ἰδ ἴσιο, δηὰ ποῖ χαΐμον {μ|8: Ὑ6 δυο 
ποὺ γεοῖ ουθῃ ἀοδρὶβοαὰ στο 68, ἄς, 8.0 τουο 86 ΟἸτδὲ 
Βυδογοά [ῸΓ 118 ΘΏΘΣΐ6Β: δηὰ τὸ ἴοσ Ηΐπὶ ἢ ὯΟ 
ἴον Ηΐτι, Ὀυϊ ΟὨΪΥ ἤοτα Ηΐμ ἱπηυσαογαῦϊο Ὀοποδία, 

5. [{ΤΠῚ8 Χοΐδσοοο 8 ΒΟΘΣΟΟΘΙΪΥ ἴο [80 γοϊπΐ, εἴποο ῬἘδῸ] 
{ἤοσο οοπὶ τὺ Ὠϊνμο οὐδοῦ Ὠΐπι ἰο ἃο ὙΣ ἢ 
ὙΠδὲ πῺΔ 0:96 ὈΥ͂ ἐπ ΟἾΕΣ ““»οεί{ε8.--α. 1..} 



ΟΗΠΑΡΤΈΕΒ 1Π. 6-18. δὲ 

Υ. 4. Το Βηὰ ομο᾿β ὈΘΑΣΙΏΡΒ ὉΥ [6 γογὰ οὗὨ ρὑτο- 
ῬδΘΟγ---ἰ 15 τὰ ἃ στοαῖ σοηβοϊδιίοη ἔὸσ ἴ.6 1ογὰ δοβυβ 
ἰη Ηΐθ σδγοοῦ οὗ βυδδειηρς (016 χΥυϊΐ, 81; Φοδη χυΐ!. 
12. Μαιϊ. χυνΐ, ὅ4) : ἰο 5ΔΥ ποίμίηρ, Π6ῃ, οὗὁ ΟἸΓΒΕΙΥ 68. 
ΕοΡ υϑ, τθη ἴῃ ἰ υ]δοπ, ἴδ ἰδ ἸμἰΒρΡΘΏΒΑ0]6 ἰδαῖ 
πα ΚΟ, ᾿Ὠαἱ 80 ἴδ τηυϑὶ Ὀ6---ἰξ 'νγαὰ8 10]. 08 ὈΘΙΌΓΘ. 

Υ. ὅ. ΒΕΒΝΕΒ : Τῃ6 Αροβί!οβ, ᾿ἰκο Φεβυβ, ἀϊὰ 
ποὶ ἀδοοῖντο ΟΥ̓ ΘΠΡΟΥ ΡΓΟΙ,Ϊ868.--- ΑΣ ΠΟΥ ΠοῖΡ8 
ἴ0 ΦΑΙΤΥ ἰ06 Ὀυτάθρη. Αἴὴ 1 (0 Ὀδ6 ΣΩΥ̓ Ὀτοίδ 6 γ᾽ ὃ 
Κοορορ "Ὁ Νοῖ ἴῃ ἰδ δ6η86 οὗ 8 ἰαἰηὐ-Ποαγί θα οδγο- 
[ὈΪΠ6Β5, 88 ἢ τοὸ οουἹἱὰ ρυλτὰ Ὠΐτη, 48 ἢ μ6 τ ΓῸ ποὺ 
ἶπ 8 αν Ὀεϊΐζος Ηδηὰ : Ὀυϊ, ᾿υϑὲ Ὀδοδυβο γγὸ Ὀδ]ΊονΘ 
δα, ουὐσηῦ τὸ ἴο Ὀ6 ἱηἰοπῦ ἴῃ (ἈΣΠ 1] ἰονο, 88 Οοα 8 
0} Ποττ-ἸϑοΓογβ, ποὺ ἴο πορίοοῦ ΟἿἿ τα ἰηἰ 5 γ ; ἰο Ἰοοῖκ 
οἰ σΟΕΥ αἴϊοσ οὐν Ὀτοιῃτθῃ, πο ἴο ροσθ ἱπ ουτίουβ 
δροοι δι] ; ἴ0 ΘΠοοῦΓχαρ (ἢ 6 πὶ ΟΥ̓ ΘΧΘΙΏΡΙ68 δπὰ ἰῃ- 
βογοθβϑίοη : ἰὸ δοϊὰ ἴογιῃ ἴο ἴῃθπι [06 Ῥγορδοιῖίο 
ποτὰ : ἴὸ δόυϑο (6 ΓΟΙΘΙΣΌΓΑΠΟΟ Οὗ ὑπο ῖγ ΟὟ 6χ- 
ροῦίθῃοα οἵ 116 ἔγυ οὗ αοἀ ; ἴο ρΡοΐπὶ ἱμθπὶ ἴο {116 
ξοερεὶ οὗ Οδιγιβί, πο, δίγομρον μα [86 Βίγουρ, ΟὯ6 

[{λἰκὸ χὶ. 21 54.], Καονβ γὸ}} ΠΟῪ ο Κϑαρ ἔδϊες 
Ὦἤσγτη. --- ΗΕΌΒΧΕΚΝ : ΤΏοΒ6 σογθ οὨυγΟΣ-Ὑἱβ {Δ} 1018, 
ἬΠ6ΓΘ ἴδ6 ἰΠΑΌΪΓΥ τγᾶ8 88 ἰοὸ ἴΠ6 βίδίθ οὗ ἴῃ Ὠοαγί.-- 
Ενθη ἰΠ6 Ἰονίησ σοπβίἀογαίίου, ὑπαὶ, [0 Ὀ]6886 τΠοἷς 
βρί γίθυδιὶ ἔδίμοσθ, (ΠΟΥ βῃουὰ οοηίοηα βίου, ΠΙΑΥ͂ 
Ὀ6 τηϑᾶὰθ δνδι Ὁ ]θ ἴος ἴῃ6 δβἰγοηρσιποηΐπρ οἵ 268] ; 
ἴ8Π6τθ 18 ἃ Β6η86 Οὗ ὨΟΠΟΓΡ ἴῃ ὑπ6 Βρ᾽ γἰζυ 4] (Ἀπ }]}γ. 

[Οὔβοσνο ἴπθ δροβίοὶἶο βίυ]9 οὗἩ δάάγεβθβ ἰο ἰηὶ- 
ν᾽ υ8}5 δηὰ σὨυσοΠ68, 68 1ἴ40]6 ἴ0 14}1 ΔΓΑΥ ἴτοιῃ 
ἰποὶν ΟΠ γβοδη διδηαΐηρ δη ἃ Ῥγο 688] 0}.--- δι, [88 
ΘΟ τ βι Δ η 8 ἀδίθῃοθ δραϊπϑὺ βαίδῃ 8 ἀονυΐοθϑ; ΟΡ. 
ΕρΆᾺ. νἱ. 16: 1 Φοῆπ ν. 4.--Βυβξκιττ: ΤὨουρῺ [ἢ 6 
δον οὗ ἔα] τα ϊηἰ βίου αἢ4}} ποὺ Ὀ6 ἰῃ ναΐη Ὑ ἢ 
τοβρϑοῦ [0 {ποιρβοῖνο8---Βοῖν σογασὰ 18 Ὑϊ {Π6 Γοτὰ 
(1868 σΑΓΘ] Πυγθο Β4}} Ὀ6 ραϊά, ὑπουρῃ {Π6 οὨ]]ὰ 
ἀϊ65 δὖ {πΠ6 Ὀγθαβὶ)-- τοῦ τὰ τοϑροοῦ ἴο ὉΠ6ῖΡ ῬΘΟΡΪΘ 
ὉΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἰπ νδίη, γϑ8 ὝΌΓΘΘ, ῸΣ 8 ἰθϑ. ΤΟΥ 
ρϑϊηδὶ ἐμθη) ; Μαιϊς υἱ. 1]1.--- ΜΑΥΤΗΕῊῚ ἨΕΝΕΥ: 
ἘΔΙΓΒῚΙ το ηἰϑίουβ τὸ συ σοῃοογηοαὰ ἀρουΐ [Π0 
ΒυσοΟ85 οὗ ἐμοῖν ἸΔθΟΓΒ.---ἰθ, 1. 

ἢ. 111. θ6-.-18. 

8, Τυποῖδν βανϊης Ὀτοῦυρηϊ ροοὰ μῶμον ἐξ Ῥδὰὶ ἰ5 10}} οὗ ΟΥ̓ απὰ ἐμδηϊεα] 6865 ἴο 
θα (0 οοτῃθ Ὁπίο μθπι, ἀπιὰ ΘΕΡΡΙΥ ἔμο ἀοβαοὶ «γε τἰϊιοὰὶ οοαπίν, (λ8ὲ 16 ΣῪ ὍΘ ΘΔῸ 

ἐο ΒΟ 86 δὲ ἐδ Β6Σ)6 ἐἶπ8 
οἔὗ ὑμοὶν ΔΣΤῊ. 

6. ΒΒαῦ πον, θη Τηηοίδουβ οατῖθ [Βιϊΐ ΤΙ οί Βανίηρ 1υ8ὺ ΠΟῪ 60Πη16, ἄρτι 
δέ ἐλϑόντος Τιμοϑέου] ἴτγοιι ου πηΐο 8 [ἴο 8 ἔγοιῃ ου, πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν], διὰ 
Ὁτουρμῦ τ8 ροοῦ 1 ἱηρ οἱ γΟᾺ 11:0} δπα ομδυν [Ἰονϑ, ἀγάπην], " ἀηα (Πα γο 
δνο σοοῦ ΤΟΙΠΘΙΌΣΔΠΟΘ ΟὗἨὨ 18 ΔΙΎΤΆΥΒ, ἀοϑί τ] ρ, σΥΘΔΌΥ [ἸοΠρ]ηρ7᾽ ἴο 8566 18, 88 

Ἱ [ουοπ 28] γῪ 4180 ἐο 866 γοι ; ̓μπογοίοσθ, Ὀσοίθτθη, 76 616 οοιηἤοτίοα [ΠῸΓ [818 
ὁΔΠ|86 Ὑ76 766 οοϊηΐξοτίοα, ὈΓΘί τ Θη.7" οὐοῦ γοῖι ἴῃ 81} οὐὐν δϑίοίίοη δπα αἰβίγθβϑ 

8 [ἀϊδίγθβθβ δηα δ] οὐ οη} ΟΥ̓ γοῦν ΤΆ : ΤῸΤ ΠΟῪ ψνο Ἰϊνϑ, 1 γο βίαπα ἴδϑί" ἱπ [6 
9 Ἰοτᾶ. ΕῸΡ συ ϑδῦ ΤΠΔΏΚΒ οδη "71 τοη ον ἰο αοα τραδΐη [γτοπᾶον ἰο οὔ, τῷ 9εῴ 

ἀνταποδοῦναι] [ῸΓ γοῦ, [ὉΓ 81} (Π6 ἸΟΥ ὙΠΟΥΘΝ ὙΠ ΟΥ̓ [ὉΓ ὙΟῸΓ ΒΆΚ6Β Ὀοίοτθ 
10 ουν ἀοῦ ; πισῃύ 8δηα ΟΔΥ ὈΓΑΥΪΗρ ΘΧΟΘΘαΙΠΡῚΥ [γ6 

866 [(ῃϑὺ Ὑ6᾽ ΠΙΔΥ 866, εἰς τὸ ἰδεῖν] γΟῸΓ ἴ,06, 835 
11 Ἰλοκίηρ ἰπ γοῦν 11} [πα τηλῖο ἃρ {86 ἀοβοϊοποῖθβ οὗ 

Ἧς ΗϊΒο] ἢ, ουὐτ ὅο ΗΪπιβο  ἔ ἀπᾶ ουὐν Ελίμον [Βαῦ ΤΔΥ 

ΘΧΟΘΘΑΪΏΡΊΥ] " {πᾶ γγχθ τορι 
ταὶρῦ ρογίθοῦ ὑμαῦ ὙΒΙΟἢ ἷρ 

οὔ [411}}.} Νον οὐ 
8η4α Εδίπο}]" δῃα ΟἿ 

12 Ἰιοτά 6885 ΟἸ γιβι," αἰτοῦ οὐ ΨΑΥ͂ απο γοὰὺ : δηᾶ [86 Τιογὰ τηϑῖο γοῦ [αὖ γουῦ, 
ΤΑΔΥ͂ [80 ΤΟΥ͂ τη8Κ6]7 (0 ᾿ἰποῦθαϑο δα δρουπᾷ ἴῃ Οὐ οὔθ ἰουατα ἈΠΟΙΠΟΣ 
[ἰοτγαγὰ ομ6 Δποίμοσ, εἰς ἀλλήλους], πα ἰονγαγὰ 8]] γγ16γι 

18 καὶ ἡμεῖς] 40 ἰογγᾶτὰ γοι;: ἴο 186 ὁπ Ηθ πι8 
ὈΠΌΪΔΙ.Δ Ὁ] ἴῃ ΒΟ] 6858 Ὀοίοσο αοᾶ, ουθὴ οὗ 

[τη ) ΘΥΘἢ 88 Μ͵ὸν [78 8180, 
ΒΌΔὈ}18 ερμμος, ΟἿ ᾿ιρασίβ 

δἴμοῦ [οὐρ αοα δηὰ 1860], δἱ 
[86 οομίηρ οὗἩ οἂρ Τιοτᾶ “6818 ΟΒτΙβύ ᾿ἢ 10} 811 ΗΒ βαιηΐβ [ΠΟ]Υ ΟΠ68].᾿" 

ΑΨ] 6,--ἰἝἐπιποθοῦντες. Οσοπερ. Βοιι. ἰ. 11; 23 Οοσ. ἰχ. 14; ῬΈ]1]. 1. 8; 1]. 26; διὰ 9 Ἐχοροίίοα) Νοῖοδ, 8.-α΄ 1,.} 
3 γν, 6.--[-καθάπερ, αὶ δ} ἐ εἢ: ἰΐ. 11. Ὑδο ἘΠΡΊ 8 Υ ἀγείοσι σοϊαΐσιϑ ἐλ} θα 8 δῖ8, ἂς δῦουο, δὶ οὗ. ἰϊϊ. 12; ἐν. δ; Βοτα. ἵν. 

Β; 3 Οοσ. ἰ. 14; 

οὗ ἴπο τπιούσσηι οὐ 

. Ἦστο, αδ ἐπ ἐδο Ῥχϑοϑάϊηρ γοσεθ, πὰ 80 οὗἵθη ΟἰδοΉ 6.9, [89 
οδδηρσοὰ ὮὉΥ ο ΤΆΣΙΒΙ Δίοστβ.---ὖ. 1. 

4Υ,7.--Ανάγκῃ καὶ θλίψει ἰδ κίνοιι ὈΥ ἴ.9 οἱ οπὲ αὐὐδποσὶ ἐδ ῃ Ὁάλτις Βῖπ.], ἱπείοδὰ οὗἨὨ (86 ἔπγοσθο οὐδ. 
ἷ ἐποῖ ἹἸΔΟΏτάδηη, Τἰϑοδοχια Ἰοτά, 

Ασιᾶ βὸ 
ὉΣσ ΟΣ Β (που σα ἈΘ τὰ τῶ οἱ ἴμο ἴδοί 

δαὶ ἰὴ φυοίίπᾷ Ἐρνίϑεϊο, 888 Ογέφιἑ Ἀθσο, 88 88 ΟΛγίείο αὲ 0Ἀ. 1,. 19), Εὶ : 
δΎ͵ 8,.-Οὦ ἐδο τοδάϊηρσ κατε ἐάν, οοτορ. Ὑ πον, οά. 6, ̓  4604. Το δίμαϊέσωδ, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, τορι [α 

πάπα; ἴοτ ἔπότθ 8 8 οογγοοϊίοι οὗ ἰξ ἱηΐο στήκετε, τὶ Α. Ἐ. α΄. ἄο.--Ἴπι τ. 9, ἴοσ θεῷ, βὲπ.; τοβὰδ κυρίῳ τι 1).} 

γ, 13; ἘρΆ. 
ν" ΥΨ, 0.---ᾳ.καί καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑ 

ΦΥ͂, 1].-Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς καὶ πατὴρ ἡ 

ἊΨ εἴδιί αδέῦ, ΕἾ τπἰπὰ ῬαίεΥ 
ἰησοῦς » 

οι . ΒΙΣΙΘΩΥ ϑροικίηρ, ΒΟΎΤΟΥΟΥ, 1 ὑσταΐίοσ τὸ τορδσὰ 
αιιὰ ἴο ΤΩΔχΘ ἰμ686 Ἰαξέον ΟΣ ἘΒΟΙΉΒΟΙγ68 Ἐη6 ἐτητηιοάϊαῦθ οοσωρουμὰ βπθ]οοῦῖ οὗ τ. 9 γοσθα.---ὖ. 1, 

5. (Β]}., δὲ Β., 8δὲ ὑμῶν Ὀδΐοτο πίστιν 85 Ἧ6]} 86 αἴον ἀγάπην.--. 1..} 



56 ΕἸΒΕΤ ΕΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΗΕ ΤΗΕΒΒΘΑΙΓΟΝΊΑΝΑΗ, 

Φ., 11.--Χριστός ἰδ “Σι 
τ" ἑοΔΣιοο]]οὰ ὕγ 1ΔΟΌΣΩΑΔΏΣΙ, 

19. 12.--τὑμᾶς δὲ ὁ 

ἴὰ ἔλα οἱἀραὶ δυϊδποτίεΐοῦ 
ΑἸέονγά, Ε:}} 

ἐξ ἱπίο θεός 
ΡΨ, 13.-ἰὰν ἰὼ ν. 11.--ὖ. 1..} 
18 Ψ', 18.--- Χριστοῦ ἰδ τη 

85 ὉΥ Βοδοίί, ἸΔΟΆσΣΔτ, Ἷ νὰ Ὑ οτᾶση 
10 Θίπαίίοι [α ρμνίπια 

ἩῬΝρΟΒοϑάοσί, ΑἸοτὰ, 
μαπι.--«(. 1..]} Ὧδγνο ἀμήν. 

8, 15.--[ἀγίων. [ο0 [0 Ἐποροίϊοι) Νοῖοα, 12.---ὖ. 1,..} 

ἘΧΈῈΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1, (Υ. 6.) Βαϊ, Τοῖν μανίην ᾿πεὶ ποῦν, 
ἄο.--Οαδιιδὶ, τοϑυθοὰ δἤοσπναγὰβ ἴῃ διὰ τοῦτο.--- 
ἤΑρτι, 2μεί, αἱ ργοεεηξ (Μαῖι. ἷχ. 18: 1 Οον. χνὶ. 7), 
ἷδβ Ὀοδὲ γοίοιτοα, τὴ Οπβοτισθ, Βενοσει, σι, 
Ἐπλιρ, ΒΌΡΜΔΗΝ, [ΑἸΤΟκΡ, ἮΤΟΚΡΒΉΎΟΞΤΗ, ἮΝ κθ- 
ΒΤΕΞ δηὰ ἮΥ ΓΠΚΊΝΒΟΝ, ΕΠΠΙΘΟΤῚ ἴῃ [116 ΟΟΤΩΙΩΘΏΔΓΥ - 
[8 Τταηβἰίοη ΓΟ ]οντα (86 Οοτητηου Υ Θγείοη.--ὦ. 1. 
ἴο 186 ρμαγεοὶρίο: (6 Ἐρίβι 9 γδαβ πτὶ θη ἰτοπηθ- 
ἀἰδίοιυ δἷογ Τιτο ἢ γ τοϊυγη, δηὰ ἤθηοθ ἰΠ6 ἔγοβὲ 
ἸΟΥ δηὰ συδΐηρ ἰογο. κ Ἧχττε δηὰ ΓΙΌΝΕΜΑΝΝ 
[ὐπεπ] ποῦ οομποοῖ ἄρτι ψῖἢ (186 δοιμον αὶ 
ΤΟΙΠΙΟἰ6) παρεκλήϑημεν, γ. Ἴ, ἰῃτ5 τηλκίηρ 1Π6 τηδίῃ 
Γδουρϊ ἰο οοῃαίβι ἴῃ ἰδ6 ῥγοιλίμθηοο ρίνοη ἰοὸ (80 
οοπβοϊδίίοη ἴῃ ορροβίου (0 ἴΠ6 βοπάϊηρ οἵ ΤΊ πο ΠΥ, 
Βυὶ νῷ βῃουϊὰ ἴἢθι) Ὀ6 ΘΟΙΩρΟ]]ο ἃ ὉπηΘΟΟΒϑαυ ἴῸ 
Βηὰ δὴ δῃβοοϊυίπου ἰῃ διὰ τοῦτος. 170 τὲ, τμαὶ ἰδ, 
Ῥᾳὰ] : ῬοβείὉΪΥ ὀυθη, Ῥαὺὶ διὰ 5118β, ἱζ 116 Ἰαῖτον μδὰ 
ΔΙΓΟΔΟΥ δεεὶνεὰ Ὀοίογο ΤΙ ΙὮΥ. 

ῶ, Αμπά υχουρδϊ τ ἱάξηκε, δο.--- 
εὐαγγ., Βδον. οἶῶ2 (1 βδιη, χχσχί, 9, Βορίυδρίηϊ) ; 
ὮΘΡῈ ἴῃ [8 οτἰ ίμδὶ δἱ τ δοδιΐοη, 88 δὲ ἴλκο ἱ. 19 οὗ 
186 Ὀἱτῶι οὗὨ [6 Βαριἰδὲ ; οἰδοτνῃογο, ἱβγουχδους (Π6 
Νον Τεδίδιαθηῖ, οἱ ἴῃ ροοὰ ἐἰἀΐηρδ κατ᾽ ἐξοχήν, (86 
εἰἀΐημθ οὗ τοἀοιυρίΐοη. Τῃὸ Ὁ οὗ Φοῖῃ, τροσο- 
ΟΥΟΡ, ἰ8β 8 Ῥατὺ οὗ (680 ἐἰάΐηρα οἵ βαϊναίΐοη. Ααπὰ 
Β6σΘ 00 ἔδογα 8 βοιῃθίμηρ, ῬΘΟΌΪΑΥΙΥ οαγηοβί, δὴ 
ΘΧργοβϑίο Οὗ ἷ8 ρηθαῖ 700, ἱπ 6 δοὺ (δὶ Ῥδιυὶ 
0865 (8 ποτὰ, 10 ἰδ ἴο Ὠΐτῃ 8 ϑοτγὶ οὗ βοβροὶ, ἃ ἔγυϊ! 
οἴ [86 ροβροὶ ἰῃ {μ6 πρϑοΐβο βθῃβθ, [6 δῃπουῃοθιηδῃς 
οὗ ἃ Ὀϊνίμο ποσῖς, θη ὯΘ Ὠοδιβ ἃ ζοοὰ δοοουπὶ οὗ 
τοῖν ἴδ} ((86 τοοὶ, τι πουῦ πο ἸΟΥ̓Θ ὝΟΓΘ. ΤΠΟΓΟΙῪ 
8 ΜΟΥ οὗ παίυγο), δηὰ οὗ ἰδεῖς Ἰοσο ((86 ἔἤσυϊν, (86 
ονἱάθηοθ οὗἁ ἰδ6 Εἰνΐπηρ οχίβίθημοο οὗ [δι ; δοταργο- 
Βαομβῖνα ἰονθ, 88 1 Οου. χἱϊὶ. ; οορ. 3 ΤΏοδβ, ἱ, 8). 
ΟἨἩΒΥΒΟΒΤΟΜ : 50 ψτοαὶ ἃ ἄἀοοβ ἢ6 δοπδί ον {Π61Ὁ 
οομβγηηαϊΐοη ἴο Ὀθ6. Απὰ ἴπυβ 6, ἴ6 Ὀγΐηρον οἵ 
εμὰ εἰαΐηρβ, Εἰ λβ6 1} σθοοῖτοα {Π6 ρἰαὰ ἐἰἀἰηρθ οὗ ὑμ6 

ἱνίπθ υγοτῖς, ἐπ ἔγυϊς οὗ ἢΐ8 ροεροεϊ. 
8. Ανὰ [δαὶ γὸ αν (τοίδί ἢ) ἃ βοοὰ (6 {γῸ} 

ἰονίηρ, {ΠπΔ.κὉ], Ῥσγδγογι}) ΣΟΙΔΘΕΏΌΣΑΣΟΘ οὗ ὩΣ; 
τπδῇ ΠΟΥ ποδὰ 18 ποὺ ουϑὴ ὈθΘὴ τηϊβϊοὰ ἴῃ οὶ ὑπὸ 
ἴο ἐποῖὶν ἐθδοῦοσβ (ΠΟΥΜΑΝΝ). Νοῖ: γὺ0ὺ τιδῖο Που- 
ΟΥΔΌΪ6 τηοηὔοῃ οὗ υ8 (ΟΒΟΤΙσΒ. ἰμαὴ ᾿σογὸ ἐγ ρα, 
δὰ πουϊὰ σϑαυίγο ποιεῖσϑε, υὔκεμανν). ἘΤμΐ8 ροῖ- 
ΒΟΠΔ] ἰηὐογοδὶ 8 οοπποοίοα πὴτι (Π6 τηδίη ἰορίο. [ 
(Β6Υ σομίΐηθθ ἴῃ αὶ τ δηὰ ἰονο, [ἢ 6 πδίαγαὶ γοδυὶὶ οὗ 
(μδῖ ἰ8 αὐἰδοβιμοηῦ ἴῸ ἴπ6 Αροβίϊθ.Ό. Τ|1Ὸ πάντοτε, 
αἰκοαγο, Δῃὰ 80 ἱγωπουδΌγ, ΜΘ τηοδὺ πδιυγα! ἱγ Γ ον 
ἴο (86 ρτγϑοράϊηρ ἔχετε μνείαν (ποῖ, 8δ8 ΗΌΥΜΑΝΝ, ἴο 
δαὶ (011018); ἰδ6 ΟΣ Οχρ δηδίίοῃ, 88 ἴο βοῦν {Π|6 
ΓΘΙΠΟΙΩΌΓΔΏΟΘ ΒΙΟΥΒ ἰΐβοὶῖ, ἰδ σίγθη ΟΥ̓ ἐπιποϑοῦ»- 
τες: ἱπ ἰλαί ψνὲ οαγηοείϊν ἴοηρ ; ον, 1 186 πογὰ ἴβ 
οαιυϊναϊοηὶ ἰο {π0 βἰπιρὶθ τοῦ (Κοση, 202, αἷἶον 
ἘΒΙΤΖΒΟΗΣ) : 5' 70. ἐλὶδ γὸ ἴομρ, 0 δὲ :ιδΔ. ΒΈΧΟΕΙ,: 
Α εἶρῃ οἵ ἐμεῖς χοοὰ οοπβοίθῃοο. 

4. (ΥἹ 7.) ΕΣ ἰδ ἰ6 οδυδο---ΟἸ) γδοίης 86 
οοηὐθηίδ οὗ [Ππ6 Ῥαγίἰοἱρίδ] οοπαισυσίίοη ἷπ τ. 6: 88 
(89 Οτϑοῖβ βοτηθίίπημοδ οἰβθῃοσο 080 οὔτως [ὉΓ ΓΘ- 

9 [Απὰ ρὸ ἸΠοτῖδο Αροῖν διὰ ἘΣΣΙΟΟΥΤ τδῖκο ἔδο ἐκί 
ἀϊγοοῖίνο, ποῖ ἑπιοσιαῖγο.---. 1,..} 

ἴῃ δἰ] τῶογο δυϊβοσίτθα {1πῸ6] 
ὉΣΊΣ, 

5 ἸΔΟΌΟΙΑΕ, Βιο. Ις ἰα Ὁταοκοὶοᾶ Ὁ δομοῖξ διιὰ Βαασα δοὮ, 

κύριος. Ἀευϊείοι : 4“ ΒΌΟΒ ἰδ ΟἿΣ ῬΤΑΥΟΣ ΟὕΣϑοΪνϑα 
δίυε πο τοπίεπιδ, εἰυε πεΐπμ6) ἀζο.""--͵ὦὁ. 1.1 ΟἿ]Υ ἃ 161 δοαιἰϑγοὰ δυίμοσι θα 

; δώ ὙΒΟΊΒΟΥ τ ΘΟ} 6 ΟΣ πο (Βειξεοὶ" 
ἰἰοσϑ Ὁσοῖς κύριος, οΣ δἀὰ Ἰησοῦς, ΟΣ ΟὈΔΏΦΦ 

ἃ ἴα τοϊοοϊοὰ ὮΓΥ Ἐΐρσοη πνοῇ 
ἙλἸοοῖι.--ἰα. Ἧ ὐ εν γον ἘΣῪ ΝΡ απο υβαλφρ δος μεῦπα: 

δυιορου: ἴσο Ἰτσοζὸ οοζηίοχίϑὰ ον Σ ο8 
ψοῦν ἀοοοιπί," ποῦ Βυρογβυουδ ὄσυθὴ Μὰ διὰ τοῦτο . 
[0 ῬΘΙΒΟῺΒ δἃτῸ Ὡδπιθα ἴῃ ποῖ ᾿6 πᾶ δομπίοτι ; 
(ὨΘῺ δροοΐδὶ τοθηϊίοι ἰθ8 τηδὰθ οὗἨ ἰδὲ υδιν οὗ, 
ἰδοῖγβ, [δὶ 6 οοτηοτηρ ἴο πὶ : ὃψ γον 7ζαϊίλ (186 
τηθαΐυπι ΟΥ̓ (6 σοϊῃίονι) : ἰδ 'ττὰϑ ἐποὶν δ ἢ δθοις 
σι ΐοἢ Β6 μαὰ Ὀθοπ᾿ δηχίουβ. Βοίπθοη ἰδθ {πὸ ἰβ ἃ 
Βοοοηά ὁπί, ἀοῃοίϊηρ ἴῃ 6 εἰϊαδίου ἴῃ πιϊοῖ ἦς ἔουπὰ 
Ὠἰμηβοὶ: ἱπῷ (2 ον, υἱῖ, 4) δἱῖ, οὗν ὡλοῖίε; (δ6 
αἰθίγοθθ, ἰακθῃ ἱοροίθοῦ δΔ8 ἃ ἰοἰδιγ; ποῖ: δύεγῳ, 
πρΐοῖ πουϊὰ ανο σοαυϊοὰ πάσῃ πίϊπουῦ (86 ἀτείοἶθ, 
᾿Ανάγκη ἀδηοῖοβ [86 ἀϊδίγθαβ ἤὕοση πίιϊμοαῖ, (Π6 ον] 
οοπαϊίοη ; ϑλῆψις, ἰδ ἱππταγὰ ορογαιίοη, δ οϊοη, 
δΔηρυ δῃ. Σ 0 πουϊὰ ὈῸ ἱπηργοροῦ ἰοὸ δδογίθο ἰο δ6 
ΌΓΙΩΟΡ ΔΩΥ͂ Βροοίδὶ γϑίθγθῃοθ ἰοὸ Ῥθουῃίατυ ποοὰ 8 
ΑἸυοροῖδον ἴο Ὀ6 τοὐθοϊοα 18 [86 ἰάφα οὗἁὨ ΔῃηχίοῖΥ δϑοαυϊ 
ἴἪ00 ΤΠρΒβδι ομΐδη8 : ἴουῦ (18 πουἹὰ ΠΟῪ σογδί ἢ Υ 
ὮΔΥ͂Θ ὈΘΘῺ τοιηονοα: ἩΒΟΡΟΔΒ ἰΠ6 ἐπί βῆονβ {πδὶ ἢ8 
ἱπίθηὰβ 8 ἀἰβίγοβϑ [Ππαὶ 81}}} σοπιϊηθοβ, Ὀὰὺ ἐπὶ τ οἢ 
6 τδϑ οοτηΐογιοα ὈΥ (Π|6 (Δ ἢ οὗἨ [6 Τμοβαβὶ δὴ 8 
(ὔνεμανν). 

ὅ. (Υ͂. 8) ΕἘΌῸΣ ποῖν ἴσο 1ξνο, ἄς. ; σοτρ. Ῥβ. 
χχὶΐ, 2] [26.0 ὙΈΒΒΤΕΒ δπὰ ἮΊΙΚΙΝΒΟΝ τοῖος ἴὸ 
ὅδη. χἰϊν. 80: 1 ὅδπι. χυϊὶ, 1: ΟΘ4]. ἰν. 19]. δ 
18 οΧρ] δ ἷὶθ μανίηρ Ὀδ6ΟῺ οομῃηίοτίοα. 16 ἱῃ 
(16 11] βοῆβθ, ΟΡ 10 αἰδίγεαβ δῃηὰ δηρυΐδβα, 
πΒΙΟΝ ἰβ ἃ ἀοδῖῃ, ἃ ἀγίηρ δ (1 Οον. χν. 81). 
ΟΑΣΥΙΝ : Ηδγο γ͵ὸ 866, ΠΟῪ δὺϊ αἰπυοδὶ ἰοσροὶ ᾿νΐπ)- 
8617 ἴον [Π6 βακο οὗ ἴ00 ΤΒοββδ οηΐδηβ. Ἐόοηι. Υἱῖ. 9, 
ὙὮΘΓΟ Ἠ6 ΒΡ6Δ 8 οὗ ἃ ἀθαίδι ὮΥ δίῃ, 068 γοὶ ἄϑοροῦ. 
βοϊίάογα ἄοοβ Ῥαὺϊ 086 ζῆν οὗ ἰδ6 τηοτο Ὀοάΐν 116. 
ΤῈ γὸ (οιηρμειίο) πἰαπὰ ἔαπῖ, τοτηδΐη βιθδαξαδε : 
στήκειν, ἃ ἸαίοΣ σοῦῦαὶ ἔοττω, ἀογγοὰ ἤοϊη ἕστηκα, 
ΤΡΘαΌΘΠΟΥ οωρίογοὰ ὈΥ Ρϑυὶ : ἔοι. χῖν. 4 : ῬἘ]]. 
ἷν. 1. 1 ἴδο Τιοχᾶ, 28 γουγ {6.6 οτηοηϊ, τηοδὶ ἰπὲ- 
τ Δίο ν υπἰϊοὰ ἰο Ηΐπ), τοοϊδὰ δπὰ βῃοϊογοὰ ἴῃ Ἡΐμ. 
Ηο δραΐῃ οἰ ρίουα ἐάν ἴον [0 ζαϊιγθ 8 τδηϊϊηρ' Θ0Π- 
Βιταδιίοη ἢ ποῖ, ΒΟΎΘΥΘΡ, δ ἀουδίϊηρ ἰδοηι, Ὀὰυὲ 
[ΠΘΡΟΙΥ 88 ἃ δἰ 1 πλ0}08 : [( ἀορομ δ οἡ γου, ἴο Βοῖρ ἴῃ 
Ῥγορατίηξ ἴον τὴ ἀραίὮ οὐ 06. Οαϊνίη: ας σγαέω- 

ἰο υἱηι ἐχλογίαίἑοπὲς λαδεί. Ἠδ ἰΠΟΓΘΌΥ Ῥγοοϊπ 8 
8}1} τίδίησ οὗὐἨ Ὑδηΐγ ἴῃ 86} ἀπ τ86 ΤἼοϑβαῖο- 
Ὠἶδη8.: Ὀυΐ ΘαρΘοΐΔ 1] ΟΥ̓ ΤΏΘ6η5 οὗὨ [Π6 {πη δορὶ νην 
ἐμαί [0] οὐτα.---ΠΌΥΜΑΝΝ, ἰδ 18 ἔγυο, δη8 ἰξ ἰτηροδεῖ- 
ὉΪ6 ἰδαῖ [06 Αροδίίθ βῃουϊὰ τηδί ἢἷβ ργοδοηὶ ᾿ΐ8 
ἀοροπὰ οα ἃ οοπάϊκίοῃ, [6 ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΘ οὗ πὨϊοῖν ΟὨ]Υ 
86 ἔυΐϊατο οουἱὰ δον. Ηδ πουϊὰ ἐποτοίοτο τοῖος 
ἴπ6 τόσ διὰ τῇς ὑμῶν πίστεως ἴ0 σαὶ {0]]οὐτα, 80 
ἐμαὶ τὸ βου ἃ δνθ ἴὸ δΒβΌΓ δ 8 ἱπυθγαῖοι δἱ ὅτι ;--- 

Ψ ιν ἘΠ ΘΡΊΜΕΙΟΙ ἴδ0 σαράκλησις. ΗΘΒΟΤΥ, ΕΣΣ1. 

ἢ [Θοετακα : δεί. Ἑττποοτε ἀοθασίθοα ἐδπίο ἐπί δο Βα 
Ἡδδὺ 890 08}16 ἃ εεπείϊοοαὶ ἴοτοοσ, διιὰ 80 οδυτγίπρ ἴθ ἰάσα ὦ 
4 οἰἴοα] οοίδοί."" ἌΣΒΕΤΚΕ δηὰ ὝΤΙΙΙΚΥΧΕΟΝ : “το σἤ. 

ἁ 
Ῥτίμπορα!γ ἐμο Ἰδίΐος : οοταίοσε οσὴο δῖον 

ΣΟῊῪ, Ὀ8 ἩὮ110 [Π|ὸ ΘΟΣΣΤΟῪ 'π88 61}}} ζ011- ὍΔ ΣῺ90 88 8 Ἐαο ΟΥ̓ 
ΟΣ δ)᾽Γ᾽΄αονίδεομ. Οοσαρ. 2 Οὐσ. ἱ. 4, απὰ 6 ΘΣΔΟΤΥ 8 
οἰσουπιδίδσιοοο δειὰ ἀχργοβθδίομϑ ἔπ 23 ΟἿΣ. Υἱὶ. 4-."" ---. 1,..} 9 

ν" ἔγνα κακρς λε φὰς ὩΣ ΘΏΔΌΪΟ ἀὐπέλποϊει. Ὧκ  πττε σὸς 
ἕοσα ὈὉοίῃ πογὰφ ἰο ἐμὸ Αροαίϊθ᾽β ἑηιπασὰ διηχίοεϊθα: Τ ιν Ε- 
ΜΑΧΝ ([]οτοὰ ὉΥ ΑΣΣΟΙν διὰ ΕἸ: ΤΟΟΤΊ), ἰο Ηἷς οὐξπνεσὰ 
σοῦ 0166.--. 10. 
“π οσι οὗ Μ ΔΟκυτοπτ, δηὰ δ] οσοᾶ ὮὉΓ ΒΟΒΟΤΕ. 



ΟΒΑΡΤΕΒ ΠΙ.- 6-18. δ1 

ΒΠΠΘΟΘΘΘΘΥΥ͂, [ῸΓ ΟΥ̓Θ ἴῃ (6 ΒΙΓΟΏΡΙΥ οιηρἤδία »ῦν 
ἰδοῖθ 1165 ἃ βυϊδηοίοης οὀχργοβδϑίου οὔ (6 ρῥγοϑθηϊ 
οορἀἰἤοη ἴον ῥγϑβϑηὶ ᾿ἰΐ8 : “᾿ποισ ()υδὺ Ὀδοδυβθ Υ6 
νεϊΐονο) , Ἶ ἢ δηὰ ἰἢ [06 πογάβ, ἴπ Ηοίμηδηημ Β ὁ0ῃ- 
κιυοσίίου οὗ ἰδδηι, δυρροτὺ [86 δαἀαϊίοη, 88 ἰο ἴδ 
δ6η86, οἷ: απά δλαϊΐ οοπέϊπιε 10 ἰἴσε, ἐΓ γὸ οοπίξπιιθ 
ἰο δείξδυε, ἰΏΔἢ 60 ΠΟΥ ἀο 4180 ἴπ (86 ΟΓαΪΏΔΕΥ ὁΟη- 
δβιυσοη. ΟἹ ἰδ6 ὙΠοΪ6, Ηοϊπλδημ δ αἰνίδίοη οἵ [δ6. 
εἰδυβοϑ ἴῃ Υν. ἢ--10 18. ΟΣΙΓΘΙΔΟΙΥ ἀν βοῖαὶ δὰ συπ- 
ὈΡΙΒΟΙΏΘ. 

ὃ. (. 9.), ἘΣ τυδδὶ ἰδασῖκα, ἄο.--- ΤΠ ΓΟῸΥ 
Ῥαῦΐ οομῆστηβ ἴἰη6 πες ζῶμεν [ΑΥἸΤΟᾺΡ: “80-- 
οὐπΐβ ἴον, διὰ βρϑοῆθϑ ἰΠ6 δοίΐοη οὗ, ἰῇ ζωή [υδὲ 
τιδητοπεὰ."--ὦὁ. 1.1: ΥΥ᾽Βαῖ φτοαῖον ὈΪοββίηρ οουὰ 
πὸ Ὦᾶνο, ΤῸ. ἩΒΙΟῺ (0 ρίνγο ἰθθηκβῦ Το ἀνταπο- 
δοῦναι (ἘἾὸ,, 906] ἰν. [|| ἰὼ τ΄86 Ἐπρ ἰδ ἀσταηρθ- 
τηριιὶ.---ὦ. 1.7 4, Ξορευδρίη!) πλασὶτβ [86 (πα κασίνίην 
88 ἃ τοίυγῃ, τοαυϊιοὰ ἴον Ὑϊδὶ νῶ8 γϑοοϊγϑα: ἴῃ ὦ 
ΤΌοδα, ἱ. ὁ ἰδ 15 υδβεὰ οὗὨ ῥεγίπινἰἶνο σοϊγτ υυοη. [ἢ 
(00 δρθοσο οἵ ἴγϑο, δρὶ γί(υδ] ἰονθ ἰξ 'β ἐῃδη κερί νἱπρ,, 
Ῥῃ, οχυΐ. 19. Ἐοσ ἐδ6 ἐδϊγὰ ἰἴπηθ, δηὰ {8 {ἰπγ6 τηοϑὶ 
ΩΡ ὨΔΙ͂ΟΔΙΥ, 6 Θσργοββοα 8 ἰμδη Κα (οἰ, ἱ. 2 : 11, 
18): [18 εἶπηθ δἰβὸ ἔογ, [110 δδοογίδί ῃηθα βίδὈ} ιν οὗἉ 
86 ΤὨΘΕΒΔΙ ΟΠ Ἶ818.---Περί, οἢ γοῦς δοοουηῦ ; ἐπί, ο1 
οοοϑϑίοι οὗ 4}} 86 ΟΥ̓ (186 αγίΐοῖθ τρδγίβ (ἢ6 ἸΟΥ̓͂ 88 
ἃ πἰο 16), πθογο ἢ Ὅτ ἸΟΥ. ΑΥ̓ ΒΕσΤΕΣ διὰ Ὗ1:,- 
ΕΙΝΘΟΝ : 86 248 πὸ δ8υ0]οοίδ οὗ ἐδαηκ } 688. τδ θῖν 
βάο!εγ, δὰ δἰθ οὐσῃ βαιδίδοιίίομ ἰμογοίῃ.---ἡ. 11: 
ὦ ὉΥ αἰϊτδοϊΐοῃ ἔυγ ἥν, βίποθ [86 δοουβαίίνθ δβδῃουϊὰ 
ἶδνο αἱοοὰ (Μαῖϊ. ἰϊ. 10; ὙΠον, ὃ 82. 3). ΤῊΘ 
ἀκέτνο, ἱβάδθοα, ΟΟΟΌΓΒ 880 σίϊπουΐ δἰϊγδοϊίοη, ϑο μα 
ἰώ. 89: οοωρ. [κὸ χχὶὶ. 1ὅ, ὙἼΝΕΕΙ, ὃ δά. ὃ. 
Βαυὲ ἴῃ 1639 ρίδοοϑ (0:6 ἀδίνο οὗ ἃ δβυῤμϑίδηςγο οορ- 
πδία ἰοὸ ἴ:6 τογὺ ρο68 ἰο βΒίγοηρίοα ἐμ τοτῦαὶ ἰάθα, 
Ἶκὸ ἰ6 Ηοῦγον ἰηδηϊεῖνο δΌβοϊυῖθ.Ό Ἧἠ6 τηϊμη, 
ἰδετείοτο, ταῖδου δουραο δυο! (οχὶβ 88 Αοίϑ]Ϊ. 80 ; 
χνί. 28, πόσο πο ἀδίΐνο 8 ἴο Ὀ6 πηἀθτιβίοοα ἰηϑίτι- 
τορη(Δ }}γ..---Δὶ ὑμᾶς ὈΘΙοημδ ἴο χαίρομεν, ποὺ ἰο ταῦ 
ἰοϊϊοπα, τδοΒ 18 αἰτοδαυ βυδιοίοη ἢν ἀοβηρά : 11|κ6- 
πΐδὲ ἔ Ὅν ἂς. (Ὀοΐοτο οὖν αοᾶ, ΠΟ ἰβ οἵ 
διὰ πὸ ΗΪ5) 580}}} Ὀδϊοησθ ἰο Ὑλδὲ ργθοθο8 ; ἴον, τθὸ- 
ζειτοὰ ἰὸ τῖδὲ 9] 8, 10 σου ὰ τοδῖκο [Πα δϑηΐθηοθ 
ἄτεσ, πογοδϑ, οομηθοιοα τ|} χαίρομεν, ἴθ ἰ8 ὈΥ͂ ὯὨΟ 
ἴπ68η8 βυρογθυουβ (ΕἸἾΧΔΙ;Ρ, ΡΜ: ΠΣ ΤῚ 
16 ἱπιροτξ δἰγοδγ μίνϑῃ αυΐίθ ΘΟΥΓΘΟΟΥ ὈΥ ΟΑΕΥ͂ΙΝ : 
ἀοΝ αἰοτα εὰβ ὑδναν ωὗἱα ; ΠΌΝΕΜΑΝΝ : σ]8} 8 
ῬΌτο ἸΟΥ, ἱμοσζοΐογο, ἰο πο ποίδίπο ΘΔΡΡΠῪ δά- 
ἰμογοδ (ΑἸ ΤΟΚΌ : ΟὯ6 ΜΠ]1ΟἿ τὴ} Ὀθδν, δπὰ ἀο68 ὈΘΆΓ, 
ἰδο δοαγοϊίπσ 6γ6 οὗ ἀοά, διὰ ἰβ ᾿Ξ 70Υ (ΦΌΒὴ χνυ. 
11).-.1. 

η. (Υ. 10.) ΝίξΒϊ διυὰ ἅδν, ἄο.---Οὐμρ. οἷ. 
Ὦ. 9; 88 δοοοσϊηρ ἰ0 (δδὶ ρ΄δοθ 8 τοδηυδὶ ἰδῦον, 80 
κὐθαν τ ὅθ ως δ6 ῥγοβϑηὶ [18 ἔδγνδης Βυρρ σαι οηδ 
ἃ (5 Τίμα, ἱ. 8) δὸ ρῥγοϊοηρθὰ ἱπίο {86 ηἰσῃῦ; 
γΟΙΥ , 8006 Τηραδυσο ΘΧΟΘΘΟΪὨΡῚΥ : 
ἃ ᾿ἰνοῖγ Ῥδυϊΐπο οἰϊπιαχ (οἷ. γν. 18 (υα».); ΕΡΆ. ἐἰϊ, 
30 (να7.}; οοτιρ. Μετ νἱ. δ1).----αὐἼοογάϊης ἰο 1,0ΝΕ- 
ἘΛΧᾺ [ΑἸΤΟΒΟ: ἀγίηρ αες τὐ ἀο, Ἐπιισοττ, ἄο.] 
ἴλο ρα οἶρ]ο ΑΗ Ἄδα, ουἱὰ ἀοροπὰ ου δυνάμεϑα, 
γ. 9. Νοῖ ΟὨΪγ, μονονοῦ, ἀ068 ὑμπδὺ 116 ἴοο [Ἀγ οἵδ, 
ἰκπ, δὲ τορδγὰδ (Π6 β6ῆ86 6150, ἰδ 18 1110 δι δῦ ]θ, 
δἷησδα (δαὶ δυνάμ. ὯΔ δῇ ἰποιτοβζαίῖνο ἴογοσ, δηὰ ργθ- 
δαρροῦοα ἰδ6 δηϑοῦ: ἯΝ6 οδηποῦ ἱπἀοθα ΒΑῪ Ὑἢδὶ 
ἰδουκη που βυδῖοο. Εύτηξκ δηὰ ΟΝ Οεπίλοε 
ἰδκο ν 10 δϑ (06 ΔΗΒΥΤΣ ἰοὸ ν. 9: Ῥγλαέ ἐλαπ δὲ ἐπ 
ἰλαὶ οὐ Ῥγαν ; ἐλα ἐλακξε, ἰπαὶ ἰα, ἐλαΐ τ06 Ῥγαν ;--- 
ἃ [εἷς δοῦϑα, Ὀπΐ [00 διρίβοίαὶ. Αο ἀο Ὀοίίον, [Π6γο- 

ΦΓΑΣΡΟΣ: νῦν-- "τα ᾿γἱπα (86 ΦυἸΒΊπιοιξ οἵ δ οοπᾶϊ- 
ὅσα ἐῶν γὼ ὡῆστο Τὴ τΕιίτοτε ε ̓  μος διὰ πλλκῆ 
ϑυσαϊκῖτο, Ὦ ΤΘ0 Ὁ Ἅ ΤΟΥ 

νοῦπις εἰς δὲ --.1.} Ὁ 

ἔογα, ἴο ἰδῖκθ δεόμ. ΔΒ. ἴῃ δρροαδίΐου ἰο χαίρομεν (ὨΣ 
ὝΥΕΙΤΕ) : τολογοιοι ἐδ, 106 ον, εοἰκδΐδ 106 (αὶ (6 Βαπιφ 
π|6) ὠποδαδὶησίὶψ Ῥγαν. 

8. Ἰδαῖ ὋὴΤόἋσ ΔΓ 566, ἂς.--- Το ΟὈ͵οοῖ οὗ δε 
ὈΓΆΥΟΡ 18 ΘΧργοβϑοὰ ἰη π6 ἔοττῃ οὗ ἃ ρυτροβα: Ἠΐὲ 

ἂν, ἐπ ΟΥ̓ὧδΡ 10 8ὲε ; 88 ΟἿ. ἰΐ. 12. 2 ΤἼΠ688. ἰϊ, 2.--- 
ΟἿΣ ἔαοθ, 88 οἷν. ἰϊ. 17, Νοῦ τλθγοὶυ, ΒΟΎΟΥ͂ΟΣ, ἴ0 

ἰαχυγίαίο ἰῃ ΒΘΏ ΔΙ 1168, Ὀυΐ τῖϊὰ [6 ΠΟΙΥ δἷτὰ οἵ 
γεἀγοϑδίησ, δυρρίψίπρ, οοπιρίοἰἶησ ; καταρτίζειν, ἴτουμ 
ἄρτιος, ὑπίοσεῦ, ἴο τα, γοϑίοσθ Ὑμδὶ ἢ68 ὈΘΘῺ ἀδῃ)- 
δροὰ ; [186 ποίϑ, Μαῖξ. ἱν. 21  βρί τ [8}}}7, 1 Οὐν. ἱ, 
10: ΘΔ]. νἱ. 1; Ὀυΐ αἰβο ἴο οοτυρίοἴθ Ἡ]ιαῦ 88 ποῖ 
Ὀ6θα ἀδιμαροά ; ἴΠ6 ογθαϊίοι, ΗθοΌ. χ. ὅ ; χὶ. 8, ΝονΣ 
ἴῃ {118 οα56 8 1ξ τηθδηῦ ἰ0 ΘΟΒΥΘΥ͂ ἃ ΓΟΡΓΙΟΔΟΣ οὗ ἀ6- 
ΚΞ ΘΠΘΓΒΟΥ͂ ; ΒΥΠΟΙΥτΩΟΙβ τ προσανγαπληροῦν, 2 Οον, 
ἶχ, 12.---τὰ ὑστερήματα, ἰλ6 ἀεοίεηιοὶδδ, ἴδει πΠοτοΐη 
ΟΩΘ ἷβ8 ὈΘΒΙΠαΠδηα ; Οὗ ΡΟΥΘΓ ἴῃ οχίοσηδὶ (Ὠϊηρβ, 
2 ον. ἰχ. 12; ταὶ 18 βι}}} δυϊδίαπάϊηρ οὗ βυδατγίηρβ, 
(ο]. ἱ. 24. Ὑ͵᾽]ὸ τρδὺ ἀἰϊδι ηριΐίθη, Ὀυΐ ποὺ βαρατγδῖα, 
ἀεοῇἤοϊοποὶθ5 ἴῃ ἰΠ6 ἰηδίσοὺ οὗ ἔαϊτἢ ἴτοτα ἀδβοϊθηοίοι 
ἴῃ [86 ΡΟΤΤΟΡ οὗὨ δ! ἢ ἴῃ (860 16. ΤΏΘΥ πορὰ ἰπβίτυο- 
τοη, οχῃοσγίδιίουι, ἰπἰογοθοβίοη, 186 ἐάν οὗἁ γ. 8 μαὰ 
Αἰγοδαν γορϊη θα (πθῶλ ἰπδὲ ὯὩῸ ΟὨΘ, 80 ἰΟΠΩ 88 ἢ9 
Ἰῖνο8 ἰῇ [6 βοβἢ, τωυδί ἱπηδρίπο ἰπαὶ μ6 δβίδηβ δηὰ 
οδπηοὺ [Ὁ]] : οἷ. ἱν, βίῆονθ, (μδαὲ Ῥϑδὺὶ] δχῃοῦὶβ ἴῃ6 
ΤΠ Θϑα] οπΐδηβ ἴῃ Ἰηαιίογβ ΟὗὨἨ ργδοίϊοθ, 88 ὙΠῚ1 88 ἰῃ- 
βίγυοσίϑ ποτὰ ἴῃ ἰδ086 οὗὨ ἔΠΘΟΙῪ (ΝΕΜΑΝΝ, ἀραϊηβὶ 
ΟΙΥΒΗΑῦΒΕΝ). 

9. (Υ. 11.) Βυϊ" χρᾶν Εἴο ἘΠ ΑΒΘ ]Ε, δο.-- 
ΠΌΝΕΜΑΝΝ : δι ἠιαν Οοαὐ Ηϊπιδοί, οὐν αἰλι67.--- 
τοίου ἡμῶν πἱϊθοιιϊς τοάδοῃ [0 πατήρ ΟἾΪΥ [αῃὰ 80 
ΑΙΟΚΡ, ΕμμοτΥ, δ6.].0 Ὑ͵Ὑ υπῃάογβίδηα (ἀραίηδὲ 
δκ ὙΥΈΕΤΤΕ) ἰμαὺ (μ6γθ ἰ8 ΠΟΙΘ ἃ σοῃίγαϑ σὶϊῃ (ἢ 6 
ἈΡροβίῖθ, τῇο Ῥγαᾷυβ ἱμαὶ ἀοὰ Ηϊπβο] Γ᾽ πουϊὰ ἀο Ηἰ8 
ΜΟΣΚ, δὰ ὑμαῦ ἴῃ ἃ ὑπνοίο ἃ τοθροοὶ : 1. σθθη ἢ6 
αἰγθοῖβ, βιηοοίῃβ, ΘΧΡΥΘΘΘΙΥ ρυϊάθβ, ΟἿ ἍΑΥ 10 γοι 
(Κα ἱ, 79, τ06 ἴδοι. 2 ΤΏΘΔΒΒ, 11, ὅ, Ὠοαγίβ  σοΡ. 
Βοι,. ἱ. 10 [ϑερί. 9. ν. 8]}, ΟὨΪΥ 8ὸ ἀο γ͵7χΖὰ Θβοᾶρθ 
ἔροια ΘΡΟΥ ῥΪδοοδβ οὗ οὐὔὐ οὔπι, ΜὨΐοῖ βαίδη {πυγαγίβ 
(οἰ, ᾿Ϊ. 18); 2. Ὀυξ γου (ν. 12), ὙἩΒΟΙΔΟΣ γα ΘΟΠ16 ΟΓ 
μοί (ΒΕνα κι), ἰδ [μοτὰ δἱομθ οἂπ ἀυὶγ σομῆτγιηῃ . Ἧ6 
8ἴ6, ἱπάοοα, τροΡ  ἱπαίσυμηθηίβ ἴὸΡ [6 καπαρτίσαι, 
ἩΔΙΟΙ Ῥγοσθθάβ ἴσου αοά. 

10. Ουν αοὰ εοαὐὰ Εἰαἴδος διὰ οὖσ Σοχὰ 
ἄοεκι ΟὨἰχίαι : αοἀ ρίνοβ ΟὨΪΥ ἰπτουρ {6808 ; 
Ομ γῖθὶ. αἰ8ὸ 18 ἱηνοϊοὰ σὴ ἰ80 Ἑαΐμοσ, οορ. 3 
ΤΏΘΒ5, 1ἴ. 16 βαᾳ. 1 Οοτ, ἱ. 2; (μ0 νοῦ ἰῃ ἴΠ6 δβίη- 
θα Βῃονβ, ἰπαὺ ὑΠ0 ὑ5ὸ δΔ’ὸ γϑὺ ποῖ ἱπο, Ὀὰὺ ΟὨΘ 

δ τὶ Ὁ. 1} Βαϊ γοῦ, τῶν ἰδ Σιοσχὰ πγαῖςο, 11. (Υ. 12. ἐς 
ἂο.---πλεονάσαι μὰ περισσεύσαι, Δ8. ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ κα- 
τευνύναι, ἀτὸ ἴῃγο66 Βἰηροϊατβ οὐὗ [᾽6 Ορίδεϊνγο δογίβι 
δοίΐτο, ποὺ ἱπβηϊνοβ (εξαι πουϊὰ τοαυΐγο ἰῃ6 δοσϑῃὶ 
περισσεῦσαι, διὰ οοὐὰ ΟἿΪΥ 6 υπάοτγβίοοά 848 δΔῃ 
ΔΙΌ ΓΑΣΥ οἰ 1088); πλεονάζειν ΟΟΟῸΓΒ ΟἰἸΒΟΎΒΟΓΘ ἴῃ 
(86 Νοὸν Τοβίδιηθης ΟἾΪΥ 88 δὴ ἱπιγαπβὶ να, ΠΘΓΘ 
ἰσαπβίενο (ΠΠἸκ6 (9 ΒΐΡὨ}1), δηὰ 80 πὶ (86 ϑεριυλρίηι 
(οἵ ἐηρα, ποὺ ῬΘΓΒΟῺΒ), Νυῦλ. χχνΐ. δά; Ῥβ. ᾿χχὶ. 
21 ; περισσεύειν, ΦΘΏΘΓΑΙΙΥ ἰηἰγαηβίεϊνγα, Ὀυῦ 6180 
ἐγϑηδῖονο : οὗὨ τηὶ 2 Οον. ἰχ. 8: δηὰ {86 ραϑϑῖνθ 
(ας. χίϊϊ, 12) ἱπηρ 168 ἃ ὑγδηβίυἷνο δοίϊνθ. 80 ῃθῃ: 
λίαν Ηδ πιαζό γοιι ρμογγεοί ᾧ (μοῦ : ἐλγοιρὴ ἑποῦθαδθ 

᾿ [δέ--οὐ ΕἰΑΡῚΥ μεταβατικόν (ΕΣΣΙΟΟΤῚ : οισ), Ὁὰὶ 
τ 1 νοσγδαϊένο ἴογοο : Βεό---ἰι σρὶ (6 οἔ 81} 88- 
ΔῈ ΤΡ βκΑνήδα απὰ ποῖ 1809 δαϊτο εἰ μογίς 
ο τς οὔπι σοροδίθα αἰνοιαρίδ απὰ οϑϑδο 088 ἸΟ ίτβΕ.--- 

Ἔ Ατπλνλεῖῦα, Ογαξ- χϑυὶν τάμα; αἱ ἜΝ 11. : τὴν ἐνό- 
α τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ νἰοῦ ἐφύλαξεν.---2. 1... 

ἰὰμ: [θοπτοκο τ σιαοο οὶ, το οπμιαύη ὅΤα πιοοιοο ἀρ; 
ὍΓΟ ἤγοσα (16 αἰσίοὶ τὰ οὗ πλεονάσαι, ΟΣ9 

᾿αΡ τς εϑυσν δα μδὰ ΛΑ κυ ορα λυ δ 



8 ΕἼΒΒΤ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΣ ΡΑῦΙ, 

ΟΥ̓ πιωπδεγβ, Ὀυῦ, ἃΔ8 ὯὨῸ ἀουδὺ οοπηροίοα ὙΠ (δδὶ,) 
ἐπ ἰοτε (ἀδίϊνα, 88 ἴῃ οἷ. 11. 17), απαὰ νἱολίν ἰο 
αδοιπαά ; ἰουαγά οπό αποίλον, ᾿μονοίογο ἰπ Ὀγοι ΒΒ ΥΥ 
Ἰογα (οἢ. ἱν. 9), απά ἐοισαγά αἰΐ (ΜὮΟ τὸ ποῖ γοὶ 
ὈΓΟΙΏΓΘὨ) : ποὺ ΤΏΘΓΕΙΥ : ἐοιοαγα αἷΐ οἷλον Ολγίδίξαη δ, 
30 [μαὺ {πὸ ταῦ τ 6 Βῃουϊά τηθδῃ ΟΠΪΥ : ἐοιυαγὰ 
νοι 7 λεδδαϊοπέαηδ ση6 υἱῷ, ἀποίδενῦ ; 81}}} 1θβ8 ἴβ 16 
ΒΘοοη ἃ ΤΩΘΌΘΣ ΓΏΘΓΟΪΥ Θροχοβοίοδὶ: απ ἐλαΐ ἐπ- 
ἀεεά αἰΐ (Τ ΠοΕβα] μη). ΑΑ στοῦ ]ο88 ὩδΔιτΟ ΝΡ 
ΟΥ̓ (πΠ6 σομργομοηβῖτα 86η86.-- θη 86 τ͵χΘο δ]δοὸ 
ἂο ἰοτσαχὰ γοῦυ. δδίηοθ (86 πογὰ 18 ἡμεῖς, Ὡοί 
ἡμᾶς, τὸ σαῃποῦ ΒΌΡΡΙΥ 8 Ορίδίνο, Ὀυῦ ΟἾΪῪ περισ- 
σεύομεν (ἰπὐγαπο ἦν 6) τῇ ἀγάπῃ. (ποτιῦβ: ἐσμέν.) 
6 ἃγὸ 1 δος γΟῸΣ τηοάθ], 88 ἯὙΔ8 βαὶ ἃ δ γθδανυ, οἷ. 
ἱ. 6: 1᾿. 10; διὰ ἐδδὶ (ΗὈΡΜΑΝΝ) ἴῃ Ἰἰοῦϑθ δύθῇ, ἰὸ 
[ἤοθ6 ὙΠῸ δο ποὺ γοῖὶ Ὀγοίδγοη ; οἰμογπῖβο, ἱπάθοά, 
πὸ Βῃου ἃ ποὺ ἢανο σοι ἰο γου. Ηδὰ πὸ ῃοῖ Ἰογϑὰ 
γου, Ὀδίοτο γοὺ ποῦ ΟΠ γδάδηβ, γου νουϊὰ ὩΘΥΘΡ 
Ὠδνο ὈΘΟΟΠΙΘ Βιι ἢ. 

12. (. 18.) 1ὸ ἴδο ομὰ Εἴθ, ἂς.---Τ0 814] 
δἰτωὼ δηὰ οἴἶεοι οἵ Ὀοϊηρ μεγίδοϊθα ἴῃ ἴον 18 116 
Θδιδ Ὁ βητησπὶ οὗἨ ἐδθ ποαγὶ  ἴ0 ὈΘΟΟΙΩΘ ὉΠΌΪΔΙΣΔΌΪΟ 
ἰ8 106 τόξα] οὗἨ [6 στηρίζειν ; οὐ ἴΠ6 ἀΔΥ, ποί ἴο 
ἴΠ6 ἀαγ, Ὀδοδυθο (Π6 Θηα 8 τοραγά θα δ αἰϊαϊηδὰ : 
Ὀτον ]οσαθηοθ, ἴον εἰς τὸ εἶναι ἀμέμπτους, 1 Οὐον. ἰ. δ, 
δηὰ οἴη. ὙΥΊΝΕκ, 8 66. 8. ΤΏ πορϑῶνο (ἀμ.) 
δἰδμαν ἰπῃ [86 ροκιἶνα : ἐπ λοὐέμεξβδ ἡ εοαιας ἴο 
ἀμέμπτου). Ἰπαῖ βῃουϊὰ Ὀθ6 ἰδ6 ἴϑϑυθ πῖ}} [ἢ 6 
ΤἬ ΑΒΔ ΟἾΔ Π8, 88 ἢ μΠ6 Αροβί]ο (οἷ. .. 10) Ηο- 
1 πϑαϑβ, ἴΠ6 γϑβα] οὗἁἨ βδποι βοδίίοη (οἷ. ἱν. 8), ΘΟΙΡΓΘ- 
Ὠοηᾶ8 τ6 ποΐο 16 ἴῃ δηὰ ἤοια ἴπ6 ὥϑρ᾽γ. ΤΗ6 
αι Ὁ] τη δ Ὀ ΘΠ ΒΝ ἴῃ ΟΙ 688 88 0Ϊδοθ ὀεήογα Οο Β 
δου ηἰζίηρ σίδῃοθ αὐ (})86 οοτηΐησ οὗ ἔμ6 Ἰογὰ Ψ6δβ08, 
Μετά δ. ἰοΔηΒ ΟἰΟΘΟΙΥ Οἢ παρουσίᾳ ; ἰὺ ἀο68 ποῖ Ὀ6- 
Ἰος ἴο {6 πιοῦῖθ σϑιηοῖθ ἀμέμπτους. ἸΒοΓΟΙΟΓΟ : 
δ θη Ηδ ΘΟΤΔΟΒ ὑητὸ ὙΠ 84}} Ηΐβ ΠΟΙΥ͂ ΟΠ68 ; 
ΗΪ5, Αοῷ ἰχ. 18, ἰμδὲ 8, ΟἾ γὶβι 8 (ἰοῦ, 88 υὔνεΕΜΑΝΝ 
πουϊὰ Ἰᾶνα ἰδ, ΘΟΠΙΓΑΓΥ [0 ἰῃ6 διτδηροιηθηὺ οὗἉ (Π6 
πογάβ, ἀοὐΒ). [πὸ ἰμδὲ 168 ἴΠ6 δι᾿ πη} 8: 866 19 ἰΐ, 
(παὺ γ0 οο!Β δἱοησ πΠῚ}} {Π61.---Βυῦ ψ0 δύο [86 
ἅγιοι ΤῺ6 δηρο 8, ΕΗ 8 δΏροἾ5, ἀγὸ ΟἸτἰβι δ αἰὐθηὰ- 
δηΐβ8 δὲ 086 ᾿υάριηοηὺ (Μαίῖ. χχν. 81: χὶϊ!, 41] ; χνυῖ, 
21. 2 ΤΠ 688. ἱ. 7); ἸΔΟΥ͂ ἀγὸ σα] ἴῃ τ ΟἹά Τοδβία- 
ταρηΐ ΣΡ, βορίπαχίηῦ δἰ ἅγιοι, ῬΑ. Ἰχχχῖχ. 
6 [6] (2); Ῥδῃ. ἱν. 10 [18] ; νἱϊ!, 18 ; δὲ Ζθοῖι. χὶν. ὅ 
ἰδ πσῦ Ὀ6 ἀουδίοα ἩΟΙΠΟΡ δηροὶβ οπῖψ ΓΘ τηθδῃϊ, 
Ιῃ ἴθ6 Νονν Τοβίδηθηῦ, ΟὉ [06 ΘΟὨΙΓΑΓΥ, ἅγιοι τ ]0ἢ- 
ουὖῦ ΔΏΥ δαάϊιϊοη ὩΘΥ͂ΘΡ ΟἸΒΟ ΠΟ ἀοηοῦθϑ ἴΠΠ6 ΔΏΡΟΪΒ, 
ΔΙΤΑΥΒ ΟὨ τ βείδηθ, ΟΟἿ]. 11}, 12, δῃὰ ΟΝ οὗδπ! Αἱ 
ΟοἹ. ἱ. 26 οπὸ τοῖσιν ῬοΟΒΘΙΌΪΥ (οομρ. ἘΡἢ. ἰ1}. 10) 
(ὐἰπκ οὗἨ ΒΟΙΥ Τὴ δηὰ δηροὶβ ἰοροῖίπου. Βυΐ ἀο 
ΒΟΙΥ τηθη οΟπι6 τοέέλ, [6 τὰ ἢ Ἐδίπογ, ἐο Ηΐπι, ἰὸ 
τηροῦ Ηἰΐπιὶ (οὗ. ἱν. 16, 17), βαγΒ Ῥευτ. [Ιπ {86 τηθδῃ- 
ἩἘ|16, ΒΟ ΘΎοῦ, ἸΌΘΥ ὅγὸ πιὰ Ηΐτα ἰϊητηοαϊαι οἷ δον 
ἀδαίῃ (ΡὨΪ], ἱ. 28; 2 Οοτ. νυ. 8), δῃηὰ Ηθ Μ}}} Ὀγίης 
ἔθη πὶ ΗΠ δ6] ἢ (οἷ. ἰν. 14), τἱδίπρ Ὀοίοτο {}6 
Ηἰνίης [Ὀδίοσο ἰμ6 ταρίυσγο οὗὁἨ {Π6 Ἰ᾿ἰνίηρ,.--ῦ, . 
ὙΠ6Υ ΤΩΔΥ͂ ὈΘ ἀοδοτί θα 88 οοτηΐῃρ πὶ Ηΐτὰ [οδυρδὶ 
ὉΠ ἴο τηϑοὶ ἴπΠ6 οτὰ ἴῃ (6 αἷτ, {86 Ὺ (Π ἢ 40 ΘΟΙΩ6 
ἢ Ηἶπι.---ἶὐ. 1..]; δηὰ τῖθἢ [8 τηυϑὲ θ6 οοτηραγοά 
1 Οον. νἱ. 23, 8: χυ. 28, ὅδ; 2 ΤΏ688. '. 10. ΤΏ, 
ἴῃ ἔανον οὗ ἴμ6 γοΐδγσθηοα (0 ἔπ: δηρθ2ὶβ ()Ε ὟΚΤΤΕ, 
ΓΌΝΕΜΑΝΝ, δηὰ οἰ6Γ8) 5 τμιδὺ 18 βαϊά οἵ ἔδοπὶ 6]86- 
ΜὮΘΓΟ, δηὰ ὑπὸ ΟΙὰ ἸΤοδβίδιηθηξ ῬὨΓΑΘΘΟΪΟΡῪ ; δἰζαϊπβὶ 
10 8 [πδὺ οὗ ἰ86 Νοῖν Τοβίδιηθηΐ (οι ὙὨϊοῖ δοσουπΐ 
ΥοΟΝ ΟἙΒιΆΟΗ, ΗΌΣΜΑΝΝ δηὰ οἴμοῦβ, ππηἀογβίδηἃ Ὁ 
6 πογὰ ἰδο βἰϑαρίηρ Ὀθ] ον τ). 76 διουϊὰ {θη 
Ῥοῦθαρ8 ᾿ανο ἰ0 ΒΌρροβο, ἐπαὺ ἴθ βία οὗὐἠ ὮὨδηϊοὶ 
Ῥγαύδὶβ ἰῃ οὖν Ερίδβι!6, 88 κονῖϑο ἴῃ 2 ΤΏΘΕΑΒ, [ἰΐ.---- 
Βεναει, δὰ ὥτακκε [Ατροδρ, ΕἸ ΤΙΟΌΤΤ, ΤΥ ΕΒΒΤΕΕ 
διὰ ὙΤΙΠΚΙΝΘΟΝ, 6.1 υπάοεγβίαπα ὈΥ ἁγίων δηγο 8 

ΤῸ ΤῊΕ ΤΗΕΘΒΑΙΟΝΊΑΝΆΒ. 

δηὰ ροτβοὰ τηοῃ ἐοσείλεν, δὰ ἴῃ ἴατον οὗ (118 ὙΟΣΥ 
Υἱο Γοίδγσθηοθ σης Ὀ6 τηϑὰθ ἰο δηῖοὶ, Ὑδ6ΓΘ 
Ὀ6δῖ68 δῆρθὶβ ΙΏ6} 4180, ΤΩΘΙΏΌΟΓΒ ΟΥ̓ ἴ[Π6 ΡΘΟρ]8 
οὗ σοᾶ, ψῆο ἴδκο {16 Κίησάοτῃ, δγθ Ἵδ]οὰ ΞΡ 
(οἰ. νἱ). 18, 32). Μογθονογ, ΗδθΌ. χὶΐ. 22, 38 ρυ 
ἴΠπ|6 ΔΏρΡΟΪ8 ἴ ΘΟΙΡΘΙΩΥ ΜΠ [86 ΟΒυτοὺ οὗὁὨ [16 μοσ- 
[οοἰοὰ βγβί-Ὀοτγη, το ἱπάοοα ματα Ὀδοοος ἰσάγγελο. 
(υἱο χχ. 86). Τ|6 Ιμοσὰ [8 Ἡθαὰ οὗἩ [6 Οδυτγοῖι, 88 
οὗ ρυίποῖρα! ο8 δῃὰ ρόνογ (Ερἢ., (0].λ.---᾿Αμήν, 
ΜὨϊοΐ ἰ8 δαἀοὰ ὈΥ Α, 1).} Ε. 5ἴπ. 10. σ αἱρ., δυϊδ τπα. 
ἀδνοί ομδὶ βίγαΐη, Ὀυὺ ἔον ὑμδὶ ὙΟΥΓΎ ΓΟΆΒΟΠ ΓΩΔῪ ΠΑΥ͂Θ 
Ὀαθα οὗ ᾿ϊξυγρῖςΔ] ογὶσίη, οὐ δὐάροαὰ ὈΥ (86 οοργίδι. 

ΘΟΟΤΒΙ͂ΧΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1, (Ὁ. 6.) ΑΙ Ὁ] 688 ἴο τ6 ρσοβροὶ 8 δ ΓΑΙ 
σοῃηροϊοα πὶ {πάη κῖ} ον ἴο πόθο ὙὯ0 ῬυὈ] 15 
ἶ, ΒοΟΒ: [0 8 Ἧ6]], τΠθὴ δου δοῃθ ἐἰπηὸ τηδίϊοσβ 
δβιδῃαὰ (πὺ8 ὈοίνΘ ἢ ἰΘδο ΟΓΒ δηὰ ἱμοῖν ἔογηοῦ ἢθαν- 
ΘΓΒ, ἩὙΉΟΒΟ βρὶγτυδ] ΓΑΙΠΟΙΒ [ΠΟΥ δτο. Βδοκβι  θγ8 
σδῃηοὶ (ἰηὶς Κἰ Πα} οὗὨ {πο ῖγ ἔόσττοον βρὶ γὶ}8] (δίμοτα, 
Δ πᾶν ΠΟ Ἰοηρίης ἀσδίγα ἴὸ 866 ἴπ|6πὶ δρδίη, δβίῃοθ 
ΒΏΔΏ16 δηα 68, ΟΥ ουὐθῇ 8 τη σηδηῦ ὈΪ ΟΓΏΘΕΒ, 40 
Ῥγοοϊυάα {1|19.--- 6 ΑΡοβί]θ ἰβ ἔδυ ἔτοπι [οβίογίηρ' ἃ 
ἴλ]86 ἀδρεπάρῃσο, ἰμπαῦ ᾿οδἢ8 ΟἹ. τη θῇ γαῖ ον ἴδῃ ΟΝ 
16 Ιοτὰ Ἡϊβο] ἢ (Ι Οον. ἱ. 18 58α4.; 1ἰϊ. 4 5864.). 
ὝΝΏΘΗ ἃ Βοραγ 00. 18 ΠΘΟΘΒΒΩΓΎ [0 8 ΡῬΓΟΡΟΥ ᾿μάορϑη- 
ἄφησα, 186 Τοτὰ Ὀτΐπρθ Ὁ δϑουϊ ἔος [86 υρτίροϊ ἴῃ 
ἄπ6 ἰἰτη6. 

[Βσυπκιττ: ΟἩγίβείδη ἴον ἀοὶ ἢ Θαγη ϑ Υ Ἰοτρ ἴοὸ 
ουϊάθησα ᾿ἰβο ἢ ἰπ ΟΠ γ βιίδη [ὉΠ οβῃὶρ, δη ἃ ῬΔΒΒΊΟἢ- 
αἴθ] ἀοεῖσο ἴῃ6 σοϊητημπίοη ΟΥ̓ ββ᾿ 8, [Ὁ ἰῃ6 τησῖθ8] 
οοπηίοτὶ δῃὰ βρίγίϊυδὶ δάἀναηϊδρο οὗἨ Ἂδο ΟἴδοΓ.--α 
2.1. 
᾿ (Υ. 7.) Α πιδὴ οἵ ἔδιι, κα Ῥαῦϊ, ἡοϑαὰβ οοσὼ- 

ἔοτί, δῃἃ ΒΑΥΒ 860 ἈΠ Ποῦΐ αἰκριΐθα (οι). ἱ. 10): 118 
1868 Ὡ0 διιοὶ) Ὠἰχἢ βίδα, 88 1 ἢς "δὰ πὸ ποοᾶ οἵ ἱϊ. 
6 ΒΟΔΓΟΟΙΥ ἔοττη ἴ0 Οὐγβϑοῖνοθ δη δάοαυδία ἰάδϑ οὗ 
(116 ΔΡΟΩΥ͂ οὗ 8 801}} [Ὁ 84}} ἷβ ο᾿γατοι θα, δηα Θαβὲ 
τηϊβίακο ἴῃ {ἰπκίηρ ΡΟΠΘΓΑΙΠΥ͂ οὗ ΠΙΡΌΪ οηἀονοά 
δηὰ δἀναποοὰ ΟἸγϑύδηβ, ἑουχοιίηρ ἐπὰν πὰ 80 σοῺ- 
Βἰοῦ {ΠΕΥ̓ ΔΓ6 τηοϑδὺ οχροβϑὰ δῃηὰ Ὠδγδβϑοα. 

8. ἴῃ ν.  Ῥδὰὶϊ βρϑδκβϑ ΟἿΪΥ οὗ 116 δι ἢ οἵ [86 
ΤῊ ββαϊοπίδηβ, (ἢ6 τοοῦ: ὙΠΟΓΙΓΟΔΒ δὲ νυ. 13, 16 γσοοῖ 
Ὀδίηρ δττη, 818 ἀοβῖγο 18 ὑυγηοα εἰ τρΡ Υ̓ ἴο τμοῖν ἴῃ- 
ΟΓΘΔ86 ἴπ ἰοῦθ, ἐπαὺ οχργοβδίου οὐ ἔδιτῃ ἰπ {16 Ἀϊΐο, 
ὙΠΟ086 στον (Π6 ἢ αρβαΐη τοδοίβ ἰοὸ {Π 6 βίσερΊ ΘΗ Ων 
οὗὨ δι. ΗΔΡΡΥ 6, ἰο Ὑβοῖὰ ἰδ6 ἴδι εἰ οὗὨἨ ΟἰὮΘΤΒ 15 
ἃ οομΐοτί, ἴπδὲ ΘηδΌΪ68 Πίπὶ ἰο ἀϊΐδτοραγά, γϑδ, ἴὸ 
υδησυΐϊβῃ, ᾿ἷ8. οὐσὰ ἰγοῦϊοθ. ΟὨΪΥ ἤθη, ἱπαθϑα, ᾿5 
ἴδογο ᾿1 6 (ν. 8) [}}} Ὀ]οβϑοᾶ, του οὗ [86 Ὥδγηθ, 
το δυσὶ ἰοτο πα 8 (8 Οοοαβί ἢ οὗ {πη Ὁ] 688. 

4. (Υ. 10.) μαῦ τὸ οουἹὰ ποῖ αἰϊον στατη- 
τη Δί 8}}Υ, [μαΆὲ 106 ὈΓΑΥΟΡ ἰ8 (6 ΔΒΓ ἴο ἴῃ 6 4068- 
το, ΠΝ ἘΠΔΏΚΒ οδη ΜῸ σοηάον ἢ 8 γοὶ ρογίθον 
ἴσο ἴῃ τϑα! ἶγ. ῬΡΆΥΟΥ ἰδ 86 οἰΐοῦ Ῥασγὶ οἵ ᾿πδηκΚθ- 
εἰνίηρ (Πεϊείδεγα Οαἰεολίδηι, Οα. 116), δοοογάϊηρ ἴὸ 
[Π τίομοβ, ἐμαὺ ἷ8, οὗ ἀοὐ Ἐ σοοάποββ, ὑγῃ οὶ γ͵ὸ ΠΟΠΟΡ 
ὉΥ τϑοοϊνίηρ οαἱ οὗ ἰ(9 δι π6 88 στϑοθ [ὉΣ ρτᾶθθ. ϑπρ- 
ὈΪἰςαἰίοι '8 ὑμυ8 τη καρίνίης, δὰ Ἰοϑὰβ ἴὸ {πδη}ε- 
ΔΙ δ5 ῸΣ τμαὲ δ88 ὈΘΘη ἰΓΟΔΑΥ͂ Γοοοϊνϑα, 845 οἱ (19 
οἴδοῦ βδπὰ ἐπιδηϊκερί νίηρ ἰ8 Βυρρ!!οαίίοι ἴον 186 φου- 
ἐπυδηοθ οὗ πα Ὀϊοδϑίηρ, δηὰ ἰτωροὶβ ἴῸὸ ἤυγῖμος οηὰ 
Ὁποσδδίηρ Βυρρ οδιίοῃ. 

ὅ. Ῥαυὶ [88 ἴο ἰουοῖ οη [86 ἀοβοϊοηοὶοβ οὗ ἴῃς 
ΤῊ ΒΒΔΙ ΟὨΐΔΏ8; δηᾶὰ ΠΟῪ δδοιοημδίο υ ἀθο08 π6 ἀ0 
80: ΠῚ 88 τηυοὶ [Δ ΠΟΥΪΥ ΤΥδΏΪ 688 88 ἰθΠἀΘΓΏΘΒΒ, 
δηὰ ἰῃ 8 ΣΏΔΏΠΟΡ Γοπιοίο ἴτζοιῃ 4}} θα δΠίΓΥ ; πο 
τμηΐδ ἢ6 δι48. ἰοβιϊ οὰ 118 χτοδίοδὶ 1007. Ααπὰ {Π6γ7 
σΟΡΔΙὨΪΥ ἀργοα τΪ0 Ὠΐπη--ταγ ἰῃ ἰπ8. 4150 86 }510}6 



ΟΒΠΑΡΤΕΚΒ ΠΙ. 6.18. δ9 

αἵ δἰ8 ρῦτο ἸΟΥΘ---ἜΔΥ πο: Ηλγο ἯΘ ΔΩΥ͂ ἀοδεϊθη- 
εἷο6 "---ΞΘ ΤΆΞΕΩΝ :Α τὰ [ΔἸ 18 8.1}} αἰ τνὰγβ ἀθίθο- 
ἅτε. ΕΥΘΟΌΘΠΠΥ ἵθοτο ἰ8 ἩΔΏΪΠΠΡ ἃ ΓΟΔΠΥ ΟΟΠ- 
τἱαοίησ Κποπ]οᾶρμο, θθηοο ἀουίδ αονυναγαὰβ ἀτίβα : 
ΠΟσΌΘΠΠΥ 81 ἀβϑύγδηοο οὗ ἴπΠ6 ἰχτὰ} δηὰ δἰ οοΥ 
οἵ ἔα, δηὰ {{18 ἀτΌυ 568 ἃ βίγυρρὶο οὗἁ δε! -ἀθηΐαὶ : 
{τα ΠΥ στον ἴῃ 116 βάλ, ὙΠΘῺ ΤῸΓ ΤΩΔΗΥ͂ ΓΟἂ- 
"ουϑ 8 ΤΏΔῺ 18 ΘΟ Ρ6]]6 ἃ ἴον ἃ ἰοὴρ ἔπηθ [0 Ὄχϑγοὶβο 
Ἀφ Γ ἢη οχρϑάϊθηϊδ δἴοῃ6 : ἔγΘα ΘΏΥ [Π6 ΒίΓ ησιὶ 
ἰο ἀο 4] ἰθίησ ἀυ]} 7 ἴπ ἕδη. ΤὨΏγουρ! ἴἢ6 πογὰ 
ἃὰ ρίΆτοῦ ἴλ656 ἀδἤοϊοηοία8 ἀγ Βρρ 1 66.---ΒΕΒΓΕΝ- 
Βῦβοκβ ΒΙΒει,: Βδὶ 58 4 ἰμϊηρ ἴδαὶ ὁδὴ (δηᾶ 
βου) στον. ͵ὸ ἃγὸ πού ἰὸ βίδπα 5:1}} δῃηὰ Ὀ6- 
οὐῖη6 ολγοΐοδα, 88 ἢ πὸ ἰδουρῆῦ: Νο ἴμ6 ΟΠυτοῖ ἰ8 
νἰδηίοα. ον 56 Οπαυγοῖ 88 Θῃθιιΐοδ, δηὰ [ἢ080 
Ῥἰδηϊοα ἃγα 851}}} ΠΟΥ 68. 

6. (Υ. 11.) Τμδῦ, Θνο θη [06 τλδίϊοσ οἢ πδῃὰ 
ΘΟΠΟΘΓΙΘ ἰδ 6 Ῥτοπ)οίίοη οὗἁἨ Οουϊιγαγα δΥΓδ ἢ ΘΙ ΘΗ 8, 88 
οὗ ἃ Πιϊ5 5! ΟἸΔΤΥ ᾿ΟΌΓΠΟΥ, ὁ 6818 8180 18 ἰηνοκοά, ἱπουρἢ 
ὨΟΐ 80 ῬΓΟΠΙΠΟΠΥ, αἰαλοϑὶ σοὶ υϑί νου, ἃ8 ἴΠ6 ὅϑξαν- 
ἴουν 18 ἀπιοὴςσ (86 ΜΟΓΑΥΪΔΗ8,--οἰ 8 ΒΏΟῪΒ ὨΟῪ ἰΠ6 
Αροδβὲῖεβ υπἀογβίδηὰ Μαῖὶ. χχυΐ!. [18]: αἰ ρονγοῦ ἰῃ 
Βοδνο δπὰ ἰὼ δαγίῃ, Νοῦ τυ σοῖυ, ἱμογοίοσο, ἴῃ ἰἢ6 
Βρασγί, ΟΥ̓ Τλ ὯΠ8 οὗ (π6 ἰγυΐῃ  ἰμαὶ τ ΓΟ ἴ0 Ὀ6 ἃ Ρτὸ- 
Ῥδεῖ πίιῃοῦς Ὀοΐησ Κίηρμ. Βυΐ ἐπ8 δὴ Ὀ6 ποίμϊηρ 
οἶϑε δὲ [16 τοίυγῃ οὗ τὴ6 ΡΊΟΓΥ, τ]ιὶοὶϊ Ηα Ὠδα ὈΘίΌΓΘ 
ἴδ ποτὰ νπδϑ (Φομη χυὶ. ὅ). Τῇ βοοσίηϊδη ἱΠΘΟΓΎ, 
ατοτοὰ αἰϑὸ ὉΥ ἰαΐου τυίζθγβ, οὐ (Π6 γον  βοδιίοη, ἀοὶ- 
βοδιίοη, οὗ ἃ τῶδπ, 0 γγχὰ8 ποὺ (οὐ ἴτουι [6 ὈΘρίη- 
πἰησ, 18 ἱγγθοοποῖ 016 ἐμοτοῃ. ἝΕ88: Ι ἴον ἀοὰ 
Ὁ Ὀδοοίη6 τοβϑῇ 18 βοιῃθι ὶηρσ τα γδου οὐ, ῸΓ ἃ τ 
Ὁ Ὀεοοτο αοὰ 8 βοηθοί ΐηρ' τηοηβίτουθ, ΤῸ Σηδῖζα ἃ 
«τελίατο Μοάϊαιον Ὀοίνοου Οοἀ δηὰ ([6 ογϑαίυγοβ 18 
τὸ οὔδησο ἰἢ6 Μεάϊαϊον ἰηΐο 8 ραγίϊ ἰοη γὰ}}. ΙΓ Νοὸν 
Τερίδινοηΐ ὈΘ᾽ ΘΟ ΤΟΓΘ ΔΓῸ ποῖ ἴο Ὀ6 ρῥιιΐ ἴῃ ἃ ἸΟἾΤΟΓ ροϑβὶ- 
σα (Δ ἐπο80 οὗ 6 ΟἹ Τοβίαπηοηϊ, 80 ἀδρϑηά- 
δὰ οὐ δεῦονδι Ηἰπιβοι ἢ 5 ἰΠ6η τουθὶ 96808 ποί 6 ἃ 
ΠΟΤῈ Ὠιδη. 

ἢ. Ἴπ6 Δροϑιϊοθ ἀθβὶτο δηὰ ἤγαυοῦ Μλ8 ἢγϑι 
ξιδυϊρὰ ὙΘΔΓΒ αἴϊον (Δοίϑ χχ)λ ΠΟῪ τουοἢ δἰρθν, 
ἴθ, ἰΓῸῪ διὸ ἀοὐβ ἱμβουρμθῖβ ὑαη δυο ἂἢ Αροϑ- 
εἰο5 (που 8, απὰ ΗΪΐ8 ταύ 8 ΠΙρΏ ΟΡ ἸΏδη ἂῃ ΑΡοϑι} 6 Β 
πλγβ' Ηἱ5 ΟὈ]οοῖ, (6 οοηϑγιηλίίοη οὗ [6 Τ ο558- 
ἰοπίδηϑ, ΜΔ διιαἰησα ἰΠσοιρὴ ΟΥΒΘΙ ΤΩΘΔΏΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 
οὐδ ΟΥ̓ Σ68Π8 ΟὗἁὨ 15 ἸοιζοΓΕ, 

8. (΄. 12.) Βιεοιδοῦ Ἰοτθ δηὰ υπίνογϑθαὶ ἸΟΥΘ 
ὅτε ὁὐπορηίτὶς οἶτο}68---ἰλ 6. σοηῖγο, ΟἾγϑι, ΤΏΘ ἢδγ- 
ΤΌΝΟΣ αἴγοὶο 18 ποῦ δὴ οσοαϑίοῃ οὗ Ὀἱρσοίοα δχοϊαϑῖνο- 
Βοθα Ὀσὺ ἃ [Ὀ605 οἵ τοί γοβητησης ἴον {89 πίἀοῦ ΟΠ 6 
(2 Ρεῖ. '. 7). ΑἹ, ἱπάδοα, ἃσὸ δ δὰ ἴο 06 Ὀγθίγοῃ. 
Βοίποοη βυοΐ 88 δ΄Ὸ 80 ΔΙΓΟΔΑΥ͂, δηὰ βυςὶι ἃ8 ἢαγο γοὶ 
(0 ὈδΟΟΠΙΘ 80, ἔδογο οχὶβίβ Ὀοίοσο ἀοα δὴ δϑϑϑηίδὶ 
ἀἰδέτεσος : Ὀοίογο {6 ΟΥ68 οἵὗἁἩ τὰθὴ ἰδ6 ἱἰγαηβίἰοη ἷθ 
οἴξη ἱπιροτοορεῖῦϊα; ΠῸ ρυλϊάὰ: ΠΟ 866 Ποῖθ, 866 
θοτο. ὙΒοτα Θοα το] Ε118 (μ6 Βοατί, ἔογθ αἷ8ὸ 
ἀρεβ ἰοτο. Βὺς αοὰ ΟὨΪΥ οδη ρμὶνα ῥγοδβοίθποῦΥ ἴῃ 
υυὶς (]δ]}ἔτρ οὗἩἨ (ἢ 6 Ἰανν, 48 τ }} 88 8 Ὀδρὶμηϊηρ ἴῃ ἰδ. 
Ηδ τεαυϊγοβ ἔγοιι 8 τμαὶ Θχοθοβ ΟἿΌΣ ῬΡΟΎΟΓΒ, (δαὶ 
ἯῈ ΏΔΥ ἰσδγῃ ἰ0 οΟὈίαϊῃ ἔουη Ηΐπὶ ὈΥ͂ ὈΓΔΥΟΓ {ἢΠ6 
ΡΌΝΕΡ ἴο ρογίοσιῃ ἰὑ (Ολυνν) Τὸ Ὀοοοϊηθ ρογίθοιϊ 
ἷπ ἴονε ἱτηρατίβ ἐο ἐδ Βοαγῦ ἃ βίδα [Ἀξ[ῃ 685 ἰπ ὙΠ]ΠΪῺΡ 
ποι πίηρ (πὶ ἰθ ΘΟΠΙΓΑΙΥ ἴο ἴμ6 11 οἵἨ Οαοά, Βομλ. 
ΧΙἢ, δ, 10 (ΠΥ ΑΝ Ν} 

ΠΟΜΙΠΙΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΔΑΟΤΊΟΑΙ, 

Υ. 6. ΟἨμκυβοβτον: ΒΟ ἰ8 κα Ῥαυΐ, γῆο τὸ- 
ξετὰδ ἴδε βαϊναιϊΐοη οὗ ͵ἷ8 πο ΟΥΒ 88 [ἷ8 οὕσῃ, [66]- 

5 [Βαὲ ποὲ νἱεποαΐ 186 Ὀϊοοὰ οἵ δϑοτίῆοο, πᾶ Ῥυ δον 
πίον, απὰ ΒΟΙΝ 69 ἰγροδ οὗ Ηΐπι Ὑ8Ὸ Μαβ8 ἕο θοπιθ.-" 

ἴῃς ἰοπαρὰ 811} 88 [86 ὈοαῪ ἰονασα 1.18 ΣΤ ΘΙΔΌΘΓΘΒ ῦ---- 
Βικακε: Ἧ αὶ ἴον ἰὸ [{Ἰ0 βΒῆθορ, ἰμδὲ σοοὰ ὩΘῊΒ οὗ 
[δὰ οουὰ δ50Ὸ Υἱν Ὗ Ὠΐγὰ ἴ--ΙΈΡΒΙΟΗ : δὸ ἄοοθ8 (09 
ΒΠΘΡΌΘΓαΒ ἰοτα ᾿ἀθη Εἶτ τῇ ιῶ (86 ἤοοκ. 718 ἰδ 
(6 αἰδδόγθηοα θέ ἰὯΘ ΒῃΘΡΒογὰ δηὰ {86 Ὠΐγο- 
Ἰΐηρ.--- Φαοοῦ τονΐνοβ οἡ Ὠοαγίηρ δῦ Φοθορῇ 18 αἰϊνα. 
Β[}}} τρογθ 6896 18 Ὦ18 ἸΟΥ͂, ὙΠῸ [88 8ἃ [δου υ [ῸΣ 
υδατίηρ βορὰ ἰη {86 Ἰιρῇοδὺ βθῆ86 οἵ ἀποίδοσ (8 Ψοἰη 
4. Ἰλικο χν. ἢ). 

ΟἨἩΒΥΒΟΒΤΟΧ: ΗΘαΡ, ΠΟῪ 80 οἶαυβ 8Γ6 δατγϊγοά, 
ὙΠῸ πανα 8 ροοὰ σϑιῃθι γαησο οὗ ὑποῖγ ἰσςΠ.Γ8 ; 
ΠΟῪ [ΠΟῪ ΔΙῸ οϑίθοιησα ΠΔΡΡΥ |-- ΑΙ ΕσΣκ : ΤῊΘ ΑΡροβ- 
[}0 τοράγαβ [16 τοπηθια Ὀγηο6 οὗὨ ᾿ἷτα δηᾶ ἴμ6 Ἰοηρίης 
δἴϊογ ᾽ἶτπὶ 85 ἴῃ {ποιηβοῖνοβ σοοά ἐπιρυ 568, δηὰ ἃ8 ἃ 
ῬιΌοΟΥ οὗ ἴπ6 ναΐϊὰθ Ὑμὶοἢ ΠΟΥ ρὰΐ οἡ ἴμ8 ροβρεὶ, 
Δ 80 ᾿ἰΚονῖϑα ου βιγθηυουβ ἸΔθΟΓΟΓΒ {πϑγοΐη. 

γυν. ἢ, 8. ΗΕΌΒΝΕΚ : Τ86 βιοδα [βίῃ 688 ΟὗὨ ΟἰΒΟΥΒ 
ΒΊΓΟσΙ ΠΟ ἢ5 ΟὈΓΒΟΙΤΟΒ.---]ὴ ΟΟα᾽Β οἱ ἀπά ποῦῖς τνο 
Βδηὰ ᾿ἴ6. ΑΥΙΒουΐ ἐμαῖ, Ὁ ἀσβοσνοβ ποὺ {86 ΠδΠ16.--- 
ϑενκσα: ἰαηι ἐπ ἰοπσὶβοίπια υἱία τιϊπιανι δδί, 
φυοα υἱυϊξιν.--- [ἼΠ6 βρί αὶ 6] το οὐ ἔπ6 ΟΒυτοῖ, 
δηὰ (Π6 βίγοηρίη δῃὰ 70ΟΥ οὗ ἤδὺ τα ϊηἰβίοσβ, δ! κα ἀ6- 
Ρομῃὰ οἱ ἴδ6 Ομ ΓΟ Β [810}}.--ἶἰ,, 1. 

Ὑ. 9. ΝΥονο οὐπηοὶ ΒιυΠοϊ ΘΕ σὶν ἐμδηκβὶ 
ἭΟΓΟ Οἴζοη ΠΔΟΓῸ ἰγὰ ἴ0 587: 6 ἀο ποὶ Βυ οί  ΠῸ Υ 
εἶνο {8} ΚΒ, ουύθὴ 88 ΝᾺ τοϊρῃϊ. Οσ(᾽ 5 Εἰ πάπθαββαβ, 
ὨΟΎΤΘΥΘΡ, ΔΘ ἴῃ ΔΗΥ͂ 0856 σΤΌΔΙΟΣ ἴῃδὴ ἰπαὶ 6 Βῃου]ἃ 
Ὀ6 δ0]6 ἴο0 ΓΟΡΩΥ ἴδ 6πι.---ἰ ΜΜΑΤΤΗΞῪ ΗΈΝΕΥ : ΒΘ 
ἯΟ 816 τηοβὶ οἰ οι}, τὸ δμου ὰ Ὀ6 τιοϑὲ (μδηϊἢι]. 
Ὑαὺ τὸ τοὐοΐοθ ἐη, τὸ βιουϊὰ ρῖνο {Π|8ΠΚ8 70γ.--- 
ΑΡρᾶὰν ΟἾΑΒΚΕ : ΗΟΝ πρᾶὺῦ [8 Ὠδαγὶ ἀἰὰ [ἢὯ6 δυοοθϑβ 
ΟΥ̓ ᾿ΐ8 τηἸ ΠἰΒΙΤΥ͂ Πἰς 1--πῆσΨ, 1..} 

Υ. 10. ΤΏ6 οδἰτὶ οοἸἸοοἴϊηρ οὗἨ ΠΟΙ ἐπουρῃίϑ ἴῃ 
46 πὲροϊ ΒΟΔΒΟΏ --- ΠΕ ΓΟΘΒΒΟΓΥ ΡὈΥΓΔΥΘΙ ἴῃ ἰἰπ)68 οὗ 
ΒΙ ΘΟΡ] ΟΈ51688---ἶδ ἃ χορ ἱτηΠ! δοη οὗ {86 ΑΡοϑι]ο. 

ἩΕΌΈΝΕΕΝ: 106 ΤΟΓΘ Ὀγόβρογοι8 ἴἢ6 Ὀορὶπηΐηρ, 
χα 50 τη σἢ [8.6 ρτοδῖοῦ Ζο αὶ ῥγοβθοιΐο ἴῃ ἸἩγΟΥΚ.---- 
ΑἸἰοηρ πὴ ἸΟΥ͂ οὐοσς ἃ ροοὰᾶ οοῃάϊτίοη, ὕνγο {Πΐη»8 
86 ΔΙ ΤΑΥ͂Θ προρα ἴ0 ΒΑΥ͂Θ Ὁ8 τότ ἈΠΠ[}ηρ’ ᾿ηῖ0 60ῃ- 
οοἰδ, οπἰθηϊαιίοπ, Ῥγοβαμηρίίοη, 56 ϑυ ΠΟ ΠΟΥ͂, πὰ 
γψαΐῃ ρουγϊηρ ἴῃ πιθῃ : ὑπαὶ (06 ΠΟΠΟΡ Ὀ6 ρίνθῃ ἰὸ 
Οοά, ἀπᾶ ὑπᾶὺ νῷ ἀο ποῦ Ἰοβα ἴδε τϑοδι οϊΐοη οἵ 
δοίιαϊ! ἀαβοϊοηοίοϑ.- --ΟἌΥΤΙΝ : Ενϑη ἴποϑο, ὙΠῸ 8.6 
[τ αἰοδὰ οὗ οἰμοσγᾷ, ἃγὸ 311}} (Ἀγ ἴγοτῃ μανΐηρ σθδοῃοα 
1068 ροδ)].-ἶνο βιδηαϊηρ 81}}} ; ἰαῖε πουϊὰ 6, ποῖ 
ἸΏΘΓΘΙΥ͂ ΟΟ6 Θδια εηρα, Ὀὰΐ ΟΥ̓ΟΡ ΠΟΥ ΤΠ οΥ μοι 
δὰ ρῥγοχηοϊοα.--ΓΜΑττΗεῖνν ΗΕΧΕΥ: ΒΘ 6 816 
τοοϑὺ ἐμδηκῆυ!, τὸ βου ὰ αἷδο σίῦθ οἰγϑοίυδα ἴο 
ύαψεν ; ἀπὰ (μοϑ Μὰ σίυε ἐλαπλδ 70Υ, γοὶ ᾿ᾶτθ 
πορᾶ ἴο Ὀ6 φγαγεά 707:.---ὖ. 1..} 

Ὑ. 11. ΤΠ6 Αροϑι 8 ἔδγσνοηῦ βρί γῖϊς ουοσβονβ ἴῃ 
ῬΓΆΥΟΡ, ποῖ τ ΓΟΪΥ ἴῃ ἢΐ8 ΘΠΒΙΩΌΘΣ, θὰ ἴῃ ἐμ Ἐρ͵86 
ἰιϑοιῖ, 

ΗΣΌΒΝΕΙ : ΑἹ] οἷν βίορῃβ δηὰ ὙΔΥΒ 8.6 ἴῃ ΟΟΟἘ 
Βδηά  ἰο δυδσυι ΐηρ Ηδ τηυβὶ ρῖνο ΗΒ οοηβομῦ (θη. 
χχῖν. 40: Φογ, χ. 38 ; δαιλθβ ἷν. 18--1δ).---ἰ ΤῸ οοπι- 
τηἶξδ οὐνῦ ὙΑΥ ὑπο (π6 Τογὰ, {Π6 ρσταπὰ βοογοὶ οὗ ἃ 
βαίθ, οοπίοηϊοα, ΠΑΡΡΥ͂, δῃὰ ὑγυγ ργόβρογουϑ [1{8.--- 
Ἅ.1. 
ν 19.-- ευΒΝΕΚ : [ον Βμουϊ ἃ ποὶ ὯῸ ΒΟΛΗΓΥ͂, 

Ῥοοῦ, Ὀυὺ τίοιι, Ἔχ γδηῦ. --- ΟἩ ΥΒΟΒΤΟΜ : [ον ΔΙὮΘΡ 
ΟοαἘ Κὶπά δειῦταοοθϑ 411. 1 ἴποὺ Ἰονοϑὶ 118 τηλῃ, 
δῃᾷ ἰῃαΐ τηδῃ ποῖ αἵ 4]}, {18 18. ποι ῃῖπο Ὀὰΐ ἃ (τη ά- 
ΒῃΐΡ αἴϊον 8 δυμπηδη βοιί.---[ΜΆΑΤΤΗΚῊῪ ΗΈΧΝΕΥ: 8 
δῖθ ὈΘὨοϊάθη ἴο Οοά ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἴον [86 δίοοῖ γΐ ἰπῖο 
οὐν Βαπὰβ αἱ δτβί, Ὀυϊ ἴον ἴπΠ6 ἐπιρτγουοπιεπέ οἵἉ ἰξ 
α͵80.---ΤὩθ τθορο ποτα θοϊονοα, {16 οτα Ἰονίηρ τὸ 
βῃουϊ!ὰ Ὀ6.---ἰ. 1,.} 

Υ. 18. ΒοοΒβ: ἘβιδὈ} 18} ταθηὶ οὐὗἁἨΘ 16 Πολτῖ ΘΟΤΉΘΑ͂ 
«Ὠγουρῖι χτόστίι ἰπ ΠΟ] 658, ἀπά {18 σομβίβίβ ΘΒρ6- 
οἶδ! ἴῃ ἸοΥ6.--π ΟΠ ΒΎΒΟΒΤΟΣ: ΒΥ ἰδ [6 προασὶ ὈΘ 



60 ΕἸΕΒΤ ἘΡΙΠΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΓΙ, ΤῸ ΤῊΒ ΤΗΕΞΒΑΙΓΟΝΙΑΝΗ, 

δοτη68 ὉπΌϊδιρδθΐθ, ἔσομαι σ οὶ οἰδου 86 ργοοθθὰ Ϊ Βορο οὗ βοδτοῃ ((οἱ, ἱ. 4, δ), Ἔσδ οὨΪγ οοπῆσι, οὶ 
6.1] τπουρῖδ, ἔπδὺ οδπποῖ Ὀ6 ἴθοτο πἰίδουϊ ουϊπαγὰ | ργεὐυάϊςα, [Π6 κα] νδϊίοη οἵ βου ]8.-- -[ΒΕΝΒΟΚ : ὍΥΦ 
δοῖ. ὙΤΠοΓα ἰδ ΠΟ δἷῃ (δαὶ ἰ8 ποῖ οοηδυτηθα ὮὉΥ ("6 ] Οοὐ--ἰἶς 19 ἃ 5τὴ8}} τηδίιΐζοῦ ἴῸὸ ὍΘ δοοουῃῖϑα ΠΟΪΥ͂ 
ρον οὗ ἰονα, δ ΟΥ̓ θτ6.---[ονο, ἰθοάϊπρ οα 16 [ α,ποη πιόπ.---ὦ. 1,.} 

ΕΟΟΝῸ ΡΑΒΒΊ, 

ὈΙΡΑΟΤΙΟΟ ΑΝ ΒΟΒΤΑΤΟΒΥ. 

ση. ἹΥ΄. Υ. 

Ι, 

ὙΥΔεηΐηρ ἀρδϊηβδύῦ ΕὐΓγηϊσδίϊοη δηα Οουθίουβηθ88. 

σε. [ἹΥ. 1-8. 

1 ἘἙὐγίδοστηοτο, [μθη, γγὸ Ὀδβοθο γοῦ, Ὀγοίῃγοη, Δπα οχμοσύ ψοῖ [ΕἾΜΑΙ 1Ποη, 
Ὀτοέῆγοι, τὸ ὈΘΒΘΘΟἢ γοῦ, 8πα ΘΧΒΟΤ] Ὀγ [ἰπ, ἐν] [Ὡ6 Τιογτὰ “6888, (Παϊ,ἢ 85. γ9 
δανθ σϑοοϊνοᾶ οὗ [δοοογαΐϊῃρ 88 γθ τϑοοϊνθα ἔγοι ) " 18 ον γ6 οὐρῃύ ἴο τγαὶκ 
δηα ἰο ρΙοδβο αοάᾶ, [ούθῃ 848 αἷβο γὸ 4Ὧο ψ811ς,] 80 γθ ψουἹᾶ δϑουπα τοῦτα δηᾶ 

2 τροτο [γ0 ψου]α Δρουπᾶ γαῖ τλοσο]." ΕΓ γὸ ΚΠΟῪ ὙΠδὺ ΘΟΙΜΙΔΠαΙΊΘη8 τὴ) ρζᾶγ6 
8 γοὰ ὈΥ {μὰ 1ιοτὰ Φεδαβ. ΕὟΓ 1018 18 186 ν]}} οὗἩὁ αοἄ, ουόη ὙΟῸΓ βαῃοῦ οδίϊοη 

αοα" νψ}}}, γοῦν βδηοῦ., ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς ὑμῶν] ; {Π8ὺ γ0 Βῃου]ὰ εείδϊη 
4 [γα δρείδίη] ἴγοπι Ἰογηϊοδίϊοη ; (Β8ὺ ΘΥΘΓΥ οΠΘ6 οἵ γοὺ βῃου]α Κπον ον ἴο 

8655 Η18 νϑββοὶ [6 Υ̓ΘΕΥ ὁη6 οὗ γοῖ ἸΚΠΟΥ ΠΟῪ ἴο ῬΟΒΆ688 ἢ]1Π156] οἵ Ὠΐβ οσῃ υ.] ὅ 
δ ἴῃ βαῃοιβολίΐοη δηὰ Βόποσ, ποῦ ἱπ {π6 ᾿υδβύ αὖ ΘΟποῦριβοοποα [1 ρϑββίοη οὐ ]υβῖ, 

ἐν πάϑει ἐπιϑυμίας], ανοῃ 88 {86 [4180 186, καί τά] (ἀομ.1168 ψ θοῦ [80] Κπον ποῖ 
6 ἀοἂ; (μαῦ πο πᾶ [50} ο Ὀογοπᾶ δηὰ ἀοίταυα Ηἷ8 Ὀτοΐθον ἰὴ απν τηδίίογ [ἴῃ 

186 τρδύϊου ἢἷ8 Ὀγοίμογ, ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ] : Ὀδοδῦδο (μδὺ {πΠ6 ,οτὰ 
ἐθ [06 ΔΥΘΏΡΟΙ ΟΥ̓ ϑ8]1] βυοὴ [8η ΔΥΘΏΩΟΓ [ὉΓ 41} [Π6860 (δίηρβ, ἔκδικος... περὶ 
πάντων τούτων], 848 [ΘΥΘῚ Ά8, πὶ 6 αἷἶβο ἤδῦθ ογουαγηθα [4180 ἰο]ὰ γοῦ 

Ἴ Ὀοίογο] ᾿ διὰ ἰοβυιῆθα [{}} Ὁ ἰοϑι1864]" ἘΕῸΣ αοὐ δαὶ πού ο811.α [ἀ]ἃ ποῦ 68]], 
οὐ... ἐκάλεσεν] 18 απο ὑπο] δῆ 688, θα ὑπο ΒΟ] 6588 [ΤῸΣ ὑποϊθδημθββ, Ὀπί ἴῃ 

8 βϑποίβοδίϊο πη)" Ηδθ ἰμογοίοσο [ὙΥ̓́Βοσθΐογο {πο [6] " (Βαὺ ἀοβρίβϑία, ἀοθρ βϑῖὶ 
[γοὐοἰοίι, το)θοίο! 7 ̓ ποῦ πιδῃ, Ὀαῦ αἀοά, τψγῆο δι αἰδὸ σίνϑῃ [4180 ρ8ν6] "" πηΐο 
18 Ηἰβ ΗΟΙΥ Ῥρίηι ἴ8Β ΗΟΙΥ ϑριγιῦ υπΐο γου].᾿" 

ΑΨ, 1.--ἰ[ῸὉ λοιπὸν (οοΡ. Ἐ. Ὗ. 23 ΤΏοδδ. [{]|.1; 3 Οοσ. χίἱὶ. 11 : ἘρΏ. υἱ. 10; ῬΏ]]. Σ]. 1; ἔν. 8, ἀτπιᾶ δοοὸ Ἐχορκοι οαὶ 
Νοίσε, 1. Τὰ ἐπάν δηνδ ΟΔΕΙ͂Υ ΑἿ] {πὸ σασία! μα πυνονὶ εἰς πε Ὑ τον Το δλέν τνο τοὰρ ον Ἐς μ ΤΉ μὴν, ας, μμὴ Γι ϑιρλν ὑεῖτῃ 
11) οὖν, ἀδελφοὶ, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ αλοῦμεν.--{0. 

8ἘΨ,1.--Β. ΠΕ δσιὰ οἴδιοσο αἷνὸ ἵνα καθώς, διά ΣΟδΌΣΩΘ δὲ 86 οπιὰ οὗἉ [8:6 Το Γθ6 : ἵνα περισσ. [ΔΟΣπιδΣιτ, Τὶ φοδβοτοχί, 
Αἰδοι ἘΛΙΙοΟΕ].---ϑίπ. Α. διὰ οἴδοσε οσαίΐ (Π6 ἢχαὶ ἵνα. [ 

. ἘΞΙΕΡΣ πρριλέρατε (γθθη τὸ ΜῸΤῸ ΤῊ νου) .-0..1..} 
4Υ,1.--ξαθὼς καὶ περιπατεῖτε ἰδ σαίνοῃ ὮΥ 8 ὩΌΣΩΡΟΣ οὗ {Π6 οἷδοδὲ δῃϊιοτ ἦο6 [8ϊπ. 4. Β. Ὁ. ἘἙ. Ἐ', 6., Ψυϊεξαῖο, 

ὅς ἢ888 80 γε Ιδοδτόδητι, Τἰδομβοπάοτσύ, ΑἸδοσὰ, Ἦ ογάσηοσί, ἘΠ οοῦ, Απὰ. Β1019 ὕπίοι.--{0. 1.]; ἰξ πδὸ ὕὑσουβ 
88 ΟΌΣΒΌΣΟΌΒ. 

8 Υ͵.].--[περισσεύητε μᾶλλον. οττηδῃ : ποολ πιεῖν; Ὑ ακοθο ἃ, ΟΟΠΥΌΘασΘ δὲ νυν. 10, ἘΠῚοοιῖ; : δἱπ πόρε; ΒΏδσΡο, 
ΑἸοτὰ : ἈΥΝ ΤΕ, με μηνὶ νὸς γ. 23, ἴογ ἐδώκαμεν, δίῃ. χορ δεδώκ., ἩΠῚῺ ΟἿΘ ΟΣ βόα ἐϑλμαννη: αῳβοῖι 1.) ΐ 

5 ΥΨ. 4.--.-ἐιδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαντοῦ σκεῦος κτᾶσθαι. 800 ἴπΠ6 Ἐχοροίίοι! Νοίθα, 8.---Β:Σ. 1 χορεδέδ ἐν ὈΟΙΌΣΟ τιμῇ.--- 

ΤΨ, 6.--[.καὶ προείπ ΤΟ ο ἐμο ἔστη οὗὨ 116 ῬοΓΘΟΣΙΑ] δἱ Ἰδοδδα] ουἶοδ.-- Τ)6 ΤΌΣΩ οὗὨ ἐδ 
ϑοοομπᾶ ἔῃ Μὰ βπεβ μι ἐξακ έν θεεν δ υλάτρβῳ Βοδοῖα, ΕἸ)οοίε 5 ἄαν, "πιΝΝΝ ᾿ 

8 Υ( θ.--ἰδιεμαρτυράμεθα. Τὸ διά ἰδ τρουαιβοὰ 88 ἰπιοπείνο ΟΥ̓͂ ΤΊΔΩΥ οὗ (δ6 οοτητησπίδσίοα δηἃ τγοσϑΐοβ. Βδζα 
Φειευεγαπίεν ; ΒοΏδοΙ, ΕἸ ἰοοίῦ : δοϊειιηίν ἃ ἱει, Ῥοῖϊο: γεν; ΑἸίογα : οοπείαμπεϊ ; ἃο.-- [9 ὁ ὈσύΟΓΘ κύριος ἰπ ἐπ 
ΤΟΣ ἰ6 ῬΔῈ (ἰπρ' ἱσπὶ δἰη.; Α. Β. Ὁ)...1 δῃὰ 8 ὁδ 6} 19 Ὁγ Γδοθτηδηι, Τιδοβαπάοτῇ Ἀμοσά, ἘΠῚ --.1,..} 

ΦΥ᾿ 7.--[ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν ἁγιασμῷ. 869 ἰδ Ἐχοροίίοι! Νοίοδ, δ.--ὦ. [κα] 
λύΎγ, δ [ΒΟ Μαοϊοϊχηῦ δπὰ {ἰ χοιοσ τοιγαροῦν ὁ. ΟὐΣΏΡ. ἴδ Ε. Υ͂. δἰ ἨδΌὉ. χἕ. 1-[9 ΟὨ]Υ οἶδας ἐπρέδτιοθ 

τοι .““΄{0ει ’ 

2ι Υ. 8.--[ἰπ ὑὈοίἢ οαδοα ἀθετόω ; ον ππΐοὶ Ἐχϑδτοῦ ἀτιὰ οἶμον Τ᾿ δἰΐῃ νοταί Ὁ. ΠΟΣΘ ΟἾΔ βο {86 φρεγνέΐ οὗἩ Ἰθοῦ 
αϊο γῳ οί οσ γοριμά ταί, δᾶ ἸΩΔῺ Θοσταδσι γοσαισῃδ (ἐΒουσ ποῖ ΒΕ βου θΘΟ 8) ἀο Τα μο τ 5 υεγαολίδἑ ἑχίο σεγισ 7Ὲ. 

5 [80 δἱ Ἰδδδὲ ἴῃ ἐϊπο ἰοχὲ οὔ [86 Αταογίοδῃ σαρσίης. Βαΐξ, αδ (Ὧ9 Οὐσωσηθι αἰτοῦ ἔδο ὅχοί δοχὶ οἱ, --ἀμεν, ἰδ15 16 
ἘΞ δ ἰως τὸ ταν πὸ το καὸς δεν κε φγιργόραντ Αι ρροξες αὐ αλενς μοι αὐ ὁ Μαμρναν; πρρά ὁ δα ἡ : -- 



ΟΒΑΡΤΕΒ Ι1Υὄ. 1-8. 6] 

ΒΥ͂. ταιτεῖμα! τέοοίεία, ἐ8 γταίαττοὰ ΒΟΥΟΣΑΙ ἘΠρ Εἢ ἐχαπσϊοαίοτα, ἐποϊημἀΐπρ ΑἸγοσά, ἴῃ ἐμο Οὐσαπι , ἙΠοοίέ, διιᾷ 
ὃν Απι. Βίἰνὶο ΤΏ1ΟΙ.--. 1... Ὗ ἡδὲ ΤΣ Ὅ69Ὲ ΞΟ τ 

2 Ψ 8.--Τ)ς διυϊμοχίξίοΒ ἃἂσὸ ἀϊνίἀθἃ Ὀδένθ6ῃ 
ΤΔΟσΩ Στ, εϑὰ διδάι τα ἴ δέον δὲμ.: Β. Ὁ. Ε. Ἐ. 6.}, Ὀοῖι τὶ οτ ( 

18 Υ 8.--ἰτὸ πνεῦμα αὑτοῦ τὸ ἅγιον εἰς ὑμᾶς. Τμο Ῥιθροδάογδ:οθ οὗ δυιμοσὶ 
6 Βγιΐδο οἴδιος νοχαῖοσ] ἱπείοδὰ οὗ ἡμᾶς [Α.., Υ υἱκχαίο, 6.---ΑἸσδοαί 8}} ἴδ 

ἘΧΈΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟἙΙΤΊΟΑΙ, 

1. [ὕἴν. 1,3.) ἘΠ ΏΔΙΙΥ.---Λοιπόν (ἴου π οἱ ἰδ 
ἐτάδποθ ἤογῸ Ῥγθροηογαῖοβ, οοσορ. 2 Οον. χἱϊ!. 10), 
ποῖ ταδί γί !}]}} ἀἰδδγοης ἔτοη τὸ λοιπόν, 2 ΤΏΘ688. 11}, 
Ἰ: ῬὨΠ,, ἱν. 8 ἰἴ8Β υϑοὰ οἷτμον τ ἃ [δ ρΟΓΆΪ τλ6Δη- 
ἰοσ : λεποεζονγίῆ, ποὺ (αὶ. χχανΐ. 456), οὐ 'π {116 
δέΒ6 ΟὗἨ ποΥ Οὐ ; Ὀὰὺπΐ ποῖ, 8ἃ8 ΟΗΒΥΒΟΒΤῸΜ 6Χ- 
Ρἰαῖπς ἰδ : ἐυσγπιοῦο. [π ἴ86 θεοοηὰ δἰρτι βοαίΐοι ἰΐ 
ἰοϊοάσοοβ ἴμ6 οἰοϑθ οὗ (86 αἰβοοῦγβα; ΟμΒΟΤΙΙΒ: 
ἰρεωξδίο γορεγαπίξε αὐ ἥπεηι. ἸΤθδὶ ἰδ ἰῃ6 ομ86 
ΕΥ̓ΘΏ ΒΟΓΟ : ἔγομλ ἬΠαι β Ῥϑγβοηδὶ Ῥδὺὶ {ΠΓΏΒ ἴο {6 
εἰοκίησς δχβογίδιίίοη, τοὶ ἰηἀοοὰ ͵ἴ8 Ὀγοϊουροά." 
δ εἰνερεις ἔγοιῃ ἩΪδΕΐηρ ἰο οχ ογιίίησ (ΒΟΟΒ). 
Ταδι (5ΟΥ ΤΔΥῪ ὈΘΟΟΙΏΘ ὈΠΌΪΔΙΔΌΪ6 (ΟὨ. ἰδ. 18; σι 
προ [86 οὖν [Ὀγτὴβ δὴ ἱταπγοαϊαία Θοηπθοίοη), Ὠ8 
θόβεοοδ 68 δα ἀχδοσίβ ἴῃ ἰ8ο96 Ῥδγι συ ϊαγθ, ᾿π ἩΠ]Οἢ 
ἴθεγο 6 γοὶ τοοσὰ [ὉΓ ἱτωρτγουοιηθηὺ ἰῃ ὑῃ6 ἀοβοΐθῃ- 
685 οὗ ἐμεῖς ἕδϊτῃ : τυ Ἰοιτηρ [Π6 καταρτίσαι Ὀδρίη 
ΤΑΙ ΓὮ116 ὉΥ Ἰοίίον, ὅγβί ἴῃ τυ, 1-12 ἴῃ γοΐογθῃηοο ἴὸ 
(Βεῖν πδὶκ, ἤθη ἴη νυ. 18 866. ἴῃ Τοΐδγοηοθ ἴ0 ἐπ οὶγ 
κοοπίοάρσο. ἴΙΪῃ (86 οἰαδββίοβ ἐρωτᾶν ἸΤὴθᾶῃ8 ΟΠΪΥ ἐ0 
αιἷξ α φιμεδέδοπ, Ὀπὲ ἴῃ (16 βερίυδρίπι ἰδ δἰγοδαν 
εἰλτιὰς ἴον 558 (Ῥ5. οχχίϊ, 6), ἀπὰ ἴῃ [μ6 Νονν Τοθ- 
ἱπθοηΐ ἴξ οὔγοιι τηθδδ ο δεδεθοῖ, (2 ΤΏ688. ἱ. 1).--- 
Αἰνὸ ὀχβοχῇ, ὮὈγ υἱγίυθ οὗ δροδίοϊ!ς δυιϊῃουῖν . Ὀυὶ 
(δε ἱεαΐ εἐχλονίαξδοη ἰδ ἃ ΤΪΘΏΘΙΥ Θη ΓΟΔὺΥ, 
Ἐἰνοδ τοβρθοὶβ ἐγοοάοη. Τῃθ θη γα δηὰ {Π6 6χ- 
Βοπδοη ὅσο οχογοίϑοὰ ἴῃ ἰμ6 Ιογὰ {0681}8: {86 
[ἐΠοπβδὶρ οὗ Ηΐδ 18 8 [86 οἰδπμθηὶ (2 Οον. ἰδ. 17): 
ἴ9 Αροϑίΐθ δοίβ δ Ογίϑι 8 ὀσγζαῖ : Π6 ΤΘΟΪΚΟἢΒ ποὶ 
δπαροὶΓ κυ οί ΘΠΕἾΥ πο ουθὴ ἰ0 ὈσΒοΘοῖ ΟΥ ΟΣ- 
ἰκκὶ, ΤὍα οδ]οςϊ οὗ 6 ὀχμοτίαιϊίου 18 τλδυϊζοα δυ- 
δ ὕ το ὉΥ τό (6 χχὶϊ, 28, 34: οι. Υἱῖ!, 26 : 
ἵιτεν, 818. 38). Το δἷιῃ οὗ ἴδὸ πα] ἰβ ἐο ρίδαδο 
Θαἱ (ι5 ἴ!6 Αροαῖϊο ρίθαβοϑ Ηΐτ, οἱ. ᾿ΐ. 4). [Ὑ χβ- 
8δτππ πὰ ἩΤΓΙΚΙΚΒΟΝ: “Θεῷ πιοῦῦ τὶ. δυο 8 
ὑεῖιρ 45 Οοἧ ἰ4.".-0. 1.7]--Εἰγϑι δ αἷδο γὸ ὅο 
(κεἰ.41}}γ} Ἰσαῖῖς, ἷζεϑ Ὑ δὶ ΠΟΥ͂ ΔΙΓΟΔΑΥ ΔΓ: 
δου (Πἰ8 ἰα ἱπρ] θα ἷπ (16 μᾶλλον: ψεΐ ἨιΟΥδ 
(δὰ τοῦ ΠΟΥ ἀ0) βῃουϊὰ γοὺ Ὀδοοταθ στἰοὰ δὰ 
εὐουπὰ (Πόγα ἰηἰγαηδὶἐΐν 6) { ̓Ἰποτοΐθ. Βαΐ ποῖ : Υου 
5 ἴ0 ἀο ΙΠΟΓΤ6 ἰδδσι ἰ8. ΟΟΠΙΔΗ 6 .---Ἐ  Σ, ΘΟΠ- 
ἔπτη (86 οχιιογίδιΐοη ΟΥ̓ δὲ δρρϑαὶ ἴο ἱδοὶγρ οὔσῃ 
ζποσίεασο οὗ πμδὶ σομμπδηἀτηοηὶβ (1 Τίπι, ἱ, ὅ, 18 : 
ἴδε τοτῦ δ' υ. 11 δπὰ 2 ΤΏϑβ. ᾿ἰϊ. 4) [ΠΥ πὰ τθ- 
οὐἰγοὰ (οορ. 1 Οογ. χνυ. 1 : Οἱ. ἵν, 18).---Ῥθν ἴδ 
Ἰοσὰ ὅοδια, ἰδ ποῖ αυΐϊ6 οαυϊναϊοηὶ ἰὸ ἐν οὗ ν᾿ 1; 
πὰ τοϊσῃς αν οχροοϊθα ἶπι ἴο ΒΑΥ: οὔεδώδ σαυδ 
λει ὃν μὲ; Ὀπὶ Πθ ΒΔΥ͂Β Οἢ ἴ6 ΘΟΠίΓαυΥ : 76 σαῦο 
ἰάνπε ῳψ Ηἶτα ἰπ6 Μεϊαῖονς οὗ δὶ] ἔγι δηὰ αἱ δὐ- 
ἰοΠιγ , ποῖ δ’ ἐμαυτοῦ αἰὰ 1 οοϊηπιαπὰ; σΟΙΡ. 
ἔοπι, χυ 380. ΞΚΥΠΟΠΥΠΊΟΙΒ ΝἾῚ ἐν ὀνόματι, 2 ΤΏΘΒ8. 
Ἶ. 6 διὰ τοῦ ὀνόματος, 1 Οοτ, ἱ. 10. 

3. (Υ͂. 3.) ἘΣ 1.5 ἐΒ οὐδε υἱἱ]], ἃς, (εἶ, 
τ, 18); [ΚΒΕΤΕΕ δπὰ ἩΥΓΟΚΙΝΘΟΝ : “ ΤΏ6 τί. ψ|}}} 
Θεοῦ ἀγανδ αἰζϑηϊοη ἰο ἔα οἰγουτηδίλησο δαὶ αοάὰ 
δὴ πισὲ Ὀδο ϑροίκδη οὗἨ 88 ὁῃ6 ἰ0 σίβοθο ΠῚ ἰὰ 
του θ6 ΟἿΣ τηδίη ΟὈ͵δοὶ ἰο οοπίοτγι, ᾿ουν Θοά;; 

, Β ΑΥ̓νοπλκ: “ΤΟΣ, Ἂς α γεπιαίπέπρ ἰλίπρ 
δα λὰ ΔρρεοΞοῦ ἰονδγάδ ἐμ. οοποϊπείοῃ οὗ ἴη0 ΕΡίἰδέϊ6, ὑὈαὲ 
ΒΞ ἰτολλάφευ οὶ ὁ 8 ὙΘΥῪ ὯΘΔΙΓ ΔΡΡΙΟΔΟΙ.")--- ΤΈΒΟΤΕΝ δοιὰ 
τι σῖτον : τὸ λοισὸν οὖν, “ ΝῸΝ ἐδοῃ; ὙΠδὶ 61901 αν ἴο 
εὐ τ: λοινόν, “1.5 τὰ Μ΄ ΖΌΣΙΒοσ.᾽" --ὖὐ. Τ,.} 

ὁ ὦ 1, 12,--. 1.} 

5 τηατὶςς 

πὶ [)6 ἰσαπιϑἰοἶγὸ περισσεύ- 

δόντα [{π ἱεοί, γδ6., Γοϊδἰ θὰ ὉΥ͂ ὨΘΟΣῚΥ 4]} 6 οὐϊίοχα, δἴϊοσς Α. Κ΄. 1." 
Ιδοδιοδπη Ἶ ῥγή ] υἱεθουΐ κα 

ὧο ἴον ὑμᾶς 3. Β. Ὁ. Ἑ. Ἐ. 6. ἄο. 
γο ὑμᾶς.--. 1,.}. εἶσαι! οἀϊίίοια 

ἴὯὯὩὨ6 αοἂ πὸ δογνς."--, 1,1; πιὰ 1815. Ὀδρίη5. [Π6 
βροοὶδὶ ἀοιδὶὶ οὔὐἠἨ 86 παραγγελία. ΤΠ Βυθ᾽οοὺ ͵ἰ8 
τοῦτο; ἰ86 ῥτοαϊοαῖο ϑέλημα (δοοογάϊηρ ἴο [86 Ὀδδὶ 
δι ον ἴο8, τ ϊπβουΐ [86 δεῖ. 16), Ὑδὲ ΦΟ]] ον 8 ἀοο8 
ποῖ ΘΙλῦτϑΟΘ 1Π6 Θηετο π|}} οὗ αοὰ οὐ 4]} 3 βίἀ08 - 
ηιΐία φιηπί υοἱωπίαίοδ, Αὐοἰϑ χὶϊ!, 22 : ΒΕΝΟΕΙ,."---ἴὴ 
Δρροδίβίου 10 τοῦτο ἱ δηὰ βυδδιδη λα! ὑΠ6 δυθ᾽θοῖ 
οὗ (τὸ δβἰαϊοπηοηΐ, ἰ8 ὁ ἁγιασμός, πο αἰ δατα τοῖα 
ἁγιωσύνη, οἈ. ἰδ, 18, ἰπ (δὲ ῃ6 Ἰαϊίαν ἀδηοίοβ (ἢ 0 
ΓΟ ίουβ δηὰ τηοσαὶ οἰαγδοίοσ, θὰ ἁγιασμός [16 Τὸ- 
Ἰσίουϑβ δῃἃ τλογδὶ ρσοοθαθ, ἴμ6 πονῖς οὗ βαηοι βοδύοη, 

οὗ τηδίθυ!}ν αἰ ογοηὺ ἰ8 ἩΟΥΜΑΝΝ Β νἱ ον, δοοοσὰ- 
ἴὴς ἴο πίοι ὅ ἀγ. ΜΟΓΘ ΤΉΘΓΟΙΥ ΔρΡοΟΒίΠΟ.Δ] (10 
ϑέλημα 3), δὰ ἐδ ρίορος ἀοβηϊίοη οὗ ἴΠ6 τοῦτο 
που]ὰ 6 βγβί σίτϑῃ ὈΥ ἴδ 6 ΟΠ] ονίηρ ᾿ηδηϊνοθ. [ἢ 
ουῦ Ερίβι]5 Ῥϑὰ Ὧδ8 88 χγοΐ πὸ οοολδβίοῃ, 88 ἰῃ Εοιῃ. 
᾿ϊ.-νὶ.., ἴο ἀθνθῖορ, ἱπ ροϊοσαΐο ορροδίοῃ ἴὸ δον δὴ 
εχ γ, ΒΒ σα ση 88 116 Ὀδδῖ8β οὗ βδῃο  βοδιίοῃ : 
Ὧογ ἰβ ὑμδὺ (Π6 ο686 ἰῃ ἴῃ6 Οοτἰπἰδίαη ἘΡί81168: Ῥαυὶ 
88 ΠΟ βοὲ ἴογῳ ; Ὀυὺ ἐπα 800] οὗὅἨ 88 ᾿πουρθϊ δηὰ 
δοίϊοι 8. {818: “ΒΥ [86 στδοθ οὗ ἀοὰ 1 δὰ σἰαὶ 1 
δὴ" (1 Οογ. χνυ, 10) Οὐββαῦβεν, Κ ϑοῖμθ οὗ [6 
οἰάον ἑπίογργοίουβ, που ἃ πηἀογβίδη ἃ ᾧἃγ. 88 ορροβοὰ 
ἴ0 [86 ἱπητηοαϊαϊοὶν [0] οί πορνεία, ἰῃ ἴἢὯ6 Βρδοίαὶ 
Β6η86 οὗ οἰδεῖ γ. Βυὶ (Πδὐ 6 ἁγνείας. Νοῖ ὀνϑῃ ἴῃ 
Βομ. τἱ. 19: 1 Τίτη, 1ἰ, 1ὅ, 18 ἴ: ὨΔΙΤΟΥΘΓ ΒΟΏ80 
[ουμά. Απὰ ία ᾿ἰΚογῖδβα, ν. 7, 8 ἸΏΟΓΘ ὁοιὰ- 
Ῥγομοηβῖνο, ἱποϊ πη δἰ8ϑὸ οοναουβηθβθ, 88 ἰῃ οἷ, 1]. 
ὃ, ὅ. Τδουρὴ γάρ οὗ ν. Ἴ Βονβ ἱπάθβὰ ἔπδὶ τ, 6 
τουδβὺ ΘΟ ὉΠ6ΘΡ ἴΠ6 οοπίγαδε ὈούΘΘη ὉΠΟΙ ΘΔ 685 
δηὰ βαῃοι δοδύοη, γοὶ ᾿ξ ἀο68 ποῖ δὶ 41} ἔΌ]]οῦν ἴροπι 
(δαὶ, ἰῃδὶ [π6 ἰάρδ οὗἨ [Π6 ΦΌΓΤΙΩΟΣ 15 όσα ᾿ἰπιϊ θα ἴο 
ὉΠΟΒΑΞΟ ΤΥ (866 οη Υ, 6). δίδον, δοβίϊπθηςοθ [ΓΌσὰ 
ἐοτηϊοαύΐοι 18 ΤΊΤΟΥ ΟὨΘ (οἰ 6) ἰηϑίδῃςσα οὗὨ 16 Β8Π0- 
ἐἰδοαίίοη ἩΒΙΟὮ 6 τοοοιη θη α8.. 

8. (ὕἴν. 8-Ὁ) Τμδὶ γὸ αρεϊδίῃ, ἃἂς.---ΤῊΘ 
(δοουβαῖίνο πῖ0}} ἱπβηϊαῖνο 8 δροχοροῖίοαὶ ΟΥ Δρρο- 
δἰἐΐομαὶ ἴο ἁγιασμός. Οπ ἔΠ0 βυραυΐηρ οἵ [ογηΐοδ.- 
τἰοη, σοσρ. 1 ον, Υἱ. δῃὰ υἱΐ, ΟἼἬΒΎΒΟΒΤΟΝ : Ἦ Ποη 
86 ΒΑγβ, “ ἴσοῖὰ αὐξ ἰογηϊοδιίοη, ἡ" Ὧ6 ᾿οᾶγο8 1ΐ ἴ0 [8088 
Ο κηονν, ἴο ἐδϊηὶς οὗ 16 γασίουβ Κἰηἀβ οὗ ἰοστὰ 
Ὧ655. ἯΙ ἰῃ6 ποραῦνο δὰ] σουρὶοβ (Π6 ροβίεἶνε 
ἰῃ [89 ἔογῃ οὗ 4 οοὔταϊπαῖθ δοσυβαίϊνο τ τ ἰηδηὶ 
τε: ἴμαῖ ουοσν οὔθ οὗ τοῦ Ἰκῃοτ, εἰδέναι 48 
ϑοῖγε, πα εγείαπια ἦσο ἰο, δ6 αδίο ἰο---τ-( 6 ΟἿΪΥ ῬγΟΡ- 
ΟΥΥ ΚποΥ, ὙΔδὺ Ἧ6 ΟΔῺ 8180 ἀ0)}--δοαπέγο, κοῖ, ἢ 
ΠΟΥ ΦΌΡΩΝ; ὙΪΟΙ τηυβὺ αν ὈΘΘη Θχργοβϑθοα ΌΥ [86 
Ρογίθοϊὶ κεκτῆσϑαι; Ὧ0 ΟἰὮΘΡ ὑδῆΒθ ΤΙ 6Δ8Β ἐο ροδδέ88, 
ποῖ οὐδ ὅἴγ, υἱ. 7: 11. 206, ΒΥ σκεῦος, ΠΟΥΘΥΘΡ, 
υεδϑοῖ͵ ἱἱ, ἰοοΐ, “Ὁ, δοίλθ (ἡ ἙΕτύν ΑΝ, ΟΠΕΥ- 
ΒΟΒΤῸΝ [δηάὰ ἰΠ6 ΟἿΒΟΡ ἸηοΓῸ διλϊηοηὶ αγθοὶς ΘΟτω 6 ῃ- 
ἰδίουβ, ΤΉΚΟΡΟΚΕΤ, ΤΉΚΟΡΗΥ ΟΣ, (Πσυμενιῦβ.---ὐ. 
1.1, ὄλενιν, αβοτιῦβ [Βίβμορβ λυ, δηὰ ὙΥΠ180Ν, 

Φ ΙΕΙΙΟΟΤῚ που]ὰ οχρίδίῃ ἐμθ δῦϑθοῃοο οὗ ἐδ ατίϊο]θ 
ΠΒΡῚ ὈΥ τοίοσο:οο ἕο [80 κυ ροίδηνο τοῦ ῥσϑοθάϊῃα 

Τ[ΣΣΙΟΟΤΙΥ [αἸΠὍῸῸΣ ΑἹΙΡΟΒῸ} δαγβ, “"ἴο ἐδ Ῥγϑοδάϊῃρβ 
θέλημα τοῦ θεοῦ." ἘΒαξ Ηἷδ ῬΤΟΥΪΟῺΒ σοσρατῖ, ἐμαὶ ὁ119 Τϑᾶ- 
δο ΜὮΥ τοῦτο, [89 πιιθ᾽οοί, 18 Ῥ᾽δοϑὰ δουλθνμαὺ στη ρ;διϊος 
81} οσσασὰ ἦν τ δὲ " ΤΟΥ “ ὝΝῊΝ ἰκὴ ΓΟΛΟΘΓῈ δἰϊοιτίοι 
ἐο ἴπο ποῦσχι ἴῃ δρροσίϊίοι ὑπαὶ 201] Οτ8,᾽» ὨΔΙΏΣΔΗΥ δυρροϑίδ 
δ) οἶδοσς διὰ 1 δῆτ, ποίτον Υἱοῖν.---ἰ. 1,..} 

ς δένει, ἀῳ ἐφ ὰ ὐλο τ γλνβδυ τ: ΦΈΡΩ ΟΟΤΤ: σεὶ ἢ . ἿἾπ [90 εἴο 1 δὰ : 8688 
λέτε ψ--α Ῥῆσαδο ὙΠΟ Ὑδυρθδιι μ.8 αἀορίοά. Ὑὔοκρδ. 
ὍΟΝΤΗΕ : " σοηχμίγε δπὰ λοϊὰ ;"" ἮΝ ΈΒΒΤΕΒ οαὐὰ Υ̓ΣΣΕΊΝΒΟΝ ἃ 
δεέσμτε (λα γοεεεΞξείοη ο.---ὅ. 1..} 
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Ηλνμονν, ἿΗΙΤΒΥ, ἄς,--ὦ. 1,1], Βεναει, Οεβηαῦ- 
δεν, κι [ὙΨΟΚΡΒΊΎΤΟΒΤΗ, ἸΈΒΒΤΕΒ δπὰ ἯΥΙΓΚΙΝ- 
80Ν} "' ππάογαίδηὰ ἴῃ δοάν; οἴδετβ (ΤΉΞΟΡΟΕΕ οἵ 
Μορβυοβῶδ, Ασοῦβτινε, ΤΟ ΑΒ ΑΟΌΙΝΑΒ, ΖΜΥΙΝΟΙ, 
ὝΥΣΊΞΤΕΙΝ, ΞΘΒΗΟΤΊ, Ὀκ ἮΝ ΕΤΤΕ, ΓὔκκναΝΝν, Ἐππαῖ, 
Ηονμανν [Φ95ΌὙΕΤΤ, ΑἸΤΟΕΡ, ἘΓΓΙΣΟΤῚ ) ἰ 86 τοὐγα. 
ΤΏΘ ἰουτηθῦ 88} ἰδδὶ δοτίρίυγο ἴῃ 8.}}} οἴμαν μΐδοθβ 
ΒΡΘΔΚΒ οὗ (86 ὈΟΑΥῪ ἴῃ (ἢ}8 86186---ἀοοδ ηοῦ ἰγοδὶ ἰΐ 
ΘΟὨ ΘΠ ΟΥΒΙΥ 88 ἴΠ6 Ὀγίϑοι οὗἉ ἴῃ 8ο0]---Γ ΟΡ 2608 
ἰπάοοα (ῃ6 ᾿γουῦ]6 ἔδπδὶ 10 τη κ68 [ἴὉΣ υβ 88 ὑμ6 δβοδῖ, 
ποὶ 86 οτἱρίῃ, οὗ β'.----Ὀπίὶ τοαυΐγοθ (μα ἰΐ δἰδαπὰ ἴῃ 
(Πς 1, ΟΣ βογυΐοθ ΔΒ ἃ βαῃο βοα ὁ οὗ [80 ϑρίτιι 
(1 Οον. νἷ. 18); οορ. 2 Οον. τ. 7 (τῆογα, ἰξ '8 ἔγυο, 
(86 ερίμοὺ ὀστράκινα ἰ8 ποὶ ὑο Ὀ6 ογοιϊοοϊς θα) : [86 
ἙΔΌΐη8, ταόγθονασ, υ86 ὉἿ29 οὗ [89 Ὀοάγ., ΡΆΏΪ]Ὸ 
ΒΑΥ͂Β ΓΟρΘΑΙΘΪΥ : τὸ τῆς ψυχῇς ἀγγεῖον τὸ σῶμα: 
Βασῃ ἢ. 11: σκεῦος τοῦ πνεύματος : Ὀτπὶ α4͵50, 
ςἢ. 21, εἰ ΠΡῚΥ : τὸ καλὸν σκεῦος. ΙΏ ΟἿΓ ἰοχί ἑαυτοῦ 
τηρεῖ, 1 ΠΘΟΟΒΒΆΓΥ, ἰδία ἰῃΠ6 ῥἷδοθ οὗ πνεύματος, 
Βυὺ Πονν ἀοε8 κτᾶσθαι, ἔο σεί, ἰο οδίαΐπ, δαὶ πὶιὰ 
(182 ἘΕῸΓΡ ἰο »οδδεδβ 18 Ὡοὶ (Π6 τηρδηίηρ οὗ (6 
πογὰ, Ὀυΐ σοφμὶγογθ-ττ ἢ χυτὴ ς αἰγοδαγ δι ρογοὰ 
ὈΥ ΈΤΕΤΕΙΝ. ΑσοοΣαΪ ΡΥ κτᾶσϑαι που]ὰ ανο ἴο 
δ σΏΠἶν ἐο σεί ἐδλά τιαείογν οὐον; ΟἨΠΎΒΟΒΤΟΝ : ΟἿ] 
(Ὠγουρ βαποιβοκίίοη ἀὸ ποῪ ψαΐη {8:6 Ὀοὰγ ἴῸν ἃ 
σκεῦος ; κῃ, Οἢ ἴΠ6 ΠΟΠΙΓΑΓΥ, ραΐηβ ἰΐ, τ ΒΘ 76 ΒΓῸ 
ἰπηρυγο. ΑΒ ε}ι|8 18 οὗ 1.861} δοιηθνθμδί δι βοΐαὶ, 80 
ἰς 8 οῃιίγοῖν αὖ σταγίβῃοα (0Κ ἾΤΕΤΤΕ, ΓὔΧΕΜΑΝΝ 
[Εοση, Αὐζοπρ, ἘΠ 00117)} τι Π|6 ἕδςοΐξ, ὑπαὶ ἰο 
κτᾶσδαι ΤΟΙ ὈΘΙΟΠρ8 αἷἶϑὸ (86 ποραίίνο ἀσβηϊίοη 
(τ. δ), μὴ ἐν πάϑει ἐπιϑυμίας ([Π6 χοπίενο 85 ἴῃ οἷ, ἰ, 
δ; μαββίοῃ θοῦ δῦ ἴο Ἰδὲ, ΘΟΠΟῸρίβοο ποθ: ὀπιῶ. 18 
[ἢ6 Ὠαίυγαὶ οἰοτηθηῦ οἵ κἴῃ ὑπρα Υἱΐὶ. 7), τ ΐοῖ 5ν 6118 
ἴο Ῥαββίοῃ : οορ. πάϑη ἀτιμίας, Εομῃ. ἱ. 24, 26). 
50 ἴδθῃ : Κοι αγὰ 0 ἀοφιῖγε ἰλι6 σκεῦος ἐπι δαποίἑοα- 
ἐϊοτ, πιοί ἔπι Ῥαδδιοπαί ἰμδέ; ἰμ18 ἀ068 ποὶ 5υὶϊ (Ππ6 
Δβϑαπηθά τηθϑηΐηρ οἵ σκεῦος ; ἴοτ, ἴῃ ἰγαϊα, ἰυ 15 οπῖν 
ὈΥ Βαῃοῦ βοδίΐοι ἰμαὲ [86 Τηδδίθγυ οὐοῦ ἴπ6 ὈΟΔΥ ἰ8 
βαϊηρά ; ὈΥ ᾿υδὺ Θομγ68 ἴπ6 ορροβίϊο, ἴπ6 ἴοεβ οὗ (6 
ΠιΑβίοΓΥ, Ο΄αῖπ ἰλδ πιαδίεγγψ οὐεν ἐλ δοάν, ποί ἕπῃ ραε- 
δἴοπ, ἌΘΤΟ ἴο ρῖνο δὴ δυβυγὰ ἴπγι ἴο (86 ῥγο δ᾽ ἄοη. ἢ 

Ὗς ἃγὸ ἰἢυ8 ἀγίνβῃ ἰο ἴθ οἶον οχρί δηδίζοη, ἴῸΓ 
πἰοῦ, ἰδ 8 ἔσυς, βογίρίυγα ἔασι θη. 8 88 1{{]16 88. ἴὸτ᾽ 
1ΠπΠ0 βγϑὶ ΔΩΥ ῬογίθΟΕΥ ὀχδοῖ ραγα οὶ]. ἘῸΓ 
ΠΟΓΘ ΤΏΔΠ ἰ8 ἀοϑογί θὰ ρΘΏΟΓΑΙΥ 88 ἃ ἤχζυγο οὗ Ἴν 
([58. χὶν. 9, δηά οἵϊθη), οὐ θχργοβαίοῃβ 88 σκεύη 
ἐλέους, Εοπι. ἰχ. 238, δηὰ βυοὶὶ 16, τὰ ἴοο ἀἰδβαί ηΐ αν, 
ΤΏΘ οπὸ ὑπ ΘΟμ)68 ποαγοδὲ βϑϑῖῃδβ ἴο ὃὉθ 1 Ῥοῖ, ἱἰΐ, 
7: Ὀυὺὺ ον ἴθογὸ ἰπ6 π|ῖΐ ἰ8 ἀοβογ θὰ 88 86 πϑδὶς- 
ον γοββοὶ, ἰο ψἷῖν οὗὁἩ [0 Ὠίνίηθ ζτϑοθ, ΤΩ ΘΓΘΙΥ ἰῃ ἴῃ 
το αἰΐοη οὗ οομύγαβι, οὐοῦ αραΐηβὲ {8.6 ΒΙΓΟΙ ΡΟΣ γ6886], 
Ὀυὺ ποῦ 88 [Π6 γσβδ8οὶ οὗ ἱπβίγσυμηοης οὗὨἨ {86 τηδῃ. 
Διροηρ ἴθ6 Εαυυΐηβ, μόπονογ, (86 Ἰαϊζον ἰάθα ἰδ 

᾿ κὶ "ν δου ἃ ΒΆΎ, 8 στρα οσὶ ἐν οἵὗὨ 8}1 18 οοτηταηοηίδίογα.- 

Τ {ΕἸ ΟΤτΤΈ: “ἀπὰ ἃ ΕἾΥ [δ6 πιλ]οτῖ ιν οὗἨὨ τϑοϑης 
κἀς ἐν Μοεὶῖ οὗ ἴδο ὁ οοσησαηθείδίοσ βῸὺ [86 ΟἿΟΣ 

ἭΩΥ.-- Γ 

(1 πιυσὺ δὲ}}} αποπέίου Ἡποῖβος ἔΐο αῦονο δυρτσαθηΐ, 
ἘοόνοΣ δαί ΌΪο, 4 88 ἀοστηοπείχαιἑ γο, 89 δ889 ὈΘΟΙ 
ΒΌΡ ΑΒ] σοϊωδλυϊκοὰ ἱη 16 ευίδίοη : “1 (0 τχΐζον 

Υ Ταοδῃξ [0 ΒΥ: “Ιπδοαὰ οὗ φϑοσυΐῃα ἀἴνοσα Ἰυσίδ διὰ 
᾿Νρφβύδις Εἴς. 11, 8, δουλεύοντες ἐπιθυ; 
τ τη κίας [πο Ὀοὰν νοῦν 

ἀ}. 12. ον. 1 Οὐος. ἰχ. 37. 
πάθει ἐπιθυμίας, ἰὨουρὮ Ζοτταί τι, δὴ ἀπε 6618 ἴο ἐν ἁγιασμῷ 
καὶ τιμῇ, Ἀθοὰ τιοὶ ποροδδα σιν, ἘΠΘΤΙ δρῃ σὰ ἴο [6 Βοδίδοη, 
ἘΑΠΤ ὯΔ Ὀροῖς ἰο κτᾶ σκεῦος. ν. δ ἴῃοδο ἰδίοσ 
ΠΌΓΣΟΑΒ 216 ]Ἰοδὲ κῖρῃιϊ οἵ, διὰ βοῦιθ ΟΥΑΪ ἰάοθα ραϊποτοά 
ἤτοσα [8 61, βιιοἢ 88 “Ἰἰνί κ᾽ ἐν πάθει πιϑυμίας."- δ᾽ ΤᾺ] 

ἴουπὰ {πί|.} ἰδ0 Ὀϊυπέ Ἔχρ᾽δπδίίοη : οὶ ἐπιηε ων 
ϑαπιθη} : πὕα8 τηξι ιιο ἐσὸ τον, ΜΟΡῚ, Ἐδιῃ. 1. 11 ; 
δηΐ, Ὀοδί 68, κτᾶσϑαι ἰδ ὑυϑεὰ οὗὨ ἰδκίηρς ἃ πὶ (πὰ 
ἷν. 10, Βεριυδρίπι ; 5ἷτ, χχχνΐ. 29 [247]) 

τ '8 οὐ͵οοϊοα, 1. ἐπδὲ [μ͵6 τουϊά 6 ἴο αρϑαῖς ἴοο 
ΤΏΘΘΏΪ οὗ {Π6 π|ίο, δὲ οὔ ἃ ἀθροηάοθης ἰηβιτυμηθηϊ οὗ 
[8.6 28, ΘΟΏΊΓΑΓΥ [0 [86 ΓΟΟΙΡΓΟΟΙ οὗἁὨ 1 Οογ. νυἱΐ. 4 : 
Ἅ, μα ἐ!:6 ορροδίοῃ ἴο πορν. Του]ὰ Ὀ6 ΔΚ ἢ Βοϊωθ. 
ποδὶ ἰ00 ΠΑΙΤΟΥΪΥ, Θδρθοΐα!γ 1 πὸ υπάοταίδη {86 
τηδίζον ἴδ08: ΣῸμ αγὸ 10 οοπέγασί πιαγγίαρε ἵ ϑαπό- 
ἐξ οαίδοπ, ποί πὶ ἱμεί ; ἴῃ {Π|8 ΨΑΥ 186 δχμογιδίίοι 
σουἹὰ Ὀ6, ηοῖ ἴῸΓ δυοῇ 88 8.}}} σοτηδῖῃ εἰηρὶθ, οὐ ἴῸ Ὁ 
πίάονοῦβ, δηὰ [ῸΓ ΟἴοΓΒ, ΟΥ̓ ΟἿ]Υ ἰη σοραγὰ ἰὸ 188 
[οττηδίΐοη οὗ ἔπ τιδττίαρο ἰἰ6; 8, (6 ροϊπὲ τηδᾶὰθ ὮΥ͂ 
ΟἸΒΗΑΟΒΕΝ, δηὰ δἷ8δὸ ὈΥ̓ ΟΑΙΥΝ Ὀσίογο [ἷπι), ἐδιδὶ 
[6 ὀχδοσίδυύοηυ σου ἴπὺ8 ποί δὲ δ᾽] δρρὶγ ἰο [86 
ὝΟΙΏΔΏ, [ἴ ΠΔΥ 6 τορ!!οὰ (πἢ} χ ὙΕΙΤΤΕ δπὰ 
ὔκεμακχν), 1. (δδὶ ἴπ6 τὶ 15 ποῖ ἰῃ ΘΟΥ̓ΟΓΥ τοϑρϑοῖ 
γἱονγοα 88 (Π6 ἱπείτιυπηθηὶ οὗἉ [86 τηδῃ, Ὀσΐ ΟὨΪΥ ἷπ 186 
δροοΐαὶ σοϊδίϊοῃ βυρρεδίθα ὈΥ 186 ορροβί(ἴοῃ ἴο πορν. 
Κὰδρ γούγβοὶ το ἴγοπι σαςα ἰἰδίάο; Ῥτοσῦγα τϑῖποσ 
ΘΥΘΡῪ ΟἿΘ ὶβ ΟΥ̓ ᾿πΒ ΤΌ ΘΗΐ, ἴ0 τῖῦ, ἴῸ Ὁ (ἢ 6 ἱπδεϊηοὶ 
ἷῃ ᾳυσδίίοη, ποὶ 88. Θ0)6 ἷπ πορν. ῬΓΟΟΌΣΟΙ ἃ σκεύος͵ 
ποῦ 59 ΟΥ̓, ἴῃ Ῥαδβδίοηδίο ἰυϑὲ. Ηδγο, 88 ἴῃ 1 Οου. 
Υἱΐ,, ῬΔῸΪ βρϑακβ ᾿ἰδΙΠῪ δηὰ υπάϊδρυΐδοαϊγ, ὈὰΣ γοὶ 
ὈγΙΟΗΥ δηὰ ἀδοθηῖγ. 2. Το ἷβ οχπῃπογίδιϊίο 8 σ πῃ 6- 
ΓΑΙ ΔΡΡἢΙσΔ0]6 ; (δὲ ἴ8 ἴ0 ΒΔΥ, ἴποβο Ὑθοὸ ἀο ποὲ 
ῬΟΒΒ0Ε8 {πῸ γἱῆν οὗ Ἄοοπίίποηςσε (1 Ὅον. Υἱῖ, 3, 9) ὅσο, 
ἴον 6 βδκὸ οὗ δνοϊἀϊηρ πορν., ἴο ἴδ κα ἰὸ {ποσηβοῖνοθ 
ΟΥ̓ΘΓΥ͂ 06 διΐ8 ΟἾΤΏ γ πιο (Ἰἶ ἸΠΟΥ δῖο 8Ὲ}}} αβἴη- 
εἰς οὐ πίάοπεγθ), δπὰ ποὺ ὑδὲ ἃ σκεύος ἰδδὶ ἰ8Β ποὶ 
τοῖν οὐ  Ὀὰΐ ποῖ ΠΣ 8Γὸ {ΠΟΥ ὕ0 ΤΩΔΙΤΥ͂ ἴῃ ἃ ΤΠΟΣΟΙΥ͂ 
ΒΟΒΏΪΥ ΤΑΥ͂, δηὰ ἰυϑὲ 80 ΠΟῪ ΔΥῸ ποὺ ἰο ᾿ἰοδὰ {ποῖν 
τηαυτίοὰ [6 ἱπ ἰμδὲ δρὶγῖ, [ὁ σΟΏ ΘΓ ὈΟ(Ν 16 
ἰοττηαϊίοη οὐὗὁὨἁ {ῃ6 τολγτίδρο σγοϊμ θη πὰ (6 δ ῦθ6- 
αυρηῦ 16 ὑποτοίη, πθη ἰΐ 8 βαϊὰ : ΟὈϊδίη γοῦν 
σκεύος (αἱ ἢτϑι ἀπὰ οὐ δου 8) ἴῃ βαης  βοβίοῃ 
δηὰ μοῆοσ, 38. ΤΊ 8 οχῃογίδιίοη Ῥδϑὺϊ ἀΐγοοίβ υὑ] ἢ 
Ροτυίδοι Ῥγοργίοὺ ἴὸ [06 πη 88 {{π6 ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ δοϊϊνο 
ΡΑυιΪο5, ὙΠῸ ΓΟΔα  Υ ΔΙ ΠΟΥ {ΠΣ ϑογο8 στοαῖοῦ ΠΌΘΓΥ͂ 
ἴα (818 (ΐησ. ΤὮο ἰπίδγοηοθ 88 τορμασάβ ΟΠ γι βιίδῃ 
ἩΟΙΘἢ 68 Βο ᾿ [-οὐἱά θη, 

ἸΌΝΕΜΑΝΝ {πῖηκβ (πὶ ἐπ εαποίἐ βεαίοη απὰ 
ἄοποῦν ἰδ ΤΩΟΓΘΙ͂Υ 8ὴ ΘΧρ]δηδλίΐοῃ οὔ σἢδὲ ἰβ ἱτηρ! οὰ 
ἴῃ ἰπ6 οχργοβδίοη, λὲς οἱοῖε υδδεεῖ. Βυΐϊ 116 θοΏβο ἴδ 
τίοῆον, ἢ τὸ ἰδυ8 ἀκ ρυϊδῃ: 1. [κοὐ ΘΥΘΥΥ 056 80- 
αυΐγο ἷβ οἾγῃ νοδϑοὶ, δὰ ἐπαῖ, ἱπαθοὰ, 2. ἴῃ τ86 
ΓΟΡΟΣ ὝΔΥ, 88 ὑ βῃου ἃ Ὀ6 δοαυϊγοὰ (δηὰ 1{Π6} αἶϑοὸ 
ορὶ δοοογάϊηρὶγ). [ζἐ 18 ποῦ δπουρῇ ἰμδῦ ὁη6 λανε 8 

ὙΠῸ; ἴν 15. ΠΠΚουῖβο ἐπωροτίδηϊ, ἐπ τολαέ τᾶν Ὠ6 885 
Εοϊ δῃὰ ΠΟῪ οὶ ἀβ οσ. “"ΕῸΓ 8 ΙΔ ΤΩΔΥ Ὁθ ἀτθηὶς 
ΟΥ̓́Θ ΟἹ ιΐ8 οἾὴ ὙΪΏ68. Τη6 Ῥγοροῦ τοοῦο οὗὨ πα 
κτᾶσϑαι ἷ8 ἰμοτοίογο ἀσβοτ θὰ : ἐπ δαποίἐ βεαΐίοι ἰη.- 
ΨΆΓΑΪΥ, Ὀοίοτο σά, 8ὸ ἰδὲ ἐποσο 18 δὶὶ ἰπϊτδέξοη οὗ 
[Π0 ἴονο οὗ ΟἸγίδο (ΕΡὮ. ν.) δπιὰ ἃ πιυϊυδὶ ζυσίδοσγ.- 
ΔΠΟΘ ἰῃ [ῃ6 Βογνίοα οἵ σοὰ δπὰ ἴῃ ἴἰπ6 γυ]ὰ οὔ 186 
δρὶγι  πθθηοΘ 1[Ὸ]ΟῪΒ ἴῃ ἴ.6 τοϊαιΐοη ὈΘΙ ΘΟ τδ ἢ 
δηὰ τηδῃ : απά ἐπ λοπον (ΟοἹ. ἰϊ. 28 : 1 Ῥοῖ, 1. 7) ς 
ἰπ τηδὶ ἰδ ΐηρ ΟΠ Β ΟΥΤὶ ΒΟΠΟΡ, δῃὰ 1) {πὸ τοβροςξ 
ΟΓ τηδηϊξοδίδιϊοη οὗ μοπον ὑμαὺ 18 ΒΏΟΠ ἴο ἴΠ6 πῖΐὸ - 
8ἃΒ Ορροβοὰ ἰο ἐπ6 ἀτιμία οὗ Εἷτα ὙΠΟ δΒίπκα Ὠἰτοδοὶέ 
Ὀοίοτγ (Π0 Ὀθαβίβ, ἀδϑοογαϊϊηρ δηὰ ἀερτδαάϊηρ 186 
σκεύος ὉΥ ἃ Β'πἢι ἀυδα ἱπγουρὴ παϑ. ἐπιῶ. ἴπ ογηΐ- 
οδίΐοῃ, ΟΥ δου ἰῃ ΟΒΓΏΔΙ] Οχοθθβοβ δι ἢΐῃ ἴπ6 τοῖα 
ΟΥ̓ τηδιτίαρο. 
Εν ἃ5 αἷἶδο ἴπο (ομ 168 ; καί ἰπ οοτωρατ- 

ΒΟΏ8, Υ. 18; Ἐσομῃ. ἷν, 6; ἔϑγη, 88 γα υν ἤοε 
ἐδινικοί. 

4 (Υ̓, 6). Ταὶ πὩο οἱϑὸ ζο Ῥϑυνομῶ, ἂς. ἰ5 
δἀάρα ΌΥ αϑυπάρίοῃ, Ὑ}}} {1.18 νατ του, ἴμδὲ ον 
τό πἰδηὰβ τι} ἰμ6 ἰημδηΐϊίνο. Τὸ μὴ ὑπερβαίνειν 
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διοποὲ ἀοροηὰ οἢ εἰδέναι: ἱἦ Οἢ δοοουπὺ οὗἁἨ ἴδ6 δτιἰ- 
εἷο ἰὲ οου]ά ποῖ Ὀ6 ρδγδιϊοἱ ἰοὸ ἀπέχεσϑαι δηὰ εἰδέναι, 
(θη ποῖον 18 ἐδ Ρᾶγα]] 6] ἰο κτᾶσϑαι, ποι πιιμουΐ 
ἴδ ἀρ οἷο ἀδῃθηὰβ ο εἰδέναι. ΒΕΚΝΟΕΙ, 8668 ἰη ἴδ6 
πγπάοίο ἃ ὕτοοῖῦ ἴμδὲ Ῥαὺυΐ 18 ργοοσοάϊηρ νὶτ 1.86 
δαῖὶς ἰορὶς, ἐΠ6 τό ὑτίχίηρ σου βιτηδιίοι δῃὰ οἰϊμιαχ 
ἰο πιδὶ παϑ ἰδαοί βαϊὰ, 1 18, οὐ [8 6, ὙΠ0]6, ϑυρροδοα 
ὈΥ ἸΔΟΥ͂ (ΟΠ ΒΥΒΟΒΤΟΜ : ἐΐδ διεδυενδίον ΟἿ πιαγγίασα 
ἐξ τῦῦδα ἕλαπ ἐλα γοδόεγυν οΥΓ ἐγεαδωγεβ, ΦΈΒΟΧΕ, 
Βαλβυῦβ [Β΄5Πορ ὟΥ11.80Ν], ἸΥΕΤΒΤΕΙΝ, ΟἰΒΒΑῦΒΕΝ, 
Ῥειτ, ΥοΝ Θξβίλοη [ϑόνεττ, Ατρομβν, ΕἸ ΠΙΟΟΤΤ, 
Υαυοόμαν, ὙΥΤΟΒΟΘΉΎΟΕΒΤΗ,  ΕΒΘΤΕΒ δυὰ ἩΥΠΚΙΝ- 
ΒΟΧ, δὰ τηοϑὲ ΟἴΠ6Γ57}, (δαὶ πλεονεκτεῖν (0 οὔεγ- 
γεαοῖὶ, ἐπ)ωγε) δἰδη 8 πότ, ποῖ ἴῃ 118 υγά ΠΑΓῪ τηθδῦ- 
ἱπρ, Ὀὰς συταί νοὶ Υ οὗ νἱοϊαίοαὰ τηλγγίασθ, 88. ῬΓΟΥ͂. 
τὶ. 39--33 σοραγοβ [86 μοῦ δηὰ (86 δάυϊίογοῦ ((δδὲ, 
βονόνογ, 18 οί ἰο ἀσϑογῖθα [16 δάἀυϊίογον δρσαγαιν  Υ 
85 ἃ, ἰὨ]6[) : φΟΙαρ. 3. βδιι. χἰϊ, (Ὀυἱ ὑπαὶ 8 δὴ ΟΧρΡΓΘαθ 
Ραγβ 6), δηὰ ἐμ6 ἰδης οοτηπιδπάπηθηϊ (οὗ [ῃ0 Ε6- 
ἰοεταθὰ ἀϊνἼβίο)," τ οἢ ΘΙΏ ταοΟΒ ὈΟΐΒ Κἰπβ οὗἁ 
εἴμα, Ῥδὰὶ (ἰἰμον {1 η}.), Βανίηρ βαϊ ἃ Ὀοίογο ἰμδὶ ἴου- 
πἰοδιίοη 158. ΘΟΙΙΓΩΣΥ [0 βδηςι  ολιίίοη, δὰ ἰδογθίογο 
ἴο ἀοά, ΠΟῪ 5068 ΟἹ ἴοΟ ΒΑΥ (δαὶ ᾽ξ που 8 δἰ80 
ὑγοιοσὶ γ Ἰονθ--ἰθ, 80 ἴ0 βρϑδᾶξκ, ἃ ἘτΟΟΩΥ βτρὶ οἵ 
οοη]) ΤΟΡΟΣΥ, δὴ ἰὨΌΓΥ ἰο ἰῃ6 τὶριι 8 οἵ ἃ 
φρύνας ἴμο Ὡρ ἀβοι μος, ἐν τῷ Ἐρ τρρυτῃ που]ὰ 
ἰδθη Ὀ6 υϑοα ΘΌΡ ΘΕ δὲ 641} : “ὁ ἴὰ ἐλδ τηαϊίον " (δαὶ 
τροϊ]ομδαὰ ἰη νυ. 4, ὅ; 2. ον. υἷἱϊ. 11). Οπ δὴγῪ 
οἴμονς νἱοῖν, ἰδ 198 (δουσηῖ, ποτ πουϊὰ ὍΘ 8 αυἱῖθ 
δἰχευρὶ ἰηἰτοαποϊίοη ὈΥ δβδγπάρίοη οὗ ἃ ὩΘῪ δυδ)θοῖ, 
πιιοτοῶ8 ὅσο ἴ[Π6 γάρ οὗ τ. 7 βίον 8 ἱπδὶ ν, ὁ βρϑδίκβ 
οἵ 106 υποϊοδῃηθ58 οὗ ΘΠ 688, 

Αξεΐπδὶ (μ6 148ὲ τοτωδῦῖ, δοο χορ. Νοίθ 2 (οἢ Υ. 
8); ἀκαϑαρσία ἰδ αἰΐ ἱτωρυτίον οὗὁ 116 παίαγαὶ τλβη, [86 
ἐοαιϊπίοῃ οἵ {ἰ Β65})} ΟΕ ἀραΐηϑι ἢ βρίγὶς οονοῖ- 
Οὐδη638 4180 ὈΘΙΟΏΘΒ ἰο 6. Οἱ ὕπο οἵποῦ μδηὰ, ἢ 6 Γ6 
δ ΠῸ Θσϑτηρὶο ((ῸΓ ἃ ραγαῦϊο ᾿ἶκὸ μδὲ οὗ Ναίμδῃ ἰβ 
ποῖ ὁπ6) οἵ [6 διϑοσίθα βρυγαῖϊννο υ8ὸ οὗ πλεονεκ- 
ταῖν; δῃὰ οὐθῃ [Π6 δϑευηαοίοη ἀοοθδ ποῖ ὕγονο Ὑδὶ 
ἴμεθ ἰηϊογργοίοσθ. τ δῦ. ἱπᾶάθοᾶ, οἱοβοὶν υἱονγοά, 
δοιροι ἶηρ οὐθῃ [δ|96 πόουἹὰ Ὀ6 (86 τοϑὶ οὗἁὨ ἰμΐα, 
Τί '6 ἴ0 ΒΔγΥ, ὝΘΓΘ τὸ μή δα. οὗ ν΄. ὃ ΤΩΘΓΟΙΥ ΔΡρο- 
βιἤουδὶ ἰοὸ νυν. 4, ὅ---ἰΓ ποι ιίης Ὀυὺ ἃ ΠΟῪ βἰὰθ οἵ 
πορνεία ποτα ἴ0 οΟΙη6 Ουϊ ΟΥ̓ ἰὑ-ἰ ἤδη τῃ6 δαυϊογουβ 
πλεονεξία ταῦϑὶ Ὀ6 8 οἰδιδοίογίϑις οὗ αὐΐ πορνεία : ἃ 
τολῃ, ἰῃ οἶον τογάβ, τοῦδέ {ΠΟΓΘΌΥ ἱηνδάθ ἐπ τὴ 8 
οἵ δῖ58 Ὀτοίδσγοη : Ὑλῖΐοὶ γαῖ 8 μοῦ ἴ.6 σ486, [ῸΓ [Π6 6 
δ ἸΏΔΗΥ δὴ ἰῃβίδῃοθ οἵ πορν., ΜὨΐοΝ Υἱοϊδίθθ ΠΟ 
δε  οε 8 τἰχῃς οἵὁἨ ροβϑοββίοι ; ἰμδὶ 8 [06 σα96 ΟΠ]Υ 
πη 8 εἰησίς ἀσβηΐϊνθ γοϊδίίοῃ, δῃὰ τηῦδὲ ΘΟῃΒΟαΌΘΏΪΥ 
τὸ ὈΘΘΏ πηθηςἰοποα 88 ϑοιῃθι βίης ΠΟΥ, ποῖ δ᾽ ΡΥ 
88 8 δρροαϊίίοη ἰ0 πἢδὶ ργοοθάθϑ, Ἐγοὴ ΓὔΝΕΜΑΝΝ 
ἷθ Πβοτο ἴ00 Ρυποί!ϊουδ, Ἡ μοι Ομ δοοουηΐ οἵ (6 τό 
δὸ πουϊὰ ἰδκθ μὴ ὕπερβ. 88 οοὐγαἀϊηαία, ποῖ τὴν 
ἀπέχ. ἀπὰ εἰδέναι, Ὀυξ τῖἢ ὁ ἁγιασμός : ΤΌο πὶ] οὗἁ 
Οοά ἰᾳ 1. γοῦσ βαποιβοβίίοῃ, αὐϑιΐηθμοθ ἔζου ἰΌσηῖ- 
ολεέίου, δηὰ δὸ ἕοσί  δηὰ 2. ἴπ6 μὴ ὑπερβαίνειν. 
Βαὲ ἰπ (δ 58 ΜΔΥ ἰδοτο γοϑυ 8 ὑπ6 δὶ ναγμοϑθ οὔ 
πηδεγοίδπάϊηρ ἁγιασμός οὗ ν. 8 ἴῃ [Π|6 ΠΑΣΤΟΤΟΣ Β6Π56 
οἵ εἰαδιιυ, Ἡθογοδδ ἰῃ Υ. 7 ἰδ 8 υπάοταιοοὰ ὉΥ 
ΚΌΧΕΜΑΧΧ Ὠἰ πιθοῦ (Π|10 ἴαῖκο8 ἡ, ὃ δϑ δὴ Ἵσποσίδ. 
Ὅσοι δραϊπεὶ οογοίοτδηθ 88) ἴῃ ἴπὸ ΜϊῸΟΡ 86η86, ἮΥ6 
ὁληποῖ ὕὉ6 ἀτχίνοῃ ἴο (Π18 ΟΥ̓ ἐπὶ ἀσιΐο]ο. 

Ἑτοη ἱἢ τὸ μαὰ ἰο δοκποπίοαρο ἰπ {δ ]8 ἃ β᾽ ἱμδὶ 
Γυρσοάηοδβ οὗ βίγ]6, τὸ δου ὰ γοὺ βαὺ πὶ Ηον- 
ΧΑΥΝ, ἰἰἰαί 106 ὙΟΥῪ δγίἰοϊθ δ ΟὟ ἐπαὺ δβοιιϑί μι ηρ; 
ἈΔΉ δορὰ οἵ ἃ αἰ δγοηΐ πδίυγθ, ΠΟῪ σΟΙΏ68 ἰπ, ΤΩΘ 

4 [1ατἶλιογ 8 Οαξδοδι στα τοΐαϊπα (μ6 Ἐοταδη Οα ἢ 0}16 ἀ᾿- 
δ ξορηὶ οὗ ἰδ ἀοοαΐορτιο, πἰλϊοῖ ἀἰ νὶ 164 ἐδο ἐθπε οοτῶ- 
πευδτορηῖ ἰηέο πὸ 0 τοῦ κθ ὮΡ ἴὉΓ [80 οτηΐβαίοιι οὗἩἨ ἐδ 
δροοεά.--ὦ. 1..} 

αἰ ΒΠΟΌΪΕΥ ἀἰϑαρροΆΓΒ, 48 Βοοὴ δ8 (ἰη γοιάϊηρ) τὰ ρυπο: 
ἰυδία ΒοΙηΘ δὶ ΤΊΟΓΘ ΒΙΓΟΏΡΙΥ αἴον ἁγιασμὸς ὑμῶν, 
δηὰ δραΐῃ δον μὴ εἰδότα τὸν ϑεόν. Τῃυθ (τὶ ἢ 
ΟΒΙΘΕΝ, Ολυνιν, Ζτ ναι, αποτιῦθ, Ὁ ὝΤΕΤΤΕ, 
Γὔνεμανν, ΕΝΑΚ, ΗΌΣΜΑΝΝ, δηά οἴμογβ) 6 γϑοοβ- 
πἷΖθ ἴῃ Υ, ὁ ἃ ΠΟῪ οχμοσγίδιίοη [0 ἃ βθοοηὰ ονϊάθηοο 
οἵ βαηοιβορίΐοη (αἰοηρ νὶ( ΟΠ α 5.0} Ὧ8 16 ἢἤγβι) ἴπι 
ΒΟΙΘΘΙΥ͂ οὗ ἀρδ]ΐηρ, ἱπβίθδα οὗἁ δ. γοοϊκ[ 688 δηὰ Ἵοονϑί- 
οὐϑ ΟΥ̓ δο ΐηρν. ΜΔΗΥ ἰακο ὑπερβαίνειν ΔΟΒΟΙΪαἰοὶν, 
πἰτπους δὴ οὐ͵δοί, νισάμηι αχοοάδνε, ἴὐτμξα: ἰο 
ὅτ ἐοὺ ὕαν; 1]. 9. 60] : Ῥιατο, 26». 866. Α 

αὐ αἴηοο ἴΠ0 ὁη6 τὸ μή ἰΔκ68 {π6 ν͵Ὸ νου 8 οἷοβθ 
ἰοσοίῃον, γγὸ 6}}8}} ἀο Ὀδίζον ΟΥ̓ γϑίοσιηρ αἶδο, τι ἢ 
ΗΌΣΜΑΝΝ, (86 δἀάϊιίοη ἐν τῷ πρ. ἀῃὰ {μ6 οὐ]θοὶ ἴο 
Ὀοΐὰ νΟΡῸΒ; δὰ ὑπθὴ ὕπερβ., ἰο σο δεγοπά, 18 ἴ86 
ΒΆΠ)6 ἐἰΐηρ᾽ 88 ἐ0 ἑαζδ πὸ ποίδοδ Οὐ, γ ΘΟ ΚΙ ΘΘΒΙῪ ἰο αἰδ- 
γεσαγά ; ἷἴὰ Ὑδαὺ ἢ Ἔτοὴ ἰῃ πλεονεξία, ἴΠ6 ἀθϑῖγθ ἰὸ 
ἢδνΘ ΤΏΟΓ6. Τ6 νον 18 ἰγδηβὶ να 4190 ἷῃ 2 ὅν. χὶϊΐ. 
11, 18 ; τῷ σΘὨοΙ Εἰς, [Ὁ τίνι, 88 απ οτιῦδ οσχρί δὶ ἰΐ, 
8 πού δοοογαϊηρ ἴο Νον Τοβίδιηοηῦ υ.86---ποῦ Ἔνθ η ἴῃ 
1 ον. χνυν. 8; ἐν τῷ πρ. τησδῆϑ: ἴῃ ἐῤδ Ὀυδίη 688 
(Βοιι. χνΐ. 2), οὐ ούβη Ἰδνϑυΐ (1 Οον. Υἱ. 1), οὰ βαῃὰ 
Δί ΔΗΥ͂ ΡΑΓΡΓΙΟΌΪΔΓ {{πη6.Ὁ 

ἘΠῚἪν Ὀχοῖδοσ.---ἶἰθ (8 ἰο Ὀ6 υπάετβιοοὰ οὗ 
ὁγοίλουρ ἴὰ ἴθ τι ίάθθῦ βθῆβθ, 88 δαυϊναιοηῦ ἰο 
πλησίονἢ ἸΤῶδῖ, Βονόνον, ἰ8 σΟΠΙΓΑΤΥ ἴοὸ [86 υϑᾶρθ. 
Ενοη ΤῊ ἀθηοίθϑθ ἃ πηοροὺ οἵ ἴῃ ρθορὶθ οὗ ἀοά. 
Βυΐ 5ῃου]!ὰ ὑ}ὸ ᾿ἰπκϊἐδιίοη, 88 ἰῃ Ὀουΐ, χα, 19 8α., 
ἱμαϊσαῖθ ἃ αἰ οόγοησοθ ἴῃ {1|Ὲὸ ἰσοδσηθης οἵ Ὀτγοίμγοη 
ΔΠπα οὗἁὨ ΒιγβηροΓΒ ̓  ΒΥ ΠΟ Τη68η8; ἰξ 068 ποὺ 60ῃ- 
βἰβίὶ ὙΠ (86 οοπίοχί, [Βαῦ ἴμο86 ὙΠῸ ἀγὸ ποὺ Ὀγοί!- 
Το Βῃου]ὰ Ὀ6 οἰμοννίβο ἰγοαύθα (οοιρ. οἷ, 11}, 12); 
Ῥδμ], Ἰοοίκίηρ βιὰ ρ}} δἱ (86 ἱπίογοουτθο οἵ Ο᾿ τ ϑι 1805 
ὙΠῸ οπο δηοίδου, γοαυΐγοθ ἐμαὶ [Π6 δᾶπι6 βῃου]ὰ Ὀ6 
ἔγαίογηδι, δῃὰ 1186 υ865 16 πϑῖὴθ οὗἨ ἁ Ὀγοῖποῦ 88 δῇ 
Δυρυπιοοΐ δραίηβὶ ὈΠΌΤΟΓΠΟΥΙΥ Οὐοστοδολίησ  αἰΐοίο. 
σία ζιυρίεπάα ἰγαπεσγενδιοπέδ, ΒΈΝΟΕΙ,  ᾿ιι80 848. ἴῃ 
1. ον. νἱ., πίθγο ἴῃ Πἢπὸ τηδθοῦ ὑπ6 ἰγαηδί ἰοη [ΤῸ Πὶ 
[ογηϊοδίίοη (οἷ. ν.) ἕο οουοίουβηθβϑ ἰ8 ὈΥ͂ δαυηβοίοῃ, 
Πυνγίοα δῃὰ δῦγυρί, [ἴῃ οἵδον ρ] 8068 αἰβδὸ ᾿αιὶ ρυῖβ 
οἷοβο ἱορθίμογ ἐλεδὸ ὑπο σαρὶϊα] νἱϑοϑ, ΕἸρὰ. ἷν. 19: 
γ. 8, ὅ ; ΟοἹ. 111. δ. 

Οομδετηδίίΐοη οὗ ἐΐὸ παγηΐης : Βϑοδλαβο {μπδῖ 
(Βοιι. ἱ. 19, 21) ἴδο Σοσὰ (Βενοει,: Οὐγίδίνα 
7μάεα) ἰδ δὰ ΘΈΡΟΣ (υἱπάδΣ, οπι. χἰϊ, 4) ἕο σ 
Δ}1 ἴδιοξο ἰἰηρη; [Π6 τηοβὺ ἀΐνοσβο ϑἰηβ (βυ 5 Ὀοί- 
(ον, ἰἢ ἰὴ6 ῥγουίουβ ἀϊβοουτβθ ΜνὰΒ αὖ ἰϑαϑὶ οὗ ἵνο 
Κἰηἀδ οἵ βίῃ, δηὰ ποῖ τπγοὶυ οὗὨ ὑ{πνῸ ἴοττηβ οὗ ἰδ 8 
ΒΑΙΏ6 8}: ΘοΡ. 1 ον. τ. 11; νἱ, 9, 10; 6α]. νυ. 

19 βαη ἢ 

ΒΊΣΕΥΡ οὐπέγα, Ἐπττοῦττ: “ΤῺ οἷαῦδο ἰβ τοῦ ΤῊΟΓΟΙΥ͂ 
ῬΟΓΙΆ[161 ἰο [π6 δἀϑπαγίσοιιβ εἰδέναι, Ὀὰξ τονϑσίθ ἴὸ {10 Ῥχθ- 

ἁγιασμός" (ΕΙΙΙΟΟΤΥῪ οἱ {πἰ8 Ροΐῃξδ ἀρτϑοΐης πἰιὰ 
ΤΥ ΝΕΜΑΝᾺ), “οὗ προ ἐξ Ῥχοδοηΐίβ 8 βροοΐβο οὁχοι!ρ  β.» 

Ὦ ΙΩΟΙῸ ἑτωσηθάϊαίο! Υ ὌΥ {Π9 δοοοηὰ Ῥᾶσγὺ 
οὗ γοσ. 4. ΕἾσεί, πορνεία ἰδ ρα τὸρ τυρόν [6 8 ποῖν ᾽39 

ἢ, ἀκαθαρσία, νοτ. 7 : (γ) ἴο τὴδσ [ οοῃίοχτιδὶ 
ΕΣ ἃ Ἰαει Ὑ ἱπίσοᾶνοθ δα ἘΚΡΕΘΕΝ 80 

Ἰλαῖὶ τα νοηᾶον ἰπδΐ βοοᾶ Ὡᾶσῃοδ 

Β ) 
ΤτΟυΣ Τταμεϊδίοσβ, 20] πίη ἐποὸ Πρ ορθ᾽ ἈΪΌΪ6, ϑοότα 

ἴο ανὸ ἴβδίκοῃ τούτων 88 ἷπθ, ἴοτ [86 ἐτάμθρτοι 
ΟὝ κισα, ΒΔ πὸ ΒΠΔΒΡΡ, ΟΟΝΥΒΕΛΒΈ), ΟΥ ΖῸΓ πὸ Ἰγατοὰ 
φαγεθαο. Βυΐ ἴμο οἴξπος οἱάος ἘΠ α 58 νογαίοηδ μανῷ 



θέ ΕἸΒΒῚ ἘΡΙΠΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΕΒ ΤΗΡΒΒΑΓΟΝΙΑΝΗ͂, 

ΕἸνου δ ΨΜὙὸ 8]δο ἰοϊὰ σοῦ οὶ 
ΓΘΓΟΙΥ Ὀοίοτο ἐμ 18 Ερίδι]6 ; (αὶ ἰάθα 1168 δ ΡΥ ἴῃ 
(6 δοσδὲ (πθη τὸ ποτθ τι γοῦ, ογθ ἴθοῃ ΟἿΣ 
ΟΥ̓Δ ἰοδοίηρ 28 ὑθὸ πὸ οἶβδὺ οδοὶ): Ὀυϊ [Π6 προ 

. (ΟΡ, προλεγω ὙΠ} προεῖπον, 64]. ν. 21) οοπίαϊῃδ ἃ 
τοΐσγθηοθ ἴο [Π6 00 οἵ Ομτίδὲ ἴο ἱυαὰρτηρηὶ : 
“Ροίογα ἰδ ὮΔΡΡΟΠΒ:} διὰ (ΌΥ̓ ἯΔΥ οὗὁἨ οοττοῦοτα» 
του) ΖΘ. οαιδοὰα (οὃ. ἰϊ. 12 [11]} Ὅαχτιν: 
ἰαπία επὲρι ἐεἰ λοηιέπωηι ἰαγαάϊίαδ, υἱὐ πἰεὶ 

ἱ πμὶΐο αἱσὲμὲ για οὶὲ φοκι, ἑαπραηίεν, 
ὅ, (Υν. 7, 8.) ἘΣ αοἀ ἀἱὰ ποὶ ΟΔΙ]1, ἃς.-- 

Ὑ͵μδὶ ργοτηριοα ἐΠ6 ὀχμογίδιίοι, ἃ γοίυγη ἴο (ῃ6 ἔπη» 
ἀδιηθηῖϊαὶ ἰάοα οἵ νυ. 8. Τηὸ οὔἴδηρο ἔγομι ἐπί ἴο ἐν 
ἷβ ποῖ πίιμουΐ ἀθείχῃ. Τηδ ἔοττωθν τηΐζἢν ῬΟΒΕΙΌΥ 
τηδτὶς (06 οοπάϊιίοσῃ : οπ ἐδ "ἃ οἵ. Βυΐ ἰο 
ΒΟΟΣ ἃ ρτουπᾶ, ἜΘ πῃ ἃ πορδίῖνθ ῬδΥ, ἀοεβ ποὶ 
δοοοτὰ πὶ ῖῃ [806 ἴγοθ ὕτδος οὗ ἴ6 οἂἂἱὶ, Βυΐ, δῖ ποθ 
186 Ῥυγροθο οὗ δὴ δοϊΐοῃ ἰδ ἔμ τοῦτο οὗὨ ἰΐ, ἐπί 
ΤΩΛῪ 8180 ΟΧΌΓΕΒΘ 70. ἐδ6 ῬΏΡΡΟΔα ψ λας ἴεσο ειὲ 6286. 
πα, Οα], τι 18; Ερὶι. 1ἴ, 10: ἍΙΝΕΕΒ, ὃ 48, Ὁ. 
 ΣΒΕΤΕΕ δηὰ ἸΝΊΣΚΙΝΒΟΝ : ὁ ὁη ἴδ6 υηάογαίδπαϊης, 

οἵ" .--.1.}} Ἐν, οη ἴ:6 ΘΟὨίΓΑσΥ, ἰβ ἱπίοτηαὶ ; ἰΐ 
ὨΙΔΥ 6 ππαοιβίοοα ὈΥ Ὀτγου]οαύδηοθ (ἐπ ογεν ἐο δὲ 
ἐμ) 88 ϑαυϊναι θη ἰο εἰς (ἽΝ κα, ἃὶ δ0, ὅ ; 1 Οον, νἱΐ, 1ὅ 
ἩΐῊ Οἱ. 112, 16); Ὀὰϊ αἷ8δὸ οὗ [86 δϑβοπίίδὶ παίυγθ 
οἵ ἰ86 καλεῖν (Βεκοκι,, ΗΟΡΜΑΝΚ) : ἴῃ [86 ΟΥ̓ῈΡ δηθὰ 
ορογαϊίου οὗ βαποι βοδίίου {πὸ καλοῖν οχἰβιθὰ ; (Πδὲ 
28 ἴἰἢ6 οἰοιπῃοηὶ ἴῃ πῃϊοῖὶ {π6 καλεῖν τηογο, Τδ0 
ἈΡοβίϊα ἀοϑβ ποί {πη 80 δρϑοίδ!ν 88 πὸ ἀο οὗἁ βδῃο- 
Εἰδοιιίοη ἃ8 ἃ Βταάυαὶ δβυθάυαὶ οὗ [116 Βορῇ, Ὀυΐ ᾿ξ 18 
ἴον πἶπη ΒΟρΑγΓΘΙΟἢ. ἤγοσῃ ἴΠ6 που] ἴος Οοὐ, {Π6 Ὀοίηρ 
τηδ6 ρατίμκογ οἵ ΗΪ9 βιρίγί ; ἐν δ δ]. ἱ. 6 ; ἘΡΒἢ, 
Υἱ. 4. 

ὙΜοσοίοσο ἔδοη 86 ἰμδὶ ἀδϑαρίβοϊ [γολοοί- 
εἰλ] . "--Οἀδετεῖν, ἰο ἐπυαϊααίε, ἰγεαί αα πεῖ; τλοῖθ 
ΤΆΓΕΙΥ ὙΠ} 8 ῬΟΓΒΟΠΑΙ ΟὈὐθοῖ : ἐο γεεοί (6 χ. 16); 
ἴῃ [86 ϑεοριυδρίῃν ἔΓδα ΘΒ ἤοὸσ 22. [8. χχί. 2 ; 
χχῖνυ. 16. Τὸ (ἢ ρατγιἰοἱρὶθ θοπ8 ΒΌΡΡΙΥ ἐμέ, οἴἶδο δ 
τοῦτο, τὴν ἐν ἁγιασμῷ κλῆσιν, τὰς παραγγελίας (Ὁ. 
2), ποῖ ἱποοσγϑοῖ 88 Ὧῃ6 8686, Ὀπὺ ρτδῃ)- 
Ταδ  ΟΆ}}γῪ ἰδ ἰ8 Ὀοίίον ἴο ἴα ἰὺ {τ} δὲ Ὑ εττε, 
ΤΌΧΕΜΑΝν, ἤουμανν [Ψ9ΌὙΕΤΤ, Αὐροδῦ, ἘΜ1ΊΟΟΤΤ] ) 
88 πἰτπΠουΣ δὴ οδ͵οοί, βυθδιδηιί νον : ἐῪδ 
ἔων, Ιῃ Ἡμδὶ ΓΟ]]ΟΒ τὸ τηυϑὶ ποὶ ἰδκθ οὐκ 
οἵ οὐ μόνον, ἩὨΐοΐ ἩΟΔΊΚΘἢΒ {μ6 οτος οὗ {Π6 δβίδῖο- 
τηθηῖ, Ὀὰὲ ἰδ: ΤῊΘ τρδη, ἱβτουσῖὶ ποῖ (6 οΟμ)- 
ΤηΔη5 ΘΓ οοηγογθὰ ἰ0 τι, ἀ068 ποῖ ἜὐΘ ἢ ΘΟΏΙΘ 
ἰηΐο υἱοῦ ὉΥ ἴῃ βἰάβ οὔ (6 ἀδδβρί βίης οὗ ἀαοά, ἔγοπὶ 
ὙΠΟ ΠΟΥ͂ Βρεΐϊηρ. [Ι͂η τπ0 οδόθ οὗ ἄνθρωπον, ἴο 
ὑπΐοἰς νὶἰ (Πσυμενιῦβ, Ῥειτ, οὗὨἩ [6 ογοστοδομϑα 
Ὀτγοίπον, ν. 6, οὐ ούϑῃ πὶ ΗΌΡΜΑΝΝ οὗ 86 τηϊδυδοα 
ΜΟΙΏΔη, 8ηα ἰδο Ὀτγοίδον ἰηϊυγοὰ τῃγουρὶὶ οονοϊουβ- 
ὯΘΑΒ, 8 8ι}}} τῶοτὸ ουνδ οὐ [16 νγ.ἢ 

πὰ ἰμ6 δααϊίου: Ὡῶο (αἶβο, ᾧ τοχοίδον στ (6 
οΔ}}}πρ) αἰ νοῦ (οοπεϊπυουβν), οὐ ζᾶ (υη06) ἘΠῚ 
ἩΙΘΙ͂Υ Βρίσίς πῖο γοῦ, [1658 (Π6 οἰΐϊπηαχ οὗὁἨ 186 
οχϊιοτίαιϊίοη,. ὙΥΤἢ [ῃ6 τοδαΐηρ, μπέο μα, ὁη6 τϊρῃς 
τπΐηκ οὗ ἴΠ6 Ανροβίϊθα, πο βρϑᾶῖκ ἴγοιη ἴ6 ὥὸρὶτις 
1 σον. νἱΐ. 40), Ὑΐοϑθ πογὰ ᾿ῃογοίογο ἰ8 ποὲ ἴο Ὀ6 
οϑρὶβοα, οὗ διζαίη (βίῃηοϑθ {{Π|8 δροϊοχοῖϊς ββϑίγαησθ 8 

Βογθ ὑπο ]]οὰ [ογ) οὗ ΟἸ γι ϑιϊδηβ ζ ποτα]. Τῆθ Ὀοῖ- 

ιιο ποσὰ ἐλένρε, δῃ) ἃ Ὡϑασὶν 811 οοτωσωδιίδίοσ δρτοὸθ ἴῃ 
τολκίσι [068 ῬΓΤΟΏΟΏΏ ὩΘΌΪΟΡ.-- ΟἿΣ δυϊποτ 5 τοτλδσῖκς ΟὨ 
πάντα ταῦτα--Ἰτηλὰθ ΠΘΟΠΘΘΕΣ ὉΥ ἴδοδθο προ ἰδῖκθ ᾿ἷδ ν᾽ 9 
οὗ τὸ μὴ ὑπερβ. κιτ.λ.---18 οὗ πὸ ποίμϊ. ΤΕΥ ΤΥ τοὶ ἴπο 
Σοΐδσοιιοο Ὀ6 ἰο ἔδο γασίουβ ζόστωϑ οὗ β66}}γ Ὁποϊθαῃσιοδα ἴ--- 
2.1,.} 

 ([Εδο Οτἰεἶοδὶ Νοίο 11..--.. 1,.} 
1 ΙΙΟΟΤΕ : “ἃ παΉ, ἀην πιαΉ, ἩϊΕ ἃ ἰαίϊσηὶ ΣΘΙΌΣΘΟΘ 

εν το ποῦν ΝΘ ΜΗΕΕ ΘΝ ο ΔΌΪΒΟΣ 8 ἷπ 186 ἐσαποϊδίίοῃ. 
βοὸ Οτἶθου! Νοίο 12. Ὑ. {ΖΜ} 

[6 αἰξοείϑα ὑμᾶς, Βουονον, ἰ8 ΤῸΣ ἴδ6 τοδάοσβ: Ηξς 
Ἐπ (ον ξανο) ἰηίο γχοὺ [ἐπ σμοῖ λὲέπείν, ἴον εἰς 
μᾶ2} Ηΐ8 ϑρίνῦ, 10 Ηοἱγ βρίγιι, το ἱποΐίοθ ἰὸ 

δα:ποιβοδίίοη, ἰο ἀπο] ἰῃ γοῦ ; δῃὰ ἴθ (ΒΕ Ὕ Εττε, 
Οιϑηῆλῦδεν), δίοπρ τὶ (6 οοπιδηἀπηθηΐ, {π6 κἱδὰ 
4180 οὗ ἀϊδοογῃσηθηῖ, 1 απιϊπαιίοη Γπγουρχὴ ἴ6 Ῥγορἢ» 
οἱϑ διῃοιρ γοῦ (οἷι. ν. 20), δηὰ 88 αρίτις οἵ ἀἰβοοσῃ- 
ταθὩς ἴῃ γΟΌΓΒΟΙν ΕΒ (οἰ, γ. 21), 80 ἐμαὶ γ6 δἴϑ δῇ!6 10 
ἡπᾶρο Ὑδοῖποῦ 1 δροθαὶς ἔγοτ ΤΩΥ86]---860 (Πδὲ γ6 δΣ6 
ϑεοδίδακτοι (ν. 9); δηὰ ἰδυ8 ἰ0 γοῦυ, ΤΏΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, 58Π0- 
ἐἰβοδείοη 8 πηΔ46 ἃ ροββί Ὁ]0 (πϊηρ,, [Ὁ δυγοῖν γ6 δτὸ 
ποῦ ἰῃ γναΐη σοοοϊνοὰ Ηἱβ Ηοὶν ϑβρίτιε (Επται.Ρ):; γ6 
ΔΙῸ, ἰδογοίογο, αδἷϑὸ [86 Τοῦ ἱποχουβαῦίο, 1 τὸ ἀ6- 
δρίὶδο Ηἰἷβ σοπηηδηθτηθηΐθ, ρτίανο ἐμθα ΗΟΙΥ ϑρ γε, 
δΔηὰ τοαϊδὶ Ηἶΐβ αϊδβοὶ ρί'ς (Ερδ. ἦν. 80; ΓΌΝΕΜΑΚΧΝ, 
ΒΟΥΜΑΝΝ) 

ΦΟΟΤΒΙΧΑΙ͂, ΑΝ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. (. 1.) Τθετα ἰ8 ἀδῆρον ἴῃ Κηοπίηρ [86 πᾶν] 
8 ποῖ ροίΐηρ ἰογπασὰ (96 1268 ἱ. 32). διαπαϊΐης 86}]} 
ἰοηάα ἴἰο0 Ὀδοϊκα!ἀΐηρν. Τμα Ροϊπὲὶ 8, [0 ναὶ οοπείηυ- 
ΑἸΪΥ, δίορ ὈΥ βίβρ, δὐύϑθῃ ἴ0 [06 τηαγῖζ, ΟἸΠΕΥΘΟΣΤΟΝ : 
ΤΏ οαγίδ γοϊυ ΓΒ τότ δα ἷἰθ ρίνϑῃ (0 1ϊ,.-ΒῸὶϊ (}}}8 
88 ἔγυϊξ, ἴγοσα ἴ6 ᾿ἰνης ἴογοο οἵ {86 δοϑὰ ; ὯὨ0 ορέγα 
διρεγεγοσαίἑοπδ. ΤΏ τὰ περισσεύειν 'ἴΒ ΠΟΐ ΔΗΥ͂ 
δοϊϊης οὐοὸσ δηὰ δῦους [86 σοπητηδηἀτηθη(8β (Υ. 2), Ὀαὶ 
ἃ. ΤΠΟ0ΓῸ 8δη4 τηοτὸ ἩΠΠ Πρ (Ὁ] δ᾽ πιοπὶ οὗ [86 οοπμτηδηδ- 
Ἰηθηῖ8. ΖΜΊΝΟΙΙ : ΝῸ 086 οδὴ ἰἰθσ 6 ρογίοοϊ, δπὰ 
Βα {πδὲ δβίδηάδι, Ἰοὺ ἰτὰ ἰδκο βορὰ Ἰοδὺ Ὧθ ἔ])}, 
ῬΑ Ϊγ νῷ [811] δῃηὰ βίῃ : 1οῖ πιὸ α͵δὸ ἀδ 1} διίβε.-- - δὶ 
τοαυΐγοβ δὴ οσνὸν ἴγοβϑ οχῃογίδιίοη δηὰ δαϊηοηϊ ἰοῦ ἴῃ 
186 τηΐάδὶ οὗ το ἔπἰνο ΠῪ οὗ δῃ "8 ψϊοῖ Ποοά- 
Ἰοβαὶν ἀεβρίβοβ ἴπ6 ἰυάρτηορηΐ οὐ οί. -- ΕἸΕΟΚΕ: 
ὝΘΩ ΟὯ6 [88 οποθ γϑοοϊγρα ἴτοσῃ δῃοίῃοῦ ΒοΟΙΩΘ- 
(εΐηρ Ρογίαϊηἷηρ ἴο ἱπβισυοιίίοα ἰη {Π6 τηλίίοῦ οὗ 88]- 
ψαιίοη, {8 ΤΌΓΠ8 ἃ [6 ὈΘΙΝΘΘἢ Ποδείδ, διε ταὶ ΟὯ6 
ΤΩΔῪ ΠΟΡΟ ἴ0 οὔεοϊ ἃ δ8ι}}} {γ᾽ δάνδηςο. Α ποτὰ 
τοοοίνοά στ ἰόν ἰηΐο ἴΠ6 Ὠδαγὶ οομπηηθπηϊοδῖθθ ἰὸ 
ὯΒ 8160 δὴ ἐϊηρυΐδο ἴο Ὀθοοὴθ οὐΥ̓ΘΓ ΤΩ ΟΓῸ ρογίθοϊ. 
[Νάττηεν ΗΚΝΕΥ;: ΤῊ Αροϑίὶα δυσὶ {πο πὶ ποῦν ἴὸ 
να κ, ποῦ ΠΟῪ ἴὸ ἰΑἸκΚ.- - ραν ΟἾΑΚΚΕ : Θοα δΒοῖβ ἢῸ 
δοωπάε ἴο ἴΠπ6 δοτηπιυπίοδιϊομθ οἵ Η]8 δὰ 
ϑρίγιε ἰο τἤθτὰ ἐμαὶ ἀγὸ [δἰ], Απὰ 88 {ποτ διὸ 
ὩΟ Ὀουηᾷβ ἰο [Π6 σγαοέδ, 80 ἴποτα κῃουϊὰ ὈΦ ΠΟΘ ἴο 
[6 ἐχεγοΐβε οὗ ἴΠΠ086 β,Το68.---ᾧ. 1.] 

9, (Υ. 2). ΒεΧΟΕΙ, στϑτρατῖβ, ἰμδὶ πῃ ἴΠ6 Ἐρὶεῖ169 
ἴο 1ῃ6 ΟἿΪΥ το ΠΟΥ Τουπαάοαὰ σὨ το. αἱ ΤΠ ββδ] οηΐοα 
[6 Αροβῖϊα βρϑαῖβ γοαυθη!} ν οἵ ͵8 σοηχηδηὰδ:; Ὀὰϊ 
βοϊάοπι ἴῃ ΕΡρίβι!οδ ἰο ομυγοῖοδ οὗἨ ἸΟΩΡῸΓ διδηαϊηρ. 
Ενδηρο]ῖς8] ἤροδάοσῃ 8 "0 δηςπομϊδηΐβιη. Τ|16 ογὰϊ- 
ὨΆΠΟΟΒ οὐὗἩ Οοἂ τοαυΐγο ἴ06 οὐοάΐϊοηςο οἵ δι, ΑὮὉ- 
80] υῖθ δυϊοῃοιιῦ δηὰ ογοαϊυγοϊ !οοά ἅτ τυ ]}}Ὁ 
ἱγγθοοηοδῦ]θ. ΤῈ ΜΑΥ ἴο ἔσο ΟὨτίειίδῃ ἰγθθάοσο 
1165 τῃγοῦρῃ ἴῃ6 οὐοάΐοηος οὗ [αἰ ἢ. 

8. (Υ. 8.) βαποιβοδίοι 'δ βϑοραγαίϊου ἔσο 86 
τηΐηρθ οὗ ἔπ που], ρυγίβολιίοη ἴσγοπη 1Π6 ρΡο]] αἴΐοη 
οὗἩὨ {0 Βοδῆ, (Π6 Βυγγοηάον οὐ οΟὔγβοῖνοβ 0 [86 Β6Σ- 
υἱοὶ οἵ ἀοά, ἰο ἴπ6 ἀοχηϊοΐοι οὗ (ἢ6 εκρὶγὶς. οὐοῦ τΏ 9 
βΒοδῖι, ἴου ἃ ρῦᾷγο οἤεγίηρ ἴο αοὰ ὙΠ0 ἰδ ΠοΙΥ, [μὲ ͵5, 
ὙΠῸ δϑϊὰθϑ ᾿'κΚα Ηϊπβοὶζ, δαθουιίηρ Ηἰπηθοὶ πῃ 8 
δρ᾿ γἰ δ] γ, δηὰ Ἐπογοίοσο ἩΐΠ δὴ δΌβο]υἱθ δαυροτίον- 
γ, πος ΟἾΪΥ ἴ0 Θνογυ πη ἰπηρυτο, Ὀὺϊ ἴο Δ}} {μιαὶ 18 
ογοαϊοὰ, [(ον. χὶχ. 2, Ὗὸ βὲδὶ} ὍὈ6 ΠΟΙΥ, [9 1 δηὶ 
Ἠ0Ἶγ..-ΕἸκακκ: ὕπάον ἴπ6 ἱπηρηβο οὐ Ηΐβ δρί τς 1 
Ρογνδὰθβ {Π6 τ οἷο σηδῃ, 80 (μδὶ 411 ἷ8 βόνοῦβ δῃὰ 
ΤΟΙ ΟΓΒ ἃΓῸ οοουρίοα ἴῃ [86 δογνυΐοθ οὗ σγβηίθουϑ- 
ποϑα, Τὸ 8 ροΐϊπϊδ οτϑὴ ἴπ6 οἰηοίίοη οὗὨ ββσηθ, 
ὙΠοΡοΐὶῃ ἰ8. ρτοοϊαἰ θὰ ἃ οοηβοϊουβηθ88 οὐὁἁ ἴπ6 [4]}, 
δῃηὰ ὁ Ἰοηρίης δίνοσ οτὔίρίμδὶ πῃ βοοθῦοθ.---ἸῊῈἙ ΒΑΜΕῈ: 
Ἧς τηυδὶ ποὶ γορανὰ βδηοι δοδίίο δὲ διιοῖ ἃ ἸΟῪ 
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Υἱείθο, ἰδὲ ΟὨΪΥ ἃ ΨΕΡΥ ΤῈ 810 στοαυϊγοα ἰο βἰγῖνθ 
εἴνον ἰς (οοτρ. ΗΘΌ. χὶϊ, 14 

4, (γν. 8-6.) 76 πὸ 
ποστίησ διχοϊηβί δίηβ, Τ[ὸ ροβροὶ ἀο65 ποὺ ουϊ 
ΟἿ᾽ Ἰδρίο.Υ δὲ ομθ ὈΪΟῪ 41} ἀδηρονς οὗ δβεἀποίίοῃ, 
Οτοαθ δἰ ΟἹ ΟἿΘ δἰάθ, στοδαὺ πογκίηρβ οὗ ἴθ ϑρίγὶς 
οὐ 86 οἱ 6 :---ϑυο ἢ 8 [06 το ΣΕΥ ΘΟὨίΣαδὺ ἴῃ (ἢ 6 
μηϊῶτνο ομαγοῖοθ. Νοπδάλγ8 Θυθυυ  ΐηρ᾽ 15 Ὀγοῦρ ΠΣ 
τουοῦ ὩΘΆΓΟΣ ἰο ἃ ἰαγοὶ]. Βοβίἀθβ, (6 ἰιβὺ οὗ ἴΠ6 
Ποεῖ δηἃ [86 ἰὨϊγαὶ ἴον ραΐῃ ἀγο 186 οαρ τα] νίοθβ, οὶ 
Ἰοοτοὶγ οὗὁὨἨ ἁ ιοοϊποηίΐίδβηι, Ὀμὰΐ ἴο ([}}8 ὙΟΓΥ͂ ἀΔΥ 68ρ6- 
«ἶλ}1γ οὗ 50 ΤΩΔΠΥ͂ ἃ γἷοῖ σου ΓΟ] ἐοῦνῃ. 

δ, (8--ὃ.) Θομβυα εν 18 8 ρΘου ΡΥ ρον νι! 1υϑὶ 
οἵ ἴδ0 παίαγα] τοδη, δηὰ βίγῖνοϑ δραϊηβῇ βαηοϊ βοδλίίοῃ, 
φεῖδι Ἰασχίογ δοοουμὶϑ ἰΐ 8 τηδίϊοσ οἵ ἱπα  ΒόΌγοποα, 
ὍΠ]638 Βοῖὴθ τίριι οὗἨ πραϊ]οοὶς 18. ἰπΐγίηροα ; ὨΔΥ͂, ὉΥ 
ἃ τεοίργοοδὶι ἰμῆυθποθ οὗ ογσοὸς δηὰ ἰυθῖ8 (Ερὶι. ἷν. 
42), δὰ ἱπ ΘΟὨΘΘαΊΘΠ6Θ Οὗ ἃ σ]οκοα ἱρποόγβηοο οὗ 
ἴ)ο ποὶγ αοἀ, μοαιποηίβπι, ἢ 116 ἀοἰ της 1Π6 παίαγαὶ 
ἱπδποξ, 5δῃ σι 008 ΟΥ̓́Θ 8 “ΠΟΥ " ἀδΌδΔυοΠΟΡΥ, δηὰ 
δας ἐσθ ἴο ἐδ τηοβὺ υπηδίιγαὶ δοσοϊ δι οἢ8 (οοπιρ. 
ὯΥ διδοομγες οὐ ἐΐλδ οαἰϊίηρ οΓΓὙ ἐλδ ργορλεί ἤζϊοδβεα, 
Βιοοε) Ευοῃ [16 ΠΟΌΪΟΣ ὨδαιΠΘΏ8, 6. 5. Ῥίατο ἴῃ 
6 Ῥοδίειπι, ΒΟΙΔΘΌΣΩ68 οοταηθπὰ ἴῃ (Π6 ΜΪ86 
ἴδηι 88 ἃ ΒΌὈΙ] η6 οοπίϊποησα ἐπὶ πῆ που σ ΐοἢ ἃ 
Οήβεαη ψόσο ὴὸ ΟἸγιβιίδη, τ ]6 ΠΟῪ δροαὶς οἵ 
δὲμβτη οἴ (ὨϊησΒ τὶϊπουῦ ΔΩΥ͂ ΠΟΙ Δ οστοποο, ΗΟ 
[δοῦλα 18 (μοῖρ ργούθϑι ούϑῃ δραϊηβὺ ρϑάογαβι 1 Αῃά, 
δῦΓ δηουσὶι, Ὑμδὺ 4 βίδίβ οὗ τη ηρ8 νγὰ8 ἐμαὶ οὗ [Π6 
Βοηδὴ ποιὰ αἱ ἐμαί ἰ6 1 Α αὐἷϊε ἀἰδεγοηΐ βρὶ τὶν 
οἵ εαγιοβῦ ορροβίιοη τῦβϑ Βῃοσῃ αἰγοδὰγ οὐθῃ ὉΥ͂ (Π6 
ἰὲπ οὔ 186 ΟΙὰ σονοηδοὺ (μον. χΥὶΐ, 80. θουΐ, χχὶϊ, 
41: χσὶϊὶ, 17); δηὰ {86 ροβρϑὶ ἱμογουρῃ]Υ ΘΠ ΌΓΟΘΒ 
[6 ἀοπιλπὰ [ῸΣ τοϑϑίδῃοο δυὐϑὴ ἴο [6 ΒΘΟΓΘΟΥ͂ οὗ ὑπ6 
ἰδουρὶι5 (Μαιι, ν. 28), Οὐ οὔθ οσολβίοῃ ἴμ6 Αροϑβι!θ 
ἄρρθαὶδ ἰὸ (π6 ΟΠ γίδιϊδη 86 η86 οὗὐἠ δοποῦ: Υο π|}} 
ποῖ, διγοῖν, ἴδιο [Π6 ΤΟΙ Ό6 ΓΒ οὗ ΟἸγίδι, δηα στρα 
ἴμοτα ἐπ6 τηϑιθθγ οὗ ἃ ματὶοὶ (1 Οου. νἱ. 10): δηᾶ 
ἴδ ἀραΐη 88 ἴϑσ: 8 Ὑ1} ποῖ ὃθ Ἡ]Π]Πην, 1 Πορθ, 
Ὦ ᾿ἵνὸ 88 ἀο 9 Βοαϊβοῃ ἢ ϑὅυ0ἢ. δαγηοῦ οη8 816 
δ.}} ποοραρα ὈΥ̓́υβ., ΕῸΓ {(Π6 ῥτοναιηρ ἸομΘΠΟΥ 9 
ἴο [δἰηἰς ἴδ ἴοο ἐκ οὗἨ {Ππ|ὸ ΗΘ5ΘΏ]Υ ᾿αδβῖθ, υἷος γοῖ 
ἊᾺΓ ὡραίηπί [Π6 8ου].---ΕΙΈΘ Ἐπ:  ΒΘη ἃ 8ί81]6 ΟἸγὶϑ- 
δοΐιγ 18 ΟΥ̓ΟΡ ἈΠΟῪ τουϊγηρ 411} Πολι ΒΘ ἶβιὶ ὑδη 168 
ἴῃ ΟΡΕΓΆ9, ΪΔΥ͂Β, πον οἶδ, βθδιη Ὁ] Ρἱοίυτοβ δηα ἰπ)- 
δροδ, ἴι [8115 δσαῖπ 1 νίβα, δίοηρ τὶ ΘΠ ἢ ἰΒἢ 
ἀῃθο] οἵ, ἱπίο ποαι Βοηΐβἢ [Ὁγη οι] 0Ὲ.---Ἴο βυθάυθ ἱὲ 
6 ποὶ Δῃ αἴἴδίν οὗ δ βἰηρὶθ γϑβϑοϊυἰΐοι, Ὀαὶ οὐ οοῃ- 
ἄπυοτδ ρτγϑοὶΐς6.---ΟἨΕΚΥΒΟΞΤΟΜ : οὗἁ δὴ δαγηοϑὶ ἀἶδ- 

ἶ οὐπάρὰ ἴῃ 4 Κπονιθῦζα οὔ ομϑἶῖβ ΟὕΤῇ 
ὈΟάΣγ ἀπά πιοηϊαὶ ἀἰβροθὶ θη, ἀπὰ βιονίηρ ᾿ἰ86] ὉῪ 
Ἄοδπίίοη πῃ ἰπίΘΓοΟΌΓΒ6, δυοϊάδποο οὐ 4}1] Ἰθηιρίδι 08, 
οὗ δῖ παρουτγγ ἴῃ Ἰοοῖκ, σοβίαγο, τουοὶι, οὗἁ 8}} βοάυο- 
τε τοδαϊηρ. ἩΠΙΘΡΘΌΥ (6 ον] ἰγοᾶϑαυσα οὐἩ (06 Ποαδγὶ 
δ εηἰασρϑα, ὈΥ ἰαγίῃρ μοϊὰ οἵ 6 Ὀἰνίηθ μοῖρ, τὰγῃ- 
ἰπσ ἰο δοοουηϊ ρμαϑὲ δσρδηδησοϑ, Ῥούβονογαιοθ ἴῃ 

γεογ, βοσίουβ οοηιοιηρίδιίοη οἵ ἱπ6 βῃοτγίηρβθ οὗ 
[6 διὰ 186 ρτϑοϊουβηθεθ οὗ (ἢ δου 168 νουοἰιϑαζοὰ, 
ΌΥ ὀχογίησ ἰῃ6 βαῖὴθ ὙΠῚἪ [αἰτηζαϊ ἀἰ]σοποθ, ἀηά, 
δδοτα δὶ], ὈΥ ονδσοοιηΐηρ ἴῃ (Π6 Ὀϊοοά οὗ 680υ5 (δον, 
χἰϊ, 1] 

Α ΕἸΕΒΕ ΤΩ 688, δηὰ οὔθ οὗ ὨὈϊνίηθ δρροϊηΐ- 
τοοηὶ, ἰ6 1:6 ΠΟΙΥ͂ δηἃ ΒΟΠΟΓΔΌΪΟ 080 οὗ τηδγγίαβθ ; 
“ ἑποοπεποπίίς ναραϊοῖπα εἰ οοπέϊπεπίία ἴρβα," Ο, 
δεῖν. 329. Βυὶ ἴδ τηυϑὲ ποῦ ὍΘ οοπίτδοϊοαὰ ἴῃ 8 ἯΔΥ 
οὗ σδγηδὶ ἔγίν οι ἐγ, ΟΣ οαιτίοἀ οα ἴῃ ἃ βρίγὶς οὐ Ἵϑγ- 
84] Ἰίοοῦϑο, Ραδὺυ] ϑρ68 8 οὗ {Π|686 ἰμῖηρβ υἱοῦ ΔΗΥ 
Δυδασὶ ῬΥΠΘΘΓΥ ΟΥ βρυτγίουβ βρίγυΔ} Υ; πῶδὶ Ὀ6- 
Ἰοῆρβ ἰ0 πδίασθ 6 τηθηϊίοβ πίοι ἀΐδρυΐθο, ἀοοα 
ποῖ ἀΐερυϊο τῆδὲ ἰ8 ἄσο ἴ0 ἃ παίυγαὶ πθορϑβίίγ, θαὶ 
ἰπδὲδί8 οἡ αἰδοῖ ρ! 6 δηὰ ἃ μαϊϊονγοά ταϑιμοὰ ἴπ [Π|0 

ὄὅ 

ποὺ Ὀ6 δυγρτγίβοα δἱ (818 

δα  ἰβίαοιοπ οὗ [18 ἰπβύποι, Ὧ7 6 οὐρῇ ἴο 6 ἐΠδη]ς- 
[Ὁ] ἴον (18 δοῦδν ὑθδοβίης, θαυ! }} τοπιοίθ δ ἷΐ ἴ8 
ἴτοιμη ἃ ἔβ]86 Ὀυγαἀοπίηρ οἵὗὁἨ [86 οοπδβοΐθῃος ὑμγου ἢ 
ΤΩΟΠΚἶΒ ἢ ῬΟΓΨΟΥΒΟΠΟΒΒ ἔαρ. 1 Οον. νἱϊ, 8-ὅ, ἴῃ ὁ0- 
ῬοβιτοΏ 0 ἃ ΤΩΘΓΟΙΥ Ποιηΐηδὶ τηδετίαρ), δη ἃ ἴγοῖῃ ἃ 
Ὀυϊνοροά οἀχρίαηδίϊοη οὗ ἰτητηοάθγαιθ θθβἢ} ]υβῖ. 
ΝῸΣ ὅτὸ Ὸ δὲ ΠΌΘΟΥ ἰ0 ἀθο] μα ὄύθη [06 Πυπλ}]αἰΐοη 
ἱτωρ ]οὰ ἴῃ ἴ.6 δϑϑίμηιηθηὶ οὗὨ τηοιΐνα, 1 ον, νἱῖ. 2, 

Ζπιναι : Ῥαὰϊ ἀοο8 ῃοὶ αἰϊοροῖμοῦ Του Ὁ] [86 
αὐδούώοπ". -σιρὲδ δηΐπι δῖ αὔεοίΐμε οολαδιαέ τχοτὲ 
δι ὅ--οὐυῦ τ μδῖθνον ἴῃ ἴῃδὲ τομαγὰ ἰβ8 ἱπιιηοάθγαϊθ 
δηὰ ἀἰἰβογάο ]ν.---Ὗ δὲ 15 Θβϑϑη αὶ ἱῃ ΠΟΙΪΥῪ ἡ οα]οοῖς 
8 ὑμ6 ΒοΙρίηρ οὗἨ ὁη6 δῃοέῃοῦ 0 5ΤΟῪ ἴῃ (86 σαὶ οἶ 
1Π6 βρίγῖῖ (ΒΊΕΟΚΕ : βαῃοι βοδίίοη τὶς ἢ γαίογοῃοα ἰὸ 
ἀοά δηὰ Ηἰ8 βεσγυΐοθ) ; [18 ὈΪνΠ6 αἷπὶ ἴῃ σοπηδοιο ἢ 
τ} τ μδὺ 18 ὨΌΤΏΔΗΪΥ ΠΟΌΪ6, ἰοὸ Ὀ6 ταϊπα ἢ] οὗ ΟΠ Θ᾽ Β 
ΟΥ̓ ΠΟΏΟΥ, δηά ηοΐ 1688 οὗἩἨ [0.6 ΒΟΠΟΓ δηᾶ αἰ χηΐο οὗ 
1Π6 ποϊθδῃ ἴῃ ἃ ἀϊ6 γτοραγὰ ἴὸ ΒῸΡ ρογβο  γ. ΤῊΪΐθ 
ΤΟΟΌΪΓΟΒ 8 οοπϑίδην πιοάοβιῦ : ἴον ἴ:6 Ὀἰνίποὶν οΥ- 
ἀαϊηρα ἱπϑιϊποὶ (6η. ἱ. 28 ; 1). 234) 8. ΠΟ ἸΟΠΩΘΡ βίῃποθ 
(Π0 [Δ1} ἰο Ὀ6 τορανἀθὰ 88 υπϊηϊυτοὰ (6 6η, ᾿1ϊ. 7). Ὁ 
ὙΒοῦνοῦ δοδη 008 Ὠἰιη86 1 τ πουῦ γόβοτυα ἰοὸ Ἰυϑῖ, 
ἴῃ ἷ8 ολ886 ἰξ ἀσροπογαίθθ [ῸΓ ἢ 18 Ῥιυπίβῃπηοης ἰηϊο ἃ 
ΓΌΠ ρ Ραββίοη, οἵ ποῖ ἢ6 ὈΘΟΟΙΏ68 ἰὯ6 5]αΥ6. 

6. (Υ. δ.) 772αἐ ἐλ Οεηεϊοα ἔποῖσ ποὲ Οοα (6 κα]. 
ἷν. 8; ΕρΒ, 11. 12: ἵν. 17 544ᾳ.); [818 βἰδιθιηθηὶ 
ΒΘΘΙΏΒ ἰ0 Ὀ6 οοπιγράϊοίοα, ποῦ ΤΩΘΓΟΙΥ ὈΥ̓͂ 80 ΠΊΔΗΥ͂ 
δοδυξ[α] οχργοβϑίομβ οἵ [6 ποαίμθῃ σεβρθοίϊηρ Ὠὶ- 
γίηθ ἰμίηρθ, Ὀὰϊ ὈΥ [πΠ6 ΑΡοϑβίϊο 8 οὐτι πογάδ, ΏΘῈ 
ἢδ ῬγΓοπούυποοβ ὑβόῖὴ ἰμοχουββῆϊο, Εοπὶ. ἷ. 19 Βα(., 
ἴον {ΠΠ6 ὙΘΡΥ ΤΘΘ80Ὲ ᾿δδῦ ΤΠΟΥ ΚΏΟῪ αοα ὉΥ Η8 οτοα- 
κἰἴοη, Βαϊ ἐπὸ Ῥυϊηοῖρ]6 οὗὨ σοδοποϊ ]διίοη 18 ἑουηὰ ἴῃ 
{Π6 Ἰαϑὺ τηθη!]!οηθα ραββάρο ἐϊ30},͵, Ὁ Πδη ΓΠΘῪ ἸΚΠΘῚ 
Οοά, {ΠΟῪ αἰοτβοα Ηΐαὶ πού 458 ἀοά, ἀπὰ ἰδι5 (ποὶν 
βουσί Ὀοοδίηο ναΐῃ δηὰ ὑμποῖν ΤὉΟ] 8} Ὠδδτὺ νγ88 
ἀατκοηρά, ΤΏΘΥ 61 α ἀονῃ "' ἴὰ6 ἰσυϊῃ ἴῃ υπτίρ» 
δουθῃ685, ἸΤΏΘΥ ΔΟΠΒΘΘΟΌΘΏΙΥ ἀο ποὺ Κηονν ἀοα 885 
(6 αοἀ Ὀοΐοτο ποτα πὸ βίαπαά, (6 ΗΟ Οη6 πὶ 
ΟΥ̓́68 οὗ βᾶτηθ, υυῦο ἰ8 βϑρὶγῖῦ δῃὰ ποὶ 68} ; νῃοῖὴ ΓΘ 
ΚΏΟΥΝ ΟἹΪΥ͂ ἴῃ Ῥγοροτίίοη [0 οὔν βαποιβοδιίοῃ : (Ὁγ ἰΐ 
5 ΟὨΪΥ ΘΠ γγὸ ἃτὸ ΜΠΠ]Π1ηρ᾽ 0 δίγῖνα ἴον ἰῃαὐ ἩΠΙΟΒ 
ἶ5. ἰῃ6 ὙΠ] οὗὨἨ ἀαοἄ, ᾿μαῦ Ν6 τοοοῖν αἶβο [6 τίϊη 655. 
οὔ ἴμ6 ϑρ᾽ εἶς, δηὰ αἰϊαίη ἴο 80 [1}} Κποπϑᾶρα οὗἉ Ἡΐπι.' 
88 ἴδε Κ3οδγοῦο ν᾽ οὗὨ οὖν 116, Ἐγνοη οὗ θη, ὙΠΌΙῚ Μ᾽ 
ΚΩΟῪ τ ΡΟ ὃν βίαν ΟΥ ἴγομι Ὠθαγβαυ, Ποὺ [ΓΟτὰ Ρ0Γ-- 
ΒΟΠΔ] ἰ ΘΓΟΟΌΓΒΟ, ὙὙ͵ὸ ἀο ποῖ ΒΔΥ ὑπαῦ γγχδ ΠΟῪ ἴῃ... 
ἴῃ ιδῖ5 [Ὁ}}, ἱνίηρ; Θο86, {ΠΟ ΓοίοΓο, (86 ὨΘαΙ ΘΠ ΚΠΟΥ 
ποὺ Οοἀἂ (τὸν ϑὲεόν, [86 οὨδ, ἔγσϑ σοά). ΤῊΪ8 15. 8. 
συν ἰρηόγαηοα, οὗ τμϊο {Π6 σΖΘΠΘΓΔΙ ἀπὰ ἴῃ ἰηὰϊ- 
γί σα] συΐ!ῦ ἀτὸ ἴῃ δὴ 'πυθγβο ρτορογίΐοη. Βυϊΐ ὀυϑῃ 
π6 ὈοίίοΡ ν᾽ον ϑ ΠΟῪ ἔγαρτη ὨΓῪ ὅτ ἱπον, δἀπάᾶ' 
ΒΟῊΝ 1Π00||6 ἀο [ΠΟΥ διηοπηΐ (0 δὴ υπαουδίϊηρ, 50]. 
(ΔΓΥ͂, ῬΟΡΟΪΑΡΙΥ ρογγαϑῖνο Κηονίθαρο 

η. (Υ. 6.) Ῥαὺ] γδαυθιν ὑγίηρβ ἱορείμαν ἰἶιθ᾽ 
ἴπῸ σΔΡΙ1Ά] νἱοοβ, ἰχ8ὲ δῃηὰ οογθίουβηθϑϑ : σΟΙΏΡ. 880 
Ηοῦ. χὶϊ!. 4, δ. Βοίνγοοῃ μ686 ἴτο αἀἰνογρίηρ δἰ 18. 
ποτ ἰ8 δ ΠΥ δηὰ οοηὐγαϑί, ΒΟΙ δὸ οἰδγασίογ- 
ἰζρὰ ὈΥ υπίλ! [Ὁ] 688, ἀπο] οὕ, 848 ἢ αοἀ ἀἱὰ ποὶ 
866 Οὗ ΔΥ̓Θηρ0---ϑ Γ Ηδ πόγὸ ποῖ ἃ ϑρί τὶ δ, ΠΟΥ ΠΟΙΥ. 
ΤῊ6 δὴ ὙΠῸ 18 ὉΠΙΙΠ] ἴο αοά ἴῃ τόραγὰ ἴο [18 
Ὀοάγ, ἰῃδὺ ποαγοθὶ οὐὗὁἨ ροββοββίουϑ, 18 δαβϑὶ! Υ 80 {Π͵3ό- 
Ἶ86 ἴῃ ΓΟΌΓΘΏΘΘ ἴο ὈΓΟΡΘΓΟΥ͂ οὗὨ δυϑῦγ Κίηα, δηα υἦοδ 
υδῦϑα, ΟΥ ῬαΓὮΔΡΒ βἷπ ἀθνοῖορβ 1.536} ἰπ ἃ οπϑϑ θὰ 
ὙΔΥ. [ὈΘγι 68 ΤΩΔΥ͂ ὍΘ ΟΥ̓Δ δῃηὰ φΘΏΘΙΟΙΒ ἰῃ 
ΤΔΟΠΘΥ͂ Τηδ ῖοΓ8 - Ὠοηδϑὲ ΡΘΟΡΪ6 ΔΓΘ γα] } οοΥοῖ- 
οὐδ, ηἰρχαγάϊυ, Ὀθην οὐ ἐποὶρ οὐσῃ δανδηίασο. [ἢη- 
ἀοοα, ουνείουδηοδδ 18 ἰΠ6 Υἱοα οὗ υὑρτῖχῃῦ Ροθρῖο, δῃά 
ἷθΘ οἴθῃ Ἰοἰηθὰ ἴο ἃ ῥμαγίβαὶς γοὶ  ἱοηἶϑπὶ: ἰῦ 18 δἰ80 
ταυοἷ ΤΔΟΓῸ ΤΆΓΟῚΥ οομίοβϑοα ἐπ 8. ΟἾΠΘΡ αἰπϑ. ΒΙΝΧΤ 

5 (Οοτμδῃ : πίραογπαϊδη, ἴοΣ καὶ εχάντων.---ὅ. 1,..} 

΄ 
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σῖνοβ υ6 [26 πἰαὐαπιθηῖϊ οὗἩ ἃ Οδι δος σοπἔδδβοσ, [μδὶ 
ἴῃ ΕἸΤΘΠΟΥ ΥΟΔΓΒ ἰὩΠΌΓΊΘΓΔΌΪΟ δἰ ἢ8 ῃδἃ Ὀδοη οομΐοβϑοὰ 
ἴο ᾿ΐα, ὈὰΣ ποὶ ἴῃ 84 δίηρ]θ ᾿ηϑίδηοθ οουθίοιιϑι 688, 
ΤΏΘΩ ΡΟΓΏΔΡΒ, ἰῃ οἰγουπιβίδηοοβ οὗ βροοίαὶ τοηλρίδ» 
τίου, 186 τι δ θοῦ Ὀγοαῖκβ ουὐ 8180 ἴῃ [Ππ 6 οἶον ἀἶγθο- 
ὕοη. Νοῖῦ Ὀοΐηρ ἐΠοΓου ΡΥ (αὐτῃζι!, ἸΠΟΥ μᾶνθ ἢ0 
ῬΟΎΘΡ οἵὗἁ τοβἰβίδῃοθ, 

8. (τ. 1, 8.) Τ1|6 Ὀϊνίηθ οα]}}, δηὰ, δἱοηρ Ὑἱ ἢ 
ἴπαΐ, [16 σοτηπυπϊοδίίοη οὗἩ [86 ΗοΪγν ιρί τι, ΘΠ 06 
Τοϑροιβι ὉΠ ἢ γ (Κ6 χὶϊ. 48). Απὰ ἱηάορα᾽ ἴῃ6 δ] 
πιθαδιιγο ΟὐὁἨ 41] βἷπ ἰβ ποὺ ἴῃ ἰῃ)ΌΣΥ ἄομθ ἴο οὖγῦ 
ποίρθθοσγθ, Ὀυϊ ἴπ6 οοπίοτηρὺ Ρὰΐ ὑρου ἀοὰ (Ἐχ. χγΥτϊ. 
ἢ. 1 ϑαπι. νἱῖ. 7) Ῥθορ]α τὸ ἕαϊῃ ἴο ρυὲὶ ἰογναγὰ 
Ὧ8 8 ΟΧΟΙ86 ὑπαὶνγ αἴθ! κα ὕο ππθη.---ΖΥΊΝΟΣΙ : ΤῊΒ 
Ῥάγϑοι 1 μ|}} ποὺ Ἰἰδίθῃ ἰο, 16 ἴδ]βο ἰθδοθογ, ἴθ 6 
᾿ιογοῖς :-ποδυςοῦ 18 ἴΠπῸ ἰΔ}|Ξ οὗ ἴῦο86 ΠΟ ἀο Ὡοὺ 8 Γ6 
ΟΡΟΏΪΥ ἴο γχοὐοο (οἂ.--ΤῸ πθδὺ οχίθηϊ ΣΩΔΥ {86 
ἔδυ οὗἁ {π᾿ ἰοδομοῦ 6 ἰάθη δοα τὴ ἐπεί οὗ αοα ἢ 
Α πὶοκοά, Πογαγοῃΐοα! δῦυβο ἰβ οογ δἰ ΠΥ Ῥοβϑί ΌΪ6, 
δηὰ οσουγβ πσθη 1ἴῃ6 ῥγίνίϊορο οὗὨ [86 ἰσδομοῦ 8 Ροϑβὶ- 
το 8 ἱπγουρδουϊ, δπαὰ πνίιπουΐ αυοαίοῃ, δβδβογίθα ἃ8 
ἰῃ(4}1}10]6 ; ΘΟΠΊΓΑΓΥ ἰ0 Μαιί, χνὶ, 17, 28 . Ομ], ἱϊ,. 11 
Βη4.: 1 Οον. χ. 1δ; 2 ον, ἴ. 24, Νονογίβο 688, 
Τλικα χ᾿ 16 γοιηδὶηβ ἴῃ ἔογοθ, ἴῃ 50 ἴα 6 ἴΠ6 βογυδηϊβ 
οὗ Ομνίπῦ ἴακα ρου {πο πβοῖνοβ, δῦονο 8}} υ}ηρβ, [86 
οὐ] ραιίοι ἐπ ρ] δὰ ἴῃ 1Π18 Ρργοπΐδθ. Απὰά 8]] ρθη θῃ- 
εἶα] οοηδεβίοῃ 8 ΘΟ] οἴ 6 ΟἾ]Ὺ ἷπ ἴῃ ἀἰγοοῖ ρογΒΟ δὶ 
γοίδγοποο ἰοὸ αοὰ (Β. ἸΪ. 6 [47}; πνθθη {Π6 βίπῇοῦ 
Ὀορίηδ ΟἰοΑ ΣῪ ἴο ραγοοῖνο, ἰμὺ Οοα᾽Β σοτησοδππηθη 8 
ΔΓΘ ΠΟ Ὠυπηδῃ ἔδηοίοθ, ΤῊΘ Ἰηογ ᾿ἰρἢῦ ἃ ἸηδΔὴ [85 
τοοοϊνγοα, 80 τηυοὶι {ΠΠ6 τότ ποίπουβ 18. [18 ἰγαῆαρτοθ- 
βίου. Το ρτίονθ ἴΠ6 ΗΟ] ϑρίγί!, τῆ δὴ ὄνογ- 
ἱπογθαδίηρ σΟΠΒίΔ ΠΟΥ ἰὼ ἀο Ηΐπιὶ ἀφδρίϊθ, ΤΥ ΚΤΟΙ͂ 
ἱπίο {Π6 βίῃ ὑπαὶ 18 ΠΟΥΟΡ ἰογρίνοη. Ουμπιρ. οα (ἢ 18 
Ῥοΐηὺ τὴ ῦ Ὠίβοουγβο ἰπ (Π6 α εἰϊδοΐε Βεϊ(γᾶσε υοπ 
ΟΕ88 μπᾶ ἘΙΟΘΘΕΝΒΑΟΉ, 486], 1868. ΕῸΣ {}}8 τϑᾶ- 
ΒΟ ὕπο Ἔχῃογίδιίοῃ, σοῦ Ὀορδῃ Ὑ{ ὈοΒοθορ ἴῃ 
ΟἸγίδι, θθοοτλοθ οἱ ἴΠ6 οἷοὁ86 8 Ιηθῆδος ροϊηϊίηρ ἴο 
1π6 σϑηροθηοα οὗ {860 Φυῦρε. ΤῊ ροβροὶ Κηονϑ 
ποϊμίηρ ΟΥ̓ ἴ186 ἰάσα, {πΠαὶ (6 ἔραν οὔ σα β ̓υάστοοπιὶ 
8. 8 ᾿πδάτη 8810} ]6 πηοϊΐνο, 118 Ῥγεδοδίηρ 18 (ΠγοΌρἢ- 
οὐυὐ ἱπο-οὐροά, 

ἩἨΟΛΠΙΦΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΕΔΑΔΟΤΊΙΟΑΙΣΙ, 

Ψ. 1. Το Ὀεβοοοῖ, πῆ ογο οὴο ΐρὶϊς σομηπηδη, 8 
πηοᾶθὶ ἴον ΟἿ ντδι 8 τηϊηἰβίοσβ (2 Οογ, τ. 20). -ΠῈῦ Β- 
ΝΕΒ: Τα ὀχβογίδ!!οἡ ῥγοοθοάβ, 1. οἡ ἴπα σοτητηδπα 
οὗ ΟἸιγίβι, ποῦ οὐὁἨ τβϑὴ (ποῦ γοῖ δυο ἑ γα γ] 7); 2. ὈΥ͂ 
Ηΐβ ον ἰὸ 8: 8, ΌὉΥ̓͂ ον Ἰἰογο ἴο Ηΐω . 4. ὈΥ ΗΪΒ 
υΐϊυγο δρροδιΐηρ.---δυνίεηδινσεν ΜΒιδεῖ: Ὑαοὰ δ6- 
ΒΘΟΟΒο8 δηὰ ὀχμοσγίβ, ἐπουρῇ δοοογάϊηρ ἴο ΗΪ8 τἱρὶὶ 
δηὰ ΗΪ8 ῬΟΥΘΓ Ὠ6 τοϊρἢῦ γ7ν6}} ἐῃγοδίθῃ δη4ἃ δοσωσηδηά, 
ΤΠοΡγοΐη ΔΡΡΘΘΓΒ ἰἷβ εἰπάη688 δηὰ ἴονο ἰονδγὰ σδῃ 
[Τϊ, ἢ. 4). ὙΥ 8ὸ ταυοῖ ἔπ στοαῖον ἔογοθ βμου!ὰ 
118 ρτδοίουβ βί}6 οἵ ἱπ͵) υποιίοη δῆδιη)θ δηὰ βιιθάιιο 
ἴῃ6 οἴ οτν 88 ματὰ πδίαγαὶ ᾿οαγί.---ἰΞοο Βίβμορ ΒεΥυ- 
ΚΕΙΘΟΚἾ Βυίοῦ Νοῖοβ οἡ {Π18 υθγθ6.---ὦ, 1. 

Υ,. 8. ΤΆΒΕΗΙΝ: Εἶτθι. ΠΟΙῪ, πο ῬοΔΟΟΔΌΪ : 
119 νι} οὐὁἨ αἀοὰ ἴδοι ΠῚ ποὺ Ὀ6 ΔΌ]6 ἴο δῃῃυὶ].--- 
ἩΈΌΒΝΕΚΒ : ΑΙ] σΟΠΠΠΔΠΟΙηΘηΪ8 δδᾶΥὸ οη6 οὐ]οοῖ, 
98 ΠΟ ἸΠολοἢ, Τὰ βροοῖδὶ ΟΠ γβιϊδα ταοίϊνο8 ἴο 
Βα" οὐ Βοδίίοη : 1. 1 8 δὴ οὈϊ σαϊοῃ οὗ ρταιτιαο : 
. ἴθ 18 1Π6 βῖστι οὗ (6 τϑοοποϊ!ϊαϊίοι γοοοϊγοὰ [Ἔουῃ. 
τ. 117: 8. ΟἸιγϑὲ 18 πιδᾶὰθ ππίο ὑ8 Βα: βολύοη ῃ 
(ον. ἱ. 807; 4. τὸ οὐο ἰδ (ο 186 ποτὰ : πίτποαὶ ἱι, 
πὸ ἀο (Π6 ποτὶ] δὴ ἱπἼυῦν, ΔῈ αἀἴβποπονῦ ΟΠ τ βι.--- 
ΒΕ ΒΑΜῈ: ΤΊι6 οὦ]] οὐὁἨἁ ΟἨΥ δι μη ΠΥ, ἃ 64}} ἴο βαποῖὶ- 
βοαίίοῃ.---Βωγίοηδαγρεν διδεῖ: Τὸ {π18 ροϊπὶ 8. ἐῃ6 
«δὴ διὰ δυβθδίδηςθ οὗ Α] Ποὶν εὶς ἀϊτοσίδα, {ναὶ 

ἴ06 Ροορὶο οἵ αοάἂ βῃοι)ά «ἷβο ᾿νε ροάϊγ.0 1ι ἴ8 ποὶ 
ροββὶ 9 ἰδδὲ δὴ ὉΠΉΟΪΥ ῬΟΓΒΟῚ δἰιουϊὰ οοτο ἰηΐο [ε]- 
Ἰονβιιὶρ πὶ αοά, 86 Ηοὶγ Οπ6.--[Ὁγ ἑλὶς ἐς ἰλε 
εοἱἱξ οΥἡ7 Οοὐ, γοὺν δαποείἐ Ποαΐίοη ;--οἰὰθ ἴοχὶ οὗ Μ.5- 
ΒΙ.ΠΟΝ 5 ἰηἰτὰ ϑθιτωουη οι" Ὡπ6 φὩγχοζεδείοπ γὸ 
ἐἰσίειικο.---. 1 

Ηξεύβκεα : ΟἸγῖϑί ἰὰρ Ουδταάΐδη οὗἁὨ ΟἿΓΡ οἰδεῖ ν.--- 
ΟἸΒΥΒΟΒΤΟΜ : οη ἃγὸ ἰϑὰ ἴο ἰογηϊοδίίομ ὉΓ Ἰ συν, 
ὙΘΔΙΓΠ, ον] γ, ἰάΐθηοβα, Ἰοΐβυσο Τῆθδ6 Οοοοβδίοιβ 
τουδὺ Ὀ6 οἱ ΟἹ, [πὸ ῥδγισυΐαῦ, ἮΘ6 ρίνϑθ Ὧἢ ἱπηργοθ- 
δἶνθ ταγηηρ' οραϊηδὺ δα ΠΠΘΡΥ, 88 ἴμ6 σομβοαυθῦρο οὗ 
(06 ΘΑΥΙΥ ῥγδαςοῖίοθ οὗ ἰογηϊοδιίοη, “ὁ Βοδῦ σ}} τηο, 
{1 βοοῖὰ ἰο βροδὶς υμαὶ 18 ἱτηρΌΓΟ, 88 1 1 δὰ Ἰαἱὰ 
8146 βῆδιηϑ δῃὰ ὈΪυΒμΐηρ ; [ῸΣ ἰὺ 18. τΠῚ} το] ποΐβησα 
[8δὲ 1 δυδιαῖ ἴο (818, Ὀυὺ ἴογ ὑΠ6ῖγ βαῖθβ, στο δῖ ποὲ 
αϑἰιατηθαὰ οὗὨ {Π6 ἀδϑάβ, ὅχὰ 1 δορὶ θὰ ἰο υἱῖον (16 
ΜΟΙΒ, Υου ΔΓῸ δϑδιδιηθὰ ἰ0 ἤθδν οὗ 1 [0 5, Πον- 
θγοῦ, {πΠ6 ἀοοὰβ {παὶ γοὺ ΔΓΘ δδῃδιηδά οὗ, μοί οὔ ἴ}9 
πογὰβ." Ηδ δρϑδίβ οἵ [Π680 ἰπΐηρα, ἢ6 δϑΥ͂Β, 88 8 
ΒΌΓΖΘΟΙ ὈΓΟΌΘΒ 8 οδίοσίηρ πουπὰ, “1 ἰ8 ποῦ του 
(μὲ ἰ8 γοβροῃβὶ δἷθ ἴῸ ἴἤθπι, οἰ μα γυσῖθ6 8}} σοῦπης τα θα 
τηυδὺ Ὀ6 ἸἸσοηίίουβ, πὲ τὸ Β᾽ηρ οὔγϑοῖνοθ ἰηῖο ὑμ6 
[Ὄπογαὶ 0]16.".--ὴλ]οΗῆΊονίεπδινσεν Ἀὲδεὶ; Α τοδὴ ΤΑΥ͂ 
τοβίγαϊ Ὦἰπηβ6}  ἔγοσῃ 4}} ουὐγαγα ογυριϊομϑ οἵ ον] 
Ἰυδῖ, δῃὰ γοὶ Ὀ6 ἱππαΡϊγ ἢ1}} οὐὗὁἨ ἰδ6 βίθποδ οὗ (6 
ΔΙΙΠἰοϑὺ ἐπουρ 18 δα ἀθβίγοβ. 

Υ. 3. ὙἜο 18 δ ονγοὰ ἴο 58Υ ὑπαὶ ἴθ Κποτβ ἀοὰ ὃ 
ΤῊο τηδὴ ὙΠο ἰονοβ Ηΐμ), οορ8 ΗΪβ φοτωπμδπ πιθηῖβ, 
δβίδπαβ ἰῃ βαηοὶ δοδιο. 

γνυν. 83-6. Τη6 Βα ]ΑΥ Υ δηὰ αἰ δγοησο οἵ ἴδ6 ἔττο 
οδρίϊ8] νἱοθβ ῃοποπθαὰ ὈΥ 6 Αρμοβι]ς.---Οσονοίουϑ- 
ΘΑ ἰ(80 1} 18 δῇ ὉΠΟΪΘΔΏ 680. 

[Υ΄1 1. ΜΕΊΘΗΤΟΝ : [Ὁ 8 βδοτίϊορα [ὉΓ χοῦ ἰο ἀϊ5- 
ΡΟΒ6 οὗἁἩ τουγβοῖνοθ δἵϊοῦ [Π6 ἱπη|ρυγο ΤΩΔΉΠΟΓ οὗ {86 
ποιὰ, ἀπ ἴο ΔΡΡΙΥ͂ γοΟΓΒοΙ γ6 8. ἰἴ0 ΔΗΥ͂ ὑΓοΐδῃθ 86, 
πθοιη αοα δαί οοηδοοταίοα ἴο Ηϊπ861,--ὐ, 1. 

γν. 6-8. Ὀνοαά οἵ {ππ Φυάρο ἀπ ΑΥ̓ΘΩΡῸΓ 15 ποῖ 
Ββοὶ δϑἀθ ονϑιὶ Ὀγ [Π6 ροβροὶ. 1. ὥουυ]ο ἴδθδγ, ἰβἀθοὰ 
(Βοτα. υἱϊ. 16), δῖ] ἰοσττοθπὶ δηὰ 18 ποὶ ἴῃ Ἰονς (1 
Φοδη ἷν. 18): δι ΘΥΘΟΓῪ ΟἿΘ ὍΏΟ ἀο68 Ὠοῖ ἴεδν 8 ποῖ 
ἐπογοίονο ἃ οἱ] οἵ σοά : Ὀοίίου {Π|8ῃ ΠΔΓΟΪ658 ΟΥ ἰῃ- 
βοϊοηϊ ἔν ο γ, {Π|6 ἔραν οὗὁἨ ἀοἀ 8 ἐπ6 Ὀορὶπηΐης οὗἁ 
τϊθάοη. 2. ΝᾺΥ, σι 1Π6 ΒρθοΓο οὗἁ ρτδοθ, ᾿δ ἷβ 
πορα[] ἰο υ86 ἷξ τῆι ἔθαν δηὰ γον, [μὲ ἢ 6 
ποῦ ἰυγποὰ ἰηΐο ᾿αβοϊ νἱοΌξοεβ (2 Οον, νυ. 11]: ῬΏ]]. 
ἰϊ,12 [Φυὰς 47). 8. Βαϊ ἐμ ἔραν οἵ σοά, [6 ΟΥ 
Ψψυάρο, 18. ἰἀοιἶο8] πιθν ἰγαδὶ ἰη Ηΐη, [πὸ ΟἿὨΪΥ Ξα- 
νίουν δηὰ Ῥγοϊδοῖονυ (αι, χ, 28--81).--ἰ[ἰΠ ΕΙΘΗΤΟΝ : 
ΜΘῺ ΔΓΘ ΓΟΔΟῪ ἴο πὰ ουὖὲ Ροοῦ βῃ} 8 ἴο ἀδοεῖνο 
{Ποτηβοῖνοβ, τ] δ ΠΟΥ ἤδνΘ ΒΟΠ6 ὙΔΥ͂ ἀδοοϊνοα ἐδποῖν 
Ὀγοίίον, δὰ ἴοὸ βίορ 186 τουτὶ οὗ [Πποῖρ ο σοη- 
δοίθῃοα ΜΠῊ βοῖθο αὐ 0 ]6 δηὰ δοῖηθ βρῆς ὀχοῦκο, 
δηὰ ἴογοο ἱβοσωβοῖγοϑ δὖ Ἰδηρὶ ἴο Ὀο]ΐονο ἰπο Ὺ Ὦδνα 
ἄοπμθ Ὡὸ στοηρ. ἸΤΠογοίογο ἔπ Αροβῖϊο, ἰο πὶ ρῶς 
ἴΠπ6π} ουἱϊ οὗὨ {μοῖν 5}}} 18, βοὶβ Ὀοίοσο ἴΠοσὴ δὴ οχδοῖογ 
δυάρα, γῇο οδῃποὶ δ6 ἀδοοῖνοα ΠῸΡ τηοοκοα, Ὑ]1Ὸ0 
Β.Δ]} Ο6 ἀΑΥ πρνοῖ! ἰῃ6 σΟμβοΐθηςθ, δηαδ ὈΪΟῊ ΔΥΓΆΥ 
{π686 νδὶῃ βο οχοῦδβοβ 88 ΕΙΏΟΚΘ ; δηὰ {πα Ἰυδὲ Τ,οτὰ 
Ἶ]} Ρυπβἢ 41} ἰη)αϑιὶςα.--τὐ, ἬΕΙ, Κα ποθ 
Βιδεῖ; ΤῦΠο ἀσδρίβίηρ [τοὐδοιϊρ] ΟσουΓΒ 4150 [σου ρῆι 
8 ὨΠΥροΟΟΣ ΠΑ] ἴα, τ θθη [06 ΜᾺΥ ΟΥ̓ βαπο  δοδιίος 8 
τοίυβοὰ 85. βαγογίπσ οὗἉ Ἰοραϊίρτη, Τη6 Βοβἢ τηαῖκοδ 
ΟΥ̓ΟΥ-γ ϑἢ {τ α]8, τοῖον 10 ΔΥ Ὅ6 ΔΌ]6 (0 τοσαῖη 18 
οΪὰ ἀϑοθηάοῃσυ. 

γν. 1-8. ᾿ΠΑΠΈΕΒΗΘΥΣ (Ϊπ ἃ βϑουΐϑβ οὐ τηδηπβοσίρι" 
ϑογιθοηϑ, οὐ ἩΠοἢ Πα δα5 τηοϑὶ Κἰπαϊν 8] ον τ5 
11:6 050): ἘΣ] οτίδοῃ ἰὸ βαποιβοδίίοη : 1. ΤΕΥ ἷϑ 
0 581}}} ἃ ΠΘΟΟΑΒΙΟΥ [ῸΣ ἃ οἰ το νοὶ οὗὨ ἰγὰθ ΟἸγὶ8- 
εἶπ. ὙΤΠοῖν βίαπάϊηρ 18 δἰγορ αν ἷπ Βαποι βοδίοη, 
Ὀὰ1 (πον πορὰ ἴο Ὀδοοῖὰα ΟΟΡ ΤΊΌΤῸ ῬΟγίοο : ἃ. ἴ80Υ 
ΔΙῸ δ8.}}} ἔν ἴτοσὴ Βανίηρ αἰϊδίπεὰ ἴο {Π|6 τηραβῦγο οὗ 
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Ὀϑγίςι 9 ὀχδσιρὶο : ἰξ Ὀδποουδῆ ἔδουα ἰὸ δἰγῖνθ δραϊηδὶ 
δ6 ἐειιρίδι οι ἴω 8 δοὶ [-βα 964 βίαι δου  Π688 ; Ὁ. 
ὃς τοι θηοἷο8 ἴο βῃῃ δγὸ ροπνογίαὶϊ ; ϑαγιΐασ μδ οἷ 8 οὗ 
4ῃ 5.1}}} γοίδίἢ δῇ ᾿ηβυθηοο; ἩΠΙΘΕΘΔΒ ΠῸ ἀσραγίμμθης 
οἵ {πἴ8ὸ 18. ἴὸ τοσρδίη ηβδποι βοα, δηὰ τ ο]ογαϊϊοῃ 8 
ἰο ὕὈ5 ρίσοῃ [ο βέυ ΟΓΏΏΘΒ5, ἱπαοἸθΏ 6, Θχοιβ68, ΟΥ 
ρα ΠἸδιΐοπβ ; ΟἰΒΟΙΝΪΒΟ βδηου  βοαίΐοθ οΥΔ ΌΔΙΠῪ οΣ- 
ρἶγεθ. 3. ΤΑΣ ὅτ 86 ραγίϊουϊας ροϊῃίβ τωδὰθ 
ργουίηοηὶ ὈΥ̓͂ [26 ΑΡρΟΒέὲ]6 δοοογαϊησ ἴο ἴΠ6 βΒρροίαὶ 
ποεὰ οἵ ᾿ἶ8 ΓΟΔΟΘΣΒ᾿ (Π6 ὑνὸ ΟἈΡ181] δἰηβ οἵ ἰδο 
δοδίβο ποῦὶ ἃ, β6ϑ}}Υ ἰαδὲ δῃὰ ρτοαὰ οὗ καίϊῃ, ἃ. Τὸ 
οἴοτ νδηίοῃ δροϊομὶοβ ἴος πὸ Του 8 (0 β'ῃκ 
ὑδος ἰηίο ποαϊμῃθηΐβιῃ, ψ Ὠοἢ ΚΠΟΤΝΒ ποίδίηρ; οἵ αοά. 
Ὁ, Τα. βεοοῃὰ ἰβ ἃ σϑοκίθθθ Θπου δ  ίηρ, ΟἹ ΟὨΘ᾽ Β 
πεϊσῃῦθοτ, Αραΐϊπδὶ τμὶβ Ῥαὰ] πλγηβ, δὖ (06 βδ1ὴ6 
ὕπο ἐπὶ Β6 ΖᾺΠ]Ὺ τϑοορζηίσοθ ὈγΟΙΠοΥν ἰονθ (νυ. 9, 
10); ἴογ 8 Ώϑῃ ΤΩΔΥῪ οοηίγὶ Ὀυΐθ ἴἢ0 οὨαγ Δ 0]6 ΟὈ] ΘοίΒ, 
αικὶ γε 41} μ6 τ 116 δοεὶς δαάνδηίαρσοβ ἰῃ ἰγαάθ, ὑμδὲ 

86 δὲ ΤΟὐοσγοδοιίηρ οὗ ἷ8 πεὶρῃροτα. Βαυὺ Ὠ6 πῆο 
ΟὨ ἔμοβ Ῥοίΐηϊβ ἰ8 ἴσθο ἔζοτῃ σερζοδοῦ, Ἰοὺ τὰ ἰΓΥ͂ 
Εἰτηδοῖ Ὑποίπον ἰἤθγο ἀγα ποῦ οἴμοιθ, ἰῇ πο ἰδ 
δδῃς(βολίίοη 18 8}}} ἀδίροιϊνε. 8, ΥΥ̓Ὠαῦ 18 (Π|6 δουὶ 
ΟἿΒ δαπιοηΐιοη τ ἢ πιο (Π6 ΑΡροβί!θ σοηῆγτηβ δηὰ 
ΒΟ ρσίΠοη8 88 πνονὰ οὗ αχμογίδθοη ἢ Τῃ6 ὕτο 
οἰαίγηος οὐ δυὐδηροὶ οὶ στᾶοθ βρθᾶκβ οὗἨ ρυμὶβητηθης 
ἔἴτοπι δὴ δυϑοηρίηρ αοἀ, Οπ 4δ]1 ὑῃρο πο 88 οὗ τλθῃ 
τεβίβ αοἂ δ τσδαῖδ : 6, ἱβογοίογο, 0 δΒΟΟΓΏΒ {16 
ὙΔΥ͂ ῥγορατοὰ ὈΥ οἶδ σίδοθ ἴοῦ δϑοδρίῃρ ἱμδὶ 
πΥδί, ΖΌΣΒΑΙΓ68. [06 ΜΑΥ͂ Οὗ στᾶσα, δῃὰ τηυβὲ 06 ΟΥδῖ- 
(ΚΟ ὉΥ 116 ψτϑίδ ; γοδὶ 86 ἷβ. ΓΙ ὮΥ οὗ ἃ ἴὰΣ ΒΟῸΣ 
οοηἀοτηηδύοη ἴδῃ ΒΟΔΙΠ6η8Β δηὰ Φ 6 8, δῦ ὈΘοδυΒ0 
ἴ0 δίπι ἴῃ6 Ξρίτῖς 88 σίνοῃ, Ὑ68, 6] ἴ0 δοδίθνθ 
186 νἱούοσγ ἰ8 ργοβεσοὰ ἴο ἷπὶ ἰῃ [1:6 δίγεησί οἵ (86 
ρίσῖς, 

1 ΤΏοββ, ἷν. 1--Ἴ ἰ8 ἰὴ Ερί8]6 ἴον {80 β'υ πᾶ δ 
Ἰνεπιδαΐδβοεγε. 

Π. 

Ἱποϊοιδοηῦ ἴο στον ἴῃ ὈτΟΙΠΟΙΥ ἴονο, δηᾶ, {παῦ Ἰονθ Ὅ6 πού ῥγολυάϊ!οοᾶ, ο ᾳαϊοὶ 
Δ ΒΟΌΘΓ πα ΒΈΥΥ. 

σε. ΙΥ̓. 9.-19. 

8 ΒΒαῦ 45 ἰουοδίηρ [Βα δοποοτηΐηρ,, περὶ δέ] ὈγοΟΙΒΟΥΥ ἴονο γὸ ποοᾶ ποῦ {Π40 αὶ 
τῦυϊία [Ἰᾶτα ἢο0 πηρρα τ΄ οπό Ὑτιία 

10 οἵ ὅο 

᾿ 

ἴο Ἰἴογθ οὔθ δηοΐδμου: δηᾶ ᾿ἰηαθϑαᾶ γο [ἴοτ γα 
ὑπίο γοὺ : [ὉΓ γγὁ γΟΓΒΘΙΥΘΒ ἃγῸ ἰδυριῦ 

80, καὶ γάρ] ἀο 10 ἰοτνναγά 
84} (86 Ὀτοῦμτοη τ ῃ]Ο ἢ ἃγὸ ἴῃ 8}} Μδοραοηϊδ [(λαὺ 8Γ6 ἰπ {Π6 ψ 0]6 οὗ Μ.7: ἢ Ὀαΐ 
στο ὈΘΘΘΘΟΪ [χοῦ] " γοῦ, Ὀγοίῃτθη, [Πδὺ γ6 ἸΠΟΓΘα86 ΤἸΏΟΤΘ ἃηα τόσο [ἴ0 δουπᾶ 

11 γοί τηογο]," δα ἰδμαΐ γα [Δπα 4 
Δ τὼ τοῦς τι γόοῦῦ οὐ] 

12 τοῦ; ἰμαῦ γ6 λυ ΜΧ8}}- ΒΟΏΘΒΟ [ὈΘΟΟΙΑΙΠΡΊΥ 
γα ΠΙΔΥ [Δπα ΤγΔ0] ᾶνο ᾿δοὶς [π664]} οὗ ἴμοβα σψἱτποπῦ, τοὺς ἔξω], διὰ ἐλαξ 

ποίδιηρἷ 

βίυαγ ἴο θα αυϊοΐ, ΔπΠα ἴο ἄο γοΟῸΓ οὟγτι ὈῈΒ᾽Π6Β5, 
Δ 8, 88 [δοοοσάϊηρ 85, καϑώς] ψγὸ ὀοτηηδηᾶοᾶ 

5 (οττατα 186 {δύ τὸ ψιτουΐ 

χρείαν ἐπ γράφειν. Οὐπιρ. 68. γ. 1; απὰ ἱ. 8, Οτο] Νοίο 4.--. 1.1} Α. 0.5 Εὶ Κ, Τὶ δ.5.;, δηὰ 
: ἢ.1 Εἰ. Ὁ. διμ.Σ {Ν υἱραῖο, ΟἸΒτγβοβίοτω, ΤΑΣ Ἰππημῃ, ᾶ6.], ἔχομεν, ΜΙΟΣ 18 Θαδίοσ ; Β., εἴχομεν ; 4 τη λυ» 

ΣΨ, 1.--ἰἝοὐ 
ΠΩΤΙΥ͂ τεδὰ ἔχετε 
αὐἶοσι, πῖ ἢ 4, ὮΔΥΟΘ γράφεσθαι, ΟΟΤΩΒ. οἷ. τ. 1, 8.06 {Π6 Ἑχοροβίβ. 

ὅν 10. {τοὺς ἂν ὅλῃ τῇ Μακ.] 
5.1} ἰο ασαἰΐο δἰ ἰῃ χοσάϊτιρ ἀδ. ὑμῶν ἐν. 

7 ἴα οὗ τὸ ἱσαροσίασιοο ὑο [9 5680, Ἡ ΒΟΟΣ τὁ χορᾶ οΣ οὔαὶδ τούς Δὗοσς ἀδελφούς. 

2 10.--[παρακαλοῦμεν. Οὐχαρ. οἷι. 111, 2, Οτ 64] Νοῖο 3.--ὦ. 1,.} 
ΑΓΥ, ΤΉ κὐκάναίτα μια μᾶλλον. Οὐπῖρ. Υ. 1, Ουϊσαὶ Νοίθ ὅ.-τ. 
δ. 1].---ἰδίαις ἰ5Β ταπίϊηρν ἱπ Β, Ὁ.} ΒΕ. α. ἀξωνα 

. Φ ͵ ἐβδάτοχίαηςο--τοίαῖτις ἐξ πὶ ἰῃ9 ΤΥΔΙΗΒΙ ΔΙ 0}.-ο 

; ῬΙΗ͂, ἵν. δ: ΔΟ ΧΙ ΠΟΥ οὐβοϊοίον»--Ψ. 1,1} 

ἘΧΈΒΘΟΈΤΙΟΑΥ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΘΑΙ, 

Ιῖ. (ὕν. 9, 190.) Βαϊ οοποοχιΐηρ ὉτοΙοσῖν 
ἴονο, ἄς.--ΤΊ6. οχδογίδιίίου Ποῦ ἔὰατη8 ἰ0 ἃ ΠΟῪ 
516 οἵὗἩ βαποιβοδίίο. Βιυοι που ἴοτο (οἷ ᾿ἰϊ, 12) ἰδ 
ἶοτε [0 οὕρ ἔθ] ον- ΟἸγίδιϊδηθ, στο ἤδᾶνα ἐμ βϑηγὸ 
εῖδον (1 δοδη τ. 1), δηᾷὰ ͵β ἰδ οοηΐγο οὗ ᾿ονο ἰο 8]} 
Ὡρῃ (2 Ῥοὲ, ἱ, 7), 1η6. Οτἰδιίδη Ἰουΐηρ ΖΘΏΘΓΑΙΥ Πΐ8 
Ὠεὶ ΟΠ δοοουηξ οὗ ἰῃ6 Βορα, (0 πῇΐοθ Β6 
ἴποπα δηὰ θείαν 68 Τπότὰ [0 6 οΔἸ16ἃ (00). ἱ. 4, δ"). 
ἴδε ὑχοοῦ οὔ ἴουσὸ πϑίοῃ Ῥαὰὶ ῥγαΐϑθοβ 'ἰπ [16 ΤΊ 6588- 

ϑ [Α χιοςείοσαὈ]α σοίοσοῃςο. ΤὯΘ Ἰονθ ἐπο τὸ 
ἴδῃ οἵ ἰθτνο ἴο ἐδ βαϊτιΐδ; διὰ, θοςΐοβ, ἔδο διά οὗ γ. ὁ ἰδ 
δεῖ οσπποοίοα, ποὺ Ἐ1Ὶ} τήν ἀγάπην οὗ τ. 4, να νἱ[ἢ 
ἐὐχαριστοῦρμεν οἵ τ. 8.--(. 1ω] 

12) 
δῃτι, Τὶ βομοπάοτί, ΑἸζοτὰ, Ἐ]]οοἱί. ΤῊΘ Ἰδεύ---Ῥσορ δὴν ἕμτου 

Ὀυξ ἰς υπὰ ἰπ Α, 1). Ε. ἵ, Β΄᾽΄.1 {ἘδΡ», Ηδδῃη, Β ἴσσοιι 

,. ΜΜευϊείοι: ἽΤΠΡ Ὧ50 οὗ ἀοκεδέ 88 -Ξ-Ξ Ἀοπογαδῖε, οοπιεῖν (8.0 Ἐ. Ὑ. Ἰομι. χἰΐ. 17; 2 Οογ. χιὶ, 

Ἰοπΐδῃβ (ποιεῖτε, Υ. 10), 18 Ῥουθαρα Ομ ον, τοὺ ποῖ 
Θσχοϊυβίνοὶυ, 86 τορδοῦίηρ οὗ δοίαδὶ ἢ6]ρΡ ἰο ἰμοβ6 ἴῃ 
αἀἰδίγεββ,-- -ΤὩ τοδαΐην ρὸν πὶ γράφειν 1ωὉ ΝΕ» 
ΜΑΝΝ ἀθοίλγοϑ ἴο 6 τηοδηϊηρίοθθ,. Βαΐ {Π6 σνὸ νὰ- 
τί αἰοΒ, ἔχομεν οὐ γράφεσθαι, ταῖσιν 51}}} βυρροδὺ δδ 
[86 τιοσο ἀἰθουὺ (Π6 τοδάϊηρσ τγοὐοοϊοα Ὁν ΓΤΌΝΕΧΑΝΝ, 
Α5. ἴμ6 Βυδ)οοῦ οὗὨἨ γράφειν ἯῸ τησϑὺ ΒΌΡΡΙΥ ἡμᾶς, οὗ 
δϑβιηθ ἰδαῦ ἰξ 15 υβοα ἱγωρΟΥΒΟΏΔΙΙΥ : (δὺ ὁπ6 πτῖία 
Ὀηΐο γοὰ (οὗ 86 ττι πα ἴο γοὰ γ8 Πᾶν8 0 π664). 
Ἐορουϊαῦγ ὁ πουὰ 6 ἴῃ {Π6 Ραββῖνθ, 85 αἱ οἷ, τ' 1 
(Βε0. ν. 12, τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινά, ἿΒ, ΟΥ̓ οουγβθο, 
βοιῃονδὶ ἀἢἴδσθηῖ ). Οὐ [86 86 οὗἩ ὑπ6 ἰμβηϊίνα 

5 [Βορίᾶοα πα Π6 τινά {πότ ἰ8 οὐἴὔοῃ τοδᾶ τίνα, δᾶ 
οοππίγυοὰ τί τὰ στοιχεῖα.--ἦ. 1] 



68 ΕΙΚΞΤ ἘΡΙΒΤΊΕ ΟΕ ΡΑΓ.Ι, 

βοίϊνο, Ὑθογο ἴΠπ6 Ῥαδϑῖνο τηρῆς ἤάτο ὈΘΟΏ αχροοϊοά, 
οοΏΡ. ἮΊΝΕΚ, ὃ 44. 8, Νοῖε 1. ΠΌΧΕΜΑΝΝ, ἱπάσοα, 
πουϊὰ 41}105ὐ οὗἩ {|| ἀρρὶϊοδιίίοη οἵἃ (ἢϊ8 τυΐ]α ΟΥ̓ πΠΘΓΘ 
6 ἱπβηϊεῖνο 8 υϑ6 βἰΤΡΙῚΥ͂ 18 8 ϑυθδίδηϊινο, ποὶ 
ἩΠΟΓΟ ἰῦ ρΟΥΘΟΓΏΒ ἃ 6656.---ΟΥἸΒΉΛΟΒΕΝ (ὙΠῚ} (Π6 τοδά- 
ἱηρ; ἔχομεν) βηάὰδβ 1π6 δῃι Π6818: Ἦ Βθη ΘΟ αἱ ἰοδοὶν68 
χου, 7 ἸῊΔῪ ὈὉδ6 δἰ]επῖ, Βυϊ ἔχετε 11 Κοντ͵86 ρἶνθ8 (ἢ 
δ} }}165}8: Ὗο πορὰ ποῖ ἐπ οὔ6 εὐγέξε υηἴ0 γου : ΚΤ 
γε γοιιγδεῖνεδ ας, ἃς.5 ΤαυρὩὶ οὗ ΘΟ οα͵, ϑεοδίδακτο. 
οὶ γεδβρεοίίησ αοὐ, Ὀυὶϊ ἀοοογαϊπς 0 1Π0 ΔΙΔΙΟΡΥ οἱ 
ϑ ἢ σομροΟυ 68, ν Οοα (οοταρΡ. ΦοὨη Υἱ, 46 ; 153. ᾿ΐν. 
18; ΦΔὸγ, χχχὶ, 84; Ῥβ, χνὶ, ω ποῦ ΤΠ ΘΓΟΙΥ, ὑμδὶ 8, 
ἰδίου σαι γ, Ὁυὶ οὗὁἨ Οοαδ πογὰ ἴπ ἴ186 ΟἹ Τοβίδσηθηϊ, 
οὐ ἔγνοια “6 8ι18᾽ σοτηπ)δηἀτηοηΐ οὗ Ἰονο (Φ θη χἰἱ!.), οΥ 
ἐπγουρ (Π6 ῬΓοΟρ ἢ οίϑ διηοηρβὶ γοὰ (οἷ, ν,. 20), Ὀυΐ 
ἰηπαγαὶν πγουρὶ ἴῃ6 ΗΟΙΥ Οδοβὶ (ν. 8).-- Εἰς τό, δ8 
οἷν, ἰἢ. 10 δηὰ βούθγαὶ εἰπ|68 δ γοδάύ, τρᾶγκβ ἔπ 6 οπὰ 
Δ δἰἷπὶ οὔ ἴΠ6 ᾿οαοῃΐηρ.---ΕΥ γὸὃὲν δ]δο ἂο ἐΐ ({116 
ἀγαπᾶν), Δ (8 διον ὈΥ ἀοοῶβ [παῖ γ8 δΔΓῸ ἰδυμῆηὶϊ 
οἵ Ουὰ, Τοιυατὰ [41}] ἴ19 Ὀχοΐδσχου ἰμαὶ ἃτὸ 
ἔῃ 189 τῦβο]θ οὗ Μ]αοθάοηΐδ, ποῖ το Γοὶν ἴῃ ΤΏ65- 
ΒΑΙΟΠΪΟΑ : πίον ἱταρ] 168 ἃ ᾿ἰυ ον ἱπίογοουγθο τΠῸ (ἢ 6 
ΟἸ γβϑιίϊαπθ ἰῃ ῬὨΣΠ ρὲ, Βογοα, 8: ἃ ροσδρ8. δ β.η8}} 
βοβίϊογοα βιδιίοηβ, οββῃοοίϑ ἔγοπι ἴΠ6 σοηῖΓΆ] ΟΠ ΓΟὮ- 
695, ΟΥ̓́ εἷἶα χοαὶ οὗ ἰογα ἢ6 τηυδὲ πᾶν Ὀδοη ἰἢ- 
[οττοθα Ὁγ ΤΙ οῖμγ. Τα ᾿ηΐογυδὶ βίποθ ἐπε ῖγ ΘΟῃ- 
νογϑίοη νγῶβ ἰοὴς σπουσῇ ἴον ἴπ6 ρύγροθο (δραϊπδὶ 
Β.ῦ5).--Βυΐ ἩΠῪ ΜΔ ἰδ ΠΟΟΟΒΘΑΓΥ [0 ττί6 ἴοὸ δ ἢ 
ῬΟΓΒΟῚΒ ἀρδίηδὲὶ [(Ὀγπϊοδιΐοη, δὰ Θϑροο δ δραϊηδὲ 
πλεονεξία, Δοσοταΐηρ ἴὸ ουν νον }) ὰ8 ποὶ 1}18 ὁχ- 
ουάοα Ὀοίογτοβδηά ὈΥ ὈγοιΒΟΣΪΥ ἰόν Σ ὯΝ 6ΙΪ, [86 
ΥΘΟΓΥ ῬΌΓΡΟΒΘ ΟΥ̓͂ μἷὶ8 πηγηΐηρ 8, ἴΠπαΐ ἰοτηρίαϊοΏ 
βῃου]ἃ ποὺ ονογίῃγον ἰἤ6πι. Ἦτ ΟΥΑΙ ΠΥ τηδῖο8 ΠῸ 
ΒΌΟΙ ΓΟΡΓΟΔΟΪ 88: “ ΤΏΘΓΟ αγὸ διηοησδὶ γΟῸ ΤΏΔΗΥ͂ 
πόρνοι.) ΟΡ γοΐ: “ἸΏΔΗΥ͂ πλεονέκται :) ΤΟΘΓΙΟΙΪΥ͂ 
ἐπ14: κου τοσοῦ 6 ἐπτοαίοηοὰ τ ἢ ἰδ; ἰοτηρὼν- 
ἄοῃ 8 βίγοην ;᾽) δπὰ δυο Μὶ( ἃ ροοὰ ἀϊβροβί(ϊ οι 8 
᾿η8ῃ, ὙΠΟ ἰπίορτι 'ἰθ θοῦ ρογίδοϊ, ΤΥ ἀθοεῖνο 
Ὠϊπ)86 } } ἰῃ τοραγὰ 10 Ῥσου ιν δίη8, [0 8 πῖιἢ ἰπα!- 
γ᾽ ἀυα]θ ὑπαὶ τ[Π6 οἱ Ὀορίηβ (α ἐξ ἰεανόη, ἂς. 1 
Οογ, ν. 6); δηὰ ἱμογο αἵ ραγιοιϊαῦ βἰηἴαὶ ἐοηάρη- 
οἶοα, ἴπ6 ΟΥ̓ ΠΑ] οὗ πῆ ΐϊο 8 1688 τοοορηϊζοα 
(αχαίη : α ἐ{ἰ6 ἰεαυεη). ΤΏΘΓΟ ἀγὸ, ἴῃ [δοῖ, ἱηπαγὰ 
Ἄοοπίτδαϊοιίοηβ, ἱπηρογίθος σομ 088; δηα 80 δυθῆ ἃ 
ΤΟΠἀΘΏΟΥ ἴ0 ὉΠΟΙΘΔΠΏΘΒΔ, (0 ρ»τοοαϊ 688, ὙΒοῦΘ ἰθοτα 
ἷβ χοῦ, ο ἴπ6 οἶος μη, ἃ Ζεαΐοιβ ἰουγθ. ΝΟΥ͂, (Π6 
Ἀροβί]α πουϊὰ βιγθηρύῃθη ὑποιι, τ ἢ1]6 ἢ6 τυῦὴϊθ8. 6ῃ- 
ΘΟυΓΑΡΙἷΥ : Υοῦ ΚΙΩΟΥ ἰΓΌῸ πρὶ ὈΓΟΙΠΟΡΪΥ ἰονθ 
τοαυΐγοβ, δηὰ δοὶ δοοουρα Πρὶν : ΟἿ]Υ 1ἰ 18 81}}} τωροτῦ- 
ἰδηῦ, ἰμαὶ γ0ὺ ὈΘΟΟΙῺΘ ΟΥ̓́ΘΡ ΙΏΟΥΟ ρογίοοῦ ; ἤθη ἴοο 
ΜΠῚ γοι ὯὮΘ 6ΘΥῸΡ 1688 ἴῃ ἀδῆροῦ ἴτομπιὶ πλεονεξία. 
ΤυΒ ἴῃ Ὑὸ Βαῦθ ὯἼῸ πορᾶὰ ἴπᾶὶ οὔὐὸ πτῖϊθ υπΐὸ 
οα} πὸ ΠΑΥΘ 20 ΤΏΘΓΟ ἤριγα οὗἁἨ βρϑοϑοῇ (ἐγαη δέξο ; 
ΟἨἩΒΎΒΟΒΞΤΟΜ, ΤΗῊΕΒΟΡΗΥ ΆΟΤ, ῬΕιτ, ΠΌΝΕΜΑΝΝ, Εἰ. 

{100117]}. πο ἀεο]ϊοαία ἴυτὰ οὗἨ τῆοσο πγδαπίέίαξ 
ἕωνθϑε . ὑυΐ νῆηδὺ τὰϑ ἰηϊοηἀοὰ 48 ἃ ΒΟΓΪΟΌΒ 80- 
πον]οαρτηοηὶ οὗ [Π6 δοίυ δ] οχἰβίοηςα διηοηρβὶ {Π6Πὰ 

ἴῃ ῬΟΥΤΟΣ οὗ Ὀτγοϊδογγ ’Ιοσο. Τῃο ἔρυτο οὗ Βρϑοοὶν 18 
ΤΟδΪ : ἰδ ἌΡΒΘδἷβ ἰὸ τ δΐ 8 δἰγοηὰν γὰρ οὗἁἩὨ ἴΠθ πη, διὰ 
θη βαυβ: Θὼὺ οἱ, ρσονο (80 θῈ ἾΓΕΤΤΕ). 70 
αδοιπα ψγεί τοῦτο, 88 ἴἰὯ6 σΘΟΏΟΓΑΙ οχῃογίαιίοη οὗ ν΄. 
1. ἴδ ΓΟΟΌΓΒ ἰπι τ. 10 ἴῃ τΠἰ8 ῬαγιουαΓ σοϊυτοη -.--οίῃ 
ὈτοιΠ τὶν ἰονθ, ποὺ ἱῃ 8 ΠΏΘΓῸ Ουϊναγαὰ βροηάίηρ [ὉΓ 
01868 οὗἩ προοβδίγ, (Ὀππαίυγαὶ 5 Εἶν ΑἹ, Ὁ Β Το ἜΓΘ ΠΟ 
οὔ περισσεύειν ἰὸ ΜΠαὺ [ὉΠ] : Χεί γα πιοῦὲ απ 
εηιμϊοιιδὶν ἰο δα φιδεῖ). 

2. (7.11. ζρά ἴο Ρ»ἷαοθ γοῦν ΒοΣΟΣ ἴπ6χ9- 

ΦΙΣΌΝΕΜΑΝΕ δορὰ ἘΠΤΙΌΟΤΤ ἴδ “ [ἢ 9 Ῥτίῃοῖραὶ οἵα 8» 
εἶδ οὐἱ (80 κοὶ οὐ ἐμοῖς Ῥοίηᾳ αἸσοδαΥ͂ ἰδυρῆης "-- θεοδίδακ- 
τοι ; -- ΡΟ, 05 αὐτοὶ ὑμεῖς.--ὦὋἜ. 1..} 

ΤῸ ΤΗῈΒΕ ΤΗΕΞΑΒΑΓΟΝΊΑΝΕ. 

ἴπ [Απὰ ἴο δἰπὰν] ".---Ἰ] ἴα ἀγὸ ποὺ ἴ0 ΒυρΡΡΙ͂Υ ἴτοτω 
ὙὮδὺ ᾿Γοσοσάσβ, ἐπ ὀγοίλογίψ ἰουο. Οργροδβοὰ ἴο [ἢ 5 18 
106 ποῖ, 1. 108] φιλοτιμεῖσϑαι ἙσΟΥΩΤΠΟὨΪΥ͂ σΌΥΘΓΏΒ 8ὴ 
ἰμπδηϊιῖνο, δὰ πηοϑὲ Ὡδίμγλ}}ν, ἰπογοίογο, ἐπ [86 ῥγοβ- 
δπὶ ἰηβίδποο, [ῃ6 ἱτητηο ϊαῖθὶΥ ΓΟ] ον ἡσυχάζειν 
ἄς. ; ἴον, 2. ὕη]688 ἴμ6 ᾿αῖθοῦ 1:6 δἰ] ονσεὰ ἰὸ ἀδροηὰ 
οἢ φιλοτ., δ νου βίαῃα (απ Γ ] γ) δἰ ἰδοποαὰ ὉΥ͂ 

ἀείοη. Τὴθ ποιὰ φιλοτ. [88 {πο τηδαηΐηρθ: 
ἐο δ6 αγηδίδιομδ, Γοπά οὗἨΎ λοηοῦ ; ὙἸΔῺ ἴῃ6 1ηΒπηϊῖνο : 
ίο »ίαοε οπε᾿8 ἄσποῦ ὧν α ἰλίπρ, (ὁ ἐπιμίαίε, ξεαϊοιιδὶν 
δίγινε (2 Ὅον, νυ. 9; ἔομπ. χυ. 20). Πόοτγο, ἴῃ πῆδὶ ἢ 
ἴῃ βοιῃοιΐηρ ᾿πΠδὲὶ 1Π6 που]ὰ ἀ069 ποὶ ΒΙΡὮΪ τδ]υο. 
ΒΕΧΟΕΙ, ποι 68 [Π6 “ ΟΧγΙθογοι : φιλοτιμία »οέἐἑ ἶσα 
εγειδοδεῖξς ἡσυχάζειν.) Ιὰ ἴδ, (δοτγείογα, ἱπδιεδὰ οὗ 
ΒΏΪΗΪ ἢ ἀπ α κροκίηρ ἃ ἴ8]56 τεπονγῃ, ἴοὸ βοοὶς ΒΟΏΟΓ 
ΤΑΊΠΟΓ ἴῃ Ὀοΐηρ αὐἱοῖ ; ἰγαηαυ}}, σα] τη ἴῃ αοὰ (ἴῃ σο- 
ἰγαϑὺ ΜΠ ὁ πΟΡΑΥ νου} ΠΥ, ἘΙΕΟΞΕ) ; οοποογηῃοὰ 
δὐουϊ 1Π6 ἰΣαϊηΐηρ οὗἨ ἴΠ6 δίἀάθηῃ τηδῃ οὗ ἔπ 6 Ὠοαγὶ 
(1 Ῥδϑῖ, "11. 4); σορ. ἡσυχία, 2 ΤΏοδα, ΕΠ]. 11, 12. 
1. Τίηι. 11, 2, 11, 12. πθογο (06 ορροδβὶίς 18 πε- 
ριεργάζεσϑαι, πολυπραγμοσύνη, ἃ ἰοιὰ, οδιομίδίΐουϑ 
οδοϊουδη658---ἰ 6 ατὶ νἱρ, ἀἰδβροκίου, το ἢ τ 10} 1(8 
Ζοαὶ δρουΐ ἱποϊἀδηΐϊδὶ τηδίϊοτ αὔἴδοὶβ ἃ ἀσοοριΐνα βὰὉ- 
δβιϊκυϊα ἴον ῬὨ]). 11. 12, ΤΊ8 ἧσνχ. ὈγΔΠΟΙ 68 οὐ ἴῃ 
(86 Βρα8} οὐ ὑπο δἰᾷθβ: ἃ. τὰ ἴδια πράσσειν, δΔηὰ 
Ὁ. ἐργάζεσθαι ταῖς χερσίν, εἶ ἰ8 ποῖ [06 δδτηδ 
Κι. ΤΊ ἔογηλογ---ἶἰη [Π6 οἷαβϑῖςθ, τὰ ἑαυτοῦ οΥ 
ἑαυτὼν πράσσειν (866 ἿΝ οἰδι6 1 }.---ἰβ ἐο αἠεπα ἰο οπιε 
οιοπ αἴαῖγε, ἀπιὰ 580 ἰ0 ϑεῦνὸ αοὰ πὶῖ Βα ΘΙ Υ ἴπ ἴῃ 6 
σΔ Πρ ΝΪ ἢ Ἔν γῪ ἰηαἰ ν᾽ 8] ἢ 88 τοοοϊνοὰ 70 ἀΐηι- 
δε, ἰπδιοιὰ οὗἨ (δαὶ Ὀυδι! ησ, οὈἰτγιβῖνο τηϑαα] ες 
πὶτῇ ΟἸὮΘΡ Τη 6 8 τηδίϊοτβ (1 Ῥοῖ, ἵν. 1δ)., π΄ σ πο 
Βρὶ γϊυ8] σοηοοῖς δηὰβ οσουραϊίΐοη. Τ|8, σοπξο- 
ασηῖγ, Ὀοϊοηρδ ἰοὸ {Ππ|| δρίγὶὶ οὐὗἁἨ 16 οΑ] ἢ ηρ, δοοογά- 
ἴῃς ἴο ἰ[5 ἰηάϊν ναὶ σΠαγαουΙβ 168. δπὰ {16 τηδηὶ- 
[ἐβίδίΐοι οὐ ε1ν}8 Ῥσοροσ ἔβοϊ ηρ 18 ἴο ἙΟΥκ τ Οἢ Θ᾽ 8 
οὕ Παηάκ, ΤΠ6 πογὶς ἀυ08 ποὶ ᾶν ν ἢ 16 αὐἱοῖ- 
Ὧ658, θὰ 8 ῥγοιηοίίτο οἴ ἰδ. [τ 18. ΟὨΪΥῪ ὉὈΥ͂ ἃ τηυτἷ- 
ΡΙ᾿οἰτγ οὗ αἰπηβ ἴπαἱ (Π6 ᾳυϊοΐηθεβ 18 ἀϊδιυτθοα, ἩΡὲλ 
ἐλε λαπάβ, 88 Ῥαὺ αὰ (οἰ. ἰϊ. 9; Αςἰβ χχ. 84).-- 
Δοοοχάΐξτηα δβ ττὙοὸι οοτασηδυδοῦ τοι, Τ|}8 οχ- 
Βογίδιίοη, {πογοίογο, Ὀαϊοηροα 4180 ἴο {6 οοτησηδηά- 
τοθηΐθ π ΟΝ 6 Βαὰ ρίνοῃ ἴτοπι {1:6 ἢγθὶ (νυ. 32): 
φΟοΡ. 23 ΤΏ οαβ, 1, 10, Ἐτοὰ ἴἰδ6 ὈορΙ ΒΩ 116 
ΟἸΘΑΣΙΥ ΤΟΓΟΒΑῊ ἰἢ6 ΡΟΒΒΙ ΠΥ οὐὗὁἨ 85 ὉΠ ΒΟΪΘΟΤΩΟ 
ἀοιϊογίογαιίοῃ : ἢον ἀϊὰ {18 τοαῦυΐγο ἸΟΩΡῸΣ (τὴς [ὉΓ 
18 ἀδνοϊοριαθηὶ (ἀψαϊηδὶ Βαυμ). Μοβὶ οὗ ἴμ6 1) 9- 
ΒΕΪΟΙἾ Δ}, ἰδ 18. ὈΓΟΌΔΌΪ6, ΘΓ ΠΟΛ ΠΥ Παπάϊοτα[ι5- 
6, δηὰ οῆοθ ἴΠΠ6 οχργοββίου, ἴτοη τος ΤΏ ΘῺ 
[Ὁ] ον8 δὴ δρρίὶ οδύϊοη οὗὨ (ῃ6 ῥεϊποῖρ]6 ἴο ΘΥΟΤῪ 6Ά]}- 
ἴη. Βιυῖ οὐδὴ βρί γί] ομ ] ΟΥτθη8 ΟΓῈ ΟΟὩ- 
ποοίοα πὶ τδηυ αὶ ἸδΌον (Ῥαὺ]. Απᾶ ἴῃ Ῥὰ. χο. 17 
{16 Ἔχργοββίοη, ἐλσ τον ΟΥ̓ οἷν λαπάκ, ροο8. Ὀεγομὰ 
ΤΩΘΓ Βαπαϊογαῖν, 

8. (Υ. 12.) Ταῖ γο, ἂς.---ΤῊ9. βιδϊοιηθης οὗ 
{Π|| ΡΌΓΡΟΒΟ 8 ὉῪ Επταιῦ δὰ ἀοροηάδηΐ Οἡ παρηγ- 
γείλαμεν, δῃ!α 80 ΟὨ ἴῃ6 Ῥαγοηϊῃοίίςα] οἴδυβο: Ὀδεϊοῦ 
ΟΥ̓ ΓΠΌΝΕΜΑΝΝ, ΗΌΣΜΑΝΝ δηὰ οἴ οΓΒ, οα [ῃ6 νογὸ οὗ 
1π6 ῥγξποῖραὶ οἴαυδο, παρακαλοῦμεν---φιλοτιμ. ἃς. : ἱὶ 
ΠΟΐ ΤΩΘΓΟΙΥ τδβ, Ὀὰδ ἰΐ 81}}} 8, 1πῃ6 οὈ]οοὶ οὗ 18 δ χ- 

Ἃ [φιλοτιμεῖσθαι--οὐυπᾶ α͵ε0 ἔῃ οτη. χν. 20 δηὰ 35 (οσ. 
Υ.9. ΕΣΊΠΙΟΟΤΥ : “Τὴ 8]}, ῬΟΣὮΔΡΕ, δοσὴϑ ἰάθα οὗ τεμ αὶ ΣΩΔ Ὺ 
Ὅο τοοσορηἱξοα, Ὀπΐ ἰῃ 2 ΟΌΣ. ἰ. ο. δῃηὰ ἰπ [δ9 ῥσοδαωΐ πδδεδαδϑθ 
τηδὲ τηοδηΐῃᾳ τϑοοὰθϑ ἱπίο ἴδ6 Ῥαοκρτουπὰ." [ΙὩ τηρεῖ τὸ σ- 
δἴοσια δὰ οοϊῃσηοπταγίοβ, ΠΟΎΘΥΟΣ, ἐξ ἐ5 τοϊαϊτιοᾶ, Δα ὈΥ ΟἿΣ 
Οόττδε: αἷς Ἐλτε ἀανεῖν, εὰ εείξεπ; δκοὰ ὙΝΟΒΡΟΒΎΤΟΒΤΕΗ : 
“ΤῊ ον οὗἅὨ ΒΊΟΣΥ͂, (86 τρον πα Ῥαβείου οὗ [86 Οτγοοῖ..... 
Το Ανροξῖῖο ἔσηβ [6 ἙΕΡῸΣ δἴσοασῃ οὗ τοῖς να) οΥου 5 
δοῖἑτῖν, Ἰονίηρ οΤΣ ἴο ὍῸ κοο, διὰ ἀφρεννοιν ἴῃ ἔλιο 1Ό81Π 
δῃὰ ἘΡΓΑΥ͂ οὗ 8 ΟὟ τΟΒΈ  αβηθ88, ἰπίο ἃ ἡτιῖοξ ἴδε οὗ σϑ- 
Ἰιχίουβ ἴδ, οἷοδσ ἀπιὰ ἄδορ, σοβεοί πα ἰὰ ἰὼν ταῖϊστοςῖ 
τΡΘΝ Σ Οὗ ΒοδνυΟΏ." Αὐὰ δο αὐοίΐοβ 18. χχχ, 7.-- 



ΓΒΑΡΊΤΕΚ ΙΥ. 9--12. θ6 

δοτιδὔοῃ, Τιθ οὐ͵οοὶ Κα ν 86 ἀραΐη αἰνί 68 ᾿ἰβοϊ 
ἰπϊο ῥγοριίθιν,, Βϑϑι} 6858 οΟὗἩἨ ἀοροτίηδπξ (1 ΟὐΥ. χὶν. 
40: τῇ, 856), δηὰ ἃ ψεῃοουβ ἱπάσροηάθποο : βυοὶ 
ψ}}} Ὀ6 1 τοβυἹὺ οὗ ἃ αυἱϊοὺ ρῬογίοσιηδηοθ οὗἨ οῃ δ᾽ 
ὁπ Ὀυλίηο85, δηα οὗ ἀἰ]ίσεποθ ἴῃ ἰαῦογυ. Τὴο ἤγβί 
(δουσῃῖ πὰ οὗ ἀοὰἂ : ἴδῃ οοτὴθ ἴῃ Ὀτγοίγθη : δηὰ 
ἄρα! ἴπο86 πιιῃΠουλ 4180 το ποὶ ἰογροϊίΐϊθρη. ΤΉ 
ΝᾺ8 ἴΠ6 {Π|6 φίνοῃ ὈΥ̓͂ Π6 6718 (0 {Π6 ΟομΈ 1168; ὉΥ͂ 
(6 φοραὶ, ἴο τἴ8ο056 ΤΠῸ τα ουἰδῖα6 οὗ [Π6 ἔτι 
ΟἸατοα, τι βοῖμος Φο8 οὐ αἰθῃ 68 (1 Οογ. τ, 12). 
[οπαγὰ ἔοι 4160 ΟἸγδίθηἀοῃι 88 δὴ ΟὈ] σαίίοη οἵ 
τα, ἰῃ68 ἈΠ5ΘΙΟΠΔΓΥ ΟΠοα (οοπρ. Οὐ]. ἷν. ὅ : 1 Οον. 
χ. 83) --ἀιυᾶὰ σὰν άᾶνθ Ὡθθα οὗ ποϊίηρ [ογ] 
οὗ πὸ οσι 9]. 4.5 ρϑορὶα πῆο θαγῃ [ῃδἷν οπτῃ Ὀγοδά, 
Μηδενός 18 ΌΥ ΟΑΙΥΙΝ (πωΐα γε), Βενσει,, Πυὕκε- 
ΜΑΧΝ [ΦΟΕΤΥ, ΑΠΡΟΒΡ, ἄς.}, ἰακθὴ 88 πϑυΐογ: 
καπί ΤΟΥ ποίλιπο [Ἐν 111. 11]; Ππῦνεμ.: “Τὸ 
βιδηὰ ἰῃ Ὡροὰ οὗ ΠΟ τηϑὴ 18 [ὉΓ πη 8} ἱπιροβϑβί}}- 
ἰ7. Βαὲ (λ6 ᾿ἰπιϊϊδιίοη οὗ {16 ᾿άφα 18 ΟὈν!ουβ ἔγοτϊω 
ἃς οοηίοχὲ [80 Ἐπ ΠμΟΟτΎ]. [1 Πὔποιηδηη αἰὰ ποῖ 
ἐπίσε ἐδῸ 68 πο (Πᾶὶ οἵὗἩ ἱπάΐραοηςο, μ6 που πανθ 
ἴο οὔΐοοῦ ἐο 818 οὕσσγὴ ὀχρ δηδίϊοπ, ὑπαὶ ἰδ 18 Ὡοΐ 1688 
ἰπῃροβϑιὉ]6 ἴο τ ἃ τχδῃ ἰ0 ϑίδπα ἴῃ πϑρὰ οὗ ποίησ. Οὗ 
οούυγερ, 0 σαπηοῦ δΌΒΟΙ αὐ ΕἸ δ6 ργονοὰ ποῖιμον, (δῖ. 
ἰδὲ πογὰ τη υϑὺ 6 [ἈἸΚΟΠ 88 Ἰηϑβοα! 6, ΤΠ βἰγοηροβὺ 
δισυταθηΐ 13 108 ΡΤΟΧΙ ἱΥ ἰὼ τοὺς ἔξω. 70 λαὺυά περ 
οὗ πο οπε--ποῦ ἴπο86 σπου ἢ ὈὰΣ [0 [Πότ ἘΒΟΥ͂ 
οοὐὐἱὰ ἰοαϑὲ δρρΪν :---κοἴ ἴῃ ΟΠ γί βιδηβ ὃ ἴον [18 {Π6 ΓΘ 
Ῥ Ιοαϑὲ ἴῃ ὑμ6 οοηίοχί. ἴα 40 δ6ϑὺ ἴο ἔδκΚα ἴδ (ἢ 
δοηοττ, δὲ ΕΤΤΕ, ΗΟΕΜΑΝΝ) αὐἱΐθ ρΘΠΟΓΑΙΪΥ δηὰ 
πιθοαῦ τηογ ῥτοςῖδα ἀοδηϊξίοη : ΤὨγουρὶι Ὠοποβδὶ 
ἰαῦοῦ δηὰ αυἱοῖ ἰγυδὺ πῃ Οοἀα γοὺ π'}} Ὀ6 ἴγβα ἔγοῃι 
[6 ΠοσΟβϑ αΥ οὗἨ δανίηρ ΓοσοῦΓβ6 (0 θη. ὙΥ̓ΠΘΓΟ δὴ 
ΕΥ ΖΘΏΟΥ ἀγΌϑ6 ἱηνίηοἶὉ]6 οσθη ὈΥ͂ {Π6 τηοϑί [αἰ [] 
ἀπ σοηςο, ἴἤθτΘ θ͵β [6 Π ΒΟΟΡα ἴον [6 σχογοΐβο οὗ 
ὑγοιμ ΠΥ Ἰοτο. 

4. (Υν. 9-12.) Βυϊ ἃ ᾳυσϑιίοῃ 8ι}}} γοπχαίῃ 8 ἃ5 ἰ0Ὸ 
ἴλο δοπηδοίίΐζοη οὗ {πα ἔνο Ππαῖνο8 οὗὨ 118 βοοίίοη, δηά 
ΡΑΓΓΠ οἰ ΑΓ οὗ γν. 10 δηὰ 11. Ϊη [86 οἶοϑα οοηῃθο- 
ποὺ οἵ ἴα ἵνοὸ ᾿ηβηϊοῖνοθ περισσ. Δῃα φιλοτ. ὈΥ͂ 
τ 88 οὗἨ καί ΤΩΔΩΥ͂, δίηδοα ΟῊΒΥΒΌΟΒΤΟΝ, ΤΗἨΕΒΟΘΟΒΕΤ, 
ἄς. ἰᾶν τοσορῃϊζοαά (ἰ6 ἱπαϊοδίίοη οὐ δὰ ἱηπαγὰ 
πηΐϊθῃ ; ΟἨΒΥΒΟΒΤῸΜ : [Ὁ 8 [Π|ὸ ρεαγὶ οὗ ἴονθ, ποῦ ἰο 
τοροῖνο, ὈὰΓ ἰο ρψίνθ. ΟἸΠΟΥΒ οἰποσνγίϑο, ΜΙΔΏΥ͂, 858 
Ὠεγεττκ : 1 ἐπ οὶ γοῖ ἰο ΚΙΟῊ ΟΥ̓ Ρ ἰῃ ὈγΟΙΒΟΥΪΥ 
Ἶοτο, 611}} ἴο ἰπόγϑαβθο ἴῃ γόοὺν γοϑαΐϊηοϑθ ἰὼ Ὀοηρδὶ 
Τοῦ ὈΓΟΙΠΓΘΏ, δα 4180 ἰῇ γοῦν οαγῸ ποὺ ἴ0 ΘΠ ἀΔΏΡῸΡ 
ἰοτο (Ὠγουρὴι ἱπάοίθποθ, ὙΒΟΣΟΌΥ γοὰ που] ὈΘοΟμλΘ 
ἃ Ὀυγάδῃ ἴ0 ΟΠη6 Δποί 6 Ὁ ἐμὰ ν. 14), δῃὰ πουϊὰ αἱ 
ἰαϑὲ ἴησαν {6 Ὀϊδτθ οὔ γοηδογίηρ 16 ἱπηροβϑι]6, ὑπαὶ 
811 δου ἃ ΔΗΥ͂ Ἰοηροῦ ἰονα (86 Ὀγοίμγοα αὐἱρηῖ, Τ]ιεβ 
ποιὰ 0 βα! ἃ δβρϑοί! ἢν ἰὼ [00 ῬΟΟΡ: Βονατα οὗ 
αὐασίησ (018 ἀοσίγίη6, Υ ἴοο ΤΩΔΥ Ὀγαοίΐβα Ὀγοίδοῦ- 
ἵγ Ί]οτα, ἱγ γα ταῖϊ οὐδεν ; γα ἰοο ποιὰ [4]}1 ἰηΐο 
ελεογεκτεῖν [πγουρὶι ἰμἀοἸ 6 η06, ραν σα ΑΥΥ (Ππαὶ οὗ ἃ 
ρΟΤΉΪΠΡῚΥ δρί ΓΑ] δϑοτὶ, Βυὺ ΓΠΌΝΕΜΑΝΝ Ῥγοίθϑίϑ 
ἘΠῚ τοδβοη ἀσαϊηδὶ (π6 αἰνβίοη οὗἩἨ 1Π6 σμυγοῦ ἰηΐο 
ἱπὸ εἶλθθοθ, ἔνϑη φιλοτιμ. ἄς. 18 Ββαϊὰ ἰο 81}, δπὰ 
ἴδα ποκίπρ πὶτὰ ἐμοῖς οὐσῃ 88 οοΙηθθ ἴῃ ΟΠΪΥ͂ 
δ ἀλτγ, Ὀοΐηρ ργοοραθὰ ὉΥ ἰπαὺ δϑουῦ Ὀοΐηρ 
αϊοῖ απὰ ἀοΐησ (μοὶν οὐσὰὰ Ὀυδβίηθ688, ἩΒΙΟὮ ΘΟΠΘΟΓΏΒ 
ἃ], ΓΌΧΕΜΑΝΝ, ΠΟΎΘΥΟΓ, ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο0 6 τηΐδίακοη ἴῃ 
τοσιγύϊης φιλοτεμ. δΒ δου} ίηρ ὨΘῊῪ ΠαΒΕΥ [ἀϑἰοποά 
οἢ, δῃὰ πΑνΐηρ ὯὨΟῸ τϑίθγθπμοο ἰὸ πὶ αῦ ρΌ68 ὈΘ[ΌΓΟ. 
Το οοπποοίίοῃ οὗ ἐδ ἐπτοὸ ἱπβηϊῖνοβ ὈΥ καί Ὀϊη45 
ἴδει ΟΥ δ8 ὁη6 δχδουγίδιϊοη : 5.1} ἰο ζ.τοῦ ἴῃ 
ογε, δηά αἷἰϑο ἰῃ γοὺγ Ζϑαὶ ἴον Ὀοΐηρ αυΐοί, ΘΥΘΓΥ ΟὯ6 
ποικίηρ οὖν δἷ9 ΟἾΏ δβαϊναιίοη, δπὰ (ἈΠ ροτ- 
(οττοὶπρ' αἶδὸ ἷ8 οχίθγμδὶ ἰδθου-- ΟΥ̓ ΓΥ ΟὯ6 δΙηυϊουῦϑ- 
ΙΥ Ἰμοϊίηρ Βῖ9. ποίρμθοτ, δα δοίης Εἰ πιβο !  ὑἰο 6 
ἰμεϊ ρα, το δα 6 11: 7 ; 818 ἴο0 ὈΟ]οηρΒ ἴο ἰονο (Ὁ. χ, 

24, 2ὅ). Τῶυβ, 89 ΠΕ οχμογίαϊΐοη ᾿ΠἸκ νυ 86 ἴα 
κὐαοὰ πὶ ἃ υἱὸν ἴο βανίηρ ὈΓΟΙΠΟΡΙΥ͂ ον ἔγουλ 
Ὀοΐηρ ἀδιπαροὰ; δηὰ δνοὴ οὐὐ να δοηρ [86 
νον αἰ γ- τα πἀοα (6 ορροβίίθ σουγβα οὗ οοπάυοι που]ὰ 
ογθδία οδῃσθ, δηὰ 80 ἴῃ {παῦ αὐδτῖον 4180 νουϊὰ νἱο. 
ἰαΐθ τΠ6 ΟὈἸϊραύοη οὗ ἴον (ΗΌΣΜΑΝΝ οΟἸΏραγο8 ΕΡΉ. 
ἷν, 28). 

ΤΊ δχοϊϊοτηρηΐ, δραϊηβιὶ τ] ῬΔῸΪ μὰ8 ἴ0 στε 
[6 ὙΒοΒβα οηΐϑηβ, ἰ8 ἤοῦ αὖ “ἷϊ οὗ ἃ ρο]ὶίοδὶ 
(Ζνινχα.,}), Ὀυΐ το] ρίοιιθ μδίυτο, ΤΏΘΥ πόγο δατγῆ 
ἴῃ ἃ ΠΟῪ νοῦ] οὗἉ ἰάθαϑ, δῃηὰ ἴῃ τογα ἵπδῃ ὁπ ἴῃ- 
δίδηοθ ῬουΔ08 μαᾶὰ ἐπυβ Ὀδοὴ ἀσδρτινοα οὗἨ Ὀγοδὰ, 
ΝΈΛΝΡΕΒ δηά τηοδβὺ ββιιη!6 88 δβοῃδιίοϊ ορίοδὶ 60Π)- 
ῬΙοχίοῃ, ἃ3 ᾿Γ ΠΟΥ τ το δυβοσρϑὰ ἴῃ ἴῃ9 Κίηράοπι οὗ 
Βρανθη. κ ὝΕΤΤΕ, οἡ {ΠῸ σΟΙΊΓΑΓΥ, νου σΟΠΒΠἢ6 
Βἰτηβ0} ἴἰο ῥίουϑ δχοϊϊοαθῃϊς σοηγΆ ΠΥ, Ὀδοδυϑα Ῥϑαὶ 
ΤΉΔΙ.68 ΠΟ τηθπίΐοῃ οὗὨ (6 Θβοῃαίο!ορῖςαὶ σγουπά, Ὀυὲὶ 
ταῖμον βρθᾶκβ αυϊΐα ἔγθϑὶυ (οἢ. ν. 1 864.) οὗ ἴπ6 ἰαϑὲ 
(ηρθ, δηὰ ἱπάθοα ἴῃ βιιο ἢ ἃ ὙΔΥ͂ ὈΓΘΟΙΒΟΙΥ, 89 τηϊσἣΐ 
ΘΑΒΙΥ ὑΒγουρἢ ΠλΒΑΡΡΓΟ ΘΒ Οσοδδίοη 8 ἱπόγθαβο 
οὗ (86 δρὶἰαιίοι ; το 6 πουὰ ΠΑΡΑ ἢᾶνὸ ἀοηθ6, 
δὰ (ὴ6 ἀρ ἰδιίοη αἰγοϑαῦ Ὀδθὼ οὗ ἰμαὺ σὨαγδοίογ, 
ΗΘ ἰμογοίογο δφορἔη 68 Ὠἰτηδο  ἰο ἔπ 6 βυρροδί(ἴοη οὗἉ 
8η ἰα]0 οβῆοίοιιβηθ88, Ῥγοβοὶν ἴδῃ, ΘΟ ΟΟΤ [ῸΓ [86 
βαϊναϊΐϊοη οὗ οἴδμου ἤθορ] θ᾽ Β βου 8, ἄς. [ὙΟΚυ8- 
ῬΟΞΝΤΗ 480 ΒρΘΆΚ5 οὗὨ ἴῃ: 0 βρίεἰῦ οὗ περιεργία, πολυ- 
πραγμοσύνη, δυὰ ἀλλοτριοεπισκοπία 88 “ ἙΠαγαοίοΓίδ- 
ἰδ οὗ ἐῃ6 ἀτγθοϊς ρορυϊδιίοη ἰοηρ Ὀοΐογα {86 ρμΌΞΒρεὶ 
ΔΡΡροασοα, Οοιρ. Αὐοἰθ σνἱϊ, 2] . 1 Τίμ, ν. 18: 1 
οι, ἐν. 1ὅ , δηὰ [Π6 σοιηπηοῃίδίοῦβ οἡ Φυνθηδὶ, 11}. 
61--0.)..-.Φ.1.1 Β06}} ΓΠΌΝΕΜΑΝΝ ἰβ τρῃν ἰπ ΠοΙ ἀϊπς 
ἰαδὶ ἴο {80 1άθ8, παῖ (δ6 ἀχροοίδιίίοη οἵ ἰδ ]δβὲ 
[Ὠΐηρϑ, ὙΒΘΓΟΌΥ Θαγί]γ ἰηογοϑῖὶθ ΘΓ τγοαἀυοοά ἰπ 
ἱπιρογίδπορ ἴῃ ἐποῖγ ογϑϑ, μβααὰ ζοστηθα (Π6 οσηίγα οὗ 
Ἰῃοῖν ὀχοϊϊθηθπῖ. Τὸ {μ15, Βὸ {ΠΠΠῈ8, 6 ᾶγὰ ἰοὰ ὉΥῪ 
[6 οοπιθοχί, {π6 ἐγδηβί το ἴ0 [86 Θϑομδίο] ορίοαὶ απ68- 
ἰἴοη, γν. 18 8α4., Ὀοίηρ Ὑ6]1] δοοουηίοθα 1ῸΓ ὈΥ̓ {86 
δϑβοοϊδιίοῃ οὗ 1689, δηὰ ἐπ ττίϊον (6 τοβυτηΐρ, 
οἰ. ν. 12 βαᾳ., δῖ8 ῥγαδοίϊοαὶ δχμβονίδιϊοηβ (βΒοπη  Ν]δὶ 
Αἰ ΓΘΌΠΪΥ ΟΡΜΑΝΝ, 866 οὗ ν. 18). 6 ΟΠΙΥ δαὰ, 
{Παΐ ἀσϑη (Π6 βοοίίοη οὗ, ἷν. 18--ν. 11 ταϑυ]ίϑ ἴῃ ῥτδο- 
υἰοαὶ ὀχμογίδιοηδ, δραϊηδὲ ἀσϑροηάθμου, δηθὰ ἰὸ ἃ 
ΒΟΌΟΣ ν᾽ ἢ] δῆοθ. [Ι͂ἢ ρίνίησ Βοοὰ ἴο {86 γήφωμεν οἵ 
οὗ. ν. 6, 8, (ΠΟΥ πουϊά ποὲ 6 ςυΐ ΟΠ ἤγτοτῃ σαι ο  Ὁ}- 
Ὠ688 8ηἀ νψαϊτηρ ἴον [86 [μογὰ, Ὀὰΐῦ ΟὨΪΥ͂ ἔγομῃ 8ῃ υῃ- 
βοιιηἀ πολυπραγμοσύνη. ΤΊ ΑΡοΒι(]6᾽8 πογάβ, {μ6γθ- 
ἴοτο, σοῃίδϊῃ σϑα! γ ποίησ, ὙΏΘΓΘΌΥ ἃ βρυτίοιϑ 
Θχοϊϊοιηθηΐ, ουθῃ ἰἔ Ὁ τοῦθ οὗ δὴ δβοπαιοϊορίοαὶ 
πδίυγο, σου] Ὀ6 ἱπογθαβαά, 

ῬΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸῺ ἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1. (Ὁ. 9.) Ομ ιυϊβιίδη θοποβοοποθ ττῶβ ἃ ΠΟῪ Υἱγ- 
ἰπ6, αἰϊοροίμοσ ἀπκηονῃ ἴο πα Ποαίμβοη. “8366, 
ΠΟῪ [ΠΟΥ ἰοῦ οὔθ δποίδογ 1, σψὰϑ 6 δβαγίησ 
διηοηρϑῦ ἴῃοδοθ, ὙὮ8Ὸ δι.}}} Ἰοοϊκοὰ οἡ ἴτοπλ πὶϊμουῦ 
(οοαρ. Φοδὰ χἱΐ!. 84, 8ὅ: 1 Ῥοΐ, ἱ, 22: 8. Φοδῃ ὅ, 6). 
Βυὺ (86 οαὐπναγαὰ τη βίου τηυδὲ ποῖ Ὀ6 βοραγαϊθα 
ἔτοτα ἰΐ8 ἱππῆς σοοῦ, ὈγουμοΥΥ ἰοσθ. ΑἸπιβραίνίηρ 
ἤγοιῃ ΒΥΤΩΡΑΙΒΥ πὶ} δχίογῃλὶ βυβδογίηρ, ἀοίηρ ροοά 
ΦΘΠΏΘΓΑΪΙΥ ΟὨ γαῖ] 68 οὐὗὨἨ διιηδηΐγ, ΡΒ ΔΩ ΏΓΟΡΥ͂, 
αὶ ἴῃ τοδηκίηα, (Π686 ἐΐημθ ἀῦὸ ποῦ ἰὸ Ὅ6 ἀθ- 
Βρίϑοὰ, Ὀὰΐ τηυβὶ 6 ἀἰδεϊηαι  βηθ ἴτοπι ΟἸγβιίδῃ 
ὈγΟΙ ΠΟΥ͂ Ἰονο, [πὶ ἸΔΟΥ͂ ἢ δος τορὶο ΘΠ ΟΓΌΓΙΒΟΒ 
ἴἴθτο 88 ὕθθη δχῃἰἰιθα ἃ γουδυκα]6 ῬοΓΒΙΒίθ ΠΟΥ 
[μδὲ ΤΩΔΥ͂ Ὑ611 ρὰς ΟἸ τ βιϊδη8 ἰο βῃδιηθ: Ὀυΐ ἴγο- 
ΟΘΏΠΥ αἷδὸ στηοϊϊνοθ οὗἁ 86] Εβ[))6 88, οα]Ἱου αι, διη- 
Ὀἰϊυιΐοα μανὸ Ὀοίσαγοαά ἃ ἐοπροῦ δὲ ναγίδησθ ἩΪ [Π6 
Ομ γϊβιϊαῃ βρὶ τ, ΤῈ ΟἸγϑύδη, υπάογβίαπαϊηρ, ὉΥ 
1.18 οἴῃ σα [6 σιΐη οὗ ᾿δῇ, Κηονϑ ἰμαὺ ἴα 660 



70 ΕἸΚΕῚ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌῚ, ΤῸ ΤῈΣ ΤΗΕΒΒΑΓΟΝΊΑΝΕ, 

οϑὲ γτοοί οὗ δῃ οηἀδυτίηρ Ἰοτο, ἴΠ6 ἵττιο βίσοηρσίῃ οἵ δὴ 
ὈπΘΑσγίηρ Ῥδίΐθῃοθ, [Π6 δβϑϑγβηος οὗ {μ6 δἱρῃοϑὶ 
αἶτὴ οὐδοῦ δηὰ δῦουθ 106 τῦθγο Οοὐππαγὰ το]ϊοῖ, Θ0ῃ- 
81818 ΟἹ]Ὺ ἐπ Ὠΐδ8 Ἰονίηρ 8 περ ΟΥϑ 88 8008 οὗ (86 
8400 Βαίποῦ ἰγουσὰ [6 Ομ6 ὅοῃ οἵ (089 δίδου, 
Ὑ Βόγονοῦ {118 16 ΠΌΤ αΟα ΓΟΔΙῪ οχίβίβ ἴῃ ἴοόγοθ, 
1“ΠπἸογα ἰ8 ἤουπαὰ (Π6 σαρδοῖ οὗ ἃ νἱρογοιβ, ὑποῦ- 
βιγυοϊοα ον. Απά 1818 18 ΠΟ βρ  γῖῦ οἵ ραγι οὐ ΐβτα 
--,8 {0016 80, Οὐ ουϑῇ 1688 80 ἰμ8π ἴῃ6 ΟἸὰ Τοβίδιμθης 
ϑ3ΟΡΑΡΔΙΘΠΘΑΒ Οὗ ὑἰ86 Ρδορὶο οὗ ἀοα, Ἠυτηδη ροτγυοι- 
δἰιγ, ἰδ 18. ΡΟΒΒΙἷΘ, τρΥ ἴαση 1δ ἰη0 ἃ πηδίίοῦ οἵ Ὡδτ- 
ΤΟῊῪ Βαοοίδσγίδη Ῥαγ ϊβδη θη, δπαὰ ἐΠπΟΓΘῸΥ υἱτἰαῖθ ον 
ἰοῦ, Τὰ οὐ 18 (πδὺ ἴον ἰο ἴμοβθ, ψΩΟ 816 
αἰγοδάὰυν Ὀγοιῃγοῶ ἴῃ ἴδοῖ, ἰ8 86 ποδὶ δ ὙΒ] οἷ (6 
βδτηα ἰβ (δα, ἐμὰϊ Μ͵ὸ ΤΩΔῪ ΖΌΣΓΠ6Υ ἰόντα [8056 4180 ΜΏΟ 
ΔΙῸ 811}} ο Ὀδοοῦ!Θ 80θ. ΤΌΐΒ Ὀτγοϊδογμοοά, ὨΟΝ ΘΡΟΥ, 
ἄοοβ ποῖ βίδπα ἴῃ ἃ ἴοσιηιΐα, Ὀθῦ ἴῃ (δ6 [Π{6Ὸ τοῖα 
Θοὰ, οὗ ποῖ ἴῃ6 ἢγϑίὶ ὑοίζοη 18 ἃ 5686 ἴ0Γ Ἡδδί 18 
μι0]γ. 

2. Το θ6 ἰδυρῆὲ οὗἩἨ Οοά 8 ἐπε γτοδὺῦ οπὰ ἴο πο ἢ 
811] τὸ οδἹϑά, ἀοά, πο 8 ἰονβ, ἰθδομθϑ ἴο ἰονὰ: 
“ ἀοοίγῖπα αἰυΐπῶ υἱδ οοπ μὲξ ἐπι ἀγιόγόηι," ΒΈΝΟΕΙ, 
ὙΠ τοραγὰ (0 [Π9 τ θ8ῃ8: αοἀ δ σοτγὰ οἵ [86 ΟἹὰ 
διὰ ΝΟ Ταοβίδιησηΐίβ, οχρουπάρὰ ὈΥ [18 ἰἰνὶηρ 
ΡΓΟΔΟΠΘΙΘ, 18 ποῖ ἴο Ὀ6 γτοΐυϑοα ; Ὀυὺ ἰδ ἀοο8 ποῖ 
οἰυοϊ αὐ τδὺ 18 τοθὲ νἱΐδὶ, [6 ἱπιπιοαϊδίθ γοϊδίϊοη 
Ὀούποοη σα δηὰ τραρ, Ὀοίνοοη ὥρὶ τὶς δηὰ βρί γι. 
Ιη (Π6 σοπβυτϊητηδίΐοη 0 ΟὯ6 ὙΠ} ἰοδοὴ 8 ὈγΟΙΠ ΟΣ, 
ΒαυΪηρ, ΚΠΟῊ ἴμ0 [ωοτὰ, ἴῸγ (Π6Υ Ἧ}}} 4}} Κηον Ηΐπι, 
δηὰ {ῃδὺ ἔγτουῃ ἐμεῖς οὐ οχροτίθηοα οὗ (Π6 [ογρὶνο- 
Π688 Οὗ β'ῃ8 (96γ. χχχὶ. 84). ΤΙΒ ἀ068 ποῖ Θχοϊυαα, 
88 [9 ΜΔΥ ἰο0 {Π18 ἰρῃοβί οηὰ, τουΐυδ] δβδίβίδποο, (ῃ6 
οαἰβοαίίοη οὗ οὨθ δῃοίμον (οἰ. ν. 11), 1[Π6 βογνῖΐος, 
Θβροοία!υ, οὗ ρἰἤνθαὰ τπθιηθθῖβ (1 Οον. χἱὶ 8, 28): 
διὰ {1}18 18. 108 ΟΥΪΏΔΡΥ ΜΑΥ, ἴον 1Π6 Ὠϊνὶηα ἐἰ] πη }͵- 
παϊίοη 8 ποῦ οὔθ ἱπαδροηἀρηϊ οὗὨ Ιῃ68ῃ8, ΟΥ̓ ΤΑ ΊΟΔ], 
θυΐ δὴ ἰηϊγοἀυοιίοη ἰο (Π6 Ηἰδιοτίοαὶ βαϊγαϊΐοη. Βυὶ 
ΟΥ̓́Θ ΠΟΥ͂, ἰπ 0818 ὈΓΘΡΑΓΆΪΟΣΥ βίαρο, τι} ἴῃς [0}} 
860 ΟΥ̓ Ιγ68Π8 ἐπσουσἢ ἰπδιγυοίίοη δηα οἀπορίον, ἃ 
Ῥοϊηΐϊ 18 τεδοῃθά, ψθθγθ Ὠθσθδη Ὠ6ἾΡ τουδὶ οσδ86, δηὰ 
Π096 ΔΙΟΏΘ ΔΓΘ τῃηδὰθ τηβηϊίοδὶ 88 ἱἵσὰ αἰδοῖ ρ]68 
(μαϑηταῖ), οὐ πβοτὰ ἴπ6 ᾿ἰρὶι οὗὨἨ 8 Κρ! τὶς τηουΐϊης 
ἴῃ ὑπὸ τογὰ δγίϑοϑ ἱΠ 8Γ6]γ---ἴοΣ ποτ [86 ᾿Ἰ6ΒΒΟῚΒ 
Τοροϊνοα ἴγουι [06 Ὑογὰ δῖθ ἱπαγ Ϊ ἰηἰογργοίθα, 
τηϑὰα ἱΠΠυταϊπαϊϊηρ, πτίςίοη ὁπ {Π 6 Ὠδατίδ. ΟὨΪΥ δὴ 
ΟΥ̓, ΠἰΘγαγο 081 ἴυγῃ οὗἁ τἰπὰ Τοραγὰβ ΜΠ} αἰδίγυδι 
τι ῖ5. ρτοπτί οὗ δὴ ἱπαορθηάθης ΟἿ νι δηἰγ - Ἐ ἴο ἃ 
βοαϊ γεπιϊπἀοὰ ἱπδιγυοίον ἰδ 18 [06 στοαϊθϑὶ ἴον, π]ιθη 
Ὧθ6 ἀοἰθοίϑ 1ὑ ἴῃ ἴ[Π086 ὑη δον Ὦ18 ΘΆσο (οοπιρ. Φόδη ἷν. 
42). [ἰδ 1πΠ6 ϑρί τίς Ὀρατίηρ Ἰποτὰ τ τη 688 ἰῃαῦ (ΠΟῪ 
μαῦθ σϑοοϊνοὰ ἃ 16 ἴσοι ἀοὰ, δῃὰ βμδδάϊηρ ἰῃΐο 
ρον ποατὶ [86 ἴονε οὗ αοἀ (Εομι. ν. ὅ : υἱϊῖ. 1δ, 
16: 1 ον. ἰϊ. 12; 1 Φοδη ἰϊ. 27; νυ. 6). ἴδ ἰβ ἃ 
Το δίῃ, τοι ἰ8 δὲ (06 βδθ ὕξπηθ δὴ ἰῃβυθηοο, 
ΒΟ, 88 [6 ἰδ οδῃηποῖ ὀχοτί. Απά, τποόγθονορ, τ ἢ 
10 ΤΟΒΕΙΩΟΩΥ͂ {Παὺ [Π18 8 ἃ Ὀἰνίπο, ΠΟΙΥ, Ὀϊαβθοά, 
ΘΙΘΓΏΔΙ 16, ἔμ ΘΓ 8 οἱ ηρα δὰ ἀββγαμοθ ἰμδὺ γγὸ ἤᾶνα 
τοοοϊνρα (ὨΪ8 [Π{6 ἴσγοτῃ {18 βοῦγοθ, δηὰ ἴτοῃι ΠΟΏΘ 
οἴδογσ, ΤῺ ]ΐπ688 οὗ ἴ6 ΗΟΪΥ αδοβὲ οογ 68 ἰὸ 
8 ὑμαῦ 6 ἃΓῸ ἴῃ Ομ] ἄγοη οὗἩ Οοα, δηὰ οογ 68 8 
δὲ {Π6 δϑῖηθ ἴξη6, ὑπΠδὺ 20 οΟἰδογηθο ἀὁ γγχὸ ὈΘΟΟΙΏΘ, 
ΟΣ ἴᾶνο ἯὙΔ ὈΘΟΟΙΊΟ 80, {πῃ Ἰῃτουρὴ Ὀοΐηρ Ὀοροιέθῃ 
οὗ [Π6 ἱποογγαρο 016 βορὰ οὗὨ μ6 Ὠϊνίηθ ποσὰ (}8ῃ168 
Ϊ. 18: 1 Ῥοι, ἱ. 28). ΙῺ {110 ᾿ἰαβὺ ραββᾶρο ᾿ κονγίβο 
ἴμ6γὸ 13 σοπηθοίοα Ἡΐε {818 δὴ ὀχ ογιδιίου ἰοὸ Ὁγοῖὶ- 
ΥἾΥ Ἰοτα (τ. 22}; οομρ. 1 ΦόΠη ν. 1. 

ὃ. (ν. 10, 11.) Ἧ7 6 ροσγοεΐῖνο {πΠ6 Αροβιϊοβ ἄθορ 
ἰηϑι ας ἰπ (Πΐ8, [πδὶ, αἴλον ([Π6 πιασηϊησ δραϊηβὺ οονοῖ- 
ΟΌΒΏΘΒΒ, ἢΘ ΠΟῪ 880 ἀϊγϑοῖβ ἷβ πταυτπίηρ ἴ0 1ῃ9 Ορρο- 

Ὁ [ΟΥ̓ οοτιχθο, ἐπ ῖ8 τιῦδέ μοὶ Ὀθ δἰταιπιθᾶ 80 ΤᾺΣ 853 ἴο ο0}- 
ἰσαάϊΐοί 1 Οὐσ. χὶϊ. 12.-80; Βρᾶ. ἐν. 11-1θ0; ἄτο.---Ὁ. 1.] 

βἰϊα βίάθ, {᾿Ππὸῖῦ ΤΟΥ ὙΠΟ ΔΓῸ οδγοίοθθ δα ἱηα Π ΓΘ ἢ! 
ἱπ {Ππίπρβ οἵ οδσίϊι τ ποὺ (ΔΠΟΥ ἴδαὶ ΠΟΥ ἃγὸ ἷπῃ πὸ 
ἄδῆμου. Αὔονα 4]}, ἃ 81}}} Ἰῃθχρουθπορα δρίγιῖυαὶ 
ΘΒΑΓϑΟΙΟΥ ΤΑΥ͂ ΘΑΒῚΪΥ ἀοροηογαῖθ ἰηΐο ἃ οοσίωϊη ναϊῃ 
ῬΟΡΥΘΓΒΘΏθθθ, ἢ Ὠδὺ ἰ8 ἴγὰθ ἰῃ (Π6 τηδίίοῦ οὗ τουτυδὶ 
Θσδογίδι! οη 18 τοοορηζοα ὈΥ Ῥδὰ] (οἷ. ν. 11): Ὀυϊ ἐΐ 
8 δοιμοιηρ αἀἰδογοηῖ, πῇ Θ ἃ ἸΏ ὈΓΑΡΊΩΔΙΟΔΙΠΥ 
Βαῖβ ὉΡ ἰοῦ ἃ συδιαϊβη οὗ βου]β, Ὑιϊῆους πδσγληὶ 
ἴδκοβ ἴΠ6 Ὀγθίθγοι πὰ ον Π]8 σμδτρθ, κγδί Οὐ Ὺ 
ἴγοῦ 168 Εἰτηβοὶ ἢ ἀροῦν οἰ 6 Γ5---8ἃ85 1 ἴὩθγο ἜΣΘ 0 
ἸΟΏΡΟΣ πορα [ὉΣ ὺυ8 ἰ0Ὸ ποτὶς ουῦδ ΟΣ ΟΥ̓ ΑΙ γα 0 
ὙΠ ΘᾺΓ δηα ὑγιῆ. Α βίηρυϊαν ἰηβίδησο οὗὨ [}}}3 
ῬΟΓΥΟΓΒΙΟ ἰδ σίγθη ὈΥ̓͂ (6 Αροβίϊα, 1 Τίμ. νἱ. 2. 
ΤΏΟΙΟ 18 ΔΙΤΟΔΟΥ ἃ ἰαϊηΐ οὗἩἨἍ ὈὉμβουπάμο88, ΒΘ ΟΣὨ 6 
ΘΟὨΠΘΟΐβ {86 ΟΠ γίβδ ομδγαοίον 8Ὸὸ οἰ οβ ον πὶ {86 
οὐϊνηγαὰ ΔΡΡΘΆΓΔΏΟΘ, {Π|40 Ὧ6 γα] 68, ῸΓ ΘΧΘΙΏΡΪΟ, 8 
βἰτηρ!ο, αἰ Π{ὰ Πυγβογγ.ηδι ἃ 1688 ΠΙΡΏΪ 8 6 
4068 8 ἀφδοοόπθβα, [ὑ 18 Ὡοΐ ΟἸ τἰβιϊδηΐϊ ον ἰμαλ 8 ἴὸ 
Ὀ6 ὈΪαιηοα ἴῸΓΡ (18, Ὀυ{ ἐμΠ6 Ὠοατὲ οὗὨἨ τωδῃ ἴῃ 15 δῦυεθ 
οὔ Ομ τυ δη!γ. Ττυθ δΒαρΙ ΠΥ, ἀραίη, πη ἴΠ6 οὔσα οὗ 
Οἴδοῦ 801}}8 ὁδὴ Ῥγοοθθὰ ΟὨ]Υ͂ ἔτοῖι ἴπ6 δὴ ἯΠῸ 
Ἰοοῖκβ γγ6}} ἴο Εἷ8 οτῃ. 

4.  ὰ (818 Βά ΙΠΥ ἴῃ πουκίηρ οὐδ ΟΣ ΟἾΤΗ 58]- 
σαύοῃ ἴΠ6 ΑΡροϑίὶς οἷ 'π ραγίϊουϊαγ, ἴπ6 ἤα το 7} 
᾿ηἀ ΒΥ  οὗὨ ΒθαιηΌ]6 ἰΔΌΟΓ ἴῃ ΟἿἿ ΘΆΓΙὮΙΥ οΔ] ἢ ρ. Ηδ 
ἰοογαΐῖθϑ Ὡ0 πορίθοὶ οὔ [πὸ ΟΥΙΠΔΙΎ ἀυΐγ οἵ ἰαθον 
ὉΠΟΟΡ ἃ βρ γα] ῥγοίοχί, Α οογίδϊη οἰδοϊουβηθεβ, 
νΠΟἢ ὉΠῸΟΡ ῬΐουΒ ργοίθμοθϑ ΔΒ ἀΟΣ8 ἰἰβο! ἢ ἴο δ] οίὶ, 
ΔΙ] οΩς ἰϊ86} ἢ0 Ὀ6 δυρροτίοα ΟΥ̓ Οἴμοτβ, δὰ ρἱνῖην 
τηοδὺ ΓΣΟΔΒΟΏΔΌΪΟ οἴδηοο ἴο στ σ] α] γ-τηϊ πο ῬΟΥΘΟΏΒ, 
ΒΏΟΥΒ 1156} Θβρθοΐδ!Υ ἰὴ στοαὶ οἰἦ68 (ΥΟΝ ΟΚΕΙ,Α(Η). 
([π ἴΠ 6 σΟΥΙΡΥ͂ ΡΟΟΡΙῈ ἘΠΟ Ο᾽6 δῃοίθο Ὁ το ἰηἰ}- 
τηδί6}γ.) ΟἿ ῬΑββαρθ 18 ΥΘΡῪ ἱπηροσίβπί 88 ρΡοϊμιϊης 
οαὐ 186 ἴγὰρ γμοβιιίοη οὗὨ ἴπῸ ΟἸ γἰϑύαπ 'ἱπ τορογὰ ἰὸ 
1(Π6 ἴΔ8Κ8 οὗ (18 ΘΑ ΠΙΥ 16. ΒΥ Θχδιηρῖο μα οχ- 
Βογίδιίίου Ῥϑὺ! σμΘο ΚΒ 811} βῃασηβ οὗ ἃ ἰαβα δβρὶγ Ὁ Δ]- 
ἰν, 411 αγγοσϑῃῦ δπὰ δἰ υρ βἢ Ῥγοιοῃβίομ, 88 1 Ο(Ὠγὶβ- 
Δῃ5 ποτ ἴ00 ροοά (0 ἰαῦον ἴῃ ἴΠ6 δινοδ οὗ τ]ιοὶσ 
ἴαλοθ. Ηο ἰθδοῆεθ υ8 ἴ0 τοορορηΐζ 86 ποτὶ οὗ 1ῃ- 
ἀυδίτγ. Τταθ, ἴῃ6 ΟΠ τ βιίδη δῃου ὰ μᾶνο 1018 ΓΕΔ ΒΊ σα 
δηὰ Βοαγί ἴῃ ἤράύθῃ (αι. νἱ, 19 544.) ; Ἑββου]ὰ ποῖ 
Ὀ6 Ὀοπΐ οὐ Ὀοοοχΐης το (1 Τίμα. νἱ. 9; ΘΟΤΩΡ. υ. 
17 8βαα.); βῃοιυϊα δᾶνα δ ἐπῃουρα 6 δὰ πο (] (ον. 
Υἱ]. 29 β4ᾳ.); διὰ γοῖ μα 8 ποὺ ἴο δυρροβα ἰμδὶ ἢ 
γιυβὲ 66 ουἱ οὗ ἴῃ6 ποιὰ (Φοἢπ χυὶὶ. 16): ἐπ 186 
ψοῦ]ὰ ἴο Ὀ6 Κορὶ ἤοωι ἰπ6 οΥἿ], ἐμαὶ 18 ἷ8 δἴτῃ : ἰὸ 
βοαῖς, ποῖ ποιὰν ραΐη, θα γαῖ 8 Θοοη τη ἶοδ] πὰ 6- 
ΡΟΏΔΘΩΟΘ; Π0Ὸ γοἰσίοδο υἱνέγα ἴὰ [6 ΠΟΓΤΩὶἾ 8. ΒΟΏΘΘ 
(ΤἨΚΟΡΗΥΓΑΟΙ : 8 [Ἀβιϊηβ, ΟΥ δἰδορίηρ οὐ ἴδ6 
βτουηά, ἴο τοῖς τἰϊὰ (6 ᾿)Δη(83): ὯῸ ΣΩΟΓΆΙΝΥ͂ 
αἰτοῦ ἴΠ6 τοϊρίουβ Τουπάλιίου ; Ὀμΐ δὲ {Π|Ὸ Β8 6 
τη 20 σοὶ χὶουβη 659 Ἡὶ ον ῦ ΤΔΟΓᾺ] δὐϊπαιἰς! οἢ. 
ΚΌΘὮ 18 86 δροδίο ἱο8ὶ] ογάοῦ, Τῃα τουάοτηβ, ροΣ- 
Πδρ8, ποτ οὶ (86 ὅτγβι ἴοὸ βοῖ 18 Ἰἰξίιε οὐ {πὸ 
σδῃα]οβιϊοῖς, Ὀπξ οὐν ἘοίΌΓΙΟΓΒ γεβίοτοὰ 1 ἴο 18 
Ῥίδοα (δοπα ορεγα μιχία υοσαζίοποτα). ἘΔ ὨΠὉ] ἰη- 
ΑἸΒΙΣΥ ἰ8. ἃ ἰοδὶ οἵὨ δυσῃ γγ δηὰ εἰμ ουΥ, ἃ ΤΏΘΒΙΒ 
οἵ αἰδβοϊρ᾽ μα δηὰ βοϊοομίγοὶ. Τμ6 80}8 οὗ Ιηδΐδῃ 
Ὀτΐμοοθ σταυδὺ οα μοὶ σΟΏγΟΓΒΙΟο βίδηὰ {}}8 ἰθβῖ. 
ΤῊ οδ]οοϊίοι, μὲ (ΟἸ ιν δι ϊδη! ν ἀϊδαυδ!ῆθβ ἔος ἃ 
16 οἢ θασίδ, αἴδοίβ ἠοῖ (γι βιϊα λον 1801, θα ΤΩ ΥΕΙΥ͂ 
ἐϊ8 υπτυθοϊοβοῖὴθ Θουρίου, ΙΒΙΟΣΥ ΒΙΟὟΒ ἩΠδὶ ἃ 
ὈΙοββοὰ ἰμβσθηοο {86 ΟἸ στ βιίδῃ βρί γιὲ μὰ8 ὀχογι δὰ πὶ 
811 (06 ἀοραγίηομὶβ οὗὐἠἨ ᾿ιυτδῃ δοἰϊνῖγ. ΤΙιβ 18 
βΒῃονι ἴῃ ἴμ6 ἰαγροβὺ βρῇειθ, δὰ ποῖ 688 ἴῃ {πὸ 
8128 16 δὲ δηὰ στοοδὲ ἱποοηδρίσυουδ, [Ιηἀοοὰ ᾿ξ 18 ῥγο- 
οἰβϑὶγ ἐπ (ἢΐ8 ἀδνοίοα δά!" Υ ἐμαὶ ἃ τηαΐῃ Ῥγοοῦ τησβὲ 
Ὧθ ρίνϑῃ οὗἁ ἃ δἰῆοοσο (τ διίδη [ΘΟ] ϊηρ. 

ὅ. Τα Αροβιϊα ἱβ ροββοβαρὰ ΟΥ̓ δὴ ΘΑΓΏΘΘΕΪΥ 6χ- 
Ροοσίδηϊ ΟΡ ἴῃ ἐδ6 σοπίης οὗ ἴῃ 1ογὰ, απ, ον θη 
ὙΠΟ η 815 ὈμΒΙ 088 18 ἰο οαΐσω ἴδ6 ομιοίΟΠΒ, δ 6 ὁ ΔῺ- 
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μοὶ ἀο ἴξ ΌὉΥ βαγίῃρ ἰο ἔπθῖὶ {πὸ {86 νἱ οἰκο βογνδηὶ 
(Μαιι, χσχῖν. 48): ΜῪΎ [ωογὰ ἀοϊαγοῖίι Ηΐ8 οομηίην, 
Βυϊ τνθδὶ ἰδ ἐ δηά δάτηΐγαϊθ 18 (Π6 ἀἰἰβογθίοη 
παῖ πίοι, πιῇ 41} ἰδ Πἰνο πθαϑ οὗ δϑρίγαϊΐοη, ὯὮθ 
τοὶ δυοὶϊὰ 8 4}} γουοϊυἱοηϊσὶπρ' οὗ (Ϊ8 αἰών, αηὰ ποί- 
ἰδία παϊησ τ[πδὺ Ὧ6 ΠΟΡΘ65 ἴῸΓ ἐῃ6 [γα Β σοιηΐῃς ἃ 
πἰσῖι δὲ βαηά, ΠΥ, ὁπ. ἀοοομπξ ΟἿ ἰ}18. ὮΟΡΘ, 80 ΟὨΪΥ͂ 
1π0 τποότὸ ἰηϑῖϑι8 οἡ ἀδὶγ Βα δ᾽ ΕΥ̓ ἴῃ Θαγ Ὠ]Υ ᾿ηΐηρΒ (1 
(ον. τιὶ. 20 844.) “0 ποῦγὶά, δου διΐί ἴῸὉ 8 ἴοο 
6:0Α}} 1 ΤὨΐδ 6 πηαογβίδηβ ἐπτουσθοιδ οὶ ἴῃ 
ΔΩΥ͂ ΤΩ ΟὨ ΙΒ), Ὀθϊ ἴῃ ἃ δουῃὰ δηὰ βοῦϑγ βθη86. 8.0- 
ὉΠΟῪ σομεὶβιϑ ἴῃ ὭΘΥΟΡ πορίοοιηρ οὖν ἀδῖν ἀυ.γ.-- 
ἴῃ Ὀεΐησ δἵ δ}} ἐἰπηο8 ἰδ ζι} ἴῃ ΟΥἸ ΠΑΥΥ, ον συ δ Υ, 
ΡΘΕ Ὺ διὰ οσιγαΏθοιβ ΘΟΏΘΘΓΏΒ, ποὺ ἱπαάορα Ὀθοδιιϑ6 
1086 πιαιοσίδὶ οὗ οὖῦ ἰαῦογ, Ὀυΐ Ὀδολιιβ6 16 δ χογοΐβο 
οἵ Θάοἰ ΠΥ οἱ (Ππῶὲ τηδίογίαὶ ἰ8 οὗἨ ἱπρογίδ 66 [ὉΓ οἴον- 
εἰϊγ. Ττπτὸο τηθη πογκίηρ τοροίμοῦ ἰῃ ὁη6 Βο]ἀ, ἵντο 
ὙΟΙΠΘΏ δὖὺ ΟὯ6 πη }}]---ϑυσῃ ͵8. ὑΠ6 ΟΥΘΡ ἘΠῚ] [Π6 6ΟΠ- 
ἱῃρ οὔ 6 οτὰ. Το αἰ βόγοποο, δοοοσάϊηρ ἴο ὙΠΟ 
(ΔῈ δῖ ἴδίκοη οὐ γαοὐθοιθα, 18 ἴῃ (μοὶς ἰηνψαγὰ δβρὶγὶὶ 
δὶ ἰδεῖν πογῖκ. 

6. (Υ. 13.) ὙΠ που γιτηϊα θὰ Ῥογβοῦβ (δ6 
ργοἀοτηϊηληῦ οοηδί ἀογαιίοη ἢΔ8 Γεβροοῦ ἴο {Π0}} 64 0.8]8. 
ΟἈείβεϊδπθ ἱπαυΐτο ἤγβι, 88 ἰο αοά, ἴῃθη δβ8 ἴο ἰδ8 
ἡυάρτηοηϊ οὗ τΠ οἷν Ὀγοίῆγοα ψΟ Βαγὸ Βοη16 ὑπάοῦ- 
δἰαπαΐηρ οὗἩ Ὠϊνίπα ἰδίηρθ, δηα ἸΔΒΕ}Υ 88 [0 σ]αΐ οἱἢ- 
ΟἿ ΒΑΥ :---ἰαδίΐν ; δηὰ {μογοίογθ ἈΠΟῪ ἃγὸ ποῦ θη- 
εἰγεῖν πα δοτοηξ ἴο (μας, ΤῊΪ8 ΟΓΘ ΘΟὨΓΓΑΓΥ 0 
απ ΠΥ δηὰ πιϑάοιῃ, π οἷ τὸ τ] Πρ ἴο 6 ἰο]ὰ ἃ 
ὑπ ἀσθ ὈΥ̓͂ ἴ[Π6 τῃηδ]ονοϊθηϊ : ἀπὰ ᾿ἰὰὸ ΓΟ 8150 8 
υἱοϊδιίοα οὐὗὁὨ [6 τη ϊββίο ΑΓ ΟὈϊ  σαϊίοη, δη ἃ σΟη86- 
ΠΌΘΠΕΥ οὗ ἰονθ. οΟϑ: ΟἾγα πο οὐοσδβίοη ἰὸ (ἢοβ6 
πἰιδοσϊ ἰο 52γΥ, (δὴ [αἰ 1π ΟἸγίϑὲ τη 8 ἰά]ογΒ απ 

Ιηἀεοᾶ, ΟἩΒΥΒΟΒΤΟΜ ΔΙΓΘΔΟΥ τη θη ]ΟΏ8, 
ἴδει τθ6 ποδί θη σα] οα ὨΘΑΙΓΠΥ͂ ὈΘρΡΆΓΒ Χριστεμ- 
πόρου. Βυῖ οὶ Ὀοχρίηρ πιο δον, ἃ Ἰα2Υ Θηὐ δία.) 
4͵2ο οουἱά ἠοῖ αὶ ἀἰδογοαϊν ἴὯ6 ροβροὶ. ΤῊΪ8Β 1ς νγὰ8 
παροτίδην ἰὼ δνοϊὰ, ὙΤμαὶ (Π6 Οδατγοῖ δῃου ἃ 6 

ταν ουθὴ Π6Γ δῃθι 68 Βῃου ἃ ποΐ Ὧ6 80]6 
ἴο υρυταϊὰ ΒΡ πὶϊν δηγιΐηρ, δπὰ ἰπαῦ πὸ ΟΠΘΡ γὸ- 
ῬιΌΔΟΙ ἴλη αὶ οὗὨ ΟΠ γῖβὶ βου] τοϑῦ οὴ ον (1 Ῥοΐ, 
ἰ, 9, 12). 15. δὴ δἀνδηίαρθ ἰονψαγὰβ ὙΔΠΙΟΪ ΘΥΘΟΓΥ͂ ΟΠ6 
τοῦπὶ 6 σλΓΟ [Ὁ] ἰ0 σοπετΙ θαΐο 8. ΒΏΔΓΟ, δηἃ ἃ οοηαὶ- 
ὥσιι οἵ ἃ Ὀ]οαϑοὰ ουϊπαγὰ οἰδοίοηου. ΤῺ ροβροὶ 
ἶοθβ ποὶ ἀσβίσου, Ὀυΐ βαῃοί 868, (6 ἀο᾽σαὺθ Θ6Π86 
οἵ Βοπος δπὰ β6] το] Δ ῃ60--οἰοδίοτίησ ἴπΠ0 ἱπάθροη- 
ἤδποο οὗ δ οἰδγδοίοῦ ΜΠ 1:48 119 ἰουπάδιίοι ἴῃ 
αοά. Τ|ιδ ἰ8 βοιμοι πηρ αὐ αἰτοῦ τοι ἃ 
ΒΘΌΡΌΓΥ 5ουοτίΥ, δηα ἰδ αὐἱῦθ σοι ρα ]6 τὴν [86 
δἰτορὶα δοσορίδηοθ οὗ ἰπδὶ πῃϊοῖ αοά, ἴῃ 8 {ἰπηθ οὗ 
Ῥιτίηθ ν᾽ ϑιιδίίοα, ρῥγοϑοηΐβ δ'ἰδὸ ΟΥ̓ (8:6 παπᾶ οὗ 
Ὀεο δοσῖν ἴονο. 

ἩἨΟΣΠΙΣΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΤ,. 

Ὑ.9. Ηευβνεα: Βγοίουῖ ἰονὰ τὰ8 0 Ὀ6 [ἢ 6 
τηοῦὶ (απ Πᾶν (Ὠΐηρ [ῸΡ ουόγν ΟὨ τί βιΐβη.---ΤΉΕΟΡΗΥ- 
κστ: δὲ ἰ8 Ἔχ γοπλ οἷν ἰτηρογίδηϊ ποοᾶβ ποὶ ἰὸ ὉΘ 
ἐδασι: ἰξ 'ἰ8 οὐνϊουβ ἰο 84]].--- δογίδηδωυσεν Βιδοῖ: 
Ἐοτ νῇχδὲ γθαϑοῆ ΤΩΔΥ ἴδ δαἀτηοηϊΐοη δῦουΐ Ὀγοί ΒΟΥ 
ἴονο (οἱονν (δαί ἱηρ ΘΟὨ ΠΠΟμσΟὗ Τηδὶ πὸ 
ΤΩΔῪ ὑπἀογείδηα ἰξ οΟἵἩἨ ΠῸ ΟἿδοΡ δὴ ἃ ΡΈΓ6 1006.-" 
Τκσπχεε : 106 ΟἸγ βεϊδῃ 5 ἃ κοηυΐηθ αἰνίηο, ἰδυρῶν 

ὉΥ ἴδ6 δρίγιῦ, ποὺ ξογττηθα Σ Θ ΓΟ ὈΥ͂ ΟἸΠΟΓΒ᾽ [ΟΔΟὮ- 
ἰηρ.--ἼΤἸῊῈ ΒΑΜΕ: Ηθ γ)͵ιὸ ἀ068 ηοὺ ῥγλοίϊ86 ταὶ ἢ 
Κπονβ, 888 ᾿ϑαγηθὰ ποιδίηρ γοὺ ἔγοπι Οοἀ.---(6ν- 
ἐοιιδωνεῦ Βιδεοὶ: Ἠδ ΚΗΟΝΒ ἰδ ΤΩΟΓΟΙΥ͂ αἴϊοσ ἴ86 
ΙΔῪ δὰ ἴΠ0 Ἰοϊίαν, Ὀὰαὺ ποὶ αἴνον (6 ϑρὶ τ. τ ΕΚ 
ΒΑΜῈ : Νοῖῦ η1}] ἀοα ἰδῖκο8 ὰ8 ἰηῖο ΗΪ5 βοϊιοοὶ 40 νγ6 
ἰφασ δηγτ βίης τίσ Ὠϊ.--.Η18 ἰοδομίηρ ἰδυαῦ 06 ΒΑΙῺΘ 
ἔἴ)6 ἃ ἜΠΕΙΤ Ε οἵ βίγοηρίῃ, ῥ᾽ θαβιγα, ἱτρυ]36. 

γ. 10. Υιβάομα υπὶϊθ8 δποουγαροιποηΐ τ} ἴῃ. 
οἰϊοτμθηΐ.---ΤΗΞΟΡΗΥΑΟΥ : Ηδὶξ ποῦ ὈοὨϊηα ἀχρόοίδ- 
ἰἴἰοη ὑπᾶονρ ἴῃ6 ἰάθα ὑμδΐὶ γοὺ ΔΓΘ ΔΙΓΘΔΟΥ Ρογίοοϊ,--ς 
ὈΙΒΌΒΙΟΗ : Ττὺθ ἰοῦ ὭΘΡΟΡ δαιϊβῆςβ ἱιδο ἢ, δηὰ 
ψΟΙ ἃ τ ΡῚΥ Ὀ6 υτροὰ ἴ0 δνονῦ ὐρίοῦ Ῥογίοστωῃ- 
ΔΗΘΘ6Β,-ΠΤΆΞΚΕ : ΤὨΪηΚοϑὶ ἰμοι {παῖ ἰοὺ αΓγὶ ΔΙ γον 
ΤΟ ΘΠοῸρΡὮ ἰῃ ἰονοῦ Ἰθοὰ οττοδὺ ρτοϑιγ, δηὰ ατὶ 
8.}}} σοῖς ἴῃ (ΠΥ Κηον]οάρθ.---ΤῊο ἀθθὶ οὗ Ἰονὸ 18 
ὭΘΤοΡ ΠΥ ρα οδ΄ (οι. χἰΪ!. 8). ΤΏΘ (αγίθον ΟὯ6 
οἰβ, ἴα στγϑαίοῦ Ὀοοοιλθβ8 ΐ8 ἰαβὶς--- δον σι δην ΕΥ̓ 
ἰδεὶ: ΤΏΟΘΥ το ἀπο} τοροῖμοῦ δσὸ παίρῃθοτθ ἴὸ 

ΟἿ δηοίμοσ, Βυϊ το ΟἨγίβιϊδηβ ἀὺ ποῖ σΟῃΗ͂ΠΘ 
1ποῖν ἸΟΥΘ 80 ὩΔΙΓΟΤΠΙΥ, Ὀυΐ βρτοδὰ ἴ0 δὐγοαὰ ἰὸ ἃ]], 
αοὰ 8 οββθῃ Δ ΠΥ Ὀουη 1655 Γονο : [86 ἰονὰ οὗ Ὀ6- 
᾿Ιού τ 8 θοπη 688 ἐπγουρ ἢ στςθ. 

Ὑ. 11. ον ἀκβίοη : Τῇ ΟΠ γι βιΐδη βου] ᾿ἷνα 
ΤΏΟΣΘ ἱπυδΡ Υ ἰμλὴ ουὐὐχαγά γ. ΤῊΘ ἵππον αυ οί 658 
ΜΠ} 1Π6 ΒΠΟΥ [86] 180 ἴῃ δ αυϊοῦ, ἱπαἀυδιίτίουδ ᾿ἰἴ6, 
ἴὰ ἰοῦ ϑαοῖ τη ΟΑΓῸ8 ἤγϑιὶ [ὉΓ Εἰτηδοὶ δηὰ (Πο86 
μοϊοῃαίηρ ἴο πἶπη, Ὀοίογο Ὧ6 ὙΠ Βοῖρ οἴ 6 ΣΆ.-- Ἴ 8 
ἷ8 ποῖ Ββ6  ββῆποβδ, Ὀυλ ΒαοΙ Υ ἴῃ ΟὨΘἾΒ σΔ]Π1Π ρ᾽.-- 
ὅΤΑΚΚΕ : ΤΏΟ βρίὶγυ8] ΟΥ ἴπηοῦ ΒΑ Όδίἢ οὗὨ 800}8.--- 
ΤῊ οὐ ραίϊίϊου ἴἰο ποῦς οχὶϑίϑ αἶϑὸ ἴον {π6 σί οὗ : [ὉΓ 
ἸΟΙΏΘΠ.--ΕἸΣΟΘΞΕ: Α ΤΔΠ 8 ΤΩΘΙῸ ἰηἰοη 008 δθουϊ 
ΒΟΙ.Θ Ιηδὺίον ρίὶνο ἷπ τΩΟΓΘ ἔγοῦ]6 ἰμδη {Π6 Ὀιδὶ- 
ΠΟΒΒ 1861, ΤὴΘ ΟὯ6 Θηβηδγίηρ ὑπουρῇς οὗὨ ἃ ἀοίογ- 
ταϊηδίΐοη ἴ0 Ὀδοοτὴθ τοὶ ἰβ ΤΏΟΓΘ {Δἰδὶ ἴ0 αὐ δι 688, 
{π8η δαηὰδ {0}} οὗἨ ὨΘΟΘΑΒΑΤΎῪ τοΥΪ.--ἼῊΗΣ ΒΑΜΕ: 
Οσουραίίοη αηὰ ποῖῖς ὅτὸ ποῖ ποδὶ! (0 αἰιοίηθ88, 
Ὀυΐ ρτοτηοίίνο οὗἁἉ ἰϊ,---ἰ ΒΑΚΠΟῊ μ88 ἔνγοὸ ΒΟΓΙΠΟΠΒ ἡ 
(19. ν6γ86.-«0. 1. 

γν. 11, 12. Τγῦθ πομπὸν, οὶ ἴῃ ἴΠ6 ὅγβὶ ᾿πβίδῃοο 
ἔγοτῃ τθῃ, Ὀυϊ ἔἴγουῃ 604, δηὰ 80 δἱ ᾿αβδὶ [το στη ἢ 
αἶβο; ὙἼΣΦ, 8. Δ Θββθηΐαὶ, γε σ ΠΥ ΡΊΟΤΥ ; δόξα, 
ΔΙ, Κϑὺ ΤΩ ΤΩΘΓΡΟΪΥ͂ Δη ΘΙΩΡ Υ͂ ΒΠΟΨ.--- ΙΕσΕπ : ΟἿ 
αὶ ἃ στοαῦ (Ὠἰηρ ἰὸ που]ὰ 6, ἰὗ τὸ σου]ὰ ΟὨΪΥ 
Γοβίοσθ ἴο πη (ἢ6 ἰγὰθ οοποορίϊοι οὗἁἨ ὨΟποΟΥ, δηὰ 
ἀϊνογὶ (Π6ηὶ ἔγοιῃ τουοἷὶ ζ4186 βοοκίηρ ἔῸΡ ΒΟΏΟΡ ἴῃ 
ἩΠαὶ 8 ΒΉΘΟΡ ὙΔΏΪΥ͂ . 80 μα ΟὯ6 Βῃουϊὰ Ββοοὶς 818 
ΒΟΏΟΡ ἴῃ αυἱοίποθβ, ἴῃ ἰἢ6 οἀποσαϊΐοι οὔ {Π6 ἵἱπῆοῦ 
τὴ ΟΥ̓ {π6 Πποατὶ (1 οὶ. 1}. 4), ΟἈΓΟΙΌΪΠ688. ἰὸ 
ὈΙοββθ σα βυρρ]168 ἃ ΒίΓΟΠΡῸΡ τι ῦγ9 ἴ0 8ῃ ΠΟΠΟΥ- 
᾿Δ01]6 παῖς, {Π8 ἢ ΟσῸΓ σοτλθ8 ΠῸΠ ἱπου]οα ϊηρ; ΟΥ̓Ο 80 
Αγ ον [Π6 ἀοδῖτο οὗἨ ΠΟΏΟΥ, 

Υ. 12. ΤΏΘ νάϊ οὗ ἱηδοροηάθησο, ποὺ ΤΩ ΟΓΟΪΥ͂ 
ἴτοϊη ἃ δυμηδη, θυ ἴγοπι ἃ Ὠϊνίπθ ροϊηὶ οἵ νυἱον. 
ΑὈτγϑθδη, θη, χὶν. 22 8α6.--- Βεγίδη δῦσα Βιδεῖ : 
ὝΜΒοσνον ἀρβῖγοϑ τουοῖ ἔργο ἴΠ6 του] ἃ υλιδὺ Ὀ6 118 
δ'δγ: ὙὮΟΒ 8 οὶ Ὀδοομγίηρσ ἰπ 1.16 τουδὶ ῥυϊθϑί- 
δοοά, 

ΒΕΌΒΝΕΚ : πὸ ΓΟΑΒΟΏΒ [ὉΓ ἰηδηδίτυ: 1, ΤῈΘ 
Βοπον οὗ Ομ γἰϑιϊδη νυ Ῥοΐοσο ἴη0 ποῦ]ὰ ἀθπηδηβ ἰς; 
2. ΑΙ πΟΌ ]9 ἱπάδροπάθηοο οὗ μυμδη Ὀοπάηρμα οχἑβία 
ποὶ πὶ μουὶ 11.---1 ΤΏΘΒΒ, ἰν. 1- 18 (Π6 Ερίθ|16 ἴοι 
[06 Βαμάαγ ςαἸ]]οὰ αριέπέβοοτο [23 ἃ Βαπάλγ ἴῃ 1.5 }1]. 



ΓΡ. ΕἸΕΒΤ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ῬΡΑΌΪ, ΤῸ ΤΗΝ ΤΗΕΒΘΒΑΙΟΝΊΑΝΗ͂, 

ΠΙ. 

Οη. ΙΥὕ. 18-Υ. 11. 

Τηβιγιοίοη δπα ΕἸχῃουίδίϊοη ἰπ τορατγᾶ ἰο {π6 Οὐμλην οὗ [1 Τιοτᾶ. 

σπ. ΤΥ0 18--18. 

1. ΤΏΟΥ ὙΠῸ μάγὸ 2Ά]1στὶ αδῖθαρ π|1] σίϑο διζαΐτι, δῃὰ εὸ αὐ 6 Ἰωόχά δ Αὐἀνοηΐ ψὶ]} ΒΕ ΔῈΣ τὸ 1058. 

1. ΒΒῚ ψουϊᾶ [πὸ ψου]α]᾽ ποῦ Βδνθ γοὰ ἴο Ὀ6 ἱρῃογδηΐ, Ὀγθίβγθῃ, οοποθι μην 
{μοτὰ ΒΊΟΝ ἈΓΘ 8Δ51660 [18086 Ψ)Ο 8.6 [Δ]]1ηρ’ 85166ρ].7 ἰμβαῦ γο βοστον ἦ ποῖ, οὐ θἢ 

14 845 οἴβοτα [{16 τοϑὺ 8130]  ψ οἢ [70] πᾶν πὸ Ὦορθ. ΕῸτν ἰἢ πὸ Ὀδϊϊονο (88 
9688 ἀἸοα δηᾶ σοόβθ δρδίῃ [8Γ056]." ΘυΘῺ 80 {ῃθπὶ 4180 τ 16 ἢ} ΕἸΘ6Ρ ἴῃ 658 [80 

15 αἴ8ο ἴῃοβϑθ ὙἘῆο 1611 845166 0 ΤΣΟῚ “65688] " ψ11 Οοα Ὀγίὶπρ ψὴ} Ηϊ, ΕῸΓγ τ} 18 
Ὑ6 ΒΔΥ͂ ᾿ππο γοῦ ὈΥ [1η. ἐν] [16 ττοστὰ οἵ ἴπΠ6 Τωογὰ, ὑμαῦ ὁ Ὑ ὩΙΟὮ δῖο δ]ἷῖνε ἀπα 
τοιηϑίη [ὙΠ0 81:6 Πἰνίπρ, ΜῈΟ ἃγὸ θαΐηρ' Ἰοῦ ονοῦ]ἷ πηΐο {86 οοπιΐπρ' οὗὨ {86 Τιοτὰ 
Β84}} πού ργογοπῦ [6 πὶ ψ ΪΟὮ ΔΓΘ 8816 60 [88}8]} ἴῃ πὸ στῖ8δ6 ργϑοθᾶθ ἴβοβθ ψῆο {6]]} 

16 45166}]." ἴδον [Βροϑᾶ86, ὅτι] {μ6 Τωοτα ΗϊπΙΒ6] 1 Β18}1 ἀδβοθηᾶ ἴγοτη Βϑάνθῃ τ 
8 Βῃοαυῦ, τ] ἢ [Π6 νοϊοο οὗἁ [86 Δγο Δηοῖ, δπα 1} (86 ἰσυμρ οὗἩ αοᾶ [ν|0} νοῖοο 
οὗ Διο.» δῃᾷ σψ] Ὁ} ὑσυπιροί οὗ (.]. Ὧ)πα {86 ἀρδᾷ 1π ΟἸ γϑῦ 881] τίβϑ [1156] γαῖ ; 

11 τη τῖῆρ ΒΟ ἀγ6 δἰῖτο απα τοιηδῖη [0 816 ἰνὶπρ, 110 ἅτ Ὀοΐηρ ἰοῦ ον Υ] "Ὁ 
Β.4}} Ὀ6 οϑυρηῦ ἊΡ ἱορθῦμοσ Ὑ 1} ὑΠοπὰ [888]} ὑοροίμαγ τι (μθπὶ θὈ6 οδπρδι 
ΔΌΨΑΥ ] δ ἴῃ [6 οουαβ [1ῃ ο]ομ 8]. " ἴο πιθοῦ {Π6 1,οτὰ Ὁ πὶ {86 αἷτ [πο {86 817] ; ̓" 

18 δηά 80, 8881] 76 ουϑῦ Ὀ6 ψΠῈ (86 Τοτᾷ, ὙΥ̓Βογθέοσο οοιηΐοτί ομα δηοίμου ὙΠ 
18686 ψΟΓΑβΒ. 

ιν, 13.--ΑΨ11 ἐδο ππαΐλ]8 [πὰ 811 ἐο στοοϑηΐ δαϊξοσβ] αἷτϑ θελόμεν ᾿πείοαᾶ οὗ ἔδο Πεεερία θέλω. 
3Ὑ,, 18..--Ν᾿΄. Ὁ. 5΄η. ρίνα ἔθ ΣΟΥ κοιμωμένων ; [16 ΟἿΟΣ ΣΔΑ] ῃΒο.16 8, [86 τροτΘ σοαυοῃέ κεκοιμημένων ; ΟἿΪΡ ΟὯΘ 

ταδητιδοτὶ ρὺ οὗ ἃ ἰαΐθ ἀδίθ 868 180 δοτίβί, 85 ἴῃ νυν. 14, 16. [κοιμωμένων ΞΞ ατὲ 7αϊϊηρ αεἴδερ ἔτοτα ἰἴτμα ἴο {{π|6, ΘΟταΡ. 
ἀῤγαν λένε οὗ νυ. 15; " ̓-ῸΣ δίσωρ! Υ, αγὰ εἰδερίηξ ; Β0 Αἴὸ. Βί19 πίοι, ΑἸΐοσα, Εοοῖ, ΑἸϊοσχὰ αὐοίοδβ [86 ορὶδΡὰ : 
ιερὸν ὕπλον κοιμᾶται.--ὅ. Τι,. 

8 Υ͂,͵ 13.--Ἴ- μὸ βυ δ)] πηοϊΐνο λυπῆσθε ἰδ ρίνοῃ Υ̓́ Β. Βἷπ. διὰ οὐποσα: δαὲ λυπεῖσθε ὉῪ Α. διὰ οἴδοτα. Οἱ ἵνα πὶίδ (9 
ἀλβωεν ἐπα! οαίἑγο, ΒβΒο6 Ὗ πος, Ὁ. 259. ἘΟΕΙΠΡΕΙ͂Σ α Ἰ βποῖὶ Σ ὐμωρν ὝΟΙΘ ΟΟΥτοοοα; δ ρχοβκοηΐ νγὸ Ὀορὶπ ἰο ΣΟΟΟρΤιῖσο ἃ ΟὩΣο- 
ΟΒΒΤι688 ἐπ (6 Ἰαίοῦ δροθοὶ, [89 ΟὨΪῪ αποαιΐοη Ὀοΐπρ, τ ϑοίμον 10 βλυνβ ᾿ἰδοὶ 7 δ ΘΑΣῚΥῪ 86 [89 4 θ᾽ ὑγχ26, ΟΣ 18 οδαχρο- 

Υ, 14.---Ἠἀνέστη. Οπν ἐπ α ὕδνν ἑπδίαποοα οαΐ οὗ ἃ ἸΑσρθ πυσαῦογ 58 ἀνίστημι π᾿ ΟἿΣ ὙοτΕΙΟῚ “ἐο ταΐθο ὮΡ αραΐπ,᾽ 
4“ ἴο στἶδο αὶ τι» ΤΟΡΩΡ: Ὑ 8; Ἐοτα. χὶν. 9: ἂο.--. 1,.} ἡίδας 

4 ΨΥ. 14.---οὕτως ὃ Θοὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ. Ἰεοέεξίοπ: «ΤῊ δογῖδέ Βοτο απὰ δὲ τ΄. 15 ἱτρ᾽ οβ ἃ ὕαεϊ- 

Νοίο8.---͵Ἴπ [818 γοτ80 Βίῃ.Σ μδ8 ἐπιστεύομεν, Ὀυὺ {18 ἐδ οοττοοίοα ἴῃ Βίη.3--ὦ, 1,..} 
τγ͵ Ἰδέ τοι ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι---ἙΟἿΩῺρ. ἐ.9 ἐδριῃροσαὶ ἱσηροτύ οὗ κοιμωμένων, ν. 18, ἰῃ ΤΟΙ͂Ο 2 οὔονο. Ἡδτσο, ἢ 

ᾳιυοδίξζομιδ]ο, Ὀπὲ [9 

δ 
Ἐπ ΡΟ ΤΕΥ ΟΕ Οἱ ποῖθ 8180 ἰδ ἔδο Οσϑοῖς ασταπ βοηθοὶ οὗ [6 νῖἢο]6 οἷαιιθ6 : “ Ὧ86 80 1οτὰ Ἡΐτηδ6017 πὶζὶ ἃ βδουϊῖ, 

ἶ οὶ, δῃὰ σι ἐσυτηροῖ οὗἨ αοὰ, 88}} ἀοδϑοοπὰ ἔγοσα Ὦθανθε."--. 1,..} 
10. 17.--ἰἰἸ ΠῚ} 6 βασὴθ ΡὮΣαδΘ 88 ἷπ ν. 156 ( ἢ ΒΒ. 868 ΒΟΙῸ περιλειπόμενοι). β'οο ἔῆοσο Νοίο 7.--ὅ. 1,.} 
1 Ψ, 17.--ὀἰᾶμα σὺν αὐτοῖς ἀρτα μεθα. ἀρκῇ ὃ ΄ΤΏΘ ἀϊτοοξίοι 8 ἀοίοτταϊηοᾶ, Ὡοῦ ὈΓ ἔδ9 τοῦῦ, πὲ Ὁγ εἰς 

.«-͵πἴτ]ῤ νεφέλαις, 8.8 ἱὰ ΜαΥκ χἰὶὶ. 26.--. 1ι] 

18 Μ΄ 17.--ἰΠ λίοτα!!ν : πο τερείίηρ ψ΄ ἰλε Σοτὰ ; ἀοτταλτι, ἐν Β, ὩηΡ ἀες Τεννη.---. 1,..} 
14 Ψ. 17.--ἰ-.εἰς ἀέρα--οοηποοίοα σ1 8 ἘρΒΟΥπσῦ ἀθς" Ἀὶ ὉΘο 10] {πὸ ταοάθση Οϑγσῆδα τοσαίοσι ἔσι Ομ πρίν 

Ιλυι δ θγ᾽ 5 ἐπ ἀἐν ζιυδ ττῖο ἐπ ἀϊε Τα. Απὰ εἰταασὶν Αἰζοτὰ, ἘἸ1οοί! ((8 6 Οοτησαθίασυ--ἰο π ἰοῦ, Βονονοσ, ἰ(λ 6 ἙΣΆΣι 58» 
ἴοπι; 88 Οὐὐδδίοσ δ! ὨΆΡῬΕΣΔ, 15 ποῖ οΘομζοσταϑᾶν, ὕ δι δι, ἄο.--ὅ. 1,..} 

ἘΧΕΘΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῚῸ ΟΒΙΤΙΟΑῚ, ἴῃ ἃ ὙΔΥ ποΐ οὗἩ τοῦυκα Ὀὺὶ οὗὨἨ δηοουγαρουγοηῖ, ποτ 
Ῥαΐπς πο Οοοδδίοη ἴου Ὠἶπιὶ [0 ΘΘΏΒΟΌΓΟ 8ΔΠΥ ἀο]  οταῖο 

1. (Ὁ..18.) Βαϊ ττἷὀο τντουἹἱᾶ ποῖ αν νοῦ ἴο ] ρογυθυβοηοββ, ἯΙ Π δ ᾿ἰν ὶν ὑγαπβίἰοη (88 ἴῃ 1 (ον. 
ὍΘ6 ἱξποχαιῖ, ἀ0.---ΤῊ 5 ΟΥ Βοπιθ Κἰπαγοὰ ρῆγαβθ 8 [ ν. δηά χὶϊ, δῃιὰ γοαυθη!}γ) 6 ᾿Ἰοδὰβ ἐπ νπεάΐαβ γεβ. 
ἔΘαΌΘΏΠΥ υδοὰ ὈΥ Ῥαυ], θα δ6 που] ἱπιγοάμποο [ Τ6 ΤΠΟΒΒΘΙ ΟὨΔ 8 ΡΟΓΠΔΡ8 Παὰ δϑκοά ἃ αυοβίΐοῃ, οἵ 
ΜΟΙΏΘ ΠΟῪ δηὰ ἰτηροτίδης ἰηδίσυοίίοι (1 Οὐγ. χ, 1; [ ΤΙΔΟΪΏΥ ΤΑΥ͂ πᾶν ρίνθη ἰηϊοττηαϊ μη τοβροοιτς 
ΣΙΪ, 1; ΟοἹ, 11. 1; ῬΒΠ. 1, 12); ΟΟΟΔΘΙΟΒΔΙΪΥ͂ αἶ8οὸ ἴῃ | {Π6 }Ρ πηθαϑίποαα δθουϊ 8οη8 οὗἁὨ [Ποΐγ πυσηθοῦ ῬΏῸ 
σοι "ϊοα ηρ Βοιηο Πΐηρ ρουβοηδὶ, ἰῃ ἩΏΙΟὮ ἢ6 [6618 δὰ αἰοά, ὙΒοΙΒοῦ ἐπο8θ ΤΟΤΘ ΙΩΒΏΥ͂ ΟΥ̓ ΤΟ, ΟΥ 
ἃ Βῃθοἶα! ἰπίοτοδὲὶ (Εομ. ἱ. 18). Ηδογθ ἴῃ ραγυϊουϊαῦ [ ουθῃ ΠΟΏ6 δἱ αἱΐ, δο μαὺ (67 πογο ἰγουυ ἃ τχοτοὶν 
ΒΘ ΠΟῪ ὈΟρΙΏΒ ἐο ΒΌΡΡΙΥ ὑποῖγ ἀοβοίϊοποίοδ (οἷ, 11}. ΟΥ̓ [86 ἱπηπιϊποηὶ ροσὶ! οὐ ἀοαίδ, {ΠΟῪ ᾿ὰ ὩῸ οἰθδγ- 
10) ἴῃ γοβρϑοὶ οὗ κποπθαμα ; πῃ ἃ ὙΟΡῪ Πα] βρί τς, ἰ 688 οὗὨ υἱεῖ 88 ἴο μοῖρ ἴδλίθ, Ομ [06 οοπῃθοὔοῃ 
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πὶ πα σοοβ Ὀοίοτθ, 866 οὔ οἷ. ἱν, 9--12 (109 Ἐχο- 
Νοῖο 4. Ἐοστωοῦ ΗΟΡμΜΑΝΝ [ΚΟ Ξ6 80 0η- 

ἀετοοὰ [6 πηαῖϊοῦ : ΠΟῪ (δίποα ἢδὺ [Ὁ]]ΟἿγΒ 15. οὶ 
ἰμδιτυσο ΚΟΠΘΓΔΙΙΥ τοβρϑοίίηρ ΟἾτίδυΒ σοΐυγῃ, Ραΐ 
ἸΘΟΓΕΙΥ 8 ΟΠ ΒΟΪΔΊΟΥΥ δα πο ΠῚ τοραγὰ [0 ἴδοθ0 
Δ6 60) 6 ΓΔΙΠΘΡ ΘΘΘΌΠ68Β 88 [Π6 ΘΟ θοίηρ ἱΒβουρῦ 
(μοῖς ὈγοιδογὶΥ ἴον πῃ ἰὲ8β δ χ οἱ δϑοιὶ ἴῃ ἀορατῖ- 
οὐ, 7Άαἱ ψὲ δογγοῖο ποί, 16 ΒΑΥ8.. Ὠοΐ: ἐλαέ ψ6 δὲ 
ποὶ εχοϊδ, ΟἾ. ν., Βονονοῦ, δἀ8 8.}}} δῃοίμον δά- 
τοουϊοι ἴο δουτίοῖγ. [Ι͂ἢ αιοδιίομβ οὗἁ {Π|8 βογῖ 0 
ἀροίβίο οἵ οχοϊυβῖνο νδι ἰ Ὑ σὴ ὈΘ6 ἰδ υροῦ.--- 
ΤΈοΘ Ὧόο μανο {Ἀ]100) 85:69 (ροτγίοο), οὗ 
ἴδοδο Το δἃ.ὸ ἐδ] ΠἜἔὴρ Δ6 1660 (ργοβοηΐ: τοῦο αγό 
εομἰ παῖ σοΐπρ ἰο δἷδερ ; -ταϑ αἰνου τα : {λ6 ἔΐυ- 
ἀρ, τλο αγὸ δεῖπς ἰε 5 οὐδεν, σομτη}}γ); 80 δ6 
οὐ (Π6 ἀραᾶ, ὉΥ͂ ἃ σοηί]6 δυρῃοπιΐβηη, 1 (ον, χὶ. 80 
(ρτοϑθιὶ) : χυ. 30 (ρογίθοϊ). Οοιρ. ϑορῇ, ἢ, ὅ09 ; 
(δεπ ἴ86 ϑερίυλρίηι [5. ΧΙ , 11 ἴον 33 ; 500 1], 
18, ἴον ὙΞ ; Ῥϑη. σχίϊ, 2, βοριυδρίπῦ καδϑεύδειν. 
Βαὶ ἴξ ἰδ τῶογὸ ἰπδη ΤΔΘΙΟΪΥ δῇ Θχργοβϑίοη (0 τοὶ] ἃ 
(στ ]6 τοδὶ γ, ΠΟΡ ἀο68 ἰδ ἀδποίθ τρθγοὶυ [86 τϑ- 
(οδιτηθηςξ οὗ τγοβϑὲ, ἀο  νογϑηοθ γοῦν ΘΟΥΆΪΥ ἰΓΟΌΡΪΘ6 ; 
οὰ ἴππ6 ΘΟὨΙΓΑΓΥ͂, ἰδ 8 [86 ὈΓΟΙΪ86 οὗ δὴ διγακίης, 
ὨΟΙ͂ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ τθαὲ ἴμογο '8 δὴ Αναθ ον (ΦοὨη ΧΙ. 
11) ας ἀγὸ ποῖ ἴο (μἰηἰς οὗ ἃ 8δθρ οὔ [Π|6 Βοι], δὴ 
οηϊα Ὁποοῃβοϊ οΌΒηοθθ, Τι6 ἤριγο 18 ἰδκθὰ ἴγοιῃ 
(6 Ὀοάγ, 64 ἀοδὰ τη τοβοι] ηῦ ΟὯ6 δβίθορ. 
Ζπιχοι,, ΟΑΕΥῚΝ δηὰ οὐποῦθ ΟΌΡΟ86 τὙΐἢ σθϑβοὴ ἴῃ 6 
Ῥετοδοραμγο ίδηβ, ΝΏΟ86 ἀοσπιδ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ σοηΐΓα- 
ἀϊοιβ ΟἾΒΟΥ ρϑϑβδροβ--πἰί 9 ῬΑΓΔΌΪΟ, 10Κ6 χνὶ, 19 
84. ἴδ6 ῥτγοιΐβο, [0Κ χχὶϊ, 48 (Το-ἀαν 1); [86 
δροϑιοῖς βιδιθιηθηῖβ, 2 Οὐγ. Υ.Ὶ 8: ῬὨ]]. ἱ. 28; Βον. 
χίν. 13 (Βίεεεοά ὕγοηι λεποογοτίλ--τιοιἡ, ἐδλε ]ογά). 
τε ἰοσα ἴδμο οἰγουιηβίαπμοο ἰμᾶὲ Ῥαὰϊ ΟΡΡΟΒ68 ἰοὸ 
(μεῖς βοττον Ὁ] 688 ἰῃ6 τοβαγγθοίίοη, δηἀ ΟἿ] τ ἢ 
(πο σοπποοὶβ 186 Ὀεΐπρ νι ΟὨγίδὲ (ν. 17), ΌὉΥ 20 
Ἰ06818 ᾿π|ρ}165 ἴμΠαὶ ἰΠ086 45]6 6 Ὁ ἴῃ ΟἸ γϑὺ ἅγ ἠοΐ γοῖ 
υἱοιδοά, ΟΥ ὅτ ποῦ πῖ ΟἸ τὶ, 88 ῬΏ]]. ἱ. ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ 
ἰοϑοῦοθ, Ηο ἰοοκβ Ὀσγοηὰ ἴδ6 ἰηϊογιηοαϊαὶθ βίαδίθ, 
Ὀδοδλαϑα δα ποιϊὰ οὔθ [Π6 Θηςγο ΓὯ] 688 ΟΥ͂ ΘΟη80]8- 
ὕου, δηὰ ἴπδὶ πὶ τοΐοτομοο ἰοὸ ἴΠ6 δηχίοι 68 οὗὨ [16 
Τυοϑααϊοηΐβη8, οὗ πη ϊοῖ Νοῖδ 4 Ὑἱ}} βρϑδκ. 

4. Τμαΐ ψγ)2ὸῪ δοχτοῦν ποῖ, Θυθῃ 85 ἢ χοκὶ 
(οἵ τρθῃ, ἰβοβθ ποῖ στ ϑιίδη8) αἴδὸ (ἴῃ σου ραγίβοῃβ, 
δεα Υ. ὅ) ὅἄο., λυποῦνται: Ὅ.Ο Βανθ ὯῸ0 ἘΟΡΘ. 
Πετα 6 δρϑδῖβ ποῖ Ἔσο  υβί οὶ οὗ [6 Ποδίμοη, 88 ἴῃ 
Υ. δ: το ἄπο ποὶ αΟοά. πὰ ἘΡΉ. ἰϊ, 12, ἱπαφοά, ἱδ' 
δ φρϑοῖδ!!ν [86 οδίμοη οτὰ 86 ἀοβογῖ 068 83 Βίγϑῃ- 
ξεῖθ ἴ0 5τδϑὶ ΒΒ ργοιηΐβοθ, μαυΐηβ ὯῸ ΒΟρΡ6 (πῃ ἴδ 6 
πιάρεὶ βοῆβο, πὶτΐ τοίογοησο ἰ0 8]] Μοβϑίδηϊο ὑσοτὰ- 
1565), δηὰ πίϊδουῦ Οοἀ ἴῃ τ86 που], γα], οἢ ἴῃ 6 
ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ᾿δα Ῥτοτϊηΐβ68 δηὰ ἱΠποΓΟΙΌΓΘ 8130 ὨΟΡΘ68, δῃὰ 
ἵ ὃς Βαάἀάυοοοβ τγοὐοοϊοα ἴπ656, ἰΠοτα 8 γοῦ ἴῃ ἰδὲ 
Ρίδοο πὸ (πουρὰὶ οἵ ἔπε. Τθοτο 8 ἱπάοθοά, Πον- 
γεν, 51] ὁ ἀἰ ἥδσοηοο Ὀθύνγοθη Βανίηρ [86 ῬΓΟΙἾδ68 
ἃιρὰ [06 δοῦλὶ {νἱπρ ποϊἀϊηρ [ἀδϑὲ οὗἨἍ ἰΠ6 ΠΟΘ, δηὰ ἱΐ 
Δ. ποῖ τηοΓοῖΥ διηοηρ 06 Βολίμοα ἴπαὶ 116 Ἰαίίον 18 
Ἐδηηρ, ἘγΘπ δΙρροδβίηρ μα Ὧ6 ἢα8 ἔποπὶ 6Βρ6- 
Εἰ ΠΠ1ν ἴῃ Ηἷ8 δγα, ἰδὲ 8 γοῖ ποὺ τὶ μουῦ ΓοϑβοῺ [μαι {86 
ἐχργοϑδίοη 18 κορὶ ροπογαὶ. Βυῦ {ῃΠ6 ΑΡροϑίίθ ἀοο8 
ποὶ τοηυΐγο (δαὶ ΟἸ γι βι Δ 8 584} ἢοΐὶ ΒΟΙΤΟῪ δ δ]]} 
(ΠμΌΝΕΜΑΧΚ : Ὀδόβυδα (6 ῬἢγΑβΟ 8 ηοί, μὴ τοσοῦτον 
ὡς Ὀὰϊ ΕἸ ΩΡΙΥ : ἐδοῖν βοῖτον βῃουϊὰ ποῖ Ὀ6 οἵ {ῃ6 
δεῖ)6 δογί δ, οἵἴο. (καϑώς, ἃ5 ἰῃ Ερδἢ, ἱν. 11. Ηοσ- 

5 ἔσοεν; Ἑπιτοοττ, ὙΠ ΈΒΕΤΕΝ αηὰ ἸΥΊΣΚΙΝΒΟΝ, δρτοο 
ΔΥΣῚ; οἵ οουγθο, τι δουὶ ἀοησῖπς 489 αν }- 

ἴκσι οὗὁ ἰπ ϑοῦπ χὶ. 85, ῬὨ])]. ἱϊ. 
Ὧ6 Δροδέϊο ἴἰο ὕὈὸῸ ἐπὶ πἰκίη ρ ΒΟ] 6}7 

οἵ ἃ βοιτον οοοδείοτιοὰ 7 ἐ:6 ΘΡργεμβοῃβίοι ἐμαὶ ἀθαῖῃ ἰδ ἱπ 
Υ8 ὑμηκῶς ὰ Τὴ ΟΊ οΓΒ, πὰ ἐλαΐ ΒΟΣΓΟῪ δὸ ἴοσ- 

ΜΑΝΝ [ΟΒΡΒΊΎΓΟΒΤΗ, αν Αὐαῦβτιν ; δηᾶ θ6 
τηοβί.--ἷὐ, [.]}. 

8. (Υ. 14.) ΕἘοχ ἰξ το Ῥοϊίονο, ἂς.---ΗἪο (ῃυὲ 
βἶνοβ 06 ΓΟΔΒΟ. ΜΏΥ (ΠΟΥ δῃουϊὰ ποῖ ΒΟΙΤῸΥ͂ ἴῃ ἃ 
μιοδί Βοη ϑι ὙὙΔΥ : εἰ 8 ποῖ υϑθὰ ἴῃ [ῃ6 886η86 οὗ δὲ εἰ- 
ἄδην, Ὀὰϊ ἴῃ6 Ὠγροίδθι 168} ἰυτῃ ᾿υ8ὺ 80 τιυοῖ {86 
ΤΩΟΓΘ ΟὨ ΑΙ ΠΘΏΡ68. ὑΠ 6 }Ὁ δβϑϑηΐ: ἐῦ, 88 ἯῸ αὖ ᾿θαβὺ ἰἰᾶν8 
ὯῸ αἰ ΠοΌΪ ἴῃ Ὀοϊϊονίηρ (οἰ. ἱ, 8, 10; ἰΪ, 18); ἱΐ 
Ἧ6 Ὠοΐ ΠΙΘΡΟΙΥ Πο]ά ἰΐ ἰο Ὀ6 τὰ, Ὀὰὲ Ὀυ]Πἃὰ το γθοη 
πῃ οοπἤάθηοσο ((Π6 τηοδηΐηρ οὗ πιστεύειν), τηδκίης 
ἴθ τἈ86 ουπαφίξοῃ οὗ οὐν [ΤΠ :---ἰτροῖ }}}8. 6 (6 ἢ 
ἄγανβ (ῃ8 σοποϊιβίοῃ, ἴτοῦλ ὙΠΙΟΪ τ ἴῃ ΟἿ ΓΟΔΩΥ͂ 
ἀοΒροΟἀθῃ ΟΥ̓ ἤδηρ 080 1.--Ὑ αὶ δοδβὰδ ((6 0.868 {Π1|6 
ὨυπιΔη Π8π|6) ἀϊθαὰ (ποτὰ ποῖ, {εἰ αεἴεορ, Ὀὰϊ νυ] (ἢ- 
οὐ ΔΩΥ αἰδρυΐδα ἢ6 ΕΡΘΔΚΒ οὗ ἀδαίλ), Απά ἀϊὰ ποὶ 
ΟΥΟΓῪ ΟὯ6 Ὀοϊΐανο ἐμαὶ ἢ ΟΟΓΙΔΙΗΪΥ Ἧὸ 8.6 ποῖ [0 
ΔΒΘΌΠΙ1Θ ΠΟΓῸ (ἢ δοιὰ Οτθοὶς ἰμίογργοῖο β) ἃ σδὺ- 
οῃ δραϊηδὺ ἃ Ῥοοοιίς ἀοηΐαὶ οὗἨ [86 ὈΟΟΙΪΥ ἀραίῃ. 
ΟὨ γῖβυ 5 ἀθαῖ δῃη γοθυστθοι οι. ΓΘ ΓΟΔΙΪΥ͂ ἴοὸ Πἦτη ἴδ 6 
ἔν ᾿ὨΒΟΡΑΓΔΌΪΟ ΡΙΠατα οὗ (86 (ἢ : 426 αἰδα ([οῸΥ 8, 
οἷ). ν. 10), δῃὰ Ῥδαῦ τηογ ἢ αἰὰ 6 το πημδΐῃ ἴῃ ἀσδίῃ ἢ 
ὨΟΪ αἰοὰ δια ἀΥΟΒΘ; δ8 ἰμ6 Εἰγδιγυδη (1 Οοτ. χν. 
20), Ηφ Ὀτουρῆξ ἰο ᾿ἰσιῦ 4 νἱοϊοτγίοιβ 6, Βυΐ Πα 
ΔΙῸΘΘ Οουϊ οὗἁὨ ἀραίῃ, νγγχὰβ8 ποὶ ρ]ογ βοὰ ψὶμβουῦ Ῥαββίης 
[γουρἢ ἀθαίῃ ; ποὺ ουθὴ ΟἾγὶβί.--θοὸ 180 ἴ8οβ9 
Ὅο, ἄς, Οὕτως ͵ἴ8 ποῖ ΒΙΤΟΡΙΥ 8 δἷρῃ οὔ [}6 
δΔροάοϑβὶβ (ΟἸΒΗΑΟΞΕΝ), ΔΩΥ͂ Τηοτο ἴῃ ἰΐ 8 80 δ Υ. 
17, Ὀυϊ: δο, αδ (λ6 ΟἸοί βοα αγοδὸ (ον. χὶ. ὅ) ; οὗ: 
8ὺ, α8 {δλ6 οοπδεσιόποο Οὗ δαί (οι. ν. 12); 80}}} 
Ὀαέξονῦ : 80, αδ πιαδ χα Πέηι ἔπ ἀεαίδ απαὶ γέκωγτοο. 
ἐΐοπ ;-- Οὕοα οἱ ὀγίησ ἰδέην ἰῇ οεδιδ; ἴἰτ 8. Ὡοὶ 
βοϊὰ : 516 οὐδ αἰοαζε ἰδλοηι." ΤῸ ἴὰγὴ πο (ἢ6 
δροιοβίϑ ἰδ κοβ 18 οομοῖβο δπὰ ἔογοϊ Ὁ]6, {Π6 οἰδιδβο, 
ὁ δ δείϊευε, Ὀεὶηρ (οἸοποά, ποὺ ὈΥ δηοῦμον οὗἁ {ἰ1ὁ 
Β οοίνα Κὶπὰ : δὸ τ06 δοίἑευα αἶδο, Ὀνὶ οὐ͵οοιί νον, 
ὉΥ ἃ πιδίίον οἵ ἔδοϊ : δο αοα υἱϊΐ ἀο ἐλιὰ ἀπά ἰλια. 
ΠῚ 018 (Αἰ οὗἨὨ οὐἵβ ἰ8 86 ἐγ ἢ, ἢ οὐ (818 ἰσι οὗ 
αοά πὸ ΗΣΤΩΪΥ σον, [θη 1ν ΓΟ] οτγ8, ἄς, ΟἸδογνῖ88 
ΚοΟΗ δῃὰ ΗΌΡΧΑΝΝ ; ἐγ τοὐ δοίϊευθ ΘΧΡτΟΒβοα, {ΠΟΥ͂ 
(πΐηἰκ, ἃ οοπαϊείοη : ἐλόπ, ἐπ ἐλαί ςαλ6, 80 ιοἱἱ] Ο'οὐ---ο 
δαὶ 15, Ὀτίηρ ὙΠῺᾺ Φοδυ8 ἴμο86 τρ 0 ἴῃ ὑΠ18 ἴα ἢ ̓ανὸ 
ἔΠΠ6 ἢ δϑίθθρ. Βαυὲὶ ἐϊ18 18 ἃ Ἰδσβθον ἱποοηστοθν ἰΠΔη 
πα ἩΟΡΜΑΝΝ ΘΘΗΒΈΓΟΒ ἰὴ ἴΠ6 ΟΥΠΟΓ ΘΧΡΙΔὨΔΙΙΟΗ : ἰΐ 
τηυδὲ ἴθ ἤανο ὈδΘἢ βαϊὰ : 80 μὶ}} Ηδ, ἤθη πὸ (ω}} 
ΔΒΙ6 6, ΔΆ Κοη 1ι8.---Ἴ 18. 80}}} ἀϊδρυϊοά, ἴο πα διὰ 
τοῦ ᾿Ιησοῦ Ὀδϊοησθ, ΑἸτηοβὲ 4}} (86 τωοάογῃβ (ΠΕ 
Ὕγεττε, ΓΌΝΕΜΑΝΝ, ΒΌΡΜΑΝΝ, δηὰ οἴου) γον ἰΐ 
ἴο ἄξει, αϑ Ὀοΐηρ υαπϑυϊϊοὰ ἰο κοιμηϑέντας, σΒϊοῖ 
που]ὰ τοαυΐτο ἐν τῷ Ἰησοῦ, 88 αἱ ν. 16 ἐν Χριστῷ, 
δηὰ 80 1 ΟοΥ, χν. 18: δηά Ὀδοαῦσβο ἴο ΒΑΥ͂ ἰποΐ ἐν 
Βίππβ [Ὁ διά ρα ἴοῦ ἐν. 80 ΨΦο ΕΤΤ 8.Ὲ}}}: αἷ8Ὸ 
ὙΤΈΒΒΤΕΒ δπὰ ΤΊΣΚΙΝΒΟΝ.--ἰ, 1.7, δπὰ Ὀοιὰ [ῸΡ 
Ἃ 7 18 ΟὐὈβοϊείθιν Βαϊ ἄξει μα8 ΑἸΙΓΟΔΑΥ 18 ΤΊΟΓΘ ᾿ΓῸ- 
οἾ80 Βροϑοϊβοδίίοι ἰῃ σὺν αὐτῷ, δηὰ πιῶ κοιμηϑέντας 
ι 8 ἀοβίγδο]6 ἰοὸ δ'πὰ {μοῖρ Ομγιβιϊδῃ οπαγαοίογ, ποῖ 
ΤΩΘΡΟΙῪ ἰπαϊοαϊοα ὈΥ ἰῃ6 οοπίοχι, Ὀυΐ ΘΟΧΡΓΟΒΘΙΥ ἀ6- 
εἰατοὰ (ορροδβαὰ ἴο πὸ νον οἵ ΚΟΟΗ δηὰ ΗΌΣΜΑΝΝ). 
ΤῊΘ τιθδηΐηρ, ἸΩΟΓΘΟΥΘΡ, ΤΩΔΥ Ὑ611 ὈῸ6 18: ἐλοδό 
τὐἦο 7εἰϊ αδἷεορ ἱλγομσὴ οεδιιδ, ὐλοδα γζαϊϊ πρ αδἷοορ 
ἐδ ἰλγουσὴ δα πιοΔέαίίοη, Ὁ οἷδεις [Υ̓ΈΒΒΤΕΚ δπά 
ὙΊΠΜΕΙΝΒΟΝ : τοῦ ᾿Ιησοῦ---ἰῇο ΔΓίΙ016 τοίοττίηρ θιη- 
ῬΠΑΕ ΑΙ Υ ὑο 6808 ἃ8 ργοβοηϊοα ἴῃ ἔμι6 γβιὶ τη τ ΘΓ, 
ΨΦεδβὰβ πο ἀΐοὰ δὰ τοβὸ αρϑΐη.--ὖὶ 1..}} 8ο Οπυ- 
ΒΟΘΤΟΝ, ὕὺῪ}018Ὲ8, ΟΛΕΥΙΝ, ἀποτισα, ΒΚΝΘΕΙ,, ΗΙ!» 
ΟΕΝΡΕΙΡ, δηὰ οἰδοσαΐ 4116 εοἱδ δγίπρ ἰλδηὶι εἰ(ἡ 

 ΓΑΟΝΡ ΟΥΓΒ ἴῃ τορκίηρ ἔδλὸ τίη ρίτπρ οὗἨ Δορατίοα 
βαϊηΐβ -ῷ " ἰλοἱν Ὀοΐαρ σδϊδοὰ ποῖ 6508 ἈΡΡΟΟΤΟΙΣ ἹΤμοὶςΣ 
Τοσυγτοοιίοι ἰ8 ἐμερίίεα ἴπ Ἰποῖς Ὀοΐπρ Ὀχοιρί.---ὦ. 1,..} 

Τ [ϑΟΎοΓΑ)], Δα Μυοῦντα, Αβετιῦσβ, Ἡλνοΐν, ΤΊΣ Τ- 
ΒΟΚ, ἄζο.. ππιὩΥ τοδίτὶ οι ὅπ ΓΟίΘΣΘΏΟΘ, δα ἰἴ ΟἿ 
ποῖ στοσδὰΐ  τοὴοό (εἰξ αεἰεερ ΟΝ ἀσοοιπί φ" ὕεειιδ, 707 ὕεεμ 



14 ΕΊΠΕΤ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ῬΑΌῚ, ΤῸ ΤῊ ΤΗΒΒΒΑΙΟΝΊΙΑΝΕ, 

Πίηι (  ε805)--ἰ 018 ΤῊΔΏΥ ἰδία 88 ργορηδηΐ [ὉΓ (αισαζ- 
φπ απα) ὄγίπσ. (ΤΏγουρ Φοϑυβ δα Μοαϊδίορ αοὰ 
οδοίβ ἴη6 ποῖῖς οὐ αὐἱοκοηΐηρ, Φομη ν. δηὰ υἱ.) 
Βυὲλ ᾿δ 8. 811}}} βἰτωρίογ, ἢ τὸ υηἀογβίδῃα οὕτως 88 
αῦονα οχρίαϊηθὰ : δο 716 ειοὐἱἱῖ δνγὶησ ἰδεηι, τλῆ φοη- 
7ουπιοά ἰο “εδιδ ἱπ ἀδαίλ, απ γεδιιγγεοίίοιι, αἰοπς 
ιοΐλ, Ηἶπι (43 ἰῃ6 ΒΒορμογά, πἢϊ. Ἠς ρο68) : 
ΠΌΤΠΕΒ : ἐλέίλον, λέγ «εειδ αδιώεδ,; Ἐροπ: ἐο 
σίογψ, ἰο γεϑί, ἰο λ6 σοαΐ Ὁ ἐλεὶγ ἄορ6; ὅΤΑβκε: 
οὐδ Πίηι, ὐλοπ 15 εἶα! οοπὶθ ἴο } ἐπί; Ἠον- 
ΜΑΝΝ: τλόπ 116 ὀγίποε έκα ἑπίο ἰδ6 τοογϊά ασαὶπ 
(0. ἰ. 6), 216 οἷ ὀγίηρ ἐλοηι, σαιιδὲ ἐδεηι ἰο οοπιο, 
αἰοηρ ιοὐἐ “ζεδιδ, τοῦδ! ἐδὲ ἐλιόηι δλαγε ἐπ Ἠΐ ἠεαυεπῖν 
πιαπὶγοδίαἰϊοπ, ἩΟῊῪ ὯΘ Οοπιοβ δὶ {{|ἰ8 ἄγειν, 18 
Ββυονῃ νν. 16, 17. 

4, (΄. 16.) ἘῸΣ (ἰο Ἔχρ]αῖη) ἐὲ5 τῦϑ Βα ππῖο 
ψοῦ, οἰς.--Η6 ἴπὺβ 1]υβίγαϊοβ ]ιαὶ γα8 δα! ὰ ἰπ σ. 
14, ἢτϑὶ ποραῦνοϊν (τ. 156), {ΠΟ Ῥοδίτἰν ον {νν. 16 
17). 77,18 (τ παῇ (0110}08} τ06 παν τριέο νοι ἴῃ ἃ τσοχὰ 
οὗ ἴ:9 Τιοτὰ; ἐν, 48 ἴῃ 1 Οον. ᾿). 7, τραγκϑ 1Π6 Σηθ- 
αἴαπὶ ἰῃ τ] ἢ [Π6 αἰΒΟΟΌΓΒΘ ΤΩΟΥΘΒ ; ποῦ ἴῃ γν πογδ 
ὧἀο 1 εροαῖς ; ΤΩΥ͂ Βίδίοπηθηΐ ΘΟ 68 ἰἰ861[ π|τΐῃ 
{πὸ ἀρ ιονὺ οὔ τνοτγὰ οὗ {Π6 Ἰ,ογὰ 9 ΘΟΙῚΡ. [ὉΓ [86 τηδιῖον 
1 (ον. νὴ, 10, 1, 3ὅ, δηὰ ἴον 6 οχργοϑβίοι 1 Κίηρβ 
πα, 835, πῆπο ἼΖΊΣ, Ιχχ, ῬΕΙΤ ΒΌΡΡΟΒΟΒ ᾿ἷπη ἴο 
τοῖον τὸ δίατο, χχῖν. 951.. ἴο τ ηϊοἢ ΕΑΙΌ δ 8 [Κα 
χν, 14: ΠΌΡΜΑΝΝ, Μαίϊ, χν]. 27 βα. ; ΖΨΊΝΟΙΙ δά 
οἷδιοῦα, αι χχύ, 1 δαᾳ., Φοῃη τ. 238 86. ΤΉΣΟΡΗΥ- 
ταν ἀπ ΟΑΕΤΥΊΝ {ΠῚη)} οὗ ἃ ψογα ΟΥΑΙ υἱογοά ὮΥ͂ 
Οἰερίκι, αηὰ 80. ῬΓΟΌΔΌΪ ἃ λόγος ἄγραφος, 116 Αοἰϑ 
χχ. 85, Βυῖ βυςὶϊ ἃ. Οη6 18 ἴῃ (αὶ ροἶδοθ ἱπιγοδυσοὰ 
αἰ Πογοηιν , δηὰ ποὺ ὁπ οὗ {π6 ἰοχίβϑ οἱϊϑα σηδῖζοϑ 
46 δρθοῖαὶ αἰβοϊοδβυσα τμαὺ μότο {0]]Οβ, Γοβρθοιηρ 
μα γοϊδιίοη θοίνθοι ἔῃ6 ἀοδα δῃηὰ (086 8.}}} ἱνϊηρ. 
10 18 ἐπογείογα ποῦ οοττϑοῖ ἰο ἰπίηῖς (πὶ ἢ ΟἩΒΥΒοΙ- 
ΤῸΜ δΔηὰ οἴδον Οτγοοκα, Βενσει, Οἰββάῦθεν, Ὦς 
Ὕγεττε, ΓΠΌΝΚΜΔΑΝΧΝ) οὗἉ ἃ γονοϊαϊοη πὶ ἔΠπ|6 οχα! θὰ 
[οὐ ἃ, ἢ ἀποκάλνψις τοῦ μυστηρίου (ΟΠ γγΥδϑοβίοῃι, ἰΐ 
15. ἴγυ δ, διἰ Δ σ08 ηοὺ ΟὨΪΥ 2 Οὐγ. χὶϊ!. 8 οἢ ΟΠ6 δβἱάθ, 
Ὀαΐ αἰδο Αςἰ8 χχ. 8ὅ οἡ ἴ})6 οὐ θυ). Αἱ 1 Οὐογ, χν. 
δῚ αἶδο Ῥμὺ] ΒαΥ8 βοιῃοίπρ δ᾽ πα" ΟἹ ἃ ΑἸ Ή1ΔΡ 
Οὐοδϑίοῃ ἢ ΘΟ}, (Ο4], 1, 12, ἔοπι. χὶ. 3ὅ.-- αϊ 
Ὧ Ὅο τὸ ᾿ἰνίπρ (Πότ : ἰπ 0Π6 Αγ γ Ὀοαγ), 
δΔοοογαϊηρ ἴο {Π0 ΠΊΟΓΘ Ῥγοοῖδβα δυρἰδηδιίοι: τσῇο 
Τοσαδῖτ ΟΥΟΣ (αγο ἰοΐ ονοὸῦ ΕΥ̓ αοα) υπῖο 189 
οουλίηρ (τοῖυγη) οὗ ἴῃ Τιογχὰ ((Ππαὶ ἰβ: πῆο ᾿ἶνθ 
ἰο 866 ὑπηδὺ σοτηϊηρ), 8411 ἰὰ το τῦίῖδο Ῥχϑοϑθᾶθ 
ἴ1οδ9 Ὅο ζ611 8.5166} : οὐ μή ἰη (16 Νοὸν Τοβίδ- 
τηθηῦ ἱπαὶ γ ΠΥ πὶτ [Π6 δοτὶϑὺ ΒῈ ) απο 6 οὐ 186 
Γαἴυγο ἰπάϊοαιίνο; ΤΙΝ τα, 8 ὅδ, 8. ΤῊΐ8 οοτοΐηρ 
(1 ον. χν. 28) ἰ8 οοἰποίἀοης πιὰ Μαΐϊ, χχὶν, 81]: 
Βον, χῖχ, 11 βη4ᾳ.: χχ. ὅ (ποῖ χχ. 11 βα4.).. Ησογα 
ἯΘ6 ἸΘΆΤΏ ἴ0 ὈΠογβίδηα (Π6 ἰγου} ]6 οὐὗἁὨἨ [Π6 ΤΏΘΒ8810- 
πίδηθ, ΤΊΟΥ βοιτοῦγοα οὐ 1π6 βυρροίἑοι δαὶ Ὑ80- 
ΟΥΟΡ 068 ηοὺ ᾿ἷνθ ἰο 866 6 Αἀνοηὶ βυογβ ἴοβ (Ἷπ 
16 ΕΟυΣΙἢ [ἴπ ἴ[μ6 ἘΠ  βἢ ΑΡοστΥρδμα, [86 Βεοοῃὰ 
Βοοῖς οἵἠἨ Ἐδβάγαθ, οἰ. νἱ. 18, ν πιθοῦ πἰτ δὺς 
ἰάφδ8 : 8566 ἵἸΥ̓ΙΕΒΕΙΕΕ, Οἠγοποῖ. ὧδε αροδί. Ζεϊίαϊίογα, 

. 250). Βὰξ δον αἰά ἰΠοΥ οοηοοῖνο ΟΥ̓ {{||8 1088 ἢ 
ν᾽ ἀοηιν ΟΥΝΕΜΑΝΝ ρΡΌΟΒ ἴοο ἴδν, ὙΠθη ἤἔγοτῃ ἴΠ6 

ἭΟΡΩΒ: ΣΧ αγὸὰ ποί ἰο δογγοιο α8 (δεν οὖἦο ἤαυνε πο 

εακε. ΟἰΠΟΙΒ, 88 ΜΊΙΟΠΛΑΕΙ,Β, ΠΌΟΤΤ, ΒΑΒΝΕΘ, ΑἸΙΡΟΩΡ, 
ὙΤΟΒΟΒΎΟΒΤΗ, ΕἸΣΊΟΟΤΥ, ΥΔΌΟΘΉΛΚΧ, ὅσ... πιαῖκο τΠ6 ἐάδδ ἰο 
6 ποῦ ἰλγοιρὴ σεδις ἐμ ἄρα ἢ οὗἨΘ ΟἈγίντίαπα ἰ8 σίρε} ν δὸ- 
οουχιίοά 8 δἰξερ. ΕἸΣΤΟΟΤΊ, ΠΟΊΉΤΟΥΟΣ, ΔΊ (88: πο οὗὨ 
80 ἧτο οοππηθοξίοπα 8 (ἢθ τί  Ο16 “ πΚυϑὶ χοσηαὶσ ἴὸ [80 
πεῖ δ: ὀροῃ ἐρύνενων 1 ἴο ἱπ ὥανος οὗ ἐμαὶ στ ἄξει, 
ταῦ ὉὈοΐὮ ἐπ ἰδ ΒΙΌ16, πὰ ἦν ᾿ὐλνόσρις ἸΠϑνδξυσο, οἷα βαιοαὶ 
88 Ὑ6]}] 68 τηοάδοτῃ, ἦδο ἤρτιτο ο βῖθοΡ ἰδ υϑοὰ ἴοσς ἀϑαὶὶ ἐπ 
ἀρὰν, Ἀν ε 88 τῷ οἴδποσς ἐπ η5. 6Β ΤῊ} ΤΌΠΟΥ ΒΗῪ5 

: φοῦφ δι Ἰησοῦ κοιμ ας. ΤΩΥ͂ Ὡοίο ἰπ ξΠ6 
Ἰευ εξ: .--0. 1,..} Ἶ 

λορθ, ἈΘ6 (48 ΟΑΙΥΙΝ δηαὰ οἴου Ὀοίογο 1 1}) ἄγαν 
[86 ἰὨΐογοηοα (ἢδε ὑΠ6Υ Ὀ6]]ναα ἴῃ ἢο ᾿Σδ αἱ 4}} εἴϊογ 
ἀραίδ, αὐὰ δυρροβοα ἔπαὶ 1ῃ6 ἀγίηρ ποῦ δυβοϊυϊοὶν 
Θχοϊυάοα ἔγοιυῃ {86 κίηράοιῃ. Τπαὶ ἀ065 ποῖ [16 ἴῃ 
19 ΘΟΠΙρΑΣΒΟΠ, ΔΏΥ͂ ΙΠΟΓ6 ἰῃδῃ ν. ὅ : “Ἰηάυϊρο ῃοξ 
ἴῃ Ἰυβί, δύεπ αϑ {π6 Οἰεπίϊίεα κοἶο ἔποιο ποὲ Οοά" 
οὔαῦροβ πο ὙΠῺ ποῖ Ἐποπίηρ αοὰ ; χταίῃον, 286 
ξσαμδ6 γ6 ἘΠΟῊ ΕΪπῃ, Ὀ6 ποῖ ᾿ἰκο 086 σὺ ΚΏΟΝ 
Ηΐϊ ποί." ΑΛπὰ 80 Βοῖὸ : ““ΒΟΙΤΟΥ ποῖ 88 ἰῃ0860 
ΨὮΟ πᾶτο πὸ ὮΟΡΟ: γ0 ἀο ἤᾶνα ἃ Πορο." Ηδ {πρῶ 
ΓΟΔΒΟΏΒ, 88 ἴῃ 1 Οὐτ, γιν., ἴγοσῃ [86 οοπηδοίίζοι Ὀ6- 
ἐσθ ΟἸγδὺ δὰ 6] Ἔν σβ, ἰῃ6 Ἠρδὰ δμὰ ΗΪ5 πρϑηι- 
ὈΘΓΒ, 88 8 Πα [8801}}0}6 ὉΠ : “ ΤΏΘ Ησδα οδηποὲ ἴος- 
8 Κα ΗΒ το 68.) ΗΘ ἀ068 ποῖ ἴῃ {18 ᾿ΤΩΡΙΥ τῈ6 
Οχἰϑίθηοθ οὗ ΔΏΥ͂ ἀσπὶογβ οὗ [Π6 ΤΟΒΌΓΓ ΘΟ ΙΟΏ, 88 δὲ 
Οογίπ ; π|ιαὺ τγὸ ΔΙ]]0ἿῪ 8 δἰ ΡΥ ἰμαὶ {Π6Υ βυβδογοὰ 
ἔγοτῃ αἰ πη 688 οὗ δρργεμοπβίοη, ΤῸ ὑμ6 ασὑθοῖκβ ροϑῃ- 
ΘΙΆΪΥ {116 τοξυγγοοι Ιου Μ͵ὼ8 ἃ αἰ Βίου] ἰορίο (Αοεἰϑ 
χΧΥ.). Το ΤὨοββαϊοηίδηβ, ἰμἀθοά, ὀχροοίοὰ πὶ 
Βτη (11 (6 οοπηΐηρ; ΟΥὗἩἨ ἴμ6 Τωογὰ (εἶ, ἱ. 10 ; ἀπὰ ἴῃ 
αἷι. ἦν. 80 δ 18. ργοβϑιρροβοα)θ, Βαϊ ἐπ6 εἰρη ἤσδηςα 
δαῃὰ ορογαίίοη οὗ ἰμδὲὶ δυὐοηὺ πον αἷὰ ποὶ ἀὉΪΥ ΡοΓ- 
οοἶνο, ΤΉΘΥ βοθαὶ ὙΠῸ ατοοίΐδη ΤΙ͂ΆΠΟΥ ἴὸ Βατο ἰδ θ 
ὉΡ (6 ᾿Ἰάφα οὗ πὸ ουϊιαγα βρη οΣ οὗἨ [Π6 Ἔρρθατσ- 
8 π06, σ]τουΐ σοπβ  ἀοτίης πῃ ΒΒ] οἰθης Θαστιθεῖη Ὲ5 
ἴῃαιὶ (ἢ6 Οτγυοϊβεοά Οης, ὙΠΟ 8Δ.ΌΒ86 ἔγοιῃ ὑπ 6 ἀσαά, ν]}}} 
σοτη6 δρβίῃ : ἴ[Π6 Οομαθῦοτοῦ οὗ εἴπ δπὰ ἀθαίῃ, Ῥκὰ] 
θιογοίογο του 48 πο οὗ 8 Πιπάδτηοηίδὶ ἱγαὮ, 
δα ἱῃΠ6Πη06 ἱπίοσυθ ὑπαὶ τὸ Β}}8}} ποὺ ργθορᾶὰβ {11086 
[4116 Ὲ Δ5]66Ρ, Β84}} ποὺ Ὀ6 δἀγηϊ ρα ἰο [86 [οτὰ δὺγ- 
ἰὸν ἴδῃ ἴΠ6γΥ. [0 8. ΟὨΪΥ ΕΥ̓ Προ Ό ΠΥ ὑδαὶ Πκπε- 
ΜΑΧΝ Ἴδῃ ὨοΓΟ ΠΟ] [αϑὲ ἴο 18 ἰάθα : Ῥδῃ], Ὠ6 ἐπίῃ Κα, 
8 οηραροῦ τη (Π6 Βρυτα οὗ ἃ τᾶοθ, σπὮοσο {Ππ|086 
ΠΟ ὅγὰ ουϊδι  ρροά, δηὰ ἰανο ἰ0 ἸΔΥ͂ Ὀο πὰ ἰπ τηϊὰ 
ΘΟΌΓΒΘ, ἀο ποῖ τολοῖ (6 ρῸα] αἱ 1}. Βυῖ Ῥδὺϊ ἀο68 
ποῖ ἱπυτηαῖθ {πὶ Π6 ΠΔ8 ΠΟΙῸ ΔΗΥ͂ ἐποιρηξ οὗὨ 1818 
ἔρυτο ; δηὰ Ὀοδίἀοβ, βυυοῖ ἃ Ῥγθοσουρυίης οὗὨ βοϊναἍ- 
ἰἰοη, 88 σουϊὰ ἀορτγῖίνο οὐδ οτϑ οὐ ἰξ, 18 ποὶ πὶ 186 
ΘΟΙΉΡΘΑΒ οὗ ἰτυϊθ. ΤΠ 8 ποΓο ἃ οηδθ- εἰ ἀοα ργοβδη 
ΟΥ̓ ἴΠ6 ἔρυτο οἵ ἃ ταοο, {πὰ0 που] ἴσῃ ἰὺ ἰῃμῖο 85 
πἀπίταϊῃ, Ιξαΐποῦ, ἰῃ βγῆ: 1},,'6 δλαϊΐ ηοὲ απέϊεϊ- 
»αίε ἐλ ἀεαα, μα Ἰοἰβ υ8 866 ἰπαὶ {116 ΤΙ ΟΘΒΘΙ οἶδ ἢ9 
οἰ ον βῃῃθαὰ βο}} δῇ ἰάθα: δαὶ ἐμαὶ [818 ᾿Ιδᾶνοϑ ὀρϑη ἃ]} 
1:6 τῇ ]]6 δὴ ὑπἀοβηρα ῥτοβροεί αἱ ᾿οαδὶ ἴοσ ἴῃ6 5 ν᾽ 
οΟΙοΙ5, Βυὶ τὴ δὶ ῥγοξροοῦ ἢ Ου τἢ 8 ροΐπῦ ἰποῖσ 
υἱὸν ἰ8 ποὺ Οἶδαρ ἴο 08, ῬΟΡΏΩΡ8 11 ποὺ 80 ουύδῃ ἴὸ 
τποπηβοῖνοβ, Οἰβπάῦβεν, θῈ ὝΤΕΤΤΕ, ΗΌΣΜΑΝΝ δηαὰ 
ΟἰΠΟΓΒ ΒΌΡΡΟΒΘΟ ἐπδὶ ΠΟΥ δὰ πὸ ἀουδὶ ἀρουϊλ τὸ 
Γοβυσγοοίοη δὲ ἴΠ6 8δη8] σΟὨΒΟΓΙΩΙΩΔΙΟΠ, ΟὨΪΥ ἴθ Υ ἀϊὰ 
ποῖ ἀἰκξεηρυϊδη Ὀοΐγοοι {16 Βτθὶ δηὰ (16 βροοπά 
ΤΟΒΌΣΤΘΟΙΟΠΒ ; παῖ, ἴῃ ἔποῖ, ἸΒΟΥ Κηοτ ποι ἶηρ οὗἁ 
1806 Βγβὶ γοβυττεσίίοι (οὗὈ 186 1.80), οὗἨ 16 Π4}}]1ηρ οὗ 
[Πη6 τεϊαγηίηρς οτὰ ὉΥ Ηἱβ τίβοη ΟἸ 68, δῃά οὗ τῇοῖν 
[6] ονσα τι} Ηΐπ ἀστίηρ {86 αἰοτίουβ ρογὶοᾶ ρτθ. 
οδάϊΐηρ (Π|᾿0 σοπογαὶ ἰυάρστησηΐ; ἰπαὶ τον ἰά66 πϑβ, 
1πδὲ ἴῃ 106 Κἰηράομῃ 1υδὲ δὲ μαηὰ ἰῃθ ἀοαὰ πουϊὰ 
ὮδΥΘ ΠΟ μαζί : ἰμδὲῖ, ΒΟΎΘΡΟΣ, {ΠΟῪ ΤΟΔῚ Ὀοϊονθὰ ἴῃ 
(86 τοϊωοῖρ, Ηπὰ] τοϑυττοοίίοῃ αἶαν 186 Κἰηράοῃι οὗἁ 
Εἴοτγ, Ὀπὺ Του ἴῃ {πὶ π0 ᾿ἰνίηρ οοηδβοϊαιΐοη, 8411) 
Ὁ 8 ΌΥ ὯΟ ΤΩΘΔΏΒ ΟἾοΩΡ ὨΟΥ͂ {ΠΟΥ͂ δου] ὰ μᾶνὸ τὴ 85. 
ἰογοα απὰ Ὀο]ϊονοα ἴῃ βυοἢ ἃ Ὀγοοΐϑο δυτδηροιηοῃξ οἴὨ 
8}} [π6 βίδροβ οὗ (6 ἰαβὺ ἐπΐηρ8 (Αἀγνεοηῖ, Κίηράοτα 
οὗ ρίονυ, 1ο8ὲ Ἐσδυγγθοῦ ἢ) πὶ ΟὨΪΥ (ἢ 6 δἰηρίὶοα οχ- 
οορίίοη οὗ (6 ΕἸγεὶ Ἐσβυγτοοίΐοι αὖ ἴῃ. Αἀγνοηὶ: ποῦ 
γοὺ ΒΟΥ {π6 [8ὲ Εοβυγτοσίίΐοῃ βμουϊὰ αν ὈΘΘῺ οἱ 
80 ᾿Ππ||6 Θομβοαιθηοθ ἰῃ μοῖρ οϑιϊτηδιίοη, Ατὸ τῷ, 
(ἴση, ἴο θὰ ἀγίνοῃ Ὀδοῖς οὐ ΓὔΝεμανν ἢ Νοὲ πὲ 
οἰἴπον : υΐ τό βΒΌρροβθο ἰμαὺ Ῥδὺ] [δὰ Ῥονγ Ὁ}}Ὺ 
Ῥτοδο θᾶ 'π ΤἼ ΒΒ ΟὨΪοΆ δα οοτηΐῃρ οὗἩ ΘΟ γεὶ το βαὶ 
Ὁρ [19 Κίπράομῃ, ὈὰΣ Βαὰ ἠοῖ ΠΔἃ [{π|6 0 Θηΐοσ ἱπῖο 
81} ψφασείοη8 οὗ ἀοία!!. Νον (Π6 ΤὨΘΕβα ομΐδμβ, τ 



ΟΠΆΑΡΤΕΒ 
τς. 

ἃ ᾿γ ον ἱπιργοβαίΐοῃ οὐ (818 τηθϑβαρο, δα γοῦ ἃ ΓΙῸ Ρ 
ἀἶπι, ποιιαγ υπαογβίδπαΐηρ οὗ 1ὃ, ἔγοιῃ ἰῃοὶς ὁοη- 
οεἰνίηρ οὗ ΘΟΥΘΙΥ͂ ΤϊΓΔΟΌΪΟΙΙΒ ΟΟΟΌΓΤΘΠΟΘ 8 ΓΑΙ ΘΓ 
δἰ ΠΠΡΙΥ δὲ ὀχ ἰεἰοα οὔ ρότοσ, δὰ ποῦ αὐ]ν οοπβὶἀ- 
ετΐησ ἰμαὶ ὑπ6 ρϑΐῃ 1168 ἴπγοιρὶ ἀθαία ἰο ΓΟΒΌΓΓΟΟ- 
ἄοη, ἰπγουρ ἀδοθαβϑο [0 ἐπ πον 116. Τὸ Ὀ6 ραίῃ- 
οτοὰ υπῖο ἴΠ6 [μοτὰ (49 οὐύθῃ ἷὰ Μαϊϊ, χχὶν. 81 ἴΠ6 
τεβυττοοίΐοι 18 ὩΟῦ ΘΟΧΡΓΟΒΘΙΥ ὨΔΙ]64}).--ἴὉΓ [Βοτὰ {π|8 
ἀρεῖτο δοβοσυθά ουοευτϊηρ, ὙΝΏΟΟΥΟΡ ᾿ἶνοϑ ἢοῦ ἴο 
Βε6 ἴπδί, Π6 β΄ 0.8 1089---Θῦοἢ τὰ8 ὑποῖρ τῃουρὩΐ, 
ΤθοΥ ἀϊά ποῖ, ἴκὸ 86 Οοτγίΐδη8, ἀΘΩΥ [6 ΓΟΒῸΓ- 
τοσῦοη οὗ τ 6 ἀοδα, οῦ 6 ΑΡροβί!θ οογίδ! ἢ 068 
ποῖ τεργουα ἴῃ 6 88 Ὧ6 ἀ068 {Π086 ; δηἀ αὐυἱΐθ ἃ5 [1{- 
[6 ρεγῆδρβϑ ὁδῃ ἰΐ Ὀ6 δϑϑογίθα 80 Ῥοβϑ  ἼΥΘΙΥ ἃ. Οἱ.5- 
ΛΥΒΕΝ ΔΕΒΌΙΩΘΒ, ἴΠδῇ ΠΥ Ὀδ]ἑανοα ΟὨΪΥ ἴῃ (6 ἰαϑὺ 
τεβαιτοσοη . ὈυΣ ἩΠΟΙΠΟΡ (ΒΘγΘ 8 δηγιίηρ, δὰ 
ποῖ, 5.}}} το Ὀ6 οχροοίοα [ὉΓ ἴπ6 ἀοαᾷ, ὑΠ18 88 ἴὸ 
ἐδοῖὶ ἂῃ ΟὈπουτο σηδίϊοῦ  ἰδοὶν ὙΠοΪ6 ὨΟρΡ6 δῃὰ δϑρὶ- 
ταιϊϊοη τπῶϑ Ὀοηΐ ο΄ [6 οε. ΡοΪϊμ, ἴο τοιηαΐῃ οχοιηρὺ 
ἔτοτῃη ἀδδίὴ :--θυο ᾿Πϊησ {πα Ῥδὰ] Πἰκο 8 ἀοείγοά 
(8 Οον. ν."4), Ὀαΐ ποῖ 80 ραγίϊα!γ. ΤῊἷ8. ΔΏΧΊΟΟΥ Ὑγὰ8 
Βοἢ 45 οουϊὰ Ὀ6 [6] ΟἹΪΥ ἴῃ ἴπ6 ὅγβί ροτϊοα οἵὨ ἴη- 
αἰτυοίίου Εἰ}}} ἱσρονίδο γ ἀρρυομβοπάθα, (866 ἰΠ6 
Ιηϊτοἀυσου, Ὁ. 12. Οὐ ὡϑ ᾿τ΄᾽οδο ατὸ ζιυϊη, Β66 
Ἐσορ. Νοῖο 7.) 

ὅ. (Υ. 16.) ἘΣ Ἐο ΕΣ τπ6 15, ὑπὸ Τιοχὰ 
[Βοοαῦδο ἴῃθ Τοχὰ ΗΠΪΤ5614], ἄς. 2 ον, ποὶ 
ἐλαί (ΚοΟΗ) ; ἰ Βα ΒΠΟΤΘ ΠΟΥ ἔπΌΓΟ 18 ὯῸ 500} {πη} 
89 φθάνειν. Ἀὲ ὝΓΕΤΤΕ δηὰ ΠΟΡΧΑΝΝ σψουἹὰ δότγο, 
85 αἵ οἷ, 11ϊ. 11, υῃηἀοΓβίϑηα ΤΩΘΓΟΙΥ : 276, ἐλ6 Πογά ; 
δαΐ Ὠοτρο, 45 ἰβογο, ἴη6 ΑΡροβίῖθ πιλῖζοβ δὴ δι ρεϊῖο 
δΌ Πο5ἷ8 Ὀοΐῃ οὗ δβυδ᾽]οοίβ δηαὰ ργοαϊοαϊοβ ἢ ποῖ: 
“ Ἦς 8}}8}} ἔγβὲ οοιὴς ἴὸ πἴρη,, Ὀυϊ : “276 Ηϊριδεὶ 
π|ι1} ἀεδοεπα,," σἱβογνγῖθα πῸ ΟὯΘ δὺ 811] πσου δὰ οοτηο [0 
Ηΐϊτα. Ἔν» εἰβηῖβθοθ ἐπ, εοὐἱίλ, αἰἑοπαφαά ὄὃψ, 88 1 Οοῦ. 
ἷν. 21. Ποῃι. συ. 3θ. Κέλευσμα ἀβηρίθες ἔοστῃ, 
κέλευμα) Τυτηεκ ἱγαηβίαίοβ δεϊαρσεδολγεὶ [πᾶτ- ΥΥ], 
διὰ υπἀοτβίαῃμβ ὮΥ ἰδ ἴπο ἸΟΥΓῸΙ Θχοϊαπηδίοη οὐὗἁὨ [86 

ἰϊο Βοβέ, “ ἐῃ6 νὴ δῃὰ ριδγᾷϑ;᾽) ἘΠρ]8ῃ ΒΊΌ]6: 
αἰ ἡ α ελοιιῖ ; Ὀυδ πηοῦα ΟΟΥτο Υ ἰῃ6 γυϊραϊα: ἐπ 
7μκει; ἴον 106 πογὰ βίβηϊ ῆθ8θ ἃ βῃουϊ οἵ οοτητηδῃά, 

ἱπρ ἔγοτη [86 Ἰοδαϊηρ Ὠπηϊδτηδῃ, οὐ Τροπὶ 1116 
ΡΊοῦ οὗ ἃ βῃΐρ, γεαυϊτίηρ' (8 ΤΟΎΤΘΓΒ ἰο ΚΘΟΡ {{Π16, ΟΥ 
ἔτοσαῃα ἃ οἰιατίοίθοσ, οὐ ἃ ροηογαὶ : γον. χχχ. 27, 
ϑερῖ. ; εἷβο Τυογαϊ 68 11. 92 : ἀπὸ ἑνὸ5 κελεύσματος 

σαντες, ΐοτα κελ. 4068 ηοὐ ἀσποὶθ {π6 ὈΔΕ 6 -ΟΥΥ͂ 
οἵὗἵ ἰδ οοτηθαϊδηία, Ὀαὶ {Π6 πιοδηΐηρ 18 ὑπαΐ αὖ ἃ ποσὰ 
οἵ οομσαδη (μον βῃουϊεα, ΟἸἾγίϑι 8, ̓ πογοίοσο, ἀ6- 
βοσιθοὰ δ8 ἃ υἱοϊοτίουβ Οδρίαϊη, τζοβϑΘ ΟΥΘΓ Βαϊη- 
τοοτιϑῖο Ὀδίι]6, ἴον τῃ6 ἀδδίγυοίίου οὗ ΗΪ8 ΘῃμΘπιΐοϑ δπὰ 
να ἐσιοστϊπδξοι οὗ {86 δι ἰοὨτ βιίϊδη ρόττον (2 ΤΉΘΒ8. 
ἕ. - Βον. χίχ. 11 8β8η6α.}λ Τὸ (813 8 δαἀοὰ : Ὁ ὰ 
ἔδιο νοΐοο οὗ δι δχυομπασβθῖ, δυτηιτιοπίηρ [)6 ΟΥΘΡ 
δηροὶβ, 6 στοαὶ ΒΟΒΙ8 οὗἠἨ ΒΘΑΥΘΗΪΥ δρί γί 8, 0 αγτα- 
μαῖηῖσο ἴῃ πῃ Β βαϊνδιίομ, οοὔρογαιηρ εὖ ἴπ6 ρί νην 
οἵ το ἴδνν (Αςία νἱΐ. δ8 : 65]. 111, 19) αηὰ αἴοσναγὰ8 
αἱ το [υάσιηοηῖ (Μαῖθ, χἸΪ;, 41; χχὶν. 31; χχν. 81): 
τοὶ [6458 οὐδηϊ Ὀτγίηρθ 8 ΟΟὨΒΟΓ)ΓΊΑ ΟΠ 4180 [ὉΓ 
ἐδετοβοῖτος (ΕΡΒὮ, ἱ. 10). πῃ σδηῃοπίοαὶ Ξουίρίυγο (ἢ6 
δροδλησοὶ Μ|ΊοΝΔΟΙΪ ΡρΟΔΓΒ δσαΐῃ ΟὨΪΥ δἱ Δυὰθ 9; 
(᾿αθεϊοϊ ἴδ ποί 80 οδὶ δα, ποῦ (ἢ Βούθῃ δῃρθβ ὈΘΙΌΓΘ 
σοά (εν. νι, 2 -Ξ- Τοῦ. χὶ!, 16). Υοῖ ἴο {π6 δῇ 
ἀγελαπρεῖ͵ ρῥγΐποθ ο“" απσεῖδ, Θοττοβροπβ ἴΠ6 ἀοβίρτδ.- 
ὕοη Ὁ, ἄρχοντες, Ώλῃ. Χ. 18, 20; δῃᾷᾶ Δἰγοδα 
ΦΟΔΌ. τ. 14, πῆ ΧΩ, Βορὶ. ἀρχιστράτηγος 
δυνάμεως κυρίον. ΒΥ ἴΐπ0 ἀτοπαηρσοῖ ΑΜΒΠΟΘΒΙΛΒΤΕΚ 
[9 ΚΕΕΝῪ ΤΑΥ ΚΕ] δηά Οὐβπάῦβεν που ὰ υπἀοτβίδηὰ 

- ἰωμο ΕΥ̓͂ διϊδεῖ, ὅν ΗΕΡΥῪ "---8ὸ ἘΙΟΟΈΝΒΛΑΟΘΗ αὐ οἰδοχθ 
κε: Ὀπὲ ΟΣΤΟΏΘΟΙΒ)Υ..--α(ὐ. 1,.} 

ῖ {ὍὝ|80 οσπποοσία τί ἢ λέγομεν οὗ ν. 156.--0.1..} 

ΙΥ͂. 18-18. ΝΠ 
παανηρῃ 

ΟὨτίϑυ, ἐθο Τιοτὰ οὐ δηρ6]8; ΟἸΠΟΥΒ 8.1} τόσο υἱν 
Βυΐίιθ]ν, (86 Ηοὶγ ϑρίγῖο ; θὰὉ 6 πῦϑὲ Ὀ6. δη δηρεὶ, 
106 δἰρῆοβὲ διηοηρδὺ [ῃ0 ΔΏρΟΙΒ, δηϑγοῦίηρ ἴο 186 
μγἢ ῥτίθϑυ 88 οοιηραγοὰ τῖν ὑπ ῥτγιεβίϑι [ΔΒ Ύ, 
τσὶ ἃ ἰσυτηροῖ οὗ Οὐοα (ἴδ Ἰαδβί, 1 Οον. χν. δ2); 
{18 18. ποῖ ΤΩΘΓΟΙΥ ἃ ποία βιερεγίαἰὶυϊ, ἐΐλς σεν σγεαί͵ 
τπουρσὶι 10 18. ἱπαορα 116 Ὀϊνῖπο, δηὰ ποῖ 8 ἰιιπιδι, 
Τ᾽ ΕΒΟΥ [Π8ὺ 15. ΔΉ ΠΟΙ ΘΑΠῪ ἀοβοῦϊ θοᾶ  θαῦ, ὈΘ51468 
{π8ῖ, τγ8 ἃσΘ ἴ0 υπάογβίδηα ἴ0 (808: ὙΠΊΟΘΙ 8 υϑοα ΌὉΥ͂ 
(οα δ σοιητηδηά, ἴῃ (ἀοα Β βοσυΐοθ, νοι ὈΘΙοηρ9. ἰὸ 
Ηΐ ; ΕΚ Υ̓ΕΤΥΤΕ ΘΟΙΏΡΑΓΟΒ κιϑάρας τοῦ ϑεοῦ, ἴον, 
χυ, 3, Υ Ὠδὲ δῃουϊὰ ἴθ θ6 ἢ Ηον Ὑ}}} ἰἰ βουῃὰ ἢ 19 
ποῖ ἰο 6 Ββοατομβοὰ ουὖὐ. ΤῸ ζΓυΓ6 ΓΘΔΙΥ 18. ἀ0- 
Ρἰοιθὰ ἴῃ ᾿πηροβ οὗἨ ῥγοδοηῦ σοὶ ἶγ. [10 π|}} 06 
μιοαρα, 88 [86 βίῃ ὙΠ Ὀ6 8όθη), λίδλιι. σχχὶν. 27, 80. 
ΑΒ ἴο ἰἰ8 ἱπηροτί, ᾿ὺ ἴα. {πΠ6 σοποϊιιδῖνο σθο οὗ Βἰηδὶ, 
186 ὶγμοβὺ ἔοστῃ οὗἁ 8}} [ῃ6 δίρμιδ]β, ὙΠΟΓΘΌΥ {π᾿ Ρ60- 
ὈΪΘ 8.6 οὐἹϑὰ ἑοροίμον Ὀθίογα ὑπ μογά, {παῦ Ὁ πΙ ἢ 
[86 ΘΙΠΘΙΏΥΒ Βίσοησῇῃο], τοσοῦ [Π8η Φοτίοθο, [8] 
(Νιαη. χ. ; 18. χχυϊ, 18; Ζδο}. ἰχ. 14. ον. νυἱῖ. 
ἕϑνϑθη ἰσυηροῖθ). ΤΆ 18 ποὺ ἃ τηϑγὸ ποίίοη οὐ ϑ6νν- 
8} ΠΔΌΡΙΒ, Ὀὰὺ (Πῃ6 ργορῃοίΐο ποτὰ ΓΟ ον 8. Δροβίο]ϊο 
βδῃοίίοη. ωυὔνεμανν δηὰ ΗΌΣΜΑΧΝ νου ὑπάοτ- 
βίδῃα ὑΠ6 ΔΡΟΒΔΉΡΟΙ 5 σοΐοθ αηὰ ἴῃ6 ἰσιπηροὶ 5. ἴ 
ΔΡΡοϑβί(οιι ἰο κέλευσμα," Ὀυὺ πὶϊπουῦ τοαβοη. [7 γι1- 
5108, αἴθον ἀβότίσβ, ἰάθη! 68 106 ἀγοθαπσ6}}8 γοΐοθ 
ἢ [Ὧ6 ἰγυχηροῖ 8 Ὀϊονη ὈΥ̓ μἰτη.--πἣὧ., "} Υγο 
ἢανΘ Ταῦ Ρ [0 ΓοοορΏΖα ἴπγθα ρασγιϊουἶλνα, [Ο]οπὶησ 
ΘΟ ΟἾΠΟΡ ἷ) ΓΑΡΙα δυσοσϑβίοη : ἴΠ6 Ουμηταληογ 8 
6Ά}1 οὗ (86 Κίηρς Ηἰπβο!; τΠ6 νοῖΐοθ οὐ [16 δγο])- 
ΔΏΡΟΙΪ δυμηπιοηΐης ἰδ6 οἰδοῦ δηροὶβ. {πὰ ἰγυιμηροῖ, 
ὙΪΟΩ αὐνάο 5 ἰῃ6 ἀδδα, δῃἃ οο]]οοῖβ [Π6 6] ΟΥ̓ ΘΓβ. 
[ἢῦγ. ὅοπν Ὁισκ : “ΤΏγοα βοιυηβ ἃγὸ ἀἰβίϊη  Υ τηση- 
τἰοηοα, θυ 1 ἀο ποΐ ρῥτοίομα ἰοὸ Κῆον ψ]αὶ [ΠΟΥ 
8Γ6."᾽ .--ἰὙ᾿ 1..]} 

ΤΊ ἀσβορηῦ το ΘΑ Θἢ ὈΓΟΒΕΡΡΟΒΟΒ ἐπ 6 Δβοθῃ- 
βίο {ΠπΠ80Ρ (Αοὺθ ἱ. 11. Αμὰ [πΠ6 ἀρθδὰ ἐπ 
ΟὨτίβὲ 58}.8}1 αχδϑ ἄχεϊ; ἐν Χριστῷ, ᾿πΠοΟῸΡὮ τι ἢ- 
οὐδ {{|8 Δτγίίοϊο, ὈΘ]ο ΡΒ (0 οἱ νεκροί ( ἸΝκιι, ἃ 20, 
2). Ἦδθ βρθῆκβ ἤθγθ ΟΠἹ]Υ͂ οὗ {Π6 τοϑυιτθοῦοι οἵ (86 
᾿αϑὺ (κὸ χῖν. 14), τῶν τοῦ Χριστοῦ ἃ ΗΪ8 οοπλΐης 
ἂ οι. χν. 28), πο διᾶνθ ἀἰδὰ πὰ {πὸ Ποτὰ (ον. 
χὶν. 18), γμεὶ τπ Ολγδίδ ΘΟΥΡΟΥΘ σοπ ἐποίεε Ν 
ΥΙΝ); ποῖ οὗ 1} τι Πουΐ αἀἰϑιϊποιΐοη αγιβίηρ ἰὼ ΟὨγίβι, 
Το σοτγοοηοη ἴῃ Οὐαά. Ἐ', (., οὗ νεκροὶ οἱ 18 ποὶ αἱ 
8}1 ὨΘΟΟΒΒΑΤΥ. 786 βαῃθ (οάὰ, τοροίμοῦ πῖτι Ὦ)." 
τοδα (ἰηβίθβα οὗἩἨὨ πρῶτον) πρῶτοι ; Ἰἰαϊα ἀπά Υ᾽ υἱκαῖο, 
»γὶηιὶ, προ ἰβ δΙοροῦΠμ ον ὑῃδυ 8 016, ἴον [6 ΘΟὨ- 
ἴγαϑὺ ΠΘΓΘ ἰ8 ποῖ (483 ΤΗΕΟΡΗΎΤΑΟΥΤ δα ΟΥΠΟΥΒ 5110- 
ΡΟ586) Ὀοίποθη δυο 88 τῖϑ θγϑῦ δηᾶ οἴϊιοσϑ ὙΠῸ ἀ0 
ποῖ τῖβα 1}}} Δἤ συ ψαγβ: Ὀὰὺ Ὀοίποοη μαι Ἡ}}} (Δ Κ6 
Ρίδοθ γϑὺὶ (( 6 τοϑυγτθοίΐοη οὗὨ ἴῃοβο το [8]1 δδίϑθορ 
ἴῃ ἴΑ1.}}, ἀπὰ πνμδί ποχὶ (ἔπειτα) ὁσουΓΒ ἴῃ {86 ὁ8ὲ 
οὗ [86 ᾿ἰνίηρ. 

6. (. 11.) ΤΣ τὸ ἂς. 58611 ἱοροΐμοχ τῖ ἢ 
ἴδοῖὰ ὈΘ Ββειδίομοα αὐσαν, οαὐσμΐ ΑἸΥΔΥ ; δι89- 

 ΓΑπὰ βὺ Β͵5 ον ἩΔΥΣ, ΟἹ ΑΥΞΕΝ, ΤΟΎΤΕΤΤ, ΑἹΡΟΒΌ, 
ἘΤΧΧΟΟΤΤ. 10 ποῖ ΙΣ ΝΥ ἰὨὲ8 γίον 5Βου]ὰ Ὀ6 Σϑοὶο- 
οὐϑᾶὰ “τποτθ Ηἱδυ ΑΙ} (ΕἸ,ΙΟΟΥΤ) ἔπλη πΠ6 οἴμοσ. Ιὲ 
ταὶρῦ ταῦοῖ ΣΟ ὍΘ Βαϊὰ [0 ὍΘ 11 1ΟΣΙΟΡ 1 στατί8) ὕτὸ- 
αοἰϑου απὰ ρταηάθ. 860 1Π6 ποῖω οὗ ΤΕ ΒΒΤΕΙ ππὰ ὙΥΙΙ,ς 
ΧΙΝΒΟΝ. ἴῃ ἴανορ οὗ δϑουϊυΐρ ἐμ κέλευσμα ἰο ἴμο μοτὰ 
Ἡτ βο]ζ, μον τοῖοσ ἐὸ {86 Ῥαγα]]οὶ οὗ {80 ἀο]νοτΥῪ οὗ ἰδ6 
ἴανγ, τὮΘτο, 68 ἐδ σταϊηϑίσν απ τοῖοϑ οὗ δροϊβ, (Πα 
βοιπᾷ οὗ {0 ἀδν γῷ δηὰ ἰ(ἴο ἄτο, ͵ὸ πᾶνο 8150 ἔἶἰΐο τοὶςθ 
οὗ σοὰ (Ξκ. χὶχ. 16, 18, 19; χχ. 18,19; σϑυϊί. ἱν. 12, 15, 
ὅδ; γν. 4, 22-26.; ἄσ.); κοννῖδο ἰο Ζολι ν, 28, 29; Ἠδθδ, σχὶὶ. 
19, 20, 256-27; 7Ζ0Ὁ ΧΙΥ͂. 12-16; 8.}. .εηρ.6δ; Μαίϊ. χρὶὶ. 80, 41 ; 
χχὶν. 81. 80 ΜΙίοι: 

“ΤΊια βοὴ ρῆγο δἷχτα) Ὠἰμἢ, 
Το ἴδο Ὀτίαἣν τϊηϊδίον ἐμαὶ ταῦθ" ; πὸ Ὁ] 
Ἠΐδ ἀὴρ με μὴ Βεβτχὰ ἱπ ΟΥΟΌ βἴῃοο ρου, 08 
Ὕ86ι αοἂ ἀσεοοιιρα ; δπὰ ροσια μὰ ΟΠΟδ ΤΠΟΤῸ 
Το δουηὰ δβἴ βοιιοσγαὶ ἀοοπι.᾽" αν. Σ., 1). χὶ. --ἶ- 1] 



10 ΕἸΒΗ͂Τ ΕΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ῬΑ ΓΙ, ΤῸ ΤΗΕῈ ΤΗΕΞΒΑΙΟΝΊΑΝΑ, 

ΕἾγ, τ ΓΥ, ἱγτεβιβὉ]γ, ὈΥ [88 ονογροσοτίηρ, τηϊρῃὶ 
οἵ αυὰ; εμμι18 1168. ἴῃ [Π6 ΕΧΡΓΟββίοη (6180 2 (ον. χὶϊ. 
2, του ἱπ ἃ αἰδογοης, δρρ]οδιϊοη); ἐπ (οη)" 
οἱουᾶκ, 848 οὔα στϑοοϊνοά ἴ86 1υτὰ (Δεῖ ἴ.); ποῖ 
ἐπίο {}ι6 οἰοια8 (εἰς), Ὀὰϊ ἐπ ἐλὲ εἰουάς (Ἰῃ πταρραά), 
ΟΓ οπ ἐλεηὶ ((πὨγοηθα, 88 οα οἰιατίοίϑ οὗ ἀοα : ΟΗΥυ- 
ΒΟΒΤΟΜ)ὴ; ΘΟ. Δαί(. χχῖν. 80: χχνΐὶ. 64: ον. 
χὶ. 12; χὶν. 14: πηΐῖο τῃϑθϑίξῃβ οἵ (πο ]ογά, 
ὩΣ ς ἱπδιοδὰ οὗἉ ἀπάντ. τοῦ κυρίου ΟἴδιογΒ (τ ΚΟΥ 
δυι πον 168) χῖνε ὑπάντ. τῷ Χριστῷ, Βοιῖὰ πογάβ, 
ἀπάντησις ΟΥἩ ὑπάντησις, ρονοότγῃ ἴΠ6 ροηϊίνο (Μαί. 
χχνῦ. 1) ον (κα {116 γΕ} 16 ἀαίδνο (Αςἰϑ χχυἹ, 16). 
ΟἩΒΎΒΟΒΤΟΜ δηὰ οὐδὸς τγθοκβ: “10 τηροὺ (ἢ γβί, 88 
ῬΟΓΒΟῺΒ οἵἁ αἰδιϊποιίίοη τμθοῦ ἃ Κίηρ (0 βδαϊυϊθ [ΐτη, 
ΜὨἰΐ6 ΟΥΟΓΗ τηυδβῖ πταὶξ (Ὁ ΠἾ ΠῚ, 88 ΟΥ̓ ΠΣ )418 [ῸΓ {Π|Ὸ 
7υῦρο." ΚΕὸν (6 τραίνοσ, 2 7]ιο88, 1, 1 15. ἴο Ὁ6 
σΟΙηρατοᾶ, [0 18 ἃ ἀοδβογριίίοη, 80 ἴο δροαδαϊς, οὗ ἰῃ8 
ΟὨυΓΟ ἢ ΒΒ Ακβοοηβίοῃ, ἴῃ πο 106 Ηραὰ Ὀγίημθ Ηἰβ8 
το τ ἴ0 Ἠϊιηϑο], ῬΟΒΕΙΌΪΥ (πὰ οἰου δ πο γο, 88 
ἴῃ) Αοἱϑ ἱ., ἰηάϊοαῖθ ἃ νην οὔ [Π6 ἰγταπβδοίίΐοη. Βυὶϊ 
αὖ ΔΙΥ͂ ταῖθ (08 σαρίυγο ΠΟΟΘΒΒΑΓΙΪΥ͂ ΡΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ {Π|6 
γγονίουβ βυδάθη οἴδηρο (1 ον. χν. δῶ; 2 Οον. ν. 
2 864.), ΠΟ 18 ΠΟΓΟ ΟὨΪΥ Ὡοῦ ΘΧΡΓΘΘΕΙΥ τηθηϊοηρά, 
υὰῦ νιϊπους Ἡ ἰο ἢ 4 δολίης ΔἾΔΥ ἰηΐο {Π0 δἷγ ἯΓα 
ποῦ οοηςοίϊνδοϊθ, ΟἾΪΥ ὉὈΥ Ιηθδπη8 οὗ 86 ρ]ογβεοά 
σογρογοῖν (Ρ}}}}. 111, 21) σδὴ βδυςἢ δὴ ουθηΐ ἰδία 
ὈΪδοθ. ΠΌΤΗΕΒ (Δρροαϊηρ ἰο ΗΘΌ. ἶχ. 27) ἰμβὶβὶβ 
ι(παῦ 41} τοῦ πηυϑὺ οηο6 Οἷ6, ἐμαὶ ἴ8, ἰθανθ {{|18 116 
Δη( δου δηοΐμοῦ, ΕῸΡ {πόδα Ἰοῖδ οὐδρ, ἐπογοίογο 
αἷς “ {ϊεδογί προ," δα 'ἴ στὸ βῃουϊὰ βὰν, ἐλδ οὐεν- 
,.γ8.-.-... 1... 1ῃ6 οὔδηρο πουἹὰ 6 ἐμοῖν ἀθδί. 

ΤΏεδα 8118}} ποὺ βίθορ, Ὀυϊ ἴῃ ἃ ὑπ] ηρ κ|ὶ}} ἀΐ6 δηὰ 
᾿νε δραΐη.---Απᾶὰ δὸ (88 {Πο86 πιῸ μάν Ὀθοη 
ΘΔ ̓ν ΔΔΥ ἱπίο {86 αἷν, [86 τίϑοη δῃηὰ οὐδησοά 
ΟἾΘΒ, οΥ, δ.}}} Ὀδ ΓΟ : δ [086 ὙΠῸ να [18 τηοί 
Ἠϊ) β81}} τὸ ονοσ 9 δῖδ ἐδ Τιοσὰ ; Ηον- 
ΜΑΝΝ : σοῃἰηυλ]} Υ, ποὺ τηροίΐηρ 18 Ηΐπὶ ἸΔΘΓΟΙΥ ἴῃ 
ἰγαπείοηῦ οὐ ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΪΥ τοροδϊοα βα]υϊαιίοη : σύν 
ΘΧΡΓΘΒ868 {π6 ἰηθτηδίθ υὑπίοῃ, μετά 8 ΡΥ ουϊντατὰ 
σΟΙρΡδῃ ΟΠ δ᾽ ρΡ. ΤΠ 8 8 (Πῃ6 τηαΐῃ ροϊπὶ οὗἁ δομηίοτὶ 
ΜΠ ΟὮ μα 18ἀ πη νἱενν : ἐο δά τοῖλ, (ΐλδ Σοτά, ἰμϑοραγα- 
ἹΥ υμϊίοα ἰο Ηΐπ. Τθυ8 τὸ τοδοῦ ἴπὰ ἄγειν σὺν 
αὑτῷ (ν. 14), 10:6 τρρττίαρο ΒΌΡΡΟΡ οἵ 86 [δ 
(ἴον. χῖχ. 7-9).. Βυὶΐ ἰδ ἰ8 ποὺ ἐμ [6 δἷν [πδὲ ἐμἷ8 
Ὀοΐπς οὐον τ ΟἾγὶδβί ἰδ κὸΒ ρ]δοθ (88 Ῥξιτ, ὕΒΤΕΕΙ, 
Ἄγ ειτζει, ἱμϊηἰς, τ 10} ἃ αυΐΐα ταϊβίδίςθη ἀρροαὶ ἰο ΕΡὨ. 
ἰἱϊ, 2: (6 αἷῦ 28 ἰπῃ6 τορίουῃ οὗ βρίγι(β, θυὶ οὗ ενὶ] 
δρί γι 8 1). ΟἿ]Υ (1:6 χτηδοίϊηρ ἴδ κ68 ρἷδοα ἴῃ [86 δἷγ, 
ποῦ ἴΠ6 δρἰαΐηρ,. ΑἸγοδαΥ Αὐούθτινε (226 Οἷυ. Πεὶ, 
Χχχ, 230, 2) Βα ἴδ0 ἔτ}: ἵεπέσπἑ ἐδίέ οδυΐαπι, 
πον πιαπεπῖ., ΤῈ 1,οτὰ 8 οοῦια ἴγοϊῃ πόδνϑῃ, δὶ 
ποΐ αυϊΐα ἰο (6 φαγῇ, 80 ἐπὶ ἃ γαρίῃγο ἱπίο [86 δἱγ 
Ἰοαὰβ ἰο Ηΐβ ριόβοῃοθ. Ηδ οοΐηθβ ἰὸ ζδίος [ἤρι 
(ϑο,ιη χίν. 2, 8) ἰπίο {μ0 ΒθασΘΩΪΥ Εἰπράομι (2 Τίπι. 
ἦν. 18), το ἢ 18. 60 οδ]]οᾶ, ποῖ ΤΩΘΓΟΙΥ Ὀδοδυβα ἰὺ ἷβ 
οὗ ἃ ΒΟΔΥΘΗΪΥ͂ αὐ] γ, δηἃ ἀνθ {86 φαγί γροοῖνοϑ ἃ 
ΠΟΔΥΘΠῚΥ͂ σίοσγ, Ὀὰϊ Ὀδοαυδο δ ἴΠ6 οοτηΐϊηρ ἰλ ΓΟΔΙΪΥ 
ὑγδηβρογίϑ {Π6 ρ]ουβοὰ ἰηίο ᾿δαύθη : (ΠΟΥ͂ 8118}} Ὀ6 
πὶϊὰ Ηΐπ|, 88 ΒΕΝΟΕΙ͂, ΒαΥΒ, ποὸπὶ τιοῦο ἐπ αδγε, δεα ἔνι 
ἐαεῖο ὡπάδ υεπῖλί, ΟἸΒΟΙΒ ἐμ ηἶς οὗὨ ἃ οοτοΐηρ πίι Ηΐπὰ 
ἴο [Π6 οαγ ἰο Ἰυάρτηοηῖ, ΗΠ ΟΕΝΕΕΙὮ ὈὨΐπκα {παι 
16 τηθροῖΐηρ ἰβ [ὉΠονοα ὉΥ ἴπ6 οοτηΐηρ Υἱτἢ Ηΐτ ἰο 
[86 ρ]οτβοα οαγίῃ. αὶ {πδῇ ΤηΔ  υοη Ὀ6 Γαβουνοὰ 

Ὁ [αὐ--ἃ υδοῖοδα νατίαϊϊοι, ποὺ τέ βοὰ Ὦθτο ὈΥ͂ [89 
ἐπί, ἴῃ ἃ δἰπνίίας οοηποοίίοι,, οὗ οὐμον ἰοχίαβ.---ὦ, 

ΤΟΥ οουγθο. (Πὲ8 ἐδ αυΐίο οοσαραίἑ]9 πὶ [06 Ῥσχουϊοῦβ 
ἰᾶἄοα, οὗ ἃ οοπιίης πἰξῃ ΟΕ τὶ δὲ ἴοὸ ἡυυδρτασιξ, δὐυὰ ἴμδὲ (80 
Ἰατον ἰδ ἃ ϑασὶ τοργοδοῃίδίϊζουι ἔπ ΓΘ ολῃ ὍΘ Ὧ0 ἀουδέ ; 
ΟΡ. 18. χχχιῖ. 1; Ὥμδη, Υἱΐ. 9, 10: Ζοοΐ. σὶν. δ; 1 οσ. νἱ. 
ἢ, 8; Ἀν. 11. 26, 27; ἰἰἡ. 21; χχ, 4; ἅο. 1ι 15 61ε0 ψόσ ἢ 
ποίΐπρ ἐμπαῦ, π8 1 χοτηασϊκοὰ ἴῃ {6 Ζεοίεγες, " [ΠΟΣΟ ΤῸ ΟἿΪΥ͂ 
(τοῦ ΟΥΒΟΣ Ρ]ασοδ ἴῃ 0 Νον Το σθϊ ὙΠΟΓῸ {πὸ ΡὮταδο 

ἴον ἃ Ἰαίαν ἀαΐθ. [Ιῃ ἰδοῖ, ἴὴ6 ἀοβογϊρίοη ἰβ οὶ οὨὲ 
(Βαῦ Ἔχ δυδίβ ἃ}1 ραγυϊουϊαγβ; 10 18 οαγτίοἀ ΟὨ]Υ 50 [ἊΓ 
Ὧϑ 8 ΠΟΟΘΟΒΒΑΓῪ ἴ0 ὨΙΔΚ6 ἐξ οἶθαγ, ἰμαὺ {Π| ἀραὰ 5}|4}} 
Ὀ6 ἰῃ ΠΟ ΨΑΥ͂ ἰῃογίοῦ ἴὸ ἰθοαα ὙΠῸ εὐτνίνο. (360 
ἰῃς Ποοίγμδ] δῃα Εἰῃΐςα] Νοίθα, δ.) 

". (γν. 1δ, 17.) ΜγΘῈ6 το δχὸ ᾿ἰνίῃρ, στ ῆὸ 
ἃχΘ Ὀαίΐηρ Ἰοῖῖ ονοσ.-- -σρτο Γαὰ] ον θη} } τϑοὶς 
ΟὯ8 ὨἐηΒ6} Γ διηοις (086 οὗ ΠΟΙ Ὧ6 οΟμβιάογβ ἰδ 
ΡΟΒΒΙΌ]6, δῃὰ ἃ [μΐηρ ἰο Ὀ6 αεβίγοὰ διὰ ἰιορϑὰ ἴον, 
ὑθαὺ {ΠΟῪ ἸηαῪ ᾿ἶνα ἴ0 ἩΣίΠ688 186 Αἀγνοῃὶ, [πὲ 80 
1 (ον. χν. δὶ δαα. (δοοογαϊπρ ἴἰο {Ππ6 δοιτοοὶ γϑδϊης 
οἵ εἶς ἐεχέ, γοσ., δῃὰ αἷδὸ οὗὁἨ 1:6 (οά. αι.).5 ΤΊ 
ΒΊΓΔΗΡΟ ΟΥΑΒΙΟΏΒ, ΟΥ̓ ΙΏΘΔΏΒ Οὗ πο οἢ (6 ἘΜΙΠΟΙ͂Β ἀπὰ 
οἴδοῖ8 βου ρὶιῦ [0 πιαῖο οὐδ, ἰμαΐ ῬαᾺ] πον τί 86 1688 ἰδ 
ποῖ βρολκιηρ ΟΥ̓ Εἰ ηΒ6 ] ἢ, ἀγὸ ᾿0ΒῈ}]} δοῖ αβίἀθ Ὁ 
ΠΌΧΝΕΜανΝν. '(70 (ῖ8 οἷδββ ὈΘΙοηρΒ (Π6 οχρίδηδίίοι 
οὗ (ξούμενιῦδβ, ἰμαῦ ἰῃ6 ἀραὰ δ ἔπε Ὀοαΐεβ, [86 
᾿ἰνῖμε ἅττα {Π16 800]8; ἃς.) Νὸον οὐρδι δ ἴο Ὀ6 ἷἴπ»- 
Ρυϊοα ἴο δΐπι, {πὶ 6 868 ἡμεῖς ΤΩΘΓΟΙΥ ἴῃ (Π6 ΜΔΥ 
οὗ εοηυπιηπίοαο (ΤΉΗΞΟΡΗΥΛΟΤ : τορτγοβοηίηρ ἴῃ }|8 
ΟὟ ῬΟΓΒΟῺ 8}} ΠΟ 8}4}} θη Ὀδ6 ᾿ἰνίηρ), ἰθουρὴ 
Κηοσίηρς {πδὺ ἢ6 Μ11 ποὺ 6 ργοβϑηΐ : οὗ {{|8 Κποπὶ- 
οἄρα 6 866 ποίην, ταὶ μὸν ἃ ΒῸρ6 ἱποοπεβίδίθης δῖ 
ἴθ Βυὶ ἰδ τογα ͵υϑὺ 88 ἱποομπείἀθγαϊα [0 58} ὈΪΌΙΙΥ, 
(παῦ ὑῃ6 ΑΡρυβι]ο 8 Ἔχροοίδιϊοη 188 ὈΘΟῚ Ρ ΔΙ ΠΥ (οη- 
υἱοιοὰ ὮΥ πὸ ουθηὺ 88 ΘΙΓΟΠΘΟΙΙΆ: δ ἰδ (ἢ08 186 
ἭΠΟΪῈ ΘΒ Δ Ο]ορσίοαὶ ργοαϊοϊίοα οοἸἰαρβοά. [Ιῃ {πὺ 
0886, ἱπάορά, Ῥαιὶὶ πουἹὰ Ὀ6 ἃ [εἶδα ρῥτγορίιεὶ (Βουΐ, 
χν , 20 βη4.), δῃὰ ἢΐ8 ἀρροαὶ] ἰο 186 1,οτγὰ δ πογὰ δὴ 
ἀηίγυϊῃ, [ΓΠ18 ψογὰ οὐ 116 [μογὰ, 85 οσυσθῃ ΓυὔνεμαΧΝ 
ΔἸ]ον 8, 0] ᾿ἷπλ ΟἿ ΚΘΏΘΓΑΙΥ ἴῃ τιμαὶ τοϊδίοη [86 
ἀρδὰ που]ὰ βίαπα ἴο {{Π|086 δβιυγνίνίσ, ποῦ [80 Ὀ0- 
Ἰοῶρβ ἰο δδοὶ οὗ [6 πὸ Οἴδαβοβ, ἰὺ πϑ, {ποτοίογα, 
ποῖ: “Του, Ῥδὺ], θη αἱν θο οὗὨ {}᾿Ο πυμηθοῦ ; οἴδοῦ- 
τΪδῈ Ὧ6 σου] ποὺ ἀραΐη Ὠαγο ϑροόκοη ἀου ΠΥ οα 
16 ρΡοΐιΐ αἱ ῬΉΪ]. ἱ. 21 βαᾳ.  ἰϊ. 17, 2. Ὅον. Υ. 9, 
δηὰ ἴῃ 8.}}} ἃ αἰβργοηϊ ἴοῃμα δἱ 2 Τίπι. ἷν. 6. ΑἸΐο- 
ποίμον, }υδὲ 88 ΠΘΓΘ, ἴῃ Βροικίηρ ΟΥ̓ {Ππο86 πῃο Ἰἴνε ἰὸ 
6 Αἀνοηΐ, 6 Βαὺ8 ἡμεῖς ὈΥ εογηγιμηοαίίο ἴῃ ἴ.6 
ΒΟΏΒΘ Οὗ ορ6 (ἀποτιῦβ:  φιανίέ βεγὶ ροξεε), ὯΘ 
ΟἰΒΟΉ ΘΓ ΒΑΥΒ 48 (γον ΟΥ̓ σοπιγπμησαίίο ὁπ ἴ86 
ΟΡΡοεῖΐβ βῖάβ : “" ἀοα ν|}} ταΐδα ὧδ υρ,᾽ 1 Οον, Υἱ. 14 
((μ18. αἱοηρδίάο οΥ̓ οἷ". χν. δ1); 2 Οον. ἱν. 14; σοΏΡ. 
1 Τίιοββ. ν. 10; Αςίβϑ χχ. 29. Ηρ ἘΧΏΓΟΒΒΙΥ γϑηνϊηἀϑ 
8 αὖ οὗ. ν. 1 6α6., ἐπα τὸ Κπον ῃοἱΐ [Π|ὸ ὕτη68 δῃὰ 
(Π6 βοαβοόπα, δη το ποῖ ἴὸ ΠΟῪ ὑπο: δ8 [86 
1μογὰ ἀφοϊαῦοβ νη οἵ Ἠϊτβοὶῦ ἴῃ εἶθ οοηάϊίοπι οἵ 
8 Γἀθηΐαὶ (Ματὶς χ ἰδ, 82), δηὰ 828 Ηθ σϑργεβεπίβ ἴὸ 
.ἷ8 ΑΡοβί]6β (Αοίβ ἱ, 7). Ηδὰ [9 τηϑδηὶ ἴο δβεὶ 
ἀοτῃ 85 οογίαϊη : 7 δλαίἑ ποί αἷε, ἴμδὲὶ του]ὰ τ] ῦ 
ματ Ὀδοη δἱ ᾿θαβὶ ἃ κποπὶθμα οὐὗὁἩ π6 χρόνοι; Βῃά 
ποί Ἰοὰβ 80, ῃδὰ ἢ δββογίθα : 7 δλαϊϊ αἷς δεΐονο ἰλαὶ, 
ἐξ τοἱἱ ποί παρροη ἐπ πὶ ἐΐπιθ. Μοτϑονον, ἰἢ ἡμεῖς 
οχργοβϑοὰ {πὸ ἀοῆιἶϊα οχροοίαἰιΐοη : 7] :λαὶϊί ψεί δὲ 
ἐλεν δ, ἴὸ τηυϑὲ ΘαΌΔΙ]Υ [Ὁ]]ο {μὲ ἴο 41] 118 τεδάθγβ 
οΥ̓͂ {Π|δὺ ἀρὸ ἱποϊυάοὰ τὴς Βἰπι86}} ἴῃ ἡμεῖς Βα τοδῖκ68 
(06 Ῥτοπιΐίβα, ἐπαὺ {ΠΟΥ 58}8}} ἦνο 11}} {π6 Αὐἀγοηὶ: 
πὮἰοῖ τοτο ἱπάθοά υἱἱοῦὶν ἀρβυγὰ, Βαΐμοῦ, μ6 ΟΡ’ 
Ῥυθο8 ἴπ:6 ὑπο οἶδββοβ ἴὸ δηοὶ οἴμοῦ: πόγο ἰδθοδὲ 
ΔΆΪΘΟΡ, δηὰ οὐ ἴῃ ΟΥΠΟΡ 8.46 ἴη6 ᾿ἰνίης, ἰ086 ΧΟ’ 
τοδί πἰηρ ΟΥ̓ΟΡ; ἢ6 ὨἰπηΒο} οὗὨ δουγβθ, 18 διβοηρ [ἢ 6 
ἡνίηρσ ; Ὀυὺ ὈοΐῊ οἶαβθαβ ἃγὰ ἴῃ ἃ βίδίβ οἵ οοῃϑβίαπί 
Βυχ. ὙΠαὶ ἀἰὰ ποὺ οοτμθ ὑὸ ρ888 ἴῃ ἐπ οα88 οἵἉ 
Ῥδὺ] δπὰ [εἷβ οοἰοιηρογαγίοα, {πο ΒΟ] ἀβ ροοά [ὉΓ 
ἔΠο80 ΝΏΟ (Ὁ]]οτ αἰτοῦ, δπὰ 8}}8}} δοΐπια!]γ να 1}}} 1116 
᾿Αἀνοηῖ, Οογίδίη]γ [Π6 ΑΡροβί]68 ἀὉ 41} οὗἨ ἴΠ6πὶ ΕΣ- 

ΒοτΟ ἰσαπαϊαίοα 0 πεξεί οΟσΌσ : δηὰ ἴῃ 61} οὗ ἰῆται (δία. 
ΧχΥ. 1, 6; Αοἷξ χσυυΐι. 15) [86 ἼΡΆΤΙΥ τοὶ οοπέϊητιοϑ δος (89 
τιοοίς ἰο δάναηοο κι} ἴῃ (δα ΟοὨ ἐπ τΒϊοὶ Πο δὲ 
του η ψἱοῦὶν.᾽""----. 1..} 

ΟΥΘΩΒ 81:). αῷτοοθ πὶ 4, Ο. Ἐ, α.: 
χδέμο θην κ δας οὐ πάντες δὲ ἀλλαγ.--ὦ. 1.] 

πάντες μὲϊ 



ΟΗΑΡΤΕᾺΚ 

Ριε89 οἴδῃ οπουρὶ [86 οχροοίδιίοη οὗ {6 Οομῃλΐης 
85 ὭΘΩΡ; 6. 9.. Ῥεῖ, ἱν. 7:1 Φοδπ ἱἰ, 18 : Δαιμ68 
τ. 8: δηὰ Ραμ], 1 Οογ. νῇ, 29 καᾳ. ; Βοιι. χὶϊ, 11, 
19. ῬΏΠ]. ἵν. ὅ; [Π]18, ΠΟΎΟΥΟΡ, ποὺ ἃ8 ἃ ἀοστῃ 
πΠΟΓΟΌΥ (μ6 ἱσπογάηοο οὗ (6 χρόνοι που]ὰ Ὀ6 τὸ- 
το, Ὀὰϊ ΤΏΘΓΟΙΥ 8ἃ8 ἃ ἰἱνίηρ ΟρΡῸ δηὰ Ἰοηρσίηρ 
ἐσροοιλίίου, 8ὅ606 ΗΌΝΕΜΑΝΝ, 6 ϑιοίζωπ Δι, 
Ραιὲ χε ἀδν' ἔΎασε πὶ αἷς Ζεῖξ εν Ἡἑο δ μετ ζε 
(ἉΜ αἰ, Τιοἰρσῖρ, 1858 ; δηὰ {86 Ποοϊγίηαὶ δηὰ Εἰἢ- 
ἐαἱ Νοίδβ, 6. 

8, (Γ΄. 18.) ΨῬηΘθσχοζοτο οοτηΐοσέ ΟἹ δποῖδμοσ 
τἱϊὰ [Π659 τυογὰξ; ὥστε »ἶϊπ ἃ [Ο]οπίης ἱπὰ- 
Ρογαῖῖνα 4150 δὲ ῬΆὮ], ἵν, 1; δπᾶ βὸ διό, οὗ, ν. 1]. 
Τῆς οοπιίωγι βῃου]ὰ σἤθοῖς τΠ6 βογτοπίης (ν. 18); 
κἰλ λοδὲ τοογάδ, πὨϊοῖ, τοϑῦ οὐ ἴπ6 πογὰ οὐ {6 
ογὰ, ποὺ ταΐἑονέδια, αγσιπιεηεῖϑ,), Ὀυὺ ΒΙΩΡΙΥ͂ [86 
ποπϑ οὗὨἨὨ 106 ΘΥ̓ΔΏρ6]168] ΤΩ68885 6, 

ΠΤΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΊΙΟΘΑΙ͂, 

1. (Γ᾽. 18.) Ιζ 18. ποῦ ΒΟΙΓΟῪ δἰτοροίθοῦ ἴῸν [ἢ 6 
ἀτίησ 1πΠὲ ῬδῸΪ [ΟτΌϊὰ58.: Ὧθ ταῖμοσς ἴδακϑὰ ἴδ ἴον 
ξτιπϊοὰ ταὶ (ΠΟΥ ἩΠῚ ἤᾶνα τὸ ΒΟΓΓΟῪ : ΟὨἹΥ Ἰοὺ ἴϊ 
ποῖ Ὀ6 45 [86 ΒΟΓΓΟΥ͂ οὗ ἴΠ6 ΒΟρ61689ὅ. ΝΟΝΠΟΓΟ ἀ068 
Βοτρίυγα ονουϑίγαῖϊ πῃ ὈΠΠΑΙΙΓΡΑΙΥ 108 ἀοηπιδηᾶ, 45 ἰ 
ἀσλ δμουα οαυ96 0 ῥδησ. [ἰ ΤΠΘΡΟΙΥ τοθυϊκο8 ἀ46- 
ΒΡΟΠἀΘΏΟΥ͂, 89 ἱΓ Οοἀ πογὸ ποὶ αοά, δπὰ ποθ "σοῦ 
ποῖ ἤοῖῶθ. Βυΐ βίγοησίδ οὗὨ ΓΑ 8. οὶ ἃ τὨϊηρ ἴο 
Ὅ6 σουμδηοα, ΠΟΥ ΟΔη 8 ἰγἱπτρῃ Ὀ6 Θδηϊογορα, ἢ 
Οἰγίδε Ηϊτ86 1 βοαὰ ἰδαῦθ, δπὰ Ῥαὰὺὶϊ Κῆρ δὶ ἰδ ἰ8 
10 ϑοῖτοῦγ ούοη ἴὸν ἰπ6 αἀγίῃρ (ΡΗ]]. ἰ, 27). Οὐ (ἢ9 
ποῖος (ΘΥΤΛΕΚΕ) : ΤῊΝ ὈΟ]ΙΈν ΓΒ οὗ [86 ΟἹα Τοβίαπηθης 
δη οὗ ἴῇς. ΝΟ πορὶ ἀπα βογγοτνο, θὰῖ πὶ ΐη Βα ἢ 
Επιϊΐβ 89 {6 ἰΔῚῪῪ δἰγθδαν ργοϑουϊ θα (1μαν. χὶχ, 28. 
Ῥεαξ, χὶν. 1), δὰ {πὸ ἸΙρμὶ οἵ [αἱτῃ 1Π]υβίταῖοβ, ΤὮο 
Αροβῆὶθ τοαυΐγοβ ηὩ0 διοῖὶοα ᾿ηϑοηϑὶ ὉΠ γ, πῸ ἰΟΥ͂ μαρὰ- 
Π683, ΟΑΕΤΥΙΝ: ὁ αἰϊιια ε8ὲ ζγαπανε αοίογεην ποδ- 
ἔγμπι, μὲ διιδ)Ῥιοϊαίμν 7220, αἰξμα αδ)οοίο ἀπηιλαπο βέτιδι, 
ἑπείαν' ἰαρίάμτα οδάμγεδοενο." Αὐτὰ [Ὸγ {Ππ|8 γθᾶϑοη 
Βορα 8 δὴ ἱπῃηροτγίϑηϊ οἰθιηθηΐ ΟΥ̓ [ῃΠ6 ΟἸ τἰβιδα {{{8 ; 
εἰ ἱ, 8: Βοχ. Υ. 2-ὖ : τἱϊϊ, 24 844. : 1 Ὅον. χὶϊ,, 

3. ΤΏ τοδὶ, ὙΠῸ πᾶν ὯῸ ἴΟρΘ, 8.6 ἴῃ ἴπΠ6 τ] ιδοβὺ 
ΒΟΏΘ6 81} ὙΠῸ δβίδηὰ ἢοῦ ἰῃ ΟΠ γε, {Π6 ΟἿΪΥ ουγοθ 
ἃ Ουδγδηΐοο οὗἁ ἰτὰο ᾿ἰἴ6, [Ιη (6 ΟἹὰ Ταβίδτηθης 
δ [6 βουπὰ οὗ ΤΩΔΏΥ ἰδιηοηϊδίϊο "8 ΟΥ̓ΘΡ (6 ἰδ ἴῃ 
ἴδο ΞΔΔΟΥΥ ΓΟΙΪπ), 88 Ὀοΐπρ η0 116, Ὀὰϊ ἃ8 γ]ΟΟΠῚΥ͂ 
85 ἴη ἴῃ Ηοτηοτὶς δοπρϑ (13. χχχυ δ, 18 δα. ; ῬΒ. νἱ. 
6 [5]; ἰσχχυῖ, 11-18 [10-12]; σχν, 17; 900 χ, 21 
[πὰ 22]: ἄς.}; ποῖ Ὀδοδυβθ 1ῃ6 τῖρῃςξ σοηοορίίοη 19 
81}}} πδηθηρ, Ὀὰΐ Ὀδοδυ56 (ἢ6 δον] ουγβὸ οὐἁἩ ἀθείῃ 
ἵ ποὶ χοὶ Ὀγοίθη. ΤῈ γσίθαπιβ οὔ ργορἠ δῖα ὮΟρ6 
[ὄὃῬ8. χνΐ, 9 βαᾳ. ; χὶῖχ. 16 16}: Ῥτχον. χῖν. 82. χν. 
24. χα, 14. 18. χχυΐ, 19. Ηοϑ, χὶἱἱ. 14. Ὠδη, χὶΐ, 
3) δὲ ἔγβι τϑα ]ζοὰ ὑῃγουρῃ ΟἸγίϑι, Βαὶ ἰξ 15 ἐΒρθ- 
οἶδ} {π6 ᾿ιϑδίμθο, οὗἨ πῆοιῃ ἴΠ6 ΑΡΟΒ116 8 ἰυμάστηθι 
Βοϊά3 ροοὰ, [ὃ τηϊσῃὶ, ἱπαθοά, 06 ἃ αὐοϑιϊοῃ ΠΘΓΟ, 
85 ἂί τ, ὅ, ὙΠΟΙΠΟΡ ἢ6 ἀ068 ποὶ δϑϑογί ἴοοὸ τηυοΐ. 
ον ἀο τὸ ποὶ Βπα διηοῃρ 811 πδίϊοῃϑ βοῖηὴθ Πορο οὗ 
ἱπιτογίδι εν ἢ δ διποηρ ἴδ6 ΡἢΣ]ΟΒορἤΟΓΘ, 88 ϑοογα- 
ἴ65, Ρίαῖο, ζο., οἰοναϊοὰ Γπουρἢ 8. αἢ (δαὺ ἰορίο, δηὰ 
ἈΣΕΌΠΙΘΙ8 ἴῃ 18 ἔαγοῦ ἢ Ττιθ; διῦ, τηθαβιγοὰ ὈΥ͂ 
ἴδε (]}] γτοβυττοσιοη- 8, τμαῦ ἃ αἰαὶθ οὗ ἀθδίῃ 18 
ἴδει πο ϊοῦ (ῃ6 Βοαῖῃθη 6811 ἰπ6 οἶμον 16] Απὰ 
δον ἰβοϊδιδὰ [8 ἐδ τιογα οἤδοσγῆι: ἤορο, ΠΟΙ͂ απο ν 
[κα (ἠγθηὰ, ἴον θοῦ ἐξ Κποτϊοάρθ, ἴον (π6 ὙΘΓΥ͂ 
Γεαϑοὴ {πῶ ἰξ 15 ἐουπα οα, ποὺ οῃ {Π6 δοϊΐηρϑβ οὗ αοὰ, 

5 [ηδέοντοσ [5 τασίέοσ οὔ ἀπὲν ᾽θ Ῥγοροσὶν πιαίίον οὗ 
ἀρέ; Ἐρὴ. νἱ. 10; 1 Ἴ686. ν, 18. ΒΑ ΕΗΕ Ὀπέρῥύοδὲ ἐτὶς 
ταρὰ ἐδ διηϊάσε ἐμ ἐθασβ διὰ δἰσυαμρίοθ οὗὐ παΐατο; 58. 
ἘΣ. 4,-...0.1..} 

ΤΥ. 138-18. ΥΜ] 

Ὀυῦ οὐ αἰβρυίαῦ]θ, ποτ ΟΡ 1688. ρτῸ ]οτηαἶ68] ἀτζὰ 
τη α, δΟσΟ5910]6 ΟὨΪΥ ἴο ἢΠ6 σϑρῆποα ἰὨϊηκοσ, Ηον 
γγοδῖς ἀγὸ ἴπΠ6 ΟὉπδοίαἰτονιο8 οὗ ἃ (ἴσογο, δοηθοβ, Ρ]υ- 
ἰδγοῖ 1 ποιμίησς Ὀὰΐ χοῦ Ὁ 1165, Ενθη ΠΟΥ͂ ΟὈΒ6Γ. 
ψαῦΐο ΒΏΟΥΒ ΠΟΥ [086 80 ἀο ποΐ ΓΟΙΥ οἡ [Π8 τυ 
ἴδη ποτὰ, δηᾶ, ἱπαυΐγίης ΙΔΘΓΟΙΥ͂ δοουϊ [Π|6 ᾿πητηογ- 
Κα] οὗἨὨἁ ἰἢ6 βου], τς α 118 ΒΙΙΏΡΙΥ τϑοορστΐζο ἃ 
Ῥδγιδηθηῦ ΒΟρΡΑγαΓΟΏ οὗ 800] δῃηὰ ὈΟΑΥ͂ (που ρἢ {{}13 
ὍΟΣ]ὰ θ6 8 ροιτοσῃοπὶ σοῖρῃ οὗἁἨ ἀ64|}),--τῇον {Π|686 
ῬΘΥΒΟΏΒ νεῖ {}} 4}1 ὉΠ ῖρ ἀρραπιοηθ πόνον κοῦ (ἢ 6 ὈοιίοΥΣ 
οὗἨ ἐμοῖν ἀουδϑβ ; ΠΑΥ͂, ΒΟΥ τογο δ τοΓα ἰΠ6 πιοϑὲ ἡ 
ἀφοϊἀοα δπιοηγϑὺ ποτὰ ΠῸ ἸΟΏΡΕΓ ΠΑΥ͂Θ ΟΥ ΔΙΙΟῪ απὺ 
ἤορθ. 1 ῸΓΘ ΘΕΒΘΥ͂ [0 Ὀεΐηρ ἰοροίθο ἃ ὩυΤΩΌΘΡ οὗἁ 
αἰκοοη 90] δῖθ βαυΐηρβ [ΓῸΠὶ {6 ΟἸμ55168. 0Γ ΘΧχδιρ]ο, 
ΖἘ βοῦν 5, ΤΕ πιδη. 688 (618) ἅπαξ ϑανόντος οὔτις 
ἔστ᾽ ἀνάστασις. ΤὨοοοτγίίυβ, ἐν, 4, 42 : ἐλπίδες ἐν 
ζωοῖσιν, ἀνέλπιστοι δὲ ϑανόντες.ς ΟὨΓ]]υα, ὅ, 4: 
οἰδ8 οὐσοίάεγα οἱ γϑαδγα Ῥοδδιπέ: Νοδὶδ, σιργι κονποὶ 

οοοὶδέ ὀγουὶδ ἴμα, ΝΟΣ 66. ρεγρείμα πα ἀογηιίοπάα. 
ΚΤΑΒΚΕ : [ἡ ῬΙαϊδτοὶ᾽θ ἔθ ῬΘΟΡ]6 τηροκοὰ αἵ [ἢ6 
ἐλπιστικούς, ἴξ τΔΒ Δὴ αἰδοίθα τοι οἶϑπὶ οὐὨ ὑδΠ6 
αγίῃρ οβραϑίδη : σα, ρμίο ἀεὰ8 ῆο. Απὰ (ἢΪ8 18 ἃ9 
ἐδ βῃουϊά Ὀδ6: 1 18 Ῥγόροῦ ἰπαΐ ψ ϑῃοι]ὰ ποῦ κοὶ ἰο 
Ὀ6 οογίαΐη οὗ ΟΡ ΡΘΥΒΟΠΆΪ Υ, ἈΠῚ} τὸ ἀγα Βὰγ6 οὗ 
ουν αοἀ δηὰ ϑίανίουτ, Οὐ [18 ἔγιιθ ᾿αβϑὶϑ, ΠΟΤ Ο ΟΡ, 
δου γα ΓΟρμΆΓβ 88 Ποστηδὶ (Π6 υπαϊνί θα 116, τ ΏΘη 
1}6 δρὶγῖν δηὰ (186 ὉΟΟΥῪ ἃγθ ἐομδίπογ Ὀοΐηρ ΘαᾺ Δ] 
τοηοίθ ἔτοτα τηδίθσϊα θη), Ῥΐϊοἢ 866 8. ἴῃ πιαῖον [ῸΓ 
ἴΠ6 τοοῖ δηὰ βίγθηρί οὗ 84}1 αρί γί] 116. απ ἃ ἴτοτη 
ἰ(6Α]ἴ8πα, τ] ἢ 8668. {1186 πιοϑὺὲ ρογίδοὺῦ ἀρ τ Δ] 1Υ ἴῃ 
Ὀοΐηρ τοϊθαϑοὰ ἔγομῃ (ῃ6 Ὀοᾶγ. Τῃ6 ρἱονϊβοὰ Ὀοὰγ 
88 [86 ρογίδοϊ ογραᾶη οὗὨἨ [08 τυ]ΐηρ; βρίγῖῖ-- οἰ 19 15. 0116 
τοδί Ὁ 18 τηθηῦ δα σοηβατητηδίΐοη οὗ ἴΠ6 οομαϊοη 
οὔ σία! γ ἀοϑίρηθα “ὍΥ αοἀ (ΡὨ]]. 11, 31). ΠῦῪτηξβ: 
Ἧγ 6. 58}|4}} ἀραΐῃ τγϑοοῖνα δηγοποα απ ἱιηργονοὰ τῇδὶ 
ψϊοῖ τὸ ἰοϑί ἰη Αἀδιὴ ; ον τ βίιοιϊὰ ἰανο μαὰ ἰὰ 
ἱπ Ῥαγδάΐβε ( ̓γογζδ, οἂ, ΛΥ̓ δ]οἷ), χὶϊ, 2628). 

8. οαὺῃ ἃ δἴθορ; ὅτλακε: (1) Βϑοιυβο ἴῃ θοιὰ 
ἴ86 ὈΟΑΥ τοϑίβ, ἐπ Βοὰ] τοπηαίῃ8 αἶΐϊνα (2) Ὀδουϑο 
ἴγοιαῃ Ὀοΐῃ ἴῃ6 ὈΟΔΥ 4180 δύνακοβ, (8) Ὀδοδυβο Ὀοίῃ 
ΔΣΘ ἃ ἀο51γ Ὁ]6 γϑ]οιβ6 ἔροῦλ ἐγοι Ὁ]6 ἀπ ο]] ; (4) Ὀ6- 
Οδυ86 αἷνογ θο(ἢ ψὸ ἀρϑίη ᾿ουουϑΥ δα] ιῖθ απ τ]ϑἢ 
ΟὯΘ ΔηΟΙ ΟΡ χοοὰ τηογηΐηρ.--τὐϑο!ῃᾳ1 (86 ΠΙΚΘΏ 688 οχ βίϑ 
ΟὨΪΥ͂ ἴον (ἢ, ἢοῦ ον βἰριθ, Αοοοτάϊησ ἰο ὙΠαὺ 18 
ΥἱβὉ16, (860 ποιὰ οὗὨ (γα πιρἢ : “Ὁ ἀθαῖῃ, τ ογο ἰδ 
ΤΠΥ βίην ὃ" βου ἰγθαυ θη! Π|Κ ἃ βοο δὲ᾽)Ὲ:- 
ῬΒΙΟΗ: ΤᾺ ἀθαι}) οὗ (ἰο86 ἀδαγ ἴο 18 81}}} οοηΐγοῃθ 
ὯΒ Οἴθη 88 ἃ πὶ ρ. ὐἶι} ταγβίουυ. νοῦ ΟἾΪῪ ἄοο8. {110 
ΟΙ]ά Τοβίαπιθηὶ 08}1} ἶτὰ ἐλδ χίπο ΟἹ ἐογγοῦς [Φ0Ὁ 
χΧΥΪ , 147, ἷ8 ἤδῖὴθ ἴῃ 6 ΝΟ Τοβίαμηοην 8130 18 
51}}} ἐλ ἐπόηιψ. Αὶ πϑῖυγα] ΠΟΙΤῸΓΡ ἴῃ ἴΠ6 τ69- 
Θη66 οὗ ἀρδίῃ 158 οχργοβϑοά ΕΥ̓͂ ἰῆα. Αροβϑί]α Ὠϊπηβο] ἴῃ 
2 ΟοΥ. γ΄, δια 18. βοὴ ἴῃ (οἰ μβοιθαθ." ΟὈττυρ(οη 
ὝΘΔΓΒ ἃ Οἰἤογοηῦ δϑρϑοῖ ἔτοηι δἴθεαρ. 80 τωποῦ 6 
ξτοδῖογ τηυϑὺ [86 ΑὙΤΔΙΚΘΠΘΣ ἈρΡΡΘΑΡ ἴο 8. 

4. (Υ͂. 16.) Ῥὰὰ] δρρθα]8 ἰὸ ἃ πογὰ οὗἁ ἴϊο [οσὰ, 
11κ6 106 οἷά ῥγορῃοῖβ (1 ὅϑδτῃ, 111. 21] . 18.1.10; δον, 
ῖ. 2); ποῦ 85 ὁη6 ψῖῖ0 δβί6α]5 δηὰ ἀδοθ Ά] ρὶνο5 οὧἱ 
1.6 Ἰωοτὰ δ νον (δον. χὶν, 14: χχὶ, 80); ποῖ ἃ8 
ΟΠ6 Ὑ0 [88 ΠΊΘΓΘΙΥ δηἠορίοα γα Ὀἰπἶσαὶ ορἱηΐ 8, 
(Ὕποποο, ἱπά δορά, μάνα 1Π6 Βα ἷηΒ ἴμ6 ϑυθδδίδηςο οὗ 
(μοῖν ἀοοιτγίπο 3) Νοῦν ἀοοθβ ἢ6 βρθὰῖκ ἰῃ Ὠοαροῦ-υρ 
ἐπι ῦ68 ΟΥὗἨ ἃ ἰγδηβοοηάθηϊαὶ νἱβίοη (θη 118 ΓΘΘΙΙΥ͂ 
δλὰ 00 4 οὁπ6, ὙΠῸ ψηαῦ πιοάθϑῦ ΤΌΒΟΡΥΘ 068 Π6 
ΒρΟαΙς οὗ 101 2 Οον, χὶΐ.); Ὀὰΐ 118 πογὰβ ἤανο ἃ οἷθαῦ 

ΓΑ πἰδίοχηοῃςξ ΒΕΓΒΌΡΙΥ ΓΟ ΠΘΟΝ ἴῃ ὈοΐῈ ἐξα ΤΟΙ ΌΘΓΒ. 
Τ8θ Δροβίϊθ ΟΧΡγΟβδΟ8 ΠῸ ὨΟΙΤῸΣ Ὑδδῖονον οὗ ἀοαίῃ. Ηἰβ 
τοδηδ δΓῸ ἵ Ηἷπι, ποῦ 80 στ Οἢ σνεη ὉΥ͂ ἢπ6 ὕγ68- 
ΒΌΓΣΘ οὗ ὌΤΟΙΡΌΕ βδυ Βοχέιιρ, 38 ὈΥ͂ [Π 6 Θασηδοίῃοδδ ΟὗἨ ἢΐπ ἰο}] 
ἵπρ ἴοσς ἴῃ ὨΘαΥΘΩΪΥ δἰαίὶθ.Ό Απά 511}}} γοζα οὐ) οι ΘΔ 010 15 
486 γοΐδγϑθηοο ἰο Οοἐδοιίωδηο, ᾿ΐ 80 ἕὰσ 858 ἱξέ ονογίοοκϑ ἰδ 
δαρογμδίυγαὶ οἱοπιστῖθ ἑη ον Τογὰ 5 Ῥαβδίοσ. οὖ. 1.] 



“8 

δηἃ ΒΟΟΣ ἱτωροσῖ, τότ [Π6 τηρδὶ ἱπιϊτηδία ΘΟΏΨΟΥΒΟ 
ΜΠῺ π6 ογὰ ἢ6 ρἶνοβ ζογί ἢ Π8 δχῃδημίϊοηδ Γὸ- 
δροοίΐηρ (6 σουγβα οὐὗἩἨ (6 Κίησάοπχ οὗ ὟΟαοά, {πὸ 
ογίβοθ οὔ Ὠϊνίηθ ργονίἀθηοθ, δὰ 8 Β8ηι} ἰββιι68 : 
ἘΡΉ, ἰἢ, 8, ὅ δᾳᾳ.; Εοῃι. χὶ, 2ὅ ; 1 Οογ. χν. δὶ βιᾳ.; 
δηὰ ἴοότθ, [0 ἰΒ ἃ ψορ ΡΓΟΌΪΟπ), δηὰ, αοα ὑθ 
Ῥτγαϊβοα 1 8. αἶβο ἃ είν! ]οσο νοποϊιβαίοα ἴῃ ΘΥΟΣ 
ἸΑΓΡΟΥ Τιθαβαγα (0 Οὐν (ἱπγο8, ἴ0 ὈγΐῺΡ Ομ ΘΒ 86} ἰπίο 
ἸΗἱνίης δοτηπλαπΐοα ὙΠ} (06 Ῥγορθοῦς ποσὰ. Ουγ 
ὙΘΕΥ͂ ΓΟΥΘΓΘΏΘΘ [ον 1ῦ Βδῃου α, ἱπάφοά, τοβίσχαϊ ἢ 8 ἔγοιῃ 
Ῥγϑοϊριἰδῖθ ΘΟ Ο] ΒΟΉ. 

ὅ. (ν. 1δὅ-17.) ΟΥΥ ρῬαβεαρθ ΖΓ βῆ 68 ὯΟ ΟΟΙΏ- 
ὈΪοία ἀοοίτίπα οὗὨ ἴῃ6 ἰαδὺ {ππἰῆρϑ. [ἢ δογίρίυτο ρϑη- 
ΟΥΆΪΙΥ ἴΏοΓΘ σοί η8 ΟΥΟΣ ΖῸΣ ΟΟΓΙΟΒΙΟΥ͂ δ τυ νυ 6 
οΟΥ̓͂ υπαπϑινογοα αυοβίίοσιϑ: δηὰ ουθὴ ἴῃς Ἰορ᾽ ὐτηδίβ 
ἀοσδῖτο οὗ πον]θᾶρθ τυδὺ δοαυΐθβδοο, ἯΥ Ππαΐθνονῦ ἰδ 
ΠΘΟΘΒΘΑΤΥ͂ [0 Βαἰγαϊΐοη, δηὰ βοῦνοβ (0 ζαγίμοῦ [86 
Ῥτοῦραθ οὐὗἩ βδποιϊβοδίίοῃ, ἰ8 πονθοσο πηϊηρ, [Ι͂ῃ 
18 βρίγῖ βῃου ά 86 ἀοοίεϊηα οὗἔἩ 106 ΟἸ τ βιϊδῃ ΠΟρ6 
Ὀ6 ἀθαὶν ὙΠῸ (υτηάβυυ, αἷδ 1,εἶγε υοη ἄτη ἰείχίεπ 
7έπφοπ, 1μοἰρχίρ, 1861). Οὐ Ραβϑαρο βᾶγ8 ποίησ 
Ὀοίοτοδηᾷ οὗ {ἰ6 σοπαϊίοη ὑπᾶῇ ἱπηγτλοα αἰ ]  ΨΌ]1οννΒ 
ἀρφαίῃ : ποίδίηρ, Ὀαγομὰ οἈ]}Ἐππρὶ ἰδ ἃ δῖθθρ. ἃ ρῥτγὸ- 
ΗΠ ΠΑΓῪ ἡυἀρτηοηῖ, δῃ ἱπίτοἀυοίοῦΥ δβίαρο οὗ Ὀ]ο88θά- 
ΠΟΒΑ, 15 ἐπα ϊοαύθα ὈΥ ἴΠ6 ραββαροβ οἰἰδα ἰη Εἔχορ. Νοῦβ 
1. Αἰ Ροΐηρ ψιλὰ ΟΠ γἰδὺ 18 ἸΏ ΓΟ ργουηἰβοα ἰὼ Ββυ6 ἢ 88 
ἀϊα ἰῃ ΟὨγίβι : γοῦ πγαϑὺ ἰδ Ὀ6 ἰηΐογίου ἴῃ ζ]Π 6558 δπα 
Ρονον τὸ ὑΠ6 116 οὗ {π6 τοβυττοοίίου (οοιρ. Βατ. νἱ. 
9-11), νι ουῦ οὰν Ὀδΐηρ δΌΪ6 ἴο ἀοβηθ ῥγβϑοίβοὶΥ {Π6 
αἀἰδέγοηοθ. Ῥδϑὺϊ ἰδ κο8 [16 1688 ποίϊοθ μοῦ οὗἉ {118 
ἰορῖς, δοτα δί8 Βανίηρ ἰο οοττοοὺ (6 δῃχίοι οὗ πὸ 
ΤὨ Βα] οπΐδη8 ἴῃ τορατὰ ἰο (ἢ6 ἐπ ἈΠΕ ποῦ 
ἴῃς ἀσαὰ τιΐχηῦ Ὀ6 υηάογ δὖ ἴδ Αἀνριΐ, δαὶ ἷβ οὗὨ 
56 ἰο ἐπὶ9 δηἀ δ6 ΠΟ]45 ὕρ ἴο ἐποῖν νἱονν., ΝῸΡ ἄἀοοθδ 
.δῈ ἴῃ Οὐῦ ρβαβϑαρθ ρῸὺ {γί ον, Βυΐ ἴ{ ΘΑ5}}ν δ πιϊῖβ 
οὗἨ ὑοΐηρ οομλθϊποα πῦῖς}} ΟἶμΟΡ Ῥαβθαροθ ἰηΐοῸ ἃ ρθη- 
ΘτᾺΪ τορτγοβοηϊβίίοη,. ΝΟῊ ππδὺ Ῥδ0] βαγβ οὗ {6 
Οοπιΐηςς 8 υπαογβίοοα ὈΥ ἴΠ6 Εοίοσιηοιβ δἰ ορ Ὁ 
οὗ Ηΐ8 Οοπιΐης αὖ ἴπ6 [ι58ὲ Φυάρηηθηΐ ; δἃ8 ὈΥ ('ὰσ 
ΤΙΝ, ἢ ΘΧΡΓΟΒ5 ΟρροΒίπΐοη ἴο ἴπ6 ΟΠ ]αδι8, Ἰθουρἢ 
ἀπάον (ἢ Βυρροβί(ίοη, ἴο Ὀ6 Βυγο, {πᾶῦὺ ὑποῪ ἐσδοὶ 
πα 14 ἀοοίτϊηθ οὗὨ ἃ τοβυγγθοώοη [ὉΓ ΟἿΪΥ ἃ ἰπου- 
βαῃὰ γοαῦθ, Βυΐ δυϑὴ ἴῃ 1Π6 ΑΡΟΟΔΙΎΡΒΟ ὑπο σο ἰ8 ΠΟ 
τη ΠΟ ΟΥ̓͂ ΔΗΥ͂ Βιιοῖι ἐπηρ. 1 τὸ ἴλκα ἰηΐο Υἱον 
{6 ραββᾶρθ ἴῃ ἴπ6 Βοταοϊαιίίοη, χχ. 1-6, 86 αιυσβιίοη 
5, τ ΠΟΙΠΟΡ δηὰ ἴῃ τ θδὺ ὙΔΥ ἰὖ ΙΏΔΥ ὍΘ τΤΟοοπο]οα 
Μ|{} 0Π16ὲ ἀοοσίτῖπο οὗὨ ἴθ Αροβί]α Ῥδι], Αἢ οὈνϊουθ 
Ἔχ θαϊοηῦς ΔΡΡΑΓΟΘΏΪΥ ἷ8 ἰο ἰἀοη  ΠὟ τἴπ6 Αἀγοηΐ ΠΟΓΘ, 
ν. 1δ, δῃηὰ 1 (ον. χν. 28, τ {16 τγοϊιγῃ δῦ (Π6 βοὶ- 
(ἰησ ἃρ οὗ [6 (μ}}}] 6 πη ΐ4}}) Κίηράοιῃ, δηά πῃ ᾿Ἰκ6 
ΠΊΔΏΠΟΡ [Π|6 γβὺ γοβυτγτθοιίίΐοη οὗ ἴΠ6 ΑΡοολΊΥρθο ὙΠ} 
(6 τοϑυγγθοϊίοη οὗἁὨ (86 υδὲ (Κὸ χὶν. 14) οὐ {86 
δαιϊπονίηρ ἰοροῖθον οὗ (86 οἱοοὶ (Μαιι, χχῖν. 81), Ὀυὶ 
Ῥοβι νου ὑο αἰϑιηραϊθιι [18 Ττοπλ ὑῃ6 8π4] ᾿πὐρτησηὶ 
οἡ (Π6 ψΏ016 ποιὰ (Μαίϊ. χχν, 81: ον. χχ, 1] 
8η4.); " (818 αβὲ ἰυάρσιησηί, ἱποϊυάϊηρ [Π6 φσοῦθτγαὶ 
τοβυγγοοίίοη, ποῦ α (ἤθη Ὅ6 σοΟΙΡγομοηἀδα ἴῃ ἰδ6 
πᾶ οὗ νοι Ῥαὰϊ, αἶον τιακίηρ τοθηΐϊίοι οὗἨ [Π6 
ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΪΟΙ τῶν τοῦ Χριστοῦ, Β4Υ8: εἶτα τὸ τέλος 
(1 Οον. συ. 234). Μὸοτο οἰ βοῖΥ δχαυιϊηοά, ΠΟΎΘΥΘΥ, 
(ΠἸ6 ῬΑΒαΑρῸ8 ἀο ποὺ αυΐ06 80 το ἢν δαπῖῦ οὗὨ τηυΐυ 8] 
Δ) διηθηῖ, [ἃ {Π6 Βταὺ ῥἷδοθ, δὖ (Π6 ἰοχὶ Ἰαβὺ τηθῃ- 
τἰομοα πο οπθ6 πιῃουΐ [Π6 ΑΡΟΟΘΔΙΥ͂ΡΒΟ του {ΠΙηΪς, 
ὑαὺ 4118 εἶτα οἸλὈγΔΟοΒ ἃ ἱπῃουβαηἃ γοδσβ Απὰ ἴου 

[1 βῃουἹᾶὰ ποῖ 6 ΒΑΒΕΙΥ αϑουτποὰ {μα} ΜαΙ. χχν. 
381-40 τοΐοσϑ, αὐ Ἰοαδὲ οχοϊυδίτοῖν, ὅο 1.8 βϑτϑθ Ῥσζοοῦβθθ οὗ 
λιιδρτησῃῖ 88 ον. χσ, 1] δα: 500 ΒΙΟΚΕΈΒΤΕΤΗ Β ῥχαςσίίοαϊ 
Ουΐάε ἰο {δ Ῥνορλεςῖεε, οἢ, χΥυὶϊ. ; ΒΒοοΚκβ᾽ Χέεαψε 05 ὴ6 
Αἀυεηὶ απὰ Κὶπράοιι .Χ,Ἱ, ΟἸινίεί, Ῥατί ἰὶ. Ἑδδαν ἵν. ; ἼΟΟΡ Β 
Ζαεί Τλίηρε, οὨ. .1ϊ. ῬΙορ. Υἱ]1..--.-]..1,.} 

ΓΤ [Απά γοῦ ἔβοτο σδῃ "6 πὸ ἀοιιὺ ἰπαὶ [89 ἔπειτα οὗ ν΄. 
53. οἴη σδοοβ [6 ἸΟΏΘΟΣ ἱπύοσταὶ Ὀοίπ οι ΟἸσίϑῦ Β ΣΟΒΉΣΙΘΟ» 
οἱ δηὰ ἐδμδὲ οὗὨ 15 20] ΟΤοσβ8.---. 1,.} 

ΕἸΒΕΤ ἘΕΡΙΞΤΙΕῈ ΟΝ ῬΑΓῚ,͵ ΤῸ ΤῊΗΕ ΤΙΕΞΘΛΙΟΝΊΙΑΝΑΕ, 

{08 τοδβοῃ, δοοογάϊηρίν, [6 Τλοίογτηοτβ, αἱ τη 
16 Αροσδ)Ύμδο, οοποεϊνρα οὗὨ ἴδ ταϊδίηρ οὗ {16 ἀραὶ 
88 Οὐουγτίη αὖ Οὴ6 δηὰ (116 β81η6 [1Π16, πὰ ΒῈΡ- 
Ροββὰ ὑπαὶ βυςῇ ρϑββᾶροθ ἃ8 ϑΦοϊῃ ν. 38, 39; Αοὰ 
χχίν. 15; 2. Οογ. συ. 10 βρϑὰῖκ οὗὨἨ 4. εἰ πη} δησουϑβ 
ΓΟΒΌΓΓ οΐοῃ οὗὁὨ {π6 δῦ δηὰ {6 υη͵υδῦ, δπὰ {ἰιδὶ 
Μαιι. χχῖν. ᾿ΠἸκον 86 σοῖογβ 0 πὸ ὈΠῸΣ σου ΐηνς οἵ 
Ομ γίβο ἴμδὴ δι, χχυ. [11 16 τη ΠΠΘΓ, δπὰ {118 'θ 
ἐμ6 βοοοῃὰ ρμοίηξ, Μαίῖί. χχν. βΒ 0 ν8 8 [00 βᾶνοά 
αἰοηρσοίο οΥὙ ἴῃς ἰοβῖ, δῃὰ βαγ8 ποίπίηρ ΟΥ̓ ἃ ἤγβι 
ταβυστοοϊοῃ ποῖ μα δἰγθαάυ, ἃ ἰῃουβαπὰ ὙΟΔΙῈ 
Ὀοΐογο, Ὀγουρίιε [86 οἰθόδ ἴο ρίογγ. [π ΟἿΣ ῥαββᾶζθ, 
ἰπηάροα, δηὰ 7υδὺ 80 ἴῃ 1 Οογ. χν., Ῥαϑὺὶ 18. Θπί γε! ῦ 
δ᾽ Ἰϑΐ δδουΐ ἴ[ῃ0586 ΤΟ 8ῖὸ ἰοδί, ΟἿἌΕΥΙΝ : Τη6 οὔ- 
θοῦ Βοιθ ἴδ, ἢοῦ (ο δἴαγμι {1:6 ἀῃροά!ῦ, Ὀυὺΐ ἴο [ιοαὶ 
(πὸ ἱπιτηοάοταία ρτίοξ οἵ ἴ80 ρίουβ, Τὴῃ6 τϑϑυττοο- 
οη ἴο ἱυμάφσηλοπὶ, (μογοίογα, τοϊραῦ Ὀ6 ἐπουρλὶ οὗ 88 
οοπ θιηρογδηοουβ πίῃ τΠαὶ οὗ [186 ῥίουδ, ΟΥ οῃ [6 
οἴπον απ 88 [Ὁ] ον δ ἃ Ἰδίος ἀδίθ, ΟἿ]ΥῪ ἰΐ 8 ἴ0 
ΡῈ ποιϊοθὰ (μαΐ 1 Οὐγ, χν. γοργθβθῃῖβ ἔπ γαβίηρ οἵ 
(8οβ6 πτθο ὈΘΙοηρ ἴο ΟὨ τὶ δ8 βοτωθί ίπρ' ἀθπα ὁπ08 
ἴον 8]} :- τῇδ ΦΌ]1ονν8 {Π6 ὁπά, πἤθη Ηδ 8.}8}} ἀοἶἶ γον 
ἃρ 6 Κίηράοτα ἰο ἴπ6 Ἑαίδοῦ, δέον Ηβ 8α8 δθο]- 
ἰβῃοὰ 41} Βοβίῖ]θ ταῦθ. ΤὨΐδ ἀ068 ῃοὶ βουηὰ 48 ἰΓ εἰ} 
ΔΌΟΪΠοΣ μοβὺ οὗ (ποξα Ὀοϊοηρίηρ, ἰο ΟἸιγῖδι που]ὰ ποῖ 
βίιαγο ἴῃ {Π6 βαϊναίίου {1 ἃ ἰδΐθν δπὰ ὅπαὶ ἡυάρτηθηί, 
88 ταυϑὲ γαῖ Ὀ6 (Π6 ο886, 1 Μαῖϊ, χχν. βρϑδῖἊβ οἵ (δἷ8 
ἤμδὶ Ἰυάρτηθηῖ, Οπ ἴμ6 016, 85 ἰΐ ἰ8 ἱπυρογίδῃϊ 
ἴο Δ1Π] τ6 οοπαϊ ἴοι οα ὨΪΟὮ δἴοηθ Μ σδῃ ὃ6 Βυγθ 
οὗ βαϊναϊϊοι, 80 ἰὺ ἰ8 ἀἰβῆουϊε, [ ποὺ ἱπιροββίθ]ο, ἰὸ 
βοῦ ὉΡ ὉποχοθριϊοθΌϊο ἰοβίβ, δοοογάϊης [0 σ ϊοδ 
ΒΟΙῚ6 ἃΓῸ τηδς ραγίδοτθ οὗ ἰῃ6 ἄγει γοβυγτθοθοῃ, 
οἴποῦθ ΟἿΪΥ οὗἩἨἉ {Π6 Βοοοῃᾶ, ΠΟ ἀγὸ πονογ οἴ 688 
βανοᾶ, Αἴοῦ 4]1, {Π6 σοϊαιϊΐοῃ ταϊρης τγαίμορ Ὁ6 
(Βα, ἐπδὲ τὴ6 Ῥαυ]η6 βιδίοπηθπίβ, 88 γ00}} 88 [6 ρ88- 
ΒΑΖ68 τ ΠἸΟἢ ΒρΟαΪς ὈΤΙΟΒῪ οὗἩ (Π6 Ἰδβὺ ἄγ, (Π|6 ἰδδὶ 
βοὰν (ϑοδη νἱ. 89, 40: 1 δοδὴ ἰϊ. 18; οορ. 2 Ῥεῖ, 
111,10, 12), σοιπργθβομὰ [86 οοτοΐηρ οὗ τ86 [οτὰ ἴῃ 
οη6 νἱοῦν, νοι (Π|6 ΑΡΟΘΔΙΥ͂ΡΒ6 (ΠΏ η αἰβίσι θυΐ68 Ἰηἰο 
γψαγίουϑ βίδροβ, Βαϊ 88 (6 ἀΔΥ οἵἉ {πὸ 1μοτά ἀϊν[ἀ68 
᾿Έ 01 ἴῃ [Π6 Ἰαίον γουϑἸαίΐοῃ ἰηΐο ἃ βογίθϑ οἵ βίθρβ, ΒῸ 

4180 {Π|6 τοβυγτδοιίίο οὗ ἰμοβο Ὀοϊοηρίηρ ἴο Ομπϑί, 
δἷποο 16 βγϑῦ γοβυτγθοίΐοη ΕΥ̓͂ ὩὨῸ Τηθϑῃ8 ΤΩΘΓῸΪ 
ῬΔΒΘ05 ΟΥ̓ (Π6 ταϊβίηρ οὗἨ 6 Ἰοβὲ ἰο ἡυάρπιοπι, Ὀυΐ 
Βῇονβ Πα ντἶβο ἃ Ἰαΐοῦ σοδυγγοοίίοι ἰο ᾿ἰἔδ 8 8.}}} ροϑ- 
δἰ 0156. Τὸ ἴΠ9 δηὰ Ὀδϊοηρβ ἔα ρ]οτ βοαϊίοη 180 οἵ 
[0.6 τοττοβίγιὶ πουῦϊὰ (Ποπι, υἱ]!. : Εν. χχὶ. χτὶ.); 

δηά αἴχον (μὲ ἴπ6 βαυθά μανθ γοϊμηθά τορχοίμεν σ]ηὶ 
Ομ γῖβι ἴῃ (89 Κίηράομπι (2 Τίπι. 11, 12), δῃὰ μανὸ Ο0- 
ορογαϊθὰ πίθ Ηΐπὶ ἴῃ ἐμ6 ἡπάρταραὶ (1 Οον. υἱ, 2, ὃ). 
Τιναῖ 18 (0 ΒΔΥ͂, ἤτοι ἐποὶν ἈΘΔΥΘΩΪΥ͂ ὑΠΓΟΏ 68 (Ε ον. ΣΣ. 
4) (Π6 Κίηραοτῃ Μ|1} Ῥᾳ88 ἰπίο ἐ8 8 οὗ δἰρίιοδὲ 
ΔΙΙΒΙτηοης, θη Οοα 5181} Ὀ6 411 ἴῃ 41} (1 ον. ΧΥῦ. 
28). ἴῃ ΠΏΔΩΥ Ῥ]δοθβ, Βούονον, {Π656 δία βεβ ΓΘ 
νυἱοποὰ ἰοροίμονρ ἱπα ἰδοῦ πιϊπαίοῖγ. ϑᾳοἢ ἃ ΟΟΙΡΓΟ- 
διοπδίοπ οὗἨ ἀοίβ|]8, ψ ποῖ τὸ ΟΠΪΥ Κερὶ δρατὶ ὉΥ͂ 
Ἰαΐορ. ῥγοιϊοίίΐοῃ, τηθοίϑ 18 αἷβοὸ δἰβονίιογο ἴῃ 4] 
ῬΓΟΡὮΘΟΥ. 

6, ΤῊ Ἰδέ τοπηδτῖς αὔτ υ8 ΠΙρΩς 4150 ἴῃ τορετὰ 
ἰο ἴῃ)6 Πορο οὗ ἔθ Ὡθδῦμοδθ οὗ (π6 Αἀγοηΐ (866 
Ἑχορ. Νοίθ 7). Ἐτοτὰ (ἢ6 ραϊτίαγομβ ἄόνῃ πγοηρὰ 
(ἢ6 ϑηὔτθ 1ἰὴ9 οὗὨ 0.16 Ῥτοριοῖθ ΘΥΟΡΥ͂ ΟὯΘ ΟΟὨ ΕΙΠ- 
Ῥἰαίθβ ἐπ 6 διυΐυγο ϑαϊναίίοπ 88. ὁπ Ὑ80]6, πὴι} 8}} 18 
ἀοίαἰ]8, τὶτμουΐ ΔΩΥ͂ ολ6 Ὀοΐπρ 8016 0 ΒΑΥ͂ : ΤΊΟΓΘ 8 
μοῦ ἃ πὺξ οὐ ρογβρθοίϊνο, δὴ ορίΐοαὶ ἐΠΠυ5 105. 
Βαΐδον, (86 Ηνίηρ ἔι]π 688 οὗὨ {89 ξαΐαγθ 18 οοη]οϊοοῦ 
πὶ [6 νγγηρ βίαπαροϊηι οὗ [μ6 Ῥγεβοηΐ 1π ὁῃὸ 
Ὀυά. Το οὐτγίαἰπίγ, ἐπαὺ {π0΄ Ιοτὰ 18. οοπιίηρ σὴ 
Η5 βαϊναϊίοη, 15. 80 βιϊγείηρ, Ὀτρηῦ, ΟΥ̓ΓΡΟΥΘΠΏΡ, 
μα {π6 τηδὴ πιο 18. ζ}] ΟΥἁ 1ὺ κατ: Ουϊοζέν ΤΊ 
Αϑϑγτίαμ ροτίοὰ ἰ5. 1βαίδΒ πογίζοῃ, ἱπίο π οἷ δὲ 
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δες ἱπηπιαπυοὶ δηΐοῦ, δυΐϊπρίησ βαϊναιϊίΐοα (18, νἱῖ, 
χχὶσ, 17). Απὰ δραΐη {ποῦ 'γὰ8 ἃ (οἰ αΥ οὗἁ ἴΌυΣ 
δυπάγοάα Ὀδίουτο ἰδ6 Ὀγοπιῖβθ ἴῃ Μαϊδομὶ (οἷ. 
111.) Ὀορδὺ ἰοὸ Ὀ6 ἔμ8]16ὰ, ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἰ8 ποὺ {Π6 
Κοον]οάρο οὗἁ {6 Ὠἰβίογη οὗ [86 ζιΐυγα, θυ 8. σοη- 
ἐειορ οι οὗ ἐπο οβϑϑηξίαὶ βϑίθρϑ οἵ ἀονυθὶορυηθηΐ, 
Ἰηαιτιςεῖνο 8 δυο ἃ ῬαΒβαρῸ 88 Εζοῖς χὶϊ, 22 βαᾷ. ; 
οαρεοίαγ οὐθὰ ὈΘΟΔΌ8Θ 1 18 {Π6Γ6 ΒΏΟΤΩ ἰὼ 08, ΠΟῪ 
ἰοησϑυδογίης ἀοαγεα ὑπ6 ἱπάρτηοην, δηα ΠΟῊ οοη- 
τεῖρὶ οὗὨ τῆ Ἰοηρ δυβοτγίηρσ δοοο]ογαίοϑ ἃ. ΤῊυ8 
ἰδοτα οὐτὴθ ἴο 888 ΗΠΑΙΥ τ δὶ ἴον δῸ Ιου ἃ {ἰπ|6 
ἐδο ργορδβοῖβ πδα ργογηϊβοὰ δηὰ {ϊπγοαίθηθά, δηα (ἢ 
δεοοοτβ δα βοοβοα αἱ : [ὃ οδτηθ, δοοογάϊηρ ἴὸ υηδῃ 
τοςκοηίηρ, ἰδῖον [88 δὰ Ὀ66η δι ρροβοά, γϑὺ ποί ἴοο 
ἴλι6 ἴοῦ ΔῃῪ οὔθ, ταΐμοῦ 00 θ00ῃ ἴὉΣ Τηκηῦ. Απηά 88 
(6 Νεὸνν Τοβίδιηθηΐ {ἰ6 σδπη6, 50 ΜΙ οοιηθ ἐδ6 
Ὦπαὶ ἰοιτη Ῥτοπλϊβοα ὉΥ ΟἸτβὺ δηὰ ἐδ ΑΡοβί]θβ, 
κα, ἰμ6 7 ἀθοϊαγοὰ πὶ ἰσγυῦ (παὶ ὃ δὰ Δἰγοδαῦ 
διτίνοα. ὙΥΙὰ ΟἸγίϑο Ὀόραη [6 πον δ ἰαθὺ ΒΟΌΓ, 
αηὰ {πο ΘΟΠΊΟΒ ὨΟΩ6 ἰδίου, ἴ0 68.808} δῃοίμον δὰ 
δίριον τοϊαϊἴΐοη Ὀοίσοοῃ αοα δηὰ δυμηδη ιν. ΙΓ [Π6 
Ρεοὰ οὗ παϊΐηρσ ἴον (πα γονοϊαϊίοπ οὗ π6 μογὰ [88 
τοροδοὰ τηυοῖ ζατί Ποῦ ἐμαη πο ΑΡροβίϊθ8 βυρροβαοά, 
διὰ ουδὰ ἰπδη (6 πογὰβ οὗ ΟἸτῖϑὺ σανο ὑπο) ΓΘαβΟΏ 
ἴο ὀχροοὺὶ (Μαίέ, χ, 28 : χνΐ, 28. χχίυ, 29), ἰὰ 18. ἴὸ 
Ὅο Ἧδοπαϊἀοτοῖᾶ, Βγϑὶ, (Πδὺ ἴπ (8 ΤΟΥΥ ὙΑΥ Β0ῸΡΘ [48 
αΠἰοτγαρα ἴον {86 ἀσνοϊορτηθης οὗἁὨ [86 Βογίςϑ οὗ βία ρεοβ 
ἴῃ Ηἰἷβ οοτΐῃς : δπὰ, βαοοῃάϊγ, {Ππλὺ ἴδ ὈΘΠΟΥΘ8 8 [0 

ἷζα Ἰοηρσιϑυογίης ἴῃ ἰΠ6 ποῖ ἰπαΐ, ἴον [160 
ἄγει δἰορ οὗ ἴπ6 Ἰυάστηοηῦ (οη Φ6γυ5416π}), 1Π6 860- 
ομα ναϑ ἀοίοιτεὶ (2 Ροεῖ, ἢ, 8, 9, 15). Βαῦ, πῇ] 
δεκιον οὐρσίηρ Ηΐ8 βραγίῃσ ἰοπρ-ϑυ βγη, 6 δο- 
Κηοπ͵οαρο αἰ3οὸ ἐπα 5 σον γ Πιθὺ 18 80 διταηροὰ 
85 ἴ0 δίτοϊ οὗ τιοαϊ βοδιίΐοη δοοογάϊης ἴο {π6 ἐλ} 0}}}}- 
ὨΘΞΒ οΥὐὁἨ τυ  Π Ι] Ω655 οΟὗὨ τηδῃ : ἰπαὺ 6 ΔΓ ὙΓΟΏ, 
(ποσείογα, ἴὰ ἰδκίηρ,, πιθο πιο [μη Μ͵Ὸ δγΘ δ ΤΑΡΘ 
οὗ πιροϑϑδ Αείδη ΥἹΟῪΒ ΟΥὦὨ ὈγΓοΟΡΠΘΟΥ. 30 τηυοῦ 106 
τῆοτο εδοτί εἰσ οὰ ττογο ἰδ ἴο βαύ, ἰῃαΐ ἃ ἀἰϑαρροϊηῦ- 
τωρ τεοβρθοίίηρ ἴμΠ6 ἀαΐθ 18. Ῥγοοῦ {πδὺ δυοῦ ]Ἰδϑὲ 
εὐπρα δύο ποῖ ἰ0ὸ Ὀ6 οχροοίοά αἱ 41]. Α ἀρηΐαὶ οὗ 
(00 ποῦ 48 οηὰ που] τοαυΐγο 08 αἷβο ἴο δϑϑογ {πα 
ΒυΣ ΠΥ 85 ΠΘΥΟΡ Πα ἃ Ὀερίπηΐηρ; δηα ἰ})18 πτου]ὰ 
"ΟΡ, ἰδδιὶ {6 16 οὗὨἨ Βυμηδη ΟΥ̓ ἢΔ8 ΠΟ αἷπι, δηὰ ἐμαὶ 
[6 Θαιδ ὉΠ πηοπὶ οὗ ἃ ροτγίοσὶ, ΠΟΙ τοῖρῃ οὐὗὁἩ Οοά ἷ8 
τοί ἴο ὃὉ0 Ἰοοκοὰ ἴον. Βιύ 6 ΔΙοῃο ἰβ ἃ ΟΠ γί ϑιΐδῃ, 
ψο αἰγοσὶβ 8 ᾿ἰἴ6 ἑἰοπταγὰ (;}8 τρατῖ. ΟΥἁ (6 ὑἴπὴ6 
διὰ ἐδ6 Ὠοῦτ 6 ΚΏΟΤΥΒ ποίπΐηρ. “ΤῊ οτγὰ ἀο]αγ- 
οἷ Ηΐο οομΐηρ Ϊ)-Ἴ͵Ἄ᾽ἂδδ "6 Ἰοανθθ ἴμ6 πίοκοα βοῖ- 
ταῦξ (0 ΒΑΥ; [μδὺ (Π6 ΒεϊΘρτΤΟΟΙΏ ΤΏΔΥ ἰΔΙΤΎ, 6 ἷ8 
τὶ ἅπάγο. ἸΠογο 8ΓῸ αἶβδὸ {πη 59 ἰῃδὺ τηιϑὶ 86}}} 
Ρεοσδθᾶς ; ποῖ τὴ6 ΘΟ ΥΘΡβίοῃ ΟὐὗἩ {Π6 πδιϊοηβ, Ὀπῦ [ἢ 6 
Ῥιοδεοδίηρ οὗἨ (πὸ ροϑραὶ διροῃρ δῖ παϊϊοηβ (Μαίί. 
χσῖν. 14): δ οπρ πῖῖ 18, 1ῃ6 Ὀπίνουβδὶ ϑοουσιγ οὗ 
ἔθ πο Ὀο] ον ἴῃ ἢ Αὐγνοηΐ, δηὰ ΟΥ̓ ΠπΙ6Ά8}8 οὗ 
ἐδοῖτ ἀπο ἸοΥ ἀγὸ ἩΪΈΠ68865 ἴον ἴπ6 ἱτϊῃ (1 ΤΏΘ58, ν, 
ἃ: εις χχῖίν, 87 βη4.: [μ1τὸ χΥΪ], 8): ἴ[Π6 Δρο8- 
ἔχε οὗ ΟἸηγίδιοῃομη ἔγοση ἐπ αι (2 ΤΏοβα. 11,). 
ΑΙ! διοθα εἰχτιβ ἀγα Ῥοροορ! Ὁ στοσίηρ. ΤῈ 16 οὗ 
μπακαδηΐεγ, ᾿μοϊαάίηρ (ἢ ἱπαϊνίυΔ] 16, ρῸ68 ἔοσπαγα 
οὔ ἐδὸ Ὀτίηϊς οὗ οἰδυη ῦ δηὰ (0 οἰογηΐϊγ, Ιζ 18 γοδά- 
ΠΥ Φοροοΐτδ Ὁ] {Πδὲ (6 οχρογίθποο οὗ ἃ Ἰοῆσον ἄυτα- 
ἔσι οὗὨ (Π6 ποιὶᾶ, δοοογαϊῃηρ ὑο πιδὴ Β τιοδβυγοιηθηΐ, 
825 τοοαϊῆρα ἴῃ δοηηθ ἄσρτοο οὖν υἱονϑ οὗ (6 Ἰαβὶ 
τσ ρΒ, δπὰ ἰυσηρα (1.6 ογ6 οἰ θγ ἰοπαγὰ ἴ86 ἀθαίῃ 
οἵ Ἰτάϊνία 814, Βυῦ ΟὨΪΥ ἴοο ἔγθαυθη! Υ ἀο68 ({ῖ8 
ἜΔΥ οὗ {πϊηκίπρ ἀϑϑύτοο 8ποἢ ἃ [ΌΓΠι, (πα Π6 Ἰοηρ- 
ἴηρ ἔον ἴδ6 οορχίηρ οὗ ἔπ [τὰ ἀπά {Π6 ρἴοτΥ οὗ Η!8 

ΤΥ ἸΏΡΟΙΩ, 88 Ὑ611 48 βυτραίῃΥ ἴῃ ἴπΠ6 ἔοστυῃο8 
Ἰαῦζα, 8 ἴοο ταποἷ ᾿πιραϊροα, Αἱ 

ὄτπγθϑ, οἢ ἴΐο Οὗδον απ, δηὰ ἀμηοηρσθί (6 ρΐουβ, 
πῦδη (80 Ἰ16 οὗὁἨ ("8 τῦΐοθ ἴῃ ἄπο ἔοτοθ, γγὸ δραΐπ |Ἐ 

πασοὺ ᾿Π κοσ 156 τ ἢ {Π6 δροβίο! ας ἢοΟρα δπά δερίγαϊΐοα 
ἴῃ ᾿ἰνίηρ, ἔγεϑῆηθϑα, ἸΤ]αὶ παϊοϊίηρ ἀπ ὨΟρίΏΡ; ΔΓΘ 
80 υῃίδυαλῦ 0 υ8, 18 ἃ ἀοσίοςί, ΤῸ χηογο ᾿ ὃ6- 
ΘΟΙΏΘ ὨΘΆΨΘΏΪ ἴῃ ΟὟΡ ΟὨΔτΔΟΙΟΡ δηὰ ἐπουρπίβ, (Π9 
ἸΏΟΓΕ 4130 ἀο68 ἰῃ6 Βίγδαμῃ οἵ μυπηδῃ ΠἰΒίΟΥΥ ἈρΡΡροαὺΣ 
ἴ0 08 88 ἃ μαϑίηρ ἰοτατὰβ [Π6 σοτμηΐπρ οὗ [6 Τμογὰ, 

ἢ. (δ. 11.) Το Ὀοΐηρ σαυρσιῦ ΑΎΔΥ ἴο τηθοὶ [ἢ9 
Ἰωογὰ ἴβ ἴῃ ἴῃπ6 ἰγνυϊηρίτο Ὁ ̓ ογργοίδι ἢ ΘΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ 
Θχρίαἰμθα ἰῃ ἃ ΠΏΔΗ ΟΡ ὑπαῦ ΒΘΘηΒ (0 ὈΘΔΓ ἴΠ6 αἰ Υ 
οὗ δῃ ἰηνίοἸ δ ]α ἀοστα. Οομρ. ἴΠ6 ψόοῦκ, τοὶ 
οἴου ἶβ6 σοη Δ  Π3 ΤΩΔΗΥ͂ ρΟΟα ρῥγδοίίοαὶ ὀχ μου 1008, 
Ὀγ Ε΄. 1.. ἄξεεινο, αλπμηρ πὰ ἼΤοδέ ον Βελγίγέ 
ἐπ Βείγε ἢ ἀον Ἡιοαον κωη Ολγὶμϊ,͵ ΒαΒο], 1869. Ιἐ 
8 [Ὥθτο ἵδιιρῆς (Ρ. ὅδ) [παΐ, »γευΐοιι8 ἐο ἴῃ8 σοταΐπς 
ἐγ! υ]α οη, [Π6 ΘΟΙΏΡΔΩΥ οὗ ἀἰβοῖρ᾽] 68, τῇο ἃτὸ πὶΐ 
Ὠρδβίηρ ἴον ΨΦεδὺβ δπὰ "ναϊξίηρ ἔον Ηΐπι, 18. Ὀγουριὶ 
ἰηΐο ἃ ὁοῃαϊοη οὗἁὨ βαΐοιγ. 1ηπηορᾶ, 116 Βαϊηῖϊβ πὶ} 
στ Ηΐπὶ ᾿υάρσο {Π6 πον ἃ (1 Οον. νυἱἷ. 2); πεῖν ἀθ- 
᾿ἴΐνοσαμοθ, ἱπογοΐοσθ, ἐπσουρῖ θδὶηρ ἰδκθη ΤΑΥ͂, » 76. 
οεύώδε ἴμ6 1, ον τοίυτι : δηὰ οἡ Ὁ. 60 τηρηϊίοη 9 
τηδάς οὗ δεγνδαηίβ οὗ ΟἾγίϑε τῆηο δῦο ἠοΐ, ἰὺ 18. ὑγθ, 
ΤΟΟΚΙ ΒΘ ῬτγοΐΆΠ6 ΠΟΡ γοὺ Βγροσγίί68, Ὀὰὺ 5.}}} ἃγθ 
ποὺ Ἰοοκίηρ ουἱὐ ἴον 186 σομηΐηρ οὗ ἴπΠ6 Ιμογὰ, ΠΟΡ 
βιυἑ ν]ηρ ἰΟ ΑΓΒ 1ξ, δη 4, 48 ὑΠ οἷν ρα πἰϑητηοηὶ ἔον {{ι18, 
6 Ὧ0 μαγὺ ἴῃ ἴῃ6 ταρίυτο οὗ [6 Δ" }}Ὁ] Βουναηίβ, 
θυΐ τηῦϑὲ ὑπάοτρο (Π6 τοῖο οὗὁἨ Ἁ πιο δ 8. σοΐρῃ, 
ΤῆοΥ ὕανο ἔογίοϊοα ἐποὶν 016 ἴο Ὅς Κορ ἴοι ἴΠ90 
δουνῦ οὗὨ ἰοτηρίδίίοη, οὗἨ ἴΠ6 στοιὺ (γἰυϊαϊοη, πο ἢ 
ΘΟΙ68 Οἢ 48}} (αν. ἰἰϊ. 10). ΤΏΘΥ τϊσίιξ παν ὈθΘῃ 
Ρτοβοσυοὰ δηὰ ἰδθῃ ΔἸΤΑΥ ἿΓΟΙῺ ἰΐ.--Ἴ 18. 016. ἴη- 
τογργοιδιοη ἢὰ8 αὖ Ἰοαϑὺ πο βοτὺ οὗ ουπάδίίοη ἴῃ ΟἿΡ 
ἰαχῖ,. ΤΏ Οοτηδὴ σον ὀπέγελεη (ἴο βηαῖοῇ ἔτοτὰ) 
τηὶρσοϊ ρσῖνο ἰΠ6 ᾿ργοβδίοῃ ὑΠαὺ ἰὺ Γοΐοτβ ἴο {116 ἱακὶπρ 
ΔΈΓΆΥ ἔτοτῃ ἃ ἐϊιγεαϊοηΐηρ ἀδηροῦ, Βυΐ αι] βρθακβ 
οὗ ἃ βπι ) οοτϊηρ ἴο πιθοῦ (πα 1,ογᾷ, νι ῃουῦ γοραγὰ 
ἴο {π6 αυοβίίοῃ ὙΠοΐπον 114 18 ὈΟΙΌΓΘ ΟΥ ἴον ἴῃ6 
δηάυγαποα οὗἁἨ ἰγϊδυϊαοη, ΤῸ (Π6 υἱοῦ οὗ Οβγίβίθη- 
ἄοτῃ ἱπ χοηογαὶ δ6 ΠΟΙΪΑΒ ὉΡ, 88 ῥυῖοσ ἴο {{| σοτιϊης 
οὗ (86 Ἰωογά, (Π6 οοπιίης οὗὨἨ {Π6 Δροβίδϑυ, δηὰ ἴῃ9 
ἩΥΤΌΠΩΥ οὗἉ {}|ὸ Μδη οὗ βίη (2 ΤῊ .688. 11... ΤῊΘ Κοορ- 
πη ψΐο (Π6 αἰδβοίρ68Β πδοὰ 8 ποῖ ΠΟΟΟΒΒΑΓΙΥ ἃ 
Ὀοηρ Καρὶ ἤουλ [8:6 Θχροτίθῃοο οὐὗἁὨ [8 ρογβθουίίοη, 
ΔΒ ἴδ ἰοὸ Ὀ6 Καρὶ ἰπ [06 πκϊάβί οὗὨ 1, ἴο Ὀ6 Κορὶ τῆ 1}9 
ἴῃ μ6 ποτὶ ἤζοπι {Π16 6ν]}--οἴθα (ἰπσ Ποῖ τῃ6 Τοτὰ 
Β66ΚΒ ἷἱπ ὈΓΆΥΟΡ ἔογ Ηΐ8 αἰϑοῖμ]68 (Ψο]1ὲ χν]ϊ. 16)}.- 
ἼΟΥΘ ἃ 618] ὁοηασϊίοη, ἸΤΈΏΘΓΘ ΔΓῸ σαυΐουβ Δ Υ5 ἴῃ 
νὨϊοῦ {86 ΚΟαρὶηρ ΤῊΔῪ ΤΑΙΠΟΣ ἰ8 Κ6 Ρΐαοο: 1. ὉΥ̓͂ ἃ 
ῥτγουΐϊουβ ἀσαίίι (18. ἵν]. 1, 2 ον. χῖν. 18); 2. ὈΥ͂ 
ὁηδυγάποθ οὗὁὨ τηαγίγγάοπη Ὑϊπουῦ τοηουποίῃρ ἰἢ6 
ἔλιἢ (Μαῖῦ χ, 38 βαα. ; 2 ΤΏΘΒΑ, ἰϊ, . Βον. χὶ, 7; χἰϊ, 
1ὅ ; χχ. 4): ρϑῦῆαρ8 8180, 8. ὈΥ τοιηαϊπίηρ [ἰἀάση, 
ἴῃ 1[Ππ6 σλ86 ΘΒρΡοοί ΠΥ οὗἨ ἰῃ0 Ὠυπ.0]6 οἶδθβ, {τ {116 
Βούοη (μουβαπα ἴῃ [116 {ἰπ|6 οὗ ΕΠΐ48 (οπ,, χὶ, 4). 
ΤΊΏΟΓΘ ΤῊΔΥ͂ ὈΘ ἃ ραγίϊοϊραϊδου ἴῃ {86 ἱπάρτηγοηὺ ὈΥ͂ 
[1086 οδυρηϊ ΔΙΥΑΥ͂ ἰο πὸ Ιοτὰ (48 αδϑεϑϑοῦοβ 7μαϊοϊὶ, 
Βενακι), πιιμποὺῦ [δ ἰπίοτργοιαϊΐοη ν}}10}} τὸ οΡ- 
Ῥοβα, Αἰξοροίθον 1 18. Ῥοββὶ Ὁ]Ϊ6 ἴο ἰονοὸ ἴπ6 οοπιΐης 
οὗ (80 Ιοτὰ ΦΨοβα9, υἱΐδουϊ δἀορίησ ἴπ6 Ῥοου 
᾿γυϊηρὶίο οχοροϑὶβ, Τὼ τοργοβοηΐ (Πὸ ὑπὸ {πη 5 89 
ἱπβθοραγῦϊθ, δηὰ ἐο ἀδίοστηϊπο δοοογαϊη Ἱ  [Π6 ΓΘ- 
ματα οὗἨ θοϊηρ σααση ΔΌΓΔΥ͂ ΟΥ {Π|6 ὈΘΏΔΙΓΥ οὗὨ Ὀοΐηρ 
Ἰοδ-ἰ 19 5, 1. ἴῃ ᾿ΙΘΟΙ Γ᾽ ἃ ὙΓΟΠΙ͂, 88 ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ Οέιϑ8 
ὙΠ ΠΘΓΟ ἃ Βυμηδῃ ἀορτηδ ἰ8 Βοῖ πρ, ἀπὰ βαϊναίϊουι Θ0ῃ- 
ποοιρὰ πὶ (06 δοσορίδμσα οὗὨ ἴὲ ; 2. 1Ὁ τη βίο 8. ἴο 
ἃ ψιουμά!οβ8 οοπβάυσμςα, δὰ 18. ἃ βογὺ οὗ ἱΠΌΒΟΣΥ 
Ῥγοπἶβο, {μα 18 ποῖ ἔγθα Ὅτα δὴ Ἂβεοπιϊπαὶθ ἔδαν οἵ 
ΒΌ  οτπσ. Οομρ. ΟΤΠΑΒΡΤ, ]. 6. Ρ. 817 546. 

Φ ([ΤῈ6 τΤοϊογομο ἐπ ἰὸ ἐπα ἴῃ τὴν τ αροο 8 ΤΟΤΩΆΣ ΚΘΌ]9 
Ὁοὰγ οὗἨ ΟἸἩ τί ϑέζητιθ, τ ἰς ἢ σ΄ 0808 ἴο 64]] {πο} 1π0 Οαἰλοίέᾳ 
αροείοϊίς Οἰμιγοῖ. ΤΟ ΟἿΟΣ Ὥᾶπιο οὗ 7γυΐιθι(68 ἸΏΟΥ ΟΧα 
ΤΟΗΒΙῪ ἀἰβοϊδίτη 85 ἃ τα ἰϊπτοργοσοηζαίουι αἱ ὁμοῦ οὗ ἴΠπο οτ αἰ 

απὰ {μ0 Βρίσιύ οὗ (220 ζΣλοτοτλοπί.--α. 1.} 
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ἩἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ὑ. 18. Ιὺ ἰδ ἃ Βοδιοη ἢ ἱρπόγδηοθ οὗ πῇηϊοῖ ἃ 
ΟἸ τι βιϊδη τηυβὺ Ὀ6 δβδβασηθᾶ, συ ῇθῃ ἢ6 ΚΏΟΝΒ ποίμίης 
οὗἩἨ Ὠορ6 ἴον 6 ἀθαα.---Ηὸ ΠΟ ἀο68 ποὺ Ὀο]ΐονο ͵8 
ἱρπογαιῖ. 1} 18. ποῖ ορρυϑοᾶὰ ἰο Κηον)]οαμρθ.-- 
Ζμπικαμ!: ΒΘ. τὸ ἴδαι ἀραίῃ, ἰὑ 8. ἃ δῦγο εἰζῃ 
ὑπαὶ νὸ πᾶν πὸ ἴονο ἰο αο4.,--“1ὴ 80 [ἌΓ 88 ἴῃ 6 γὰ ἰ8 
8ι.}}} 80 ἤϑηηθδδ ἴῃ ΟἿΓΡ ΙοΥθ, δὰ 0 ἐπὶ γϑάβϑοη ἊΪ8. 
ΘΟΩΠΊΡοΒυτα δὲ (6 ἀσδίῃ οὗ οὖν ἔτθπαβ, ἴο [6 β8}1:6 
οχίθηῦ ἀγὸ πὸ ποὺ τοὶ ἀἹῪ ἱδυρὶ οὗἩἨ Οοά, 

Ῥθαι ἃ 8᾽θορ, Ὀπὺ ΟὨΪΥ ΓΠγουρἢ ΟΠ γῖϑὺ 9 δηἃ ΟὨΪΥ 
ἴον Ὁ, νυ ἢ ΚηΟῪΒ (Π6 ΑἸ ΤΔΚυΠ6Υ.- ΕΟ08 : Βεδίῇῃ 
885 Δ ΘὨΪΓΩΠΟΘ, δηἃ 480 δὴ οὔδει, Ἧ᾽ 6 τηυδὶ Ἀπὰ 
τὸ ἀοδβῖγα ἴο 3Ὸ [86 ΜΑΥ ὑπαὶ ΟἸγίδὺ νϑηϊ, 

βουρίυτο ἀοο8 ποὺ ἔογα 1 ἰο τιουτ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ 
ἴο τοῦτ δ8 ὑπο86 ΜἱϊΠουϊ ΠΟΡΘ.--“ἘΙΕΘΕΒ: ΒΥ {116 
ΟΧΔΙΏΡΪο8. ΟΥ̓ οἴμεσβ, ὑπαΐ ΠΘΑΣΪΥ ΘΟΠΟΟΙΏ 8, ἴΠ6 
1Ππου 18 οὗ ον Ποαγῖϑ δΔ΄Ὸ τουθαϊ θὰ ἴο 1.8--ΟἿὉ ΟΥ̓ 
ἀνίπρ ἀροηγ.--ἽΤΗΕΕ : ΗΟΙν βουρίυγο ἠοΐ τ γον 
ἱπάυΐρσοα, Ὀὰϊ σοτηιθη δ δηα ῥγαΐβοῦ ἴΠ086 ὙΠΟ ΔΓ 
βοιτον τα, δηὰ ἰατηθηὶ ἔν 86 ἀοδὰ (ΑὈτγαθδ, 40- 
ΒΟΡΙ, (89 ῬΘΟΡΙΘ δὲ 186 ἀοδι ἢ οὐὗἨ Αδγοὴ δῃὰ Μοβοβ). 
ΤῊ Αροβίὶο βιωρὶν ἀϊδβιϊ ησυΐθῃοβ οί θοη ἴῃ 6 ἸηΟυΓΏ- 
ἴῃς οὗ 6 Ποαιθ δηὰ ἴμδὲ οἱ Ο τ βι δῃβ.-- ΤῊΣ 
ΒΑΜΕ: [ὁ 18 8ὴ Αγ βοῖδὶ νἱστίυο δηὰ δΒειουβ ἑογ τυ 6 
οὗ οβίῃοηϑ δηᾶ βο ιἰϑτηδίϊοβ, τ θη ΤΟΥ ργοϊθηὰ ἐμαὶ 
ὍΔ λυδῖ ΘΓ ΙΓΟΙΥ οχίγδοῦ ὙΠ 18 ΟΓΘαιΌΓΟΙΥ ἴῃ 8, 
δηὰ μοϊ]ὰ πὸ διττὴ ΠΏ παΐυγο, ϑυςῇ ἃ παρὰ ποασὶ 
828 ὩΘΥΟΡ {γυν Ἰοτοα, δὰ πουϊὰ ζιΐῃ αἰββοι Ὁ ]6. Ὀ6- 
ἴοτε ρβϑορῖίθ. ΗςὌς ἰ8 ἃ Οἢηγίβιΐδπ, τῆο, πὨΐ6 ΟΣΧρο- 
τὶ εηοἴης βοιτον,, γοῦ 80 γοϑίγαΐη8 ἰδ οὶ ἢ ἘΠογοΐη (Πα 
{}:6 Βρὶ γῖς στὰ]98 οὐον ἰπ6 Β65}..---Ὗ 6 στὸ δον ἴὸ 
ῬΘΟΡ ἴον ἀδαῖμ, [Ιὺ '8 ὁπ ἰμΐηρ, πμθη ΟἸ τίει, πθο 
πορὶ Ἡϊβοὶ δ, ἀτγῖεβ ΟἿΡ ἔθαγβ, απ δῃοίμονς τὨΐηρ, 
δὴ τθη που] ουὈὰ ἰΠοπὶ ἕο ἤοτ. Βυΐ πὸ δανα 
ΠῸ Οσοαβίοη ἴοὸ ἯΘΟΡ [Ὁ {86 ἰοὺ οὗ τ086 πῆὸ ἴδνα 
{16 δβίθορ ἴῃ [86 Ἰοτὰ, ὙΒοΟνοῦ ᾿ατηθηῖβ Μ|11}}- 
Οὐδ ΤηοαβΌΓο ΟΥ Γοοϊσαϊηϊ, δοὶβ 85 ἃ ἢΠοδίῃ θη δοίβ.- 
Βεκσαει,: Το οὔεοϊ οὗἩ ἰπ6 ΟἸγβιϊδη (ΑΓ ἰβ ποῖ τη ο Σ 
ἴο ΔΙ Δ πον γοῦ 0 δρργαναίθ ὑτίοῦ ἴὸῦ ἴῃς ἀραὰ, 
Ὀυῦ ΟΩΟΪΥ (0 τηοάοτγαῖθ 18.---ὈῈΕΌΚΙΟΗ : 6 πορά ποὶ 
Ὧδ ἴῃ ἃ βιδία οὗ ἔδαγίι}! Ὁποογίδι εὐ ἀθουϊ δὴΥ ΟἸγί8- 
(ἴδῃ, ποῖον ᾿ἰνίης οὐ ἀοδά.---ΠΕΌΒΝΕΕΒ : ΟΠ γιβιίδη- 
ἐτν ὑδδοῖθβ σῦθῃ ἴὸ σἕὶβϑθ βυροσίονῦ ἴ0 ὩαῖΌυΓγαὶ ΒΟΙΓΟῪ, 
Υ6Ά, ἴο το͵οῖοο {πογοΐῃ.---Τ|.6 δηοίοης ΟΠ γί δι ϊδηβ 6811. 
186 ἀΔγ οὗ ἴ΄86 Ὀοϊ ἑν Ὁ ἀοαὶῃ ἢἷβ ὈΪΓΙΒάΔΥ, 

[Πξπόγϑηοθ οὗἁ {Ππ6 ἰγυ δη ἃ Ῥύγροβοβ οὗ Οοὰ, δβὸ 
ἴατ 88 ἴθ ἤδῦθ Ὀ6Θὴ γούραϊθα, ἰηϊυτίουβ ἰοὸ οὐῦ 
Βρ᾿ΓίυΔ] οοπιίογὶ αηὰ οὐἀϊβολίΐοη, “1 πουϊὰ ποὶ 
αν γοῦ ἰὸ 0 ἱφπογδηῖ, Ὀτγοίθγθη "“--ὰ ΘΟΙΏΙΠΠΟΏ 
δβοτίρίυταὶ ἴοστηιδ.---ΠΟΡΌΒΙΡΟΕ : [6 ᾽8 οἤαγρα ἰΐ 
ὉΡΟῺ ΟΡ ιροασίβ, {παὺ τ͵ὸ ἀο ΒΟΏΟΣ ἴ0 ΟὟΡ ΒΟΙΪΥ͂ ὕΓῸ- 
ζδββίου ἱπ ΘΥΘΓΥ͂ οἰγουτηδίδῃοοσ, δηα ρατι Ὁ] ΑΕ ἴῃ οἷν 
δΟΥΥΟΙΟδ 8ἃΒ Ὑ6]Ϊ 88 ΟἿ ῥοψα.---Μ, ΗΈΝΕΥ : «4{| ρτί εἴ 
ἴον 16 ἀθαί!ι οὗ ζἸοηβ ἰ8 (Ὧν ἔγοσῃ δίῃ ὉΠ] αΥΤΕΙΪ ; 
ἼὯ6 ἸΩΔΥ ὟΘΟΡ δἰ ἰθαβὲὶ [Ὁ ομγδείυσδ, 16 στὰ ἀο δοὶ 
ὙΘΟΡ ἴον ἐλόηι; ἬΘΟΡ [Ὁ ΟΣ οὐ 088, (Ππουρὶϊ 1Παὶ 
ΤΩΔΥ͂ 6 ἱποὶνρ ριΐη, Υἱοὶ πὸ τηυδὶ ποῦ Ὀ6 ἱπηταοάογαὶθ 
ΟΥ Ἔχοθββῖνο ἱῃ ΟἿΓΡ ΒΟΓΓΟΥΒ,--τὐὖ ἴὰ 

Ὑ. 14. ὕυτηξα : Ουγ ἀθδίῃ δὰ] (4118 ηοἱ ἃ ἀοδίῃ, 
Ὀαΐ ἃ 8660: ΟἸιγιδι 8 ἀθδίῃβ:. ἣθ 681}8 ἃ γϑαὶ ἀθδίῃ, 

ἴον [68 βοτὰ ὍΡ 4}} οἶμον ἀθδίμβ, [30 Βσυπ- 
ΚΙΤῚ : Φ6808 αἱοα, [86 Βαϊηΐβ δίθδρ... .1 ἀἃο ποὺ πὰ 
παι ΟἾτῖβ 8 ἀθαῖὶῃ 8 οΔ]16 ἃ 8 δ 9 ἢο, Ηΐβ ἀραϊῃ 
85 ἀοδίῃ ἰπάθοα, ἀθαὶῃ τὐτ ἃ ουγθο ἴπ ἰἰ,-ὐ, 1. 
--ἰίστβξε: 1 ΟὨτίβὲ 8 τίβοη, [ῃδὲ τηυδὺ ΒΌΓΟΙΥ ποῖ 
Ὅ6 ἴῃ ναΐῃ δῃηὰ πίϊβουϊ {τυἱῖ.---[ΤῊο ἴοχὶ οὗἩ Ατοῖ- 
Οίδῃορ ΤΊΠΟΤΒΟΝ Β βοιτήοη οὐ “16 οογίδϊ πὶ δηὰ 
[Π6 Ὀ]οβθοάπθαβ οὗὨἨ [9 τεβοστοοϊίοη οὗὨἩ ἴσῃ ΟἾγτὶϑ- 
ἴα 8.".--ὑ΄. 1] 

ΕἸΒΤ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΪΙ, ΤῸ ΤΒῈΒ ΤΗΒΞΒΑΓΟΝΙΑΝΑΗ͂. 

γνυ. 18, 14. ΠΊΕΘΕΕ: ΤῊΘ ὑπο τηδίη δούτοοδ οἵ 
ΑἹ] οοτηίοτί, δηὰ οὗ 4}} τοδὶ ρηαιίοη ἴῃ ἀγίηγ, 116 ἱπ (86 
ἀρδῖι δηὰ τεϑυγγοοίίοη οὗ 106 Τογὰ Δοδὺβ (ον. ἱ, 
ες ὙΥ αΐουον 18 ᾿γίορς ἀπ βόσογο ἴῃ ἀθδίἢ ΘΟΙη08 
οἰζπον ἔτοσω αἰϊδοιγηθης ἴο ἴπΠ6 νυἱβί δ᾽6 ἴτοτῃ π]ιοῖ πὸ 
ΒΘ Βορασγαίθα, οὐ ἔγουῃ (6 ὉΠΟΟσίδι ΠΥ ἴῃ Ὑἰοἢ τθ 
δίδῃὰ ἴῃ τοραγὰ ἰὸ ἴῃ ἰηνίβὶ ]6. ΤΏ ἴοττροῦ ἰσου]θ 
ἷ8 το] ον ὉΥ [86 ἀοαίῃ οὗἩἨ 768υ8, [Π6 βοουπὰ ὮὉΥ ἢ 
᾿Π{6..--ΠΤ ΔΉ ΕΝ : [7 ποὺ {Ὠγβο ἢ που] ἀοδὶ ποῖ, οἵ ἵὗ 
(ὮΥ Ζπθπαβ ἀγα Ὡοὶ ἴ0 ΒΟΙΤΟΥ͂, 866 ἰπδὺ που []] 
ΔΒ] ἰδγοιυρὶι 6 [ψογὰ “6808.---Ηαδὶ τποὺ Ποροῦ 
1. Οἡυ Ἡϊιδῖ 18. ἴξ Τουπαρα ἢ ὁπ πο Ὀοϊϊοῦ τῃαὶ δοδι8 
αἱοὰ δῃα γἴοβα δραΐῃ: 2. ΤῸὸ7 ναὶ ἀ068 ἰΐ ἱπηροὶ {ἰπ66 ἢ 
ἰο ἃ ᾿δ 'ἴπ ΟἸιτῖβι, {παῖ πὸ ἰῃγουρὶ ΟἸτῖβε πῆδν Ὧ]} 
ΔΑΙΘΘΡ ; 8. Οὗ πῇηαὶ ἀοοθβδ ἰδ δϑβυγο πο ἢ ἐμαὶ Οοὰ 
ὙΠ: Ὀγΐπρ 8 Μὴ “6808.---ἰ ΒΊΒΠΟΡ ὙΊΣΒΟΝ ιΔ8 ἃ 
ἘΌΠΘΙΆ] ΒΟΓΤΏΟη ΟἹ ἴΠ680 γΟΙΒΘΒ.---ὦ, 1. 

Ὑ. 1ὅ. ΠΌΣΠΕΚΝ: Οοα [188 βροῖοῃ ἰπ6 πορὰ, ποῖ 
Ῥδὰὺ] ουἱ οὗὨ ἷϑ οπ Ποδα.---ἰὺ ἰδ 1 τΠ6 ΑΡροβίὶο 8 
ξτοαὺ σογίδί ΠΥ : ΤΠ0 1,οσὰ βρϑαῖκβ ἰπγουρὴ τθθ, [{ ἰδ 
8 ΤΟΥ ἰδὲ πὸ δηα ᾿ξ 80 τουοῖ Παγάθν ἴο ἰγυβὶ [0 [89 
ποΙὰ οὗἩ (Π0 Τοσὰ τῆ ον ἩΠΟΪῈ Βοατὶ {Ππ8η ἰο {παὶ 
οὗ πΘΠ, ὙΠΟ δτὸ γοῖ Ὀυϊ ἀυδὶ, δηὰ 1ἴδτβ ἰοὸ Ὀοο, 4Σ48 
ἀἰδβοῖρ]θβ οὗ {π686 τωϑῃ οὗ ἀοα, πὸ δβῃουϊά ομάρατοῦ, 
ἴῃ Ἡδᾶῖ πο ΒΑΥ͂ οὗ Π)ἰνίηο (μΐηρα, ἴο 5ΑΥ ἰδ 88 (Π6 
ποσὰ οὐὗὁἩ Οοὰ ἴῃ ἰἢ9 δεβύγαηοο οἵ δἰ (2. (ον. ἹΥ. 
18). τ ΏΤΤΒΕΚ : Τηο σνοΐοθ οὐ πογὰ οἱ ο]] ἰόδεθοτρ, 
ἯΠῸ ῬΓΘΔΟΐ {Π6 ρΌΒΡΟΙ ρθγο δἀπὰ βἰμηρὶο, 8 ποὶ {πεῖν 
πογὰ οὐ νοΐοο, Ὀυὺ Οοα᾽ 8 (1ΚῸ χ,ὶ 16). ΤΆ ΆΚΕ : 
Μδη 8 πογὰβ ανς ᾿Σ{ {16 Ῥόπογ, Ὀυὶ ΟοὐΒ »ογὰ ρθηθ- 
ἐγαίθβ (Π6 Ποαγῦ, 8 εἰγοηρ ἴ0 οοπιξοτί, δπὰ ἐπάαγοϑ ἴα 
ΒΟΙΤΟῪ δηῃὰ ἀραί} (Βοτω. χν, 4). 

ΤῊΘ οχρογίθηοο, ἴμαὶ ἴΠὸ οοανίηρ οὗ ἴπο [μογὰ διΔ8 
Ῥδθῃ ἀοϊαγοα ἰοηρεν ἰμαῃ ἴμ6 ΑΡροβίϊεβ βορθά διὰ 
ἀφδίγοα, ἰβ ἱπάοοἀ ἃ βεύθῦο αΐβοὶ ρ!ηθ ἕογ τι8 πὶ] 
ναὶ ἰηρ. [1 8 πουουί μα ]θεβ ἃ τγθδίζμοβα, τ θοπ πα οὶ- 
ἱπ δῃὰ Ἰοηρίηρ ἃγὸ τοϊαχϑά, δῃηὰ ἀγον εἰ ΟΕ ΒΕ Ι ΣΕ8 
Ἔσθῃ ἴΠ6 ἩΪβα ΥἹγρΊΠ8.--- ΕἸΕΘΕΕ : [ἢ [86 Ὁῃθο της 
νοῦὶἁ (Π6 ἔδο!ϊπρ ΟἹ Βοουτν 8 αἰ υβοὰ ΠῸπι 0Π6 
ξοπογδίίΐοη ἰὸ δῃοίπορ, δῃηὰ δοπλθβ ἰὼ ἰἰ8 μεϊ μι 
διηοηρβὶ [Π6 ἰαμὲ ΒΟΟΙῈΓΘ ; δηὰ 8ο, οἱ [16 οἴδιετ ᾿ιδηὰ, 
ἴη (Π6 σοτοσηιπηΐίοη οὗὨ βα᾽ "8 σοϑ ἢ 6858 [0Γ {Π|6 ΠΟΠΙ ΠΡ 
οὗ Φέδυϑ βργϑαὰβ ΤΌΣΩ Οἢ6 βοῃογαίίοη 10 δποῖμου. " "πα 
Βεγίονιδιινγεν ΜΒέδοὶ; ΤῊ ποτὰ ἰβ ῥγορμοιίς, διὰ 
Εοοβ ἐπγουρὴ ΑΪ ἰἰπη68.---ὙἼΕΤΟΙ (Ζεσεὶ ἕὰ 
εη, Βτοιηθη, 18δ9, Ρ. 234): ἴῃ [6 ποι] ἵδεγε 18 
ἀοτϑίου δπὰ Ἰαυρὶνῦον, γῇ θη ἃ τη που ΒΑΥ, παῖ 
[6 ΚΠΟῊΒ Ὡοῖ ἩΠΘΙΙον {πὸ Ἰοτὰ π|}} ποὺ οοτηδ ἀυτηβ 
μεθ ρεθο. Τη6 που] οδῃ οοηοοῖτο οὗ μοί βίης 
ὙΠΙΔΙ οὐ σταζίοσ, Ῥαβαΐηρ οὐ ἴῃ πηροϊϊοῖ, [πὸ ποηὰ 
887γ8: “Τὴῃ6 [οτὰ οοϊηοβ ποὶ δὲ 4]}.) Ῥβββίπρ 08 
σπἰν 8 βον ΟὗἨ ΓΑ] ἢ δὰ ἃ ἢ δ ἢ, (6 πο] δΆγ8ὲ 
“ΜΎ ],ογὰ οοπη68 ποὶ γοὶ [ῸΣ ἃ Ἰοῃς ἰἰπι6." ΟἿἷιι, 869 
ἰο ἰξ, τῃαῦ [ΠΥ Ποαγὲ σοηβθηὶ ποῖ ἴο οἰ ἬΠ Ὁ ἘρΘΘΟΝ, 

, 16. Το ροσὰ οοπμθα ἴο ἐαΐκθ υ8 ἴο ΒΕ πηΒε 
ΟἿΪΥ (Π8 (8 6 ΘΟΙ26 ἴ0 Ηΐπι.---ὔτηεκ : Ν᾽ νοῦ [86 
ἰτυτηροῖ ἷβ, 1 ΚοοΝ ποῖ: πὸ που]ᾶ ποῖ ρίοβα Ῥεὺν 
πογάβ, Ὀυΐξ Ἰος τῃθπὶ βιϑπὰ ἰυθϑὲ 85 ἸΠῈῚ δγθ. ἴα 
ΔΏΟΙΠΟΡ οἶδοο: ἘΠ6Β6 ΔΓΘ ΤΩΘΓΟΪΥ σεγόα αἰϊεφογίκα, 
Βο πνουϊὰ δίῃ τορσοβϑοηὺ {86 πιδίίθγ, 88. ΟἹ τουδὶ ΓΕΡ- 
τοβρης ἴὐ ἴο ΟὨἑἸ ἀγοῃ δηὰ δἰπὰρῖα ρθορὶο. ἢ 

[5. Ζχχμεῖπς ΝῸὸ ΡῬβδηίοιω, βοὸς Ὀγουιἀ θη αὶ εὐ» 

Ψ (ΤῈο ἀωλολλας ποῦ]ᾶ ὯΘ τῆοτο οοταρ]οῖο, ᾿ζ, 88 [85 ΒΟΊΠ 6» 
ἐἐπιθβ Ὅθϑι ᾿ηΤοστοὰ ἤτοπι Ἀ{α]. ἷν. δ, 6 ἀῃὰ ΠΟΥ. Χἰχ. 7, 8. 88 
Ὑ{6}} 88 ὕγοσα ἴ86 δηδ] οροὺν ποσὶς οἵ δοδπ 186 Ῥαριθὲ Ὀοίοσθ 
8:0 ὅχεί ἃ κοἵ ἴΐο Ιοσὰ, 189 1δεὲ ροποσλίίου οἵ (᾿8 
ΟΝΌχΟΝ ἐδ ἴο τἩἰέσιοδδ 8 εἰμμέρι ψοσῖς ΟΥὨ Ῥγορασδιίοῃ ΤΟΣ {9 
ΤΩΑστί δ - ΌΡΡΟΕΣ οὗ [ἢ 6 ν.--ἰ΄΄ 1,.} 

1 {Τ|πἴ6, 18 τπιῦδὲ Ὀ6 οομιήεδδοᾶ, 18 βοΐ: Τῆοτο 88} 8 
ΒΟΤΩΘΎ δὲ ΘΓ ΓΏΣΟΒΟΙΩΘ ρἾοθ6. 1 ρΓΟΙΟΣ ἐδια οδυπου οἵ {Ἐς 
Ῥτουίοτιϑ σϑιλησῖς. ΤΩΥ͂ 78 οὗ, (λα ΤΊεεεαϊοη ἀπῇ, 
ῬΡ- 204-.-3605.---ῷ, Σ,, 
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βεϊϊαιδ, ποῦ ούϑη ἴθο νἱοασουβ ϑρὶτὶξ  Ὀυΐ ἐλ6 Ζογά 
ἩἨυηβοί {--ῖθ ῬΟγβομαὶ 1,οΓά--τι 8. δϑῖηθ «68ι18.--- 
ὙΑυαΒΑΚ : Νοῖ ἃ 2616 διμοϊϊοταιίοη, σταάυλδὶ οὐ βυὰ- 
ὅση, οἵ [6 οοπάϊιίοη οὗ ὑἐπ6 Οδυτοὶ, οὐ ἰ06 πουὶ]ὰ : 
οὶ ἃ ἸΏ αἰβρ᾽δοοιηθηΐς οὗ ον]} δηὰ ἰγτυμρἢ οὗ 
ξοοὰ ; ποῖ ἃ ἸΏ6Γ6 οΥἶβὶβ οὗ μυϊηθη δβαίγθ, ἰββαϊηρ ἴῃ 
ἰπ)ο8 οὗ υπΐνοσγϑαὶ Ὁ] οδϑίηρ δὰ ΔΡΡΙ 688: δ 5.}}}} 
Ὁς ἃ ρΡογδοηδὶ οομΐηρν. αι, χχῖν. 80; Αοίβ ὶ. 11.-Ὁ 
1.1 

ΠΟΥ͂ Μῆο δῖα δϑῖίϑορ ἴῃ ἴπο 1 τὰ δΓ6 δι}}}, ϑυθη 
ἀδ ἀοδὰ Ρβοσγβοῦδβ, αἰ ΤΑ Υ8 ἰῃ Ομ γίϑιὶ (6 χχ. 88).--- 
δταδκε: ἮΒΟΘΥΟΡ 18 ἔουπά (0 [86 ἰαϑὺ ἰ) [Π6 ΒΟΪΥ͂ 
πί6 οὗ 26508, [Ἀ}15. Δ516ὸρΡ ᾿πτουρὶι δεβι8.---Οορ. ῬΒ, 
εἐχυϊ, 1δ., δηὰ [8618 οοτηπιοηῖ, ἤεγζε, οα. ΝΥ Δ] οὗ, 
εἰϊ. 2652 5αᾳ. 

Ὑ, 17. ΚἌὅΡαεδκε: 1 πὸ πουὰ ὁη0 ΟΔΥ ὍΘ οσδυρδῆὶ 
ἂρ ἴο Οδείβὲ, τγὸ τουδὶ ον ΠΟΥ͂ [Ὁ]]ΟΥ Ηΐ8 στιοίουβ 

ἱ δηὰ δ Ὸρ οὖν ποαῖὶ ἰο Ηΐ. 1 τ 
που! 6, πὶῖ ὈΟΩΥ͂ δηὰ βοὺ], ουορ π|ὶιῖ ἴπθ Τοτὰ, 
νὸ υγυδὲ πὶ οὖν δρὶγῖς θ6 τσὶ Ηΐπ) ὀνθὴ ΠΟΥ (ΟἹ. 
δ! 1. 3). -ΤῊΣ ΒΑΜΕ: ΑΙ] ὈΘΙΙΟνοτβ βα}} οη6 ἀδ 6 
ΠΟᾺΣ δῃὰ στ ΟἸγίϑι, Ὀοοδυϑο, 1. βυοῖ 18 Ηἶ8 Ῥγοι)- 
δε ἴ0 ἴα (δοδη χὶν. 8); 2. Η6 [8 δϑοὰ (8 70Γ 
ΗΙπαθ6 17 ἥγτοαι ἴ06 Ἑαίΐδον (δοι χνὶΐ, 24: [8, 11], 
10-12); 8. Ηδ, 18}89 Ηοδά, δηά μον, Ηΐβ πηθηθο ΓΒ, 
ἃγο ἱπϑοραγαθίο (ΕΠ. 1. 22, 28  οπι. υἱῖϊ, 88, 89).-- 
Βικοεπ: Τὸ Ὀ6 γενοῦ ἩΠῈᾺ ἰμ6 [μογὰ 8 ἃ Ὀσίεῦ ὑὰϊ 
ΘΟ ρι  Βοηδῖνο ἀσβογ ρυίοα οὗ εαἰοτγηδὶ ᾿ἰ, ὙΥ̓ΠΘῺ 
Κορὶ δ βοοάκοογῃ ἴη [86 Ὠοαγὶ, ποὶ βίονγοα ΑΥΑΥ͂ 88 
Κηοοπ]εάρο ἴῃ τ[Π6 μοδὰ ; πο ἔτ Ὁ} ἷἱπ ἴον ἰο 
δεδιβ δικὶ 'π ρδίθησθ ὑπᾶθν βυβεσγίηρ, ηοὶ αἰγροιοά 
ἴο φογγίης ονοῦ οἴδθγϑ, (Π680 γα η8 π|}} ον  ἀθῆοθ 
18οῖῦ σοηβοίδιουυΥ ῬΟΎΘΓ, δηὰ ΤΩΔΥ 8|80 6 800] 
δρριϊοὰ ἰῃ τουΐυδὶ οχδογίδιίοη, Οἷι, {16 ῥγθοϊουβῃθββ 
οὗ εοπιυηΐοη πὶ δοβυδ, δπὰ οὗ (μδὺ Ὀοδϑβὶ οὗὨ (ἢ : 
ἩΥΒοίδον τὸ ᾿ἰἴτὸ οὐ ἀἷθ, 6 δῖὸ (6 μου δὶ 

[Χ. ΗκνευΥ: [1 ν}Π} Ὀ6 βοιὴθ ραγί οὗ (μεὶν [Ὁ] ]οἷ- 
[γ, ἴδδὶ α]} (Π6 δβαϊη!β 8[}4}} ηιδεΐ ἱοχοῖμον, δῃὰ γονπαΐπ 

ἴοτοτοσ : ὈὰΣ ἴ86 ῥγϊποῖμαὶ Βαρμίῃθϑ8 οὗἁ 
Βεοανϑὴ ἰδ {π|, ἐο δα ιολ ἰλ6 Ζογά, ἴο δες Ηΐπι, ἰξυδ 
πὶ Ηΐπὶ, δηὰ ὀπὸν Ηΐπὶ [Ὀτουογ.- Ὅτι ΠΟΝΝΕ 888 ἃ 
δεττωοῦ οἱ {{π|8 γογβ6.--ὐ΄, 1..} 

Υ, 18.--2ΖπΊΝΟΙ : ΤὨΪΒ 18 ἃ αὐ ἀἰ ογοης σ0ῃ- 
βοϊδιΐοη ἴτοπι : ΡΊΟΥΪθ 10 80 ΓΗΘΩΥ͂ Β00-[189868 : 
Οὐδ ἴῃ 80 ΤΊΔΠΥ ῥτὶοδὶβ.---Βαυὶ (δεγίεπδινσεν Βιδοῦ 1᾿ 
{τ Σ5 αἷδὸ ἃ 3186 σοῃϑοϊδιϊ οι [0 ΒΌΡΡΟΒΘΟ ἰδ ἴο Ὀ6 8 δΒεῖ- 
ἐοα πιρξίον, ἐμαὶ ΟΥΟΤῪ Οη6 {πτουρὰ ἀθαὶ ἢ Θη ΟΓβ 
μεανοη.---ἰς ἰ6 ποὶ ἀσαῖδ ἐπα 8.τὲ8β υ8, 1 ΟὨγὶδϑὲ 
τοσουγσὰ ἀοδίι, δὰ δὲ ἰαϑὶ ἤἄοιῃ ἀθδαῖν, ΤΏΘΥ πῆο 
δανοὸ αἰεὰ ἐἰβεουρῖι Ηΐπὶ ὑπο βἴη, δὰ Ὠὰνγο θρ γι 4} } 7 
τἰΞοΏ νι Ηἶπι, ΤΔΥῪ ὕὉ6 δΒυγα ἐπδὺ ΠΟΥ 88.8}} αἰϑὸ ἢ1ῦ6 
πὴ Ηΐπὰ απ ἐμ6 ὈΟΔΥ. ἐμ δον κα 10 ξππ οὐρὰν; 
τοροϊϊηρ ἀσαίη, πα πὸ ἀ0 ποὶ ΓΕ οὐ ΟἸὨγῖδὶ, δ 
πο κα ἴα, ὕμειαε νι ἐθόμι ἐμεῦ ἐγ ΗΝ 1 ὁ πα“ “απ. φΦφΟ.έ.ΦΟΦ......Ο.. “πο πῖᾷΠς  ς-“π-““ΠΠι ς-  “-οἰὐἰνν΄“΄ὐὐὐπππὐπππππππτ “ππππσπὐππυπ΄ασν σαι σν όσα 

ΥΟΡΥ ποδὶς δηα ἀδ᾽υβῖνο οοπβοϊαϊίου, 6 8!ιου]ὰ :Ὡ» 
ἀςοά τῃηαϊηϊδϊη ἃ πηΐοη ἴῃ δασὺ νυ ἢ οὐν ἀὐδι, Ὀυϊ ἰῃ 
ΟἸὨγῖϑὲ [η6 Ἰμογὰ : ὧ8 ἰμοβα ἰηἰγοἀυσοά ἱπίο σομηθοιίοῃ 
πἰῖἢ {π6 υπἰηραϊγοα Β10)}]6 ογάογ οὗ βαϊναϊίοη διὰ [8 
Κίηράοαι, ἱπ προ ΟΡ τγαϑίϑ οὐ ἃ ᾿ἰνίς ἔμ ἴῃ 
Ομγίβι, διὰ Ἰιοϊὰβ ουἱ ἴο ΘΥΘΕΥ͂ ἱπαϊ νἀ υδὶ Ἰποιθ.Ὑ {0 
Ῥτγοβρθοῖ οὗ ἴῃ6 ρον βίαρθ οὗὁἨ Ὀϊοββϑάιϊθδβ ΟἿ]Ρ ἴῃ 
υπϊοῦ πιὰ [06 ἐμγο ὈΟαγ.---ΟὐἸηΐογὶ οὴθ δηοίϊιοῦ 
ψὶτιι 686 τΟΓα8: πὶ ἰΠδῖ, πο Μ{1}} οαυβο (ἢ6 
ἰπϊπάγοαϑ οὗ (πὸ δαγίΐ ἰο νναὶ!.- -- κύνα : ΤΠ6 ροδ- 
ῬΟΪ 5 [809 ἔτι Ὀουΐϊς οὗἨ οοπδοϊδίίοη. Εηιογηρ {18 
ΒΔΠΟΙΌΔΓΥ, ΜΘ ΘΏΪΟΡ ἃ αὐυἱΐ αἰ δδογοης ποτὰ, Υ̓Θ 
Ἰοαγῃ ἱμαὺ ΟἿΓΡ ΟὟ ΡΟΓΒΟΏΔΙ ΟΟΙΟΟΓΏΒ δΓΘ ἔμ ἴγοϊω 
Θαυδ)]ΐης ἴῃ ἰηϊογοϑὺ [6 ΒΟΙΥ͂ ΘΟΠ ΘΓΏΒ οὗ ἴῃ6 Κίπρ- 
ἄομῃ οὗ ἀοά, α οῃΐοῦ ἃ οἴἶγεῖθ οὐ ροορὶθ, Ψ]ιο, 
Ἰοανίησ 4}} Ῥογβοπὰ! ἰηΐογαϑίὶβ δϑίὰθ, ΟἿΪΥ δοῦν (86 
1μογ.--- Ὧθ. οοπϑοϊαιϊίου οὗ {Π6 ροδρμοὶ δοηῃϑβίβϑίϑ ἴῃ 
ἰθοΐηρ 18 ἴ0 βαν οἷν 116 ΌΥ͂ ρίνϊηρ ἱξ ὰρ ἴου [6 
[ον 8 βϑακο. [1ὴ Ηΐῃ νο Βυὰ ἀραΐῃ α͵80 οὖσ ἰονοὰ 
ΟἾΘ8, ὙΟ ΔΓΘ ὈΘΟΟΙΩΘ το θογβ οὗ ΟἸ γῖϑῖ, (Οοα- 
οογηὶηρ ἰμ0996 ὙΠῸ δὰ πο ορρογίυ τ οὗ Ἰ᾿ϑδγῃὶ 
ἴ6 Κποπ]οάρο οὗ Οηγίβι, οοιρ. Α οἰκο δεῖ 
ἐγᾶσα ΟΥ Οκ88 δηὰ ΕΙΘΘΚΝΒΑΟΗ, Βαβοῖ, 1868, ᾿. 108 
Β44. ; Ρ. 284 5.4. ἜΞ͵ΑΒΚΕ ; Βίησο ἴῃ [18 να]οὸ οὗ 
ἰθάγϑ ΠῸ ΟὯΘ 8 ΜΟΥ ἔγοο ἔοιῃ αἰήμ]οιίου, δἃ τ 
μᾶνθ ἰγοαυδηΐ ηθοὰά οὗ οοιηΐοτὶ δηὰ οποοιγαρθιηθηῖ, 
ΘΥΘΡΥ͂ ὈοΙΐαν ον, ονοι ἰζ ποΐ ἃ ὕἤθδοβοῦ, βῃου!ὰ 
ἰϊ δ8 (.,18 ΟἸ γι βιίδη οὈ] ζαϊίοι ἴο οοτΐογὶ οἴμοσϑ, Οη6 
ΟἸνϊβιίδη οὐρσῖιυ ἴο ὍΘ (06 ῥγίοϑί ἀμὰ σοποτγίον οὗ 
ΔηΟΙΘΙ. ἘΠῚ 8. ποῦ δα ΤΩΘΙΟΙΥ : Υόου ἰοΔοθ ΒΒ ΟΣ 
ῬΓΟΔΟΒΟΣΒ, σομλίογὶ (ῃ6 σΟΙηπηοῃ ὈΘΟΡΙδ6. 

Οπη ἴδ ποθ βοοίΐοῃ : 1 ΤΏ 688, ἱν, 18--18 18. (Π|6 
Ἐρίβι]6 ἔου ἰ86 2όοι᾽ιἢ} ϑυπάδυ δἀῇον Τεηΐγ, Ηκυ8-. 
κει: Το Ομ τ βοίδη γονοϊ δου οὐ ἰμ6 ἔμιυγα ᾿Π 0: 
1, Τὸ ρῖνοβ 8, α. ἃ ςΟὨΒΟΪ ΑΙ ΟΥΥ ὮυΡΘ, πὨΐοῦ δ 9 
ἴα αῦονο {86 ΠΟΡρΟΙΘβθη 688 Οὗ βυοῖ 88 αγὰ ποὶ (ἢ γ3- 
ιἰδηβ, Ὀθοδυϑθ, ὁ. ἰδ γϑϑῖϑ οὐ 186 βιγο ἰουπάδιίοη οὗ 
ΟὨγῖϑι 8 ἀθδῖ δηὰ τοδιυιτθοίίΐοῃ, δηὰ πογοογθ, ὁ, 
ΘΩΔΌΓΑΟΟΒ [080 Ὑ.0 ἐπγουρὶι 41} ἰΐπ|9 ὈοΪο ἰὸ 
Ομγῖϑε, 2. 10 μῖνθϑ τι8, ΤΏΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, Βροοία] αἰϑο  οϑιΓΟϑ, 
α. τοβρϑοίίῃρ 010 υἱ᾽βίὉ]9 Αἀνθϑηῖΐ, ὅπιὶ γονοϊαϊΐοη οὗ 
ἴΠ0 ρἴοῦυ οἵ ΘΟ γίβο; ὁ. τοβρθοζηρ [80 τρδῆηονῦ οὗ 
ΟΌΡ ραγίἰοἰρδιίίου ἱμογοίη, δῃὰ ὑπ8 ΟΡΘΠΒ ἰ0 08, ὁ, 
1Π6 τἰοθοϑὲ ϑοῦτοα οὗ Θοηβοϊδώοῃ, 

ΤῊΣ ΘΑΜΕ: Τα ρτουηὰ οὗ [86 ΘΟ γίβι Δ᾽ 8 σοτω- 
ἴοτε ἴῃ 86 ἀοδι οὗ ἱ 86 ἴΙονε8, ΦΔοϑὰ8 6 Ὀουά 
Ὀούπαρῃ ἴδ Ἰἱνίηρ δηὰ ἰῃ6 ἀδαα.---Ποοκίης ὉΥ ἔαιἢ 
τοναγὰ ἰῃ6 οοτηΐηρ οὗ ὑπ6 μογὰ 6 ]ρ8. υ ἴο Ἰοοὶς ΟὨᾺ 
οὖν Ὀγοίδτοη τὶ ΒΔ] οσοὰ ἰονθ. 

ΤΏΘ ῥαββαροβ ἔγοπη ἉΌΤΉΚΕ δΓῸ ἰδ κοὴ ἔγοτῃ ᾿ιΐ8 
ΒΘΓΙΏΟΠΒ ΟἹ [|| ϑεϑοίίου, ἀο)  τοτοὰ ὈΥ πὰ ὁ. Οσοδ» 
δίοῃ οὗ 6 ἀθαί οἵ ἐπο Εἰδοῖουβ Ετοάογίοῖς δηά. 
Φομη, 1ὅ2δ δηὰ 1δὅ82 ; 800 ἤἥεγζο, οὰ, Ὑ͵ αἱοὶι, χίἰΐ,. 
Ῥ. 2δ18 866. 

6, Υ͂. 1-11. 

4 Βαὶ πῆοη Ἐῖΐο ἨὙΠῚ οοὐἵθσθ, Ἧὰ ΚΠΟῪ σοῖ; 1οὲ γοῦν τγαῖκ, ἐποσοίοσθ, θ6 δἰ 411 ἐἰπιοα ναΐο 1] δᾶ δοΐ Σ᾽... 

1 Βιι οὗ το υράς τ δὶ 
2 προοᾶ [πὶ 1 πτῖίο [1 
8 [6 ἄδν οὗ [86 Τιοτὰ 80 δοιῃθίῃ 88 8 ἰδίοῦ ἴῃ {Π6 πίριιῦ. ΕΌΣ σπθη Ϊ 

περί 186 {π|6ὸ8 δηα {Ππ8 ΒοΆβοηβ, Ὀσγοίγθη, γ6 Ὦϑνθ ὯῸ 
τι τίθη]}  ἀηΐο γοῦ : ῸΓ γουγβοῖνοβ ΚΗΟΥ͂ ΡΟ οί] Υ τηδὶ 

μ6}]} ἢ 
ἸΒΟΥ 58}8}} ΒΑΥ [86 Βαυΐηρ]}' : Ῥθδοθ δηᾶ βαίοίυ, ἴμοπ βιιάάθη ἀθβίσυοίοι σΟτλο 
Ὁ η ἴπομι, 848 [ϑύθῃ 8.8, ὥσπερ] ὑγᾶνδιὶ ροηὴ 8 σοιμδη [ἢ ΘΓ ταῦ 8, τῇ ἢ 

4 ςδϊ]ὰ, απ ΠΟΥ 588}8}} ποῦ [ἴπ πὸ νν186] " οϑοᾶρο, Βαῖῦ γθ, Ὀγθίβγθη, 8ΓΘ. ποῖ ἴῃ 
β 



89 ΕἸΚΕῚΤ ἘΡΙΟΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑῸῚ, ΤῸ ΤῊΕΞ ΤΗΕΞΘΒΑΤΟΝΊΑΝΗ. 

ὅδ ἀλΙκηο88, (δῦ (μδαὺ [(Π6, ἡ] ΟΔΥ Βμουα ονογίακο γοὰ 88 ἃ Ὁῃϊοῖ" [ἘῸΝ] Ἶ γϑθ 
8ΓΘ 811 (Πῃ6 ΟΠ] ἄτοη οἵ ἸΙσαύ, δα [16 οἰ Π]άγθη οὗἁὨἨ [186 ἄδγ [411] γα ἃγὸ βοῃϑ οὗ ᾿ρῃῖ, 
8) ἃ Β0ῃ8 οὗ ἄγ]: " τὸ 8.6 ποῦ οὗ [86 πὶρμῦ [οὗ πὶρῦ, νυκτός], ΠΟΥ οἵἨ ἀλΙκποεβ. 

6 ΤΒογοΐοσο [80 186 0]}" Ἰοῦ ὰ8 ποῦ 566}, 88 αο οἴδιϑβ Ι" αο αἶβο ἴη6 το81}7;" Ἀαΐ 
Ἴ Ἰοῦ 8 τνδίο. δηὰ 6 βοροσῦ, ΕῸΡ ἱ ΟΥ̓ (μεῦ Εἴθθρ βίθερ ἴπὰ (86 ηἰρσιῦ [Ὀγ πὶρθῦ, 

γυκτός] ; Δηα ΠΟΥ (ῃαὺ 6 [51] ἀσυμκοὴ ἃγα ἀγιηκοη ἴῃ [86 πίρὶιῦ [ὈΥ πἰρῃῦ, 
8 νυκτός]. Βαῦ Ἰοῦ 8, ΒΟ 16 οἵ {86 ἀδῪ [βοΐῃρ οὗ ἀλγ].᾽" θ6 βοῦογ, ραϊιίηρ οἢ 

[πανίηρ ρυΐ “Ἢ 186 Ὀτοδβίρ᾽αίθ οὗ δι δηα ἰους, δα, ἴοτ δὴ μοὶ πγοῦ, [ἢ 6 ΟΡ 
9 οἵ βαϊνδίοη. ΕῸΣ [Βϑοϑυδθ, ὅτι) αοα δῖ} πού ϑρροϊηϊοα [ἀϊὰ ποῦ δρροϊηΐ, οὐκ 

ἔϑετο] 8 ἴο Ὑτϑίμ, Ὀιϊ ἴο οὈΐδίῃ [το {6 οὐϊαϊηϊηρ; οὗ εἰς περιποίησιν] παλνκῦος ὮΥ 
[{δτουρῇ, διά] οὐ Ἰιοσγὰ “Φ6βὰ8 ΟἸ τὺ, νηὸ αἰοα ἔον Ὁ" 8, (μα, ἩΒΟΙΒΟΙ ψὸ 
ΜΆ ΟΥ̓ ΒΪ66Ρ [τ τυδίομἑηρ ΟΥ β]ϑθρὶηρ]  ν 6 βῃου]ὰ ᾿ῖν ἱοροῖμοσ πὶ ΠΊτ. 

11 ὙΥ̓Βογθίοσθ οοιηΐϊοτύ γουγβαῖνθθ ἴο ἐς, σομλοτῦ 9ῃ6 δου, παρακαλεῖτε ἀλλη» 
λους], δπα φαἸ ὁπ6 Δποίμογ [οη6 [86 ΟἾΒΕΣ, εἷς τὸν ἕνα], ΟΥ̓ΘῊ 85 8180 γ6 Ἃο. 

10 

1 Ψ.1.--ἰ[-ὑμῖν γράφεσθαι. ἙΙϊοοὶί, ΤΥ ουσΐεΣ δοιὰ Ὑ ΕἸ Κίπδοι : γν λαθε πὸ πξεὰ ἰο ὗε εσνίἐΐδη ὠπίο. Ψαύρθλα θεῖος : 
(λαί αὐγίεΐην ἐξ ἰσγέθεπ ἰο νου. ΤΟ ἐαρουθομαὶ ἕοστῃ οὗ ἴμ6 Οτοοῖς ἰ8 Ῥγοβοσνοαὰ ὉΥ τιοεὺ οὗ [80 1Δίΐἷπὶ αἀπιὰ ὉΡ δβονογαὶ 
Θαστμδῃ, νοσεΐοθϑ. ΟἸΏΡ. Οἢ. ἱν, 9, Οτἰτοαὶ Νοίο 1.---5:ὴ.} : τοῦ γρόφεσθαι ὑμῖν ; Ὀπῦ ἃ οογτχοοίΐοσι Ομχίϊὃ τοῦ.---“. 1,.} 

ΑΨ, 4.--[81}. 8π4} τοοϑί οὗ ἴμ6 οἹὰ διιϊμοσχὲζθα οτῖι [πὰ 80 τδθῃι, ᾿Γἰρομπομάυτέ,  οσάσποσί, ΕΠῚοοῖ. ΑἸοτὰ 
ὈΣΆΟΈΕΙΟῚ τ αχιΐοὶο ἡ, πὶ που οἰδσσο οὗὨ ἰδ. 6 6.40; οοταρ. πον, 6. 19,1, 2; ῬὨ}}. ἡ. 6, 10; 11. 16, (ΔΙοδΔΏσι ΘΟγγθοῖ. Υ 
δει ΠΟΙΉΛΏΠΙ. 

ΨΥ, ἃ.--σ͵ ὁ ὅταν γάρ οὗὨ ἴπὸ Πεοερία ἮΔΒ ἰῃ 15 ῬΥΟΣ ΟΠΙΥ ἃ ἴον οὗ 186 οᾶοΣ δτιἐ ποσὶ ἷοβ ; Β. Ὁ. Ἐ.. Κὶ τ..3 κῖνο ὅταν δέ; 
πὶ [8 Ῥτοίδσθηοθ ἰ9 ἀυὸ ἴο ὅταν, Α. Ε΄. 6., Υν., 1150 δἰη.᾿, 85 (Πη6 κἰτηρίοδέ σοδαΐϊησ, ψ πΐοι αὐοσπαγὰβ σοσοϊνοα ναλϊου 
᾿ς ἀρ Ἂς [ὅταν ἰ6 ἴδμο χοράϊης οἵ (ἀνϊοοῦδοι πὰ (δ6 ογ ἴσα! φάϊοσβ Ἀοτντα ΤῊ Θχοορῖ ἰμπὶ Γλοπταμι μαἀὰὲ δέ πῃ Ὀχιοϊκοῖα. 

4ΥΥ͵ 3.--ἰλέγωσιν. ΟομΡ. Ἐ, Υ,, Μαΐξ. τί. 3, 5, 6, 16; χ, 19, 28; ἄο.--ὀφίσταται ; Βὶπ. : ἐκίσταται.--ὦ, 1,..} 
οΥ. 8.-- [οὐ μὴ. Ὅσταρ. οὗ. ἰν. 16, Οσ σαὶ Νοίθ 8.---ὖ. [..] 
4Υ. 4.-- ΤΛΆΠΙῚΙ Ὧ85 ΟἿΥ Α.. Β. ἀπὰ (μ0 Οορίϊο ἴῸΣ 18 τοδάϊηρ, κλέπτας, ἩὨΪΟΝ σἶνοβ 20 σοοὰᾶ δοχδο, ηἃ 685 6 ἴοο 

οπο-δίἀοὰ (Α16Χ.) ἘΝ ΡΟΤΙ. 
ΤΥ, δ.--ἶἰϑῖπ. δῃὰ] δἰ πιοϑὲ 811 [μ6 ἀπ οἷ 818 [απὰ οτί τἰοα] οἀΐίοτ] κίνο γάρ. ; 
ΒΎΥ͂ δ.--[ἰ πάντες γὰρ ὑμεῖς νἱοὶ φωτός ἐστε καὶ νἱοἱ ἡμέρας. 1.6 ὑμεῖς ἰ5 στοαρμαίξο. ἘῸΣ δοη2, ἠθ6 Εἰ Υ΄., 2 ΤΊ οαδ. ἰδ. 8, 

διὰ βόμοσα!ν. -. Τ,} 
Υ. 6θ.--[ἰἄὄὀρα οὖν. Ἀευΐξίοη : “9 ῬΔῸΪ 5 ἰανοτὶϊο, ἐμβοι ρα τπιποϊδϑδί αὶ, ξρα οὖν---()ο οθ 6156 1.305 ἰξ ; διὰ Β6, 1 ἰπΐτκ, 13 

65 65 10 {Π6 ΥἹΥ͂. ΟΣ οὗ 8} ἸΤΉΤη ἴο (ἄρα. υὔνσ Ὁ. 422, ἄσδ., ΔῊ Ἦ, ἔ. Ὁ.) ἸΏ ΘΡΈΔΟΒ {ἰπ|65)--δοσνθα Το {π6 υἱνίὰ ἑπίτοάυοσίἑ ἴ δὴ ἱτηπηράΐαῖο (ὦ 866 Ἠατὶ 422, ἃ ἃ Ῥάδθο ἰδ 
(οὖν) ἔτοπη δὲ 6 ὯΔ58 Ὀδοι βαυίῃς ; ΥΟΣΥ͂ ΤΟ 88 ον ἩΡ ἐψ ἐδεη 1 ἰδ θοτηοίίπιοϑ οαρὶογοί."--ὦ. 1,.} 

10 Ὑ, θ.--καί [(Δῃοο ]οὰ Ὁ 2 δηὰ Ὁχεοϊεοιοα ὈΥ͂ ΗἰχβολΡ δ.) ἰ5 ναπίΐης ᾽πὶ Α. Β, Βα. ἢ ; τοοδέ οὗ ἴ80 δι λοχὶ» 
[1986 Βανὸ 1ῖ. [Ὁοτῃρ. ΟὨ. ἰν, 18, Οτίτοαὶ Νοίο 4.] 

ἥν, δε [ἡμέρας ὄντες. Πευΐδίοπ: ““ὍὌντες, αἰ πουξ [86 ατίϊοῖο, 6 ποῖ ποθ ἰοὸ δροοὶ ἔν ἃ οἷαβα; 1ὲ ταΐ ποῦ αϑευτηοα, 88 
πο ρτουπὰ οὗ ἴδ0 οχδογίδιίοη, τ ὰδὲ μαὰ δὲ ὈΘΘῊ διϑοτίοα, ν. δ." --Φλε ξκαπκε: " Τυγουρηουΐ {πὶ8 οοπίοχἑ ἰμ6 ἀϊετι ποῖοι 
“18 ταλϊπἰαϊ σὰ θουοοη ἡμέρα, ἀαγ, ἐπα οἰαπισῃὲ οὗ ᾿ίσιί, πὰ οὗ ἔγϑο, Ἰογου 5 δοϊἱνὶτν, ἴο ψ}}1 ἢ ΟΠ τ  [ἴπἢ8 ΔΟΤν ΒΟΟΣ σ, διὰ 
ἡ ἡ ἢ] ἡμέρα Κυρίον, (χὲ ρογίρο! ἄαν, (λὲ ἀαγ α΄ (λ6 Σοτὰ, ἴον «ΔΙΟᾺ ΒΟΥ ΔΓΡῸ 5.1] πα εἴπρ.»-ῶ, 1,.} 

12 ἢ, 1 νδυσάμενοι ;»-- Οἱ υστίαῃ ΒΟΌτΙΟΙΥ Ὀοίηρ ἐπ τοϑυ]ξ οὗὨἨ [6 σγδοϊουβ ἐπάοτντοοῖ, Ὑαιρθαπ : “Α εἰπρῖο δοξ, 
ὯΟΥ͂ΟΣ ἴο Ὅ0 ὉΠαΟΏ6.᾽"-- 9 σογὴβ καὶ ὙΠ ὍΣΟ ταπίϊης ἰῃ Β'π.;, Ὀυῦ δυρΡ οὰ ὉΥ͂ ουΣγοσίίοι..---Ἴ ν. ὃ, 10. ἀλλ᾽ εἰς, 16 
Δαῦοϑὶ οὐΐζογα σθογα ν αίνο ἀλλὰ εἰς, ψἱτἢ δῖ, Β. Ὁ). ἐν Ἰνδοὶ 1,..} 

ἢ Ψ. 10. Τησίοοῦ οὗ [8.η.5: . 10. ὑπέρ (9}0Υ, ἵ “αν. ψ΄) Β. δαπὰ διῖ:, κίνο περί (οπ αἀοσοομπί ψί, υοἱϊδ τρΐενεπος ἴ0). 

ἵν, 10.--[ἰφτε γρηγορῶμεν, εἶτε καθεύδωμεν--ἱ 0 ΤΟΣ 5 οοτηΐπρ. ὙἘΘ ΤΌΙΤΩΟΣΙ ΤΟΙ Ὁ ΟΟΟΌΣΒ 33 εἶσαδα ἰπ ἴὴ9 Νὸν Τὸ5» 
νὗπέρ.--ὖ.1,.} 

ἀτησηῖ, δ, ΘΧΟΟΡ 

"06 τοα ολίης ἴον [μαΐ ονοῃξ.-ἶὐ.. 1..} 

[ΕΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ͂,, 

4, (ὑυ. 1, 3.) Βαῖ οοποοτεΐηρ ἴπο εἶτλοα δὰ 
19 506 5028, δο.---Ηρτο Ῥϑὺϊ ἰγϑδὶβ οὗ 6 Αἀνϑηὶ 
ἤτοιι [86 οἰδος βίἀθ, δηὰ δχδογὶβ υ8 ἴο ὈΘ αἱ 8}} (1168 
οομῃροβοὰ δηὰ τ δαῦ ἰοῦ ἴἰ86 ἀΔΥ οὗὨ ἴπ6 [,ογα-- 
ΘαυΔΙΥ τοτοὶο Ότα δηχίουβ σου αἰΐοη ΟΥ ἱπιρδίοῃν 
ΟΧΡΘοίαΠΟΥ͂ : δοιο ἴδ δοπιεδ 1 δὰ ἴγοπι [ἢ6 ἀΓΟΕΒΥ 
ΒΟΟΌΣΙ Υ 8101} Βα γα: [οί 70 α ἰοηῷ ἐπι γε 1 ἩΟῪ 
τοὰοἢ οὗὨ ΘΥΤΟΏΘΟΌΒ Ορἰηΐοῃ, ἰἢ δην, οχίβίθα ἰπ ΤΊι68- 
ΒΑ] οὨἶοδ (θυὺ 860 γ΄. 9); ἩΒΟΙΠΟΡ (ΠΟΥ Βαάὰ οαυβοά ἃ 
αυρβίίοα ἴο Ὀ6 Ραυΐ ἴο μίπι, ἀπ 80 [γι ἢ---Οὐ ἴῃ 686 

ἰηἴ8 νγὸ ΚΩΟῪ ποι ίηρ᾽ ὙΘΓΥῪ Ὀγοοίβοϊγυ. Τ|1.6 βοοοπὰ 
ρίβιὶθ μἶνοβ ον άθηδα οὗ ζτοδίος οπκοϊϊοιηθμς ἰῃ [16 

Οδαγοῖ, ποῦ 88 16 (06 ΕἸγδεὶ Ἐρ δι] ογΘ Γοβρο 510 18 
ἴον ἐπα, Ὀαϊ αἱ τηοϑῦ [86 τιϊσαηἀεγβίδηϊηρ οὗ ᾿ξ, αηὰ, 
ἱπ Ραγιουΐαν, {6 παμΐ οὗ αἰἱθηϊίου [0 οὖῦ ῥγοϑοηὶ 
δβοοϊίΐοη. Α8 ποῦ, 186 πο δσργθββίοηβ χρόνοι δὰ 
καιροί δπἰαπὰ ἰοροίδον αἱ Αοίβὶ, Ἴ, δῃὰ ἴἤθγα ἴοο ἴῃ6 
Τιοτὰ βαγ8: οὐχ ὑμῶν ἐστὶν γνῶναι. ἴδ 1ἰϊκ6 ΤῊΔΠΠΘΓ 
Αοἰϑ δ}, 19, 31 ρυϊβ (6 καιροί ἀναψύξεως ὈΥ {86 8146 
οὗὨ [86 χρόνοι ἀποκαταστάσεως, ἄο. (ὌΠοΓοα5. Μαίὶ, 
χχὶν. 86 δηὰ Μανκ χὶ. 32 οοππθοὶ ἡμέρα δῃὰ ὥρα.) 

ἷπ οδ, 86 ἰάφρα οὗ ταϊοδία! πόσα, νἱ κί] δηοο, 15 ΑἹ ταν 8 
Ἄοτο, Νδθῖθ [Π6 ποσὰ 18 υδϑοὰ οὗ (86 ὈΘ]λονοσ 8 Ἰ’ΏΟ 6}8}} Ὀὺ ἑξοέμσ Ἡμθὴ ἴ00 Τοτὰ τοίη, ἰὐ 18 ἀϑδυσαϑὰ ἔλιεὶ 

γοβϑρᾷ ἰἱῃ ΟΌΣ ἘπΕΙα ΈΒθου: 
ΟΥ̓ Ἶδὸ 

ὈβᾶρΘ (866. ἸΕΤΘΒΤΕΙΝ), ἴ[Π6 αἰ ότοηοο 6 (πὲ χρόνοι 
ἀθηοίθβ ἀυτγαίίΐοηῃ, Βραςθ8 οὗ {ἰπ|6, Ῥογίοαβ ; καιροί, 
Ῥοϊηϊβ οὗ πησ, οτγίϑοϑ, [ἢ6 Οἰπηο 8. ΔρΡτορυαΐα ἰο ἃ ἀ6- 
οἰβίοη, [6 Θροοὴβ οὗὅὨ ἃ οαἰδβδίγσορθο. Τηο ῥ᾽ υγαὶ ἰδ 
ΟΒΡΘΟΙ ΔΙ Υ που Οὗ ποίΐοθ, 88 ροϊπεϊηρ το [ῃ6 ρΡοβαὶ- 
ὈΠΙΠΓ οὗὨ 6 τοροιϊθα αἰἰασηδίοι οὗ ρμοτὶοὰϑ οὗ ἀδνεὶ- 
οριηθηΐξ δηᾶ οὔἶβο8 οὗ ἀθοϊβίοῃ, δῃἃ 80 ἴὸ ἃ ροββὶ ΟΪΥ 
Ἰοηρορ ἀυτγαϊΐοηῃ. Οἱ {9 βυθίοεος γθ δανϑ ὯὩο 
Ὡθϑὰ ὑπαὶ ἐϊ ὈΘ τυιλϊῖθαι πῖΐο ψοῦ (866. οὐ οἢ, 
ἷν. 9); δἱ οἷ, ἰν. 18 [6 Αροβίϊδ ἐουπὰ 1ῦ ὨΘΟΟΒΒΟΓΥ 
ἴο ΤΟΙΠΘΑΥ͂ δὴ ἀγνοεῖν ; ΠΕΙῸ 8. ἃ ΣΟΟΌΣΤΟΠΟΘ ΣΔΟΓΟΙΥ͂ 
οὗ 116 πορὰ οὗἁὨ οοπῆντηδίίοη, 88 αὖ οἷ. ἷν. 9. ΤΉΏΘΥ 
ἴανα 80 ποορὰ, ποὺ Ὀοσαιβα [Π6ΙῸ 18 ΠΟ ἰηδίγυσίοη ἰοὸ 
δ ρίνοῃ, ποῖ Ὀδολυδο {Π6Ὺ 816 δΙγοδαΥ παιοηδιὶ 
(Βεναει), Ὀὰὲ Ῥορσαιβο, οὗ πρδΐὶ 'νὰϑ βιυϊῆοίοης ἴον 
ὑπο ἴο Κηον, ἐΠ6Υ (Ποιηϑοῖνοϑ δα ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 8 δ χ- 
δοῖ, Ῥοβίεἶνα σογίαϊ ΠΕ . ἰοὸ τὶϊ, ποῖ οὗἁὨ ἴῃς τοῆεη, ἔπας 
Ὀοΐπρ; αἰϊοροίμ ον ὑποογίαΐη, Ὀυΐ ΟΥ͂ δοῃιοίῖηρ αυϊῖθ 
αἰ γοπέ, πδτλοὶυ, [Π6 ΑΟΑΔΙΠΥ οὗἨ ἔδπο (Οουμίησ, ἔλθ 
βιυι ἀοηπθ 88 οὗὨ 18 αὐτὶναὶ---ὸ οὕτως, Ἰηβίοδα οὗ 186 
πότε. Τὴ ἀκριβῶς ποιὰ Ἰοαὰ υ8 ταΑϊΠοῦ ἰ0 ὀχροοῖ 8 
χίης οὗ {86 {πὸ ; τ τὸ 18 βοιποιῃΐπρ Βιιγρτ δίς 
(8 ἰυτη : γὲ ἄποιο ργεοϊβεῖη---ἰῆαι ὍΠ6 εἶπα σϑηποὶ 

ἈΑοοογαΐης ἴο ἴῃ6 οἷά ιοχἰοορσηαρίιουβ διὰ φοπογαῖ ̓  6 Κποπῃ  ᾿Ιπάρρα, ἰθὺ [168 ἱπ 110 παίᾳσα οὗ ἴδ 



ΟΒΑΡΤΕΒ Υθυαὶ 1-11. 

6486: ἴ86 (ΔΥ ἐδ ἰο δό ἃ βυγρτῖδο ἴἰο [6 πυ]9 ποτὰ, 
μος 15 Π0 ἀοσίιοτιτηϊηδιίοη οὗ (ἢ {{π|6--ΟἼ] οὗ [86 
εἰστιϑ οὗ 106 ἰἰπ|6θ. Τηΐδ ἰ8 Πρ! 16 πῃ (6 αἰδβίϊηο. 
ὕοη: ἃ8 ἃ ἑίοε ἐπ [9 εἰχδλ!ϊ} εὐ ἃ {ἰπλ6, ἰμ6γθ- 
τε, ὙΒοη [6 ΒΟΟΌΓΘ δῖ δϑίβορ, γοβϑίϊηρ πίίπουΐ 
αμο. [1 Ἰωβιοδά οὗ πιβῃϊηρ ἰ0 σαϊουϊαίθ ἀδίθϑ, γθ- 
φιτὰ [5 μβαὰ (δηὰ ἱπᾳυΐγγ ἀϊτοοίεα, 1 Ῥεῖ, ἱ, 11) ἰο [86 
ἐοῃβί γαίῃ οὗ [6 δἰσηῃδ (αι!, χνΐ, 8), (μ18. 16 ποῖ 
ἰουυϊἀάση, Ὀμὰὲ τεααΐϊγοα, ΕΥ̓͂ (Π6 υποογίαΥ οὗὨ [ἢ 

5:8, Τὴ ἀαν οὗ ἰδ [μοτὰ ἰβ ἃ βυποῆγιῃ οὗ (Π6 
Αὐἀγνοπξ, οἷ, ἱν. 1δὅ . Ὀυὲ [Π6 ἔογττηον Ἔχργοϑδίοη το ο8 
το ρεοιηΐηθηΐς [06 468 οὗὨ (Π6 Ἰπἀρσιηοηζ- αν, δηὰ 
δἰδη δ ορροβοα ἰο ἴδ6 ἰἰπ|6 ργθοθαηρ, 88 οὗ ργανδὶὶ- 
ἴον πἰσῃο, Τθδη ἴσο ἰδ ΤΩΔῪ ὃθ οἵ ἰοῃζοῦ ἀυναίίου 
(ἴλη ἃ ἀδγ οὗ δαγίδ, 80 ἴπαῦ ΟὯ6 δὴ ρδγοοῖνο ἰμδὲ 
ἰ(δ6 Αἀνοηΐ Ὀεΐηρθ (86 ἀαπη οὗ ἐπαὺ ἀαγ. ΑἸγοδαν 
ὅδ6 ΡεΌΡΠοί8 προ οὗ ἰ86 ἀΔγ οἵ Φοδονδ, ἰῃ ν᾿ ἰοἢ 
Ης τρδηΐ[εϑὶβ Ηἰπιβοὶ ἢ ἱπ ΗἰἾ8 Ὠἰνίηθ ρίονγ ; 206] ἱ, 
16: ᾿ἰ. 11. δἰ. 19 [οΥἹ (6 ΗοΌΓΟΝ δσταηροιηθηΐ ; ἴῃ 
(9 Ἐπ] ϊδηι ΒΙΌ]6, 14]; 15. 11, 12. Ζερὶι. ἱ, 1 
(Υαἱγ. : 2έοε ἐγαι, ἀϊεε ἐἰ4); ἘΖοῖς. χίτΐ, ὅ . Μα], 1], 
3,19, 38 [Επρ| δῖ ΒΙ 6: ἰν. 1, 8]. ΤῺΘ τϑίδγθηοα 
ἷα, ἱπάρϑα, Ῥαγῦ [0 μαγιϊουϊαι, Ὀγοϊϊτοϊ Βα ἰυὰρ- 
ΤΑδΏ(Β : Ὀαϊ ΤΏΟΤΟ δηα τηογο ἴ0 (9 σοποϊυκῖνα. πα] 
Ἰυάρτηθης, [Ιπ ἴΠ6 ΝΟΝ Τοβίδπιοπὶ ΟΠ γί 15. 6 

πο Ψ1]} ἀρρϑδδ ἰῃ [06 ἀΔΥ οὗ (Π0 [μοτὰ, 1 Οον. 
ἱ. 8, Δηὰ οἴση, Τιν 8 ἀν ΘΟΙη68---ΟΧΥΙΟΙΌΩ : ἀἋΑ ἃ 
ἐλὶς ἐκ (λὲ τιϊσλξ, 80 ἴὸ 8 κα ὰ οὗἨ (6 ἀδγ ἰῃ 2 Ῥοΐί, 
ἵ. 10: οἵὗὁἨ [86 [κοτὰ Ηἰπιθοῖῖ, λίαιι, χχΐὶν. 48 δπὰ [ἢ 6 
βαγα οἱ ράββαροβ; Εν, ἰδὲ. 8, χνΐ, 1ὅ ; ὡς κλέπτης 
ἰβ αϊϊ5 διγου ἷν τοϑυπηοὰ ὮΥ̓ οὕτως: " ἐπ δμοὰ α 
ΒΙΟΉΜΕΥ ἐδ σοηπθδ ; ΗΠΌΟΥΡΜΑΝΝ : δυοᾷ ἐδ ἰλδ πΙΑΉΠΟΥ ὁ 
ἐξ ὠπιῖπς (Ποῖ, ἃ8 Βενακι, πουϊὰ μανο ἰύ : δ0 (ἢ 
οἰϊοισίη υεγε ἀδείανο8). Τὺ δοπιθδ; ὑγ 6 ΒυάΘ πη 688 

[5 ποῖ προ ἱπ (δ6 ργοβθηὶ (ΒΕΝΟκΚΙ) ; ἐμεῦ τιϊρῃς 
ἴῶθδῃ : διεγείψ ακπὰ ἱπ ἰλδ πόαν ζωΐμγο; ἴῃ 8 ὈθεΐοΣ 
κε 69 ἃ ἀοοιϊηδὶ ργοϑοηΐ: διροὴ ἐδ ἐκ6 πιαμμεὺ οὗ 
ἡ, πἰϊδουὶ τοραρὰ ἴο ἴπ6 {ἶπη6, δβ 1 Οογ. χν. 8ὅ. 
[Αὐροδρ : “10 ἐβ ἰξ5 αἰἐγίθαϊα, ἐ0 οομ)6.) ἘΠΠΙΟΘΟΤΤ: 
“Ἰὼ ὅχοά πδίυσα δηὰ ριορῃθο οογίαἰηιγ,".-ὐ. 14] 
Τῖκ ὕσαγε οἵὁὨ ἴΠ6 {ἰποζ Β6οπι8 ὑο ὕ6 δὴ ἱβῃοῦϊα 986: 
δαὶ ἰπ6 ἴκογτὰ ἰθ ποῖ 8Ὸὸ πίοβ, ΤΏΘ δοιωηραγίθοη ἰδ 
δυϊκίηρ, δηὰ ἀσβοσθεβ (6 οοταΐηρ ποῦ ΠΊΘΓΟΙΥ 88 
δυο ἰπρ δυἀάθη δηά ὑποχροοίοα, θυ αἰθοὸ δ υῃ- 
πεϊοομηο, οι [γίηρ ἴον [Π6 του] ] γεϊηϊπἀοα, ρἰυηάοι- 
ἴωρ ἰδόῖὰ οὗὨ ἔμπας ἰο σοι ἐδοῖν Ὠοαγὲ οἰΐηρα, δι σὶρ- 
Ῥίησ ἴδαπι οὗ (παῖς ρμοβϑοββίοῃμβ (ΠΌΣΑ ΝΝ). ἴπ (ἢθ 
διοδωης Οδυγο ἔδοῦο ττῶ8 οοηποοϊοα πίϊ( (8 ὁοπι- 

: 

Ρασϑοη ἐἶα ποιΐοῃ, ἰδαξ (Π6 Αἀνοηὶ που]ὰ δίκα ῥ᾽] δοθ᾽ 
ἰα ὅν εἰρη, δηὰ 5[1}1} πῆοτὸ ργθοίβοὶ Υ οὐ Ἐδβιογιηίδς, 
δκε ἰθδ6 Ῥδϑβουοσ ἰῃ Ἐφυρί : ἴδῆσο ἴ86 Υ᾽ρί 8 ([ωμὰσ- 
ἜΔΈΤΙΌΚ δὰ ΦΈΚΟΜΕ, ἴῃ υυὔνεμανν), [Ὁ ἀόβοσναϑβ ἴὸ 
ὑς ποίοα, ΒΟῊ εἰοθοῖν 06 Αροκίϊο ἰπ ιἷ8 Ῥεθδοϊίηρ δὲ 
Ὑπβοδεδίοτιῖσδ τουδὲ βανο οοηπίοτιηοα 0 ἔπ6 ἐϑοῃδίο- 
Ἰοκίοδὶ ἀϊθοουτδοθ οὗ Ομ γίδὲ ἴῃ Μαὶὶ, χχίν. δῃὰ ἐπ 
ΕΠ ῬΑΒαδρῸΒ - (δουρὶ (Π6γ6 ἰδ Ὡ0 οανἱάθησο [ῸΣ 

21:0 5 ορίπιου, ἰδὲ ὕαὰ] μδὰ ρίνοι 86 οδθατοὶ ἃ 
ταθΒ ἀοοσαυπιοης, 

2. (Υ. 8) ὝἜοΩ δον δῖὸ βανέῃρ : Ῥϑδοϑ 
) Δ6.-Ὅταν γάρ πουϊὰ οχρίαϊῃ [86 

κλέπτης - ὅταν δέ πουϊὰ Ὀδ6 ἃ ἐταῃδίτοη ΠῸΠπιὶ κλέπ- 
τὴς 0 ἰδοὸ ἀσδογίριίοη οὗ ἃ ἴδἰδο ροϑοὺ: δέ ἰλὼ 
εἰκξοκε  ϑαρδ᾿ γἱάξρρδο! τωίρς Ιε ἰα υοδί ἰο ταραγὰ (9 
ἀεϑοστριοη 88 ροϊηρ [ογπαγὰ ὈΥ̓ ἀϑγηάθοίομι, δὰ 88 ἴῃ 
ἈΞ ΤΕΥῪ ἴογια τοργοβοητίηρ (ἢ6 δσ 668 οὗἩ [56 00- 
σστεῦοο, ἔϑάεπ ἐλεν αγόὸ δαγὶη---ἰῃ 666 ἴοτ ὙΒΟΠὶ 
Κὶ ΟὐΠΠ68 Δ8 ἃ (ἰοῦ, [56 υὐροά]γο-πνϊ ἀοα, [ἢ 6 ΡΘΟΡ]Θ 
πθῸ ματα πΠ0 δυριϊασίίης ΠΟρα (οἷ. ἷν.) ; ΟΠ ν διϊδηδ 
86 Ῥεορίθ οὔ πὸ βοΐ, ἀΓΟΉΒΥ 5] απ οτίησΒ (ν. 4). 

᾿ ὑτῦεΣ ΘΓΊΠΘ᾽ ΟΥΘΘκ νεὶης ἘΞ ΤΑΣ μα ον δε στα 
41 α ἴχιίᾳ" ἐπ ἰκε πίρκί δὸ οοπεείλι.--ὔ. 1, 

δ 
«---τῷ 

ὙΠῸ Πυγηδῃ ἰιοαγὺ ἸΟΏΡΒ ἴὉΡ ρόδο; δυῖ, ὙΠ οΓ ἱξ ἰ8 
ὩηγΘοΟποἰοα ἴο αοα, τότ ἰδ 1.118. 0861} ἴῃ ἰγοαῦβοα 
ΟΥΒ ΒΟρ68 δηὰ βϑι}ἰδηοθθ οὔ μϑϑςθ, Ζογ, νἱ. 14; 
Εζοῖς, χὶϊ, 10. Ῥδασε, απ α δαζείψ πἰιῃους ἀδῃ- 
δον," 80ὶ}, ἐστίν. Ιὴ [86 ραββασὸβ Ἰυδὶ οἰϊοὰ ἴτοια 
[26 Ῥτορβοίβ Γ3" ἰβ ποῖ δα άδθαὰ, Ὀυΐ ἴῃ 16 δορί, 
Πδαΐ, χὶϊ, 10, δπά Γγοαυοθηῦγ, (5 ποτὰ 8 Ν6]} ἐγδηϑ- 
ἰαϊϑὰ Ὀγ ἀσφάλεια. Αἱ {{π|2ΐ γΟΥῪ {ἰπὶ6 ΠΟΥ 8.6 οἢ 
6 ροίης οΥ̓ ἀοδεγασίίοη, ΒΟ σΟΠλεΒ ΟἿ {Π 16 88 ἃ 
βυάθη ἰπίηρ (οοπιρ. Κ6 χχὶ, 84); δὲ ἐσαναὶῖ 
(ὠδίν ἴον ὠδίς, ΜΝ ΊΝΕΚ, ἃ 9. 3. ῃοὶθ ἡ: οὐ μή, 85 ἰδ 
οἰ. ἱν, 1ὅ, ὙΟΥΥ͂ δυϊα]6 8 (ῃ6 οὐμηραγίβοῃ ἴο ἃ 
πολ ὙΠῸ} οὨ ἃ, ἀπά ἰπ (86 Ῥγορμοίβ 1 ΓΘΟΏΓΒ ΓΘ» 
Ῥοαί αΪγ, 18, χἰϊὶ, 8; χχὶ, 8; χχνὶ, 17. δον. νἱ. 34, 
δὰ οἴδη, 786 ροϊπὶ οἵ οοπιρατίϑοῃ ἰΒ (6 βυάδάσῃ, 
ἱπον δ ]5 οσουττοηος οὗ πὸ τοπαϊΐηρ ραΐπ, (δ τηοῖν 
ὯΔ] δηρυΐδῃ ; 4180 ρογΐδρ8 (ΟἌΕΥΙΝ, ΕΙΚΟΚΕ): ἴδιας 
ΠΟΥ Ὅδαν πιιΐη ἐποιηβοὶνοθ ἴΠ6 οαυβθ οὗἁὨ {πον βοι- 
ΓΟ : Ὀυΐ ποῖ (Δ6 δε  εττε του]ὰ μᾶνὸ 10) [Π6 ἴπε- 
ταΐθθη06 οὗ ἴΠ6 Αἀγνοηΐ, οὐ 186 στουπὰ {πιδῖ ἃ Ρεοξ: 
ὩδΔηδ ΜΟΙΏΔΕ ΚΠΟΥΜ, μοὶ ἱπάθρά (Π6 ἀδὺ δηὰ δΠουγ, 
θυ γοῦ 106 ΠΟΑΓΏΘΒΘ Οὗ ἱπῸ γογίοά, Τῆαὶ ἰ8. ηοΐ 
δὶ Ῥδὺ] πουϊὰ Πδτα δι ρἤδβῖζο, Ὀυῖ, θη (Π6 οοῃ- 
(ΓΑΓΥ, ᾿Γ  ΑἿἾΥ πηθὴ αἴ ἴ0 Ὀδ Γοργοβοηϊοα 858 ἱβκϑῃ 
ΑἸλοζοῖθον δῦ ὈΠΑΡΓΑΓΟΒ ; (ΠΟΥ τηρεῖ Καον (πδὺ ἰΐ ἰδ 
ἀπδνο Δ ]6, ἃ ᾿ἰπ{16 ϑοοποῦ οὐ ἰδίου Ὀυΐ 186 Ὁ ἀο 
ποὶ ὄὐϑῃ {Πϊηκ οὗἩἨ {86 πηδέϊον, ἰὸ 118. οὐ. {θη βυά- 
ἀθηΐν ; τιογοουοῦ, ἴΠ6 5| 618 οἱ παγηΐη σ᾽ ἀτὸ [Ὸγ [Π6Πὶ 
88 ἱἔ (ΠΟΥ ποιὸ ποῖ, {Π| οὗ ἃ βυάάςφπ ἰξ Ὀδοοπιο8 
ΤΠ οὶ (δαὶ ΓΠΕΥ πογα Ὀγορηδηῦ τῖτ!) ΠΟΙ ΟὟ 
γαίῃ. (ΤῈ6 νίονγ οὐὗἩ ἴῃ ατγθαῖκ ἰανογργοίογ αἰθὺ 4065 
ῃοί αἰδον ἴγοιῃ {1|13.) ΤΏ6 ἤχυγο ἰβ ἀρρ!!οἀ ἴῃ 8δῃ- 
οἶμον αἰγθοίϊοη, θη υὑϑοὰ (0 ἀδρίου ὑπ ραῃρβ οὔ 
[Π6 Ὧν Ὀἰγτί τὶς (μοῖρ ἐβγόγδαῦϊο ἰβθυθ, Φοἢη χνὶ, 
21: [μκΚὸ χνὶϊ. 88.} 

8. (γν. 4, ὅδ.) Βαϊ γο, Ῥτοϊῶτγθῃ, δῖ τοὶ ἴῃ 
ἀαυῖζη 688, ὅο.-- ΚΣ, ἴῃ ΟΡροϑιίο ὕο ἴποβο ψῆο ἃγὸ 
βαυΐηρ Ῥοδοο, ὀγείῤγεπ, Ὀϊοββοὰ βοοίοιυ 1 ἐστέ νΊ ἢ 
οὐκ, ποὺ μή, 18 ὩΘΟΟΒΒΑΡΙΥ ἱπαϊςαϊδνο. Ηθ ἀοοβ ποῖ 
οη͵οΐῃ, αὶ δβϑογίβ, [Ὁ 8 8 Θοτ ΟΥ̓ ΏΣ ΘΠΟΟΌΓΑΡΟ- 
Ἰηθηὺ : Ὑ6 δ[6 ἷἰπ βιυοἢ ἃ ρμοεσἰιίοῃ, δηὰ ἰπδὲ ὮΥ̓͂ ἃ 
Βινίης τὶρῶι, (πὶ γὸ ἀο ποῖ αν ἴ0 ἴδδν {Π|6 ἀδὺ δὲ 
ἃ (ἰοῦ; γ0 δῖ ποὺ ἐπ ἀδυίζῃθββ, μο]ὰ ἰδβὶ, δἱϊηρ. 
Ὧξβ ὙΤΕΤΤΕ δπὰ οἰἴμοῦβ σΟΥΤΘΟΙΪΥ : [ 15 Ὑτοηρ 0 υἢ- 
ἀοτδίαηαά ΟΥἩ ἀΔΥκ 688 ΤῊΘΓΟΙΥ͂ ἃ νϑηΐ οὗἉ ἰμιο!]οοία δὶ 
Ἰηβίρις, ΟΥ Β' ΡΙΥ͂ τπογαὶ οογττρίίου ἴῃ Ὀγβοῖίοθ : ὈΟΙᾺ 
8169 σοῦογο (Ὠγουρῃουΐ ἴῃ πὰ οα86 οὗ ᾿ἰχεῦ δυὰ 
ἀαγκηοθα, Υὸ ὃδθὸ ποῖ ἱδπογοίΐῃ, ἵνα. 18. ποῖ 
θαυ ναϊδηὶ ἐὸ ὅν 6 ὈΤΈΠῚ ἸΈΒ5ΤΕΕ δπὰ ΊΙΚΙΝ- 
ΒΟΝ], ποὶ ονθη ἴῃ Ἃδ). ν. 17 ; ἰπβουρῇ ἴῃ ἴπ6 Οτθοὶς 
οὗ ἴδ Νὸν Τοβίατηοηΐ ἴῃ6 ἰάςα ΟΥ̓ ΒηΔΙ ΣΟΥ͂ ἈΡΡΟΑΓΒ ἴο 
06 βοτηονιδὺ ποροηθὰ (ὙΊΝΕΒ, ἃ ὅ8. 6ὶ, ἴτ 8. γοΐ 
ΘΥΟΓΥΏΘΓΘ ργοϑοηΐ ἰπ θ0η16 ἀορτοθ Ηρτο ἰῦ ἀ068 
ποῖ, 88 ΤΌΝΕΜΑΝΝ ΒΌΡΡΟΘΘΙ, ἱπάϊοδία {π6 Ῥύγροβο οὗ 
{Π6 Ὠῖνίηθ ρυηΐβηπηρηῦ, Σ Ὀαϊ, 89 ΗΌΡΜΑΧΝ ΘΧΡΓΌΒΒΟΒ 
ἰς, (αὶ 1|ὸ νεῖ ἰπ ἀδυκηθθθ που ὃ6 τοαυϊνθαὰ πῃ 
οτάον ἰ9 βοἢ ἃ Βυγρτίθο ;.--οξκ ἸΈΤΤΕ : ἴῃ οτγάοῦ ἴο 

4 [Εχμιζοῖτ: “ Εἰρήνη ὈοΙΟΚΘΏΒ 8π ἐπιψασγὰ σοροϑο δηά 
δοσῃτῖν ; ἀσφάλεια, ὦ, δυσοτιδαθ δηὰ πβαίοίν τ δὲ ἷ9 οί πίοι» 
ἔογοά πΊἘὮ ΟΥ̓ ΘοΟΤαρτοσηϊθοὰ ὈΥ͂ ουϊγασὰ οὐδίβο}68.᾽""---ὦ. 1..} 

ΓΓΙαΙκο᾽Β ποσὰ, ἐπάθοα, 18 ζωογονήσει ; Ὀὰϊ ἰπ ποὶ πον 
οὗ ἴο δῦοτο ἰοσχίβ ἰβ ἐποτο, 1 οομοοΐϊτο, ἃς 
Βι ΣΙ ΟΕΥ βροιϊίηρ, ἰο [89 πιοῦν Ὀἱγίμ, Ὀὰ  ταῖμοσ ἴο 6 ὁχρθ- 
σίοτιοο οὗ 80 τοραποταίθ---ἴο [Π6 Ὀϊ]οοθοὰ σϑδυ]ὶ οὗὐὈἨ ΟἸ τέκοι 
δοῖτον δὰ 861} .-δαοτίβο6.---(-. 1..] . 

ΣΓΑΤΡροδυ: “ὙΠῸ ΡΈΓροες ἴα [86 Ὀἰνΐπο ἀσταπροτηουῖ : 
ἴοτ στ Οοἂἃ 81] Το [5 τὸ ἢ "Ὁ ΕΣΙΟΟΤΥ: " 17}9 

οοπίοπηρ]αἰοά ὃν Οοά ἱπ ΗἾἶπ τηοσοῖα] ἀἰκροπιβείί σα 
ἱπιρ ἰοὰ ἱπ οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει... ΤΆ τλὴν Ὅ6 ἀου θα, πον» 
ούοσ, ἩδΒοίδος τῸ ΔδνΟ ποὶ ὮΘΙῸ θοτὴδ ἔσβοο οὗ 8 ΒΟΟΟΠΔΥΥ͂ 
ἴοτοο οὗ ἵνα (606 οἱ ΕΡἢ. ἱ. 17), 180 ΘΥΘΏΓΠΑΙ ΟΟΠΟΙ ἈΠΟ Β 
ῬΟΐδς ἐπ θόσοὸ ἄσβτοῦ ταϊχοᾶ ἢ Ἡἰτἢ δηᾶ ορϑοσυίης π6 ἰάδα 
οὗ Βηδ  ν ; σοταΡ. ποῖου οἱ 68), γν. 1). -ὠ. 1ὼ} 

τοῦθ, δ 



δά ΕἸΕΞΤ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΤΗΕΞΒΑΓΟΝΊΑΝΒ,. 

δανο γοῦ ονογίδιεοη .--ᾷἶς πουϊὰ 6 10:6 πη θη] οπαὶ 
θΌΓροΟΒα οὗὨ Ὀοΐηρ ἴῃ ἀΑΥΓΏ688 ; ΘΟΏΏΡ. εἰς τό, οἢ. 1], 
16. ΤὨοτγοίογο, ούθη ἱγ 116 δ ἀοθα οοτὴα βυάάρη- 
ἴγ, 81}}} ἴ6 Ὀτΐησϑ ἴὸ γοὰ ΠΟ ἰθιτῸ ΟΥ 1088 ({Π 6 ΓΘ 18 
Βοιη] δὶ ΟΥ̓ ρτοδίον ουηρδϑ]8 ἴῃ ὑμᾶς, ΟΥ̓ΟΡ ἀρδὶηβὶ 
1809 ΒΟΟΌΓΟ οΟμ68 οὗ τ. 8, ὙΏΘΗ, 88 ἰῃ 8 Βουῖθϑ οὗ 
πὑἰποΐαὶβ, ἰδ ΔρΡρθαγβ ῥγοῖῆχοιϊὶ, "' γοῖ 106 Ὑαϊίοδη δηὰ 
δίηδὶ τωδη βου ρῖβ ΓΘ [ῸΓ [6 ΘΟΙΏΤΩΟΙ ῬΟΒΙΓΠΟῺ Δ ῸΓ 
ἡμέρα). ΟὨΪΥ οὐ δΒιιοῖϊ ΔΒ ἈΓΘῈ ἴῃ ἀδγκηθῶβ ἀοε8 {ῃ6 
ΔΔΥ ΟΟΙΏΘ 83 ἃ ἰμϊοῖ: ἰ0 8 ΠΟ ἸΟΏρΡΟΡ βαϊὰ : ἐδθ αν οὗ 
ἐδε Σογά;; πον γοῖ: α α ἐλῖεῦ ἴπ ἐδ πἰσλέ; Ὀδοδυβ6 
ὩΟῪ ἴῃ ἀΔγ ((Π6 ἀαγ οὗὨ ἰΐα Τοτά, ἰὰ 18. ἐγ) ἰβΒ μυὶ 
ΒΙΓΊΡΙΥ 88 (6 ἐἶπγα οὗἁ ᾿ἰρῷν Ὀτγοδικῖηρ ἰπ οἡ {Π6 ἀεγίκ- 
Ὧ688 (ΠΟΥ ΑΚ ἈΝ). Τη6 τατίουϑ τοδαΐηρ ὡς κλέπτας 
(μοῦ οοπϑιτηρὰ ὈΥ͂ ἴπΠ6 ϑιπαΐ(.) ροοδ ἑαγίμου. Ἃκο- 
τιῦϑ, ΠΆΟΌΗΜΑΧΝ, δὲ ἮΝ ΕΊΤΕ, Εννλιν, ἴδνογ ἰδ 88 16 
τόσο αἰ υΪ τοδάϊηρ, τΠ6 δοη86 Ὀεΐηρ (ὨΣ Ἦ Εττε), 
ταῦ τΓ86 ὕπια οὗ ᾿ἰχὶις, τυ ρ δας γα δηὰ σὶρηῦ- 
ΘΟΌ3ΠοΒ8, οὐουία δ τπίονοθ, ὙΠῸ ΡΥ {Π6ῖρ ἰγαᾶὰθ ἴῃ 
1Π6 ηἰρις. Επτλιρ : Οη γοῦ [86 ἀδΥ πϑοὰ ποῖ ΘΟπιθ, 
88 Οα ἰΐοβθθ ὙΠῸ ΟΥΘορ ἱῃ {μ6 ἀδγῖς, 85 ἱἢ γα γουΓ- 
βοίνοϑ στ γὸ ηἰρμι]ονίηρ ἰδΐονοβ, τορὈΐηρς αοὰ οἵ Ηἴΐ8 
εἰ[18. ἀπὰ Ηἰβ ρίουσγ. Τη6 νατϊδύώοη, βονθνοῦ, 18 ἴ00 
ΖΘΠΘΓΑΪ πορθοϊοα ὈΥ {9 ΟΥΠΟΓ ταδηυδβογίριθ, νϑῦ- 
βίοηβ, δῃὰ Ἐδίποσα, δῃὰ ἴ16 οὔδηρο οἵ {86 {πουρῆϊ, 
{Κα νῖβο, ἰ8 ἴοο δογιυρῖ, ἴὸ Ὀοΐωρς ΟΠΙΥ αἵ νγ. δ δπὰ 8 
ἐπαὺ τὸ Βπαὰ ἴῃ ὑγαποϊεϊου ἔγοτῦ [Π6 ὨΔΙΓΟΥΘΡ ἴ0 [86 
πίῖάον οοποσρίίοη οὗ ἡμέρα. ΤΊ τοδαϊΐηρ '8, ὑῃθγο- 
ἔοτοα, ὑγορουυ τοὐοοϊθα αἰδο Ὁ ύνεμανΝ δῃὰ Ηοσ- 
ΜΑΝΝ.--ἘΥ (ΠΟΟΥΙΥ 4}1} [186 υποΐαὶθ ρῖνο γάρ), οοῃ- 
Βνιηδίογσυ οὐ ἐπ μγουΐουβ πορϑιῖγο ὈΥ [ἢ6 ορροαὶϊθ 
Ὡρπητο ἀφοϊαγαϊίϊοη : 841} γὸ τὸ βοὴβ οὗ 1ἰρῆηϊ. 

6 ἰδὺ8 ΟΧρτοββοθ ἢἰἶδ οὔθονίηρ οομἤάοημοθ ἴὸ 8 
οἰυγο οοηγοτοὰ πὶ δυο τΟΠΟΡῺ] αὐ! οῖκη688 : 
Υο δῖθ 80 ἱπάθοϑᾶ οἡ [6 δϑϑυσηϑὰ θγοιἶδ68 ; Βα  ἢῖ8, 
Θηίογοὰ ἰηπΐο ἃ οοῃάϊίοη οὗ δαϊναίίου : τθουρἢ 8.}}} 
ἀοβοεϊοηϊ, δὰ ἰπογοίοσο ποὶ νἰϊδουΐ πϑοᾶ οἵ ἔγθβ 
ἱποϊϊοιηθπΐ (ν. ὁ 864ᾳ.). ΒΟΏΒ, 23, ἰΘ ἃ ΗοὈτγαίβσῃ, 
δἰ οἰ γίπς ποῦ σπου [86 ἴδοι οὗἨ Ὀοϊοηρὶπρ ἴο, Ὀυὶ 
ἀοβορηῖ, ἃ ΒροΟοΙϊῆς παΐυγο : γ80 ἤτομι Πρ ἤδνα ἐΠοῖγ 
118, μυΐθ χνΐ, 8. Φοδη χἱὶΐ. 86 (οορ. Μαϊιὶ, υ]}}. 12, 
δοηδ ΟΥ̓ ἐλὲ ἀρὰ ἐομὲ ποτ ἱπάθοὰ ἀδθρθηθγαίθ), 
1λρὶνν 'ἰ8 Βροίκδῃ οἵ ἰῃ δηοίθον δρρὶ οδιϊοι ἰὴ [Π6 Ρδ1- 
ΔΌΪ68 οὗ ἐμ6 νυἱγίηβ, δπὰ οὗ 116 βοσυδηΐβ ὙΠ| {Π 6 ῖν 
Ἰδρθ (Μαῖὶ, χχυ. ; [π|κὸ χίϊ, 8δ).--͵-Ο Απὰ ποῦ οὗ 
ΔΥ ; ἃ βιγθηρι ῃοηΐηρ ΒΥμοῦγτ, οοπηθοϊθαὰ τ] ἢ φῶς 
8|50 αὖ Φόδη χὶ, 9, 10 : οὐδὸν δραίηδι ἱρῶν δὰ ἀδγῖς- 
688 (ολέαδηνμδ). [Ιὑ 8 ποῖ ζΘΏΘΓΔΙΥ δακοὰ ΠΟΤ 
1Π6ῈΘ ΒΥΠΟΙΥΙΙΒ αἰδον, [{ νι} 6 οογγθοῦ 0 ΒΑῪ ἐπὶ 
ΔΥ ἰδ [16 πη6 οὗἁὨ ργδυδιϊϊηρ ρῶς, ηἰραῦ 1π6 ΠΟῸΓ 
οὗἨ ἀλικηθ688:; ἰἤυβ Ἰίσῃι βάρ: ἀδυκηθθβ ἀθποίθ ἐδ 6 
πδίυγο οὗὨ ἰΠ6 ἀἰϊδροδίϊίοη, ἀΔΥ δηὰ πἰριῦ 1Π6 ΟΟΥΤΕ- 
Βροπάϊηρ ουϊναγα οἰγουμηδίδηοοβ, ἴ86 τυ] ρ ῬΟΎΤΘΓ, 
Διὰ 80 οἰδηον [86 Κίηράοται οἵ ᾿ἰρῃϊ (οὗ Βρί νυ] ἀἶ8- 
οἱρ! 6) οὐ 186 ἀοπιϊηΐομ οὐὗἨὨ ἧἀδτκηθάθ (οἵ Ὁηροα!!- 
1688), ΑΟΘΟΙΡὨρὶγ, ἩμοσΘ [Π6 ἵπηθῦ τηδῃ 8 ἰῃ 86 
Ἰίχῃι, ἔθοσθ αἷϑδο ἰ8 ἃ πακοί 688 ϑυ δ 0]6 ἰὼ ἐδ 
ἀοχαηϊπίοι οὗ Ἰ᾿ἰρῶς ἴῃ Ὀγίχας ἀν; Ὀὰϊ τβοτο ἴῃ ἀκηκ- 
Π658, ἔπογα ;Ὧ6 866 }8 880 [86 πἰρεῖ, ἃ ἀδτὶς θην γΟῚ- 
τηρηῖ, Ηρδγο τὸ δύο [ἢ 6 ἐγδηβιι οι ἔγοιῃ ὑπ6 ἀδΥ οὗἁ 
1π6 [ογτὰ (γ. 3) ἴ0 ἀΔΥ͂ ᾽ι: ΘΏΘΓΑΙ. Μογθονον, {{10 
ἀδγ οὔ (δ6 Ι,οτὰ ͵5 ϑββϑῃ δ! Ἰρῃΐ, Ὀοίογο τ] οἢ ΠΟ 
ἀμ κηθδβ οπάυγοβ (Οὔ ΝΕΜΑΝΝ); ἰδ Ρυϊδ ἂῃ δπὰ, δἱ 
Ἰδαϑὲ, ἰοὸ 18:6 ἀδγίζηοββι ΤὍΏδ οοπιϊπυουβ βία οὗὨ ἀδῪ 
(χρόνος) ἷβ ὉΥ ἴ06 ἀδΥ οὗἩὨ ἰδθ 1ογὰ (8 καιρός) 
Ὁτουρηῦ ἐο ᾿ἰϊ8 σγονγηΐϊηρ ΘΟὨΒΌΠΙΓαΔίΙΟηΏ. ΟἾΪΥ [16 
ΤΏΔΏ, ἯὮΟ ἷ8 ἃ 80 οὗὨ ΟΔΥ βΘΏΘΓΑΙΪΥ, σὴ οχροοὺ ὙΠ} 
δουηοτῦ αἰβὸ 1:6 ἀδγ οὗ {86 Ιογὰ, πηϊοῖ 18. ΒοΙ ρέα] ἴ0 

κι [ὑ 

ἘΔΧΝ, 
ᾶ ἡμέ . 8ο Α. Ὦ. ΞΕ. Ἑ. σ. ψυ] Φ ἅἄτζο. Τὰαςπο 

ἐδ ἢ Ἀμέραν . 1.) νὰ 

[μαῦ, ἴῃ τ οἷ ΘΟὨ 88 [Π6 πηεΐαγθ ΟΥ̓ [Π|6 8005 ΟΥ̓ ἄγ, 
ἴῃ. οὐίαἰηΐπρ {Π6 νἱοίοτγ.---ἶ) οόἄ ἃτὸ ποῖ οὗ εἰ ρΒῖ, 
ἄς. ; νὰ ΟΠ γι βιίδμϑ σΘΙΘΓΑΪΥ : [6 ΑΡροϑίϊα ἱπεϊυ θα 
ΒΙμβ ΙΓ πίῃ τΠ6τὰ (ἐστέ, Ο.᾽ ἘΞ Ο.., 15. ἃ οοηογτηδέΐοῃ 
[1ὸ 16 ἐστέ οἵ 1ῃΠ6 ταὶ οἶδιι867}. {Π|6 σϑηϊῖνο ΠΟΥ 
ΘΧΡΓΘΒΒ6Β, δοοογάϊηρ ἰὸ ἰῃ6 ατγθοκ ἰάΐομι, Ὀο]οπρίης 
ἴο πἷσην (16 τυ της ἀδγ ἢ 658) ΟΥ 1ἴ0 ἀδτίζ 685 (ἰῃ ΟἿ 
ἵπηον παΐγ6): οορ. ΓΊΝΕΒ, 8 80. δ; 1 Ὅον. νἱ. 
19. Ἠοῦ. χ. 39. 

4. (ν. 6-8.) ὅο ἴδοςι 1ο᾽ Ὡ ποῖ 8196}, ἄε.- 
θη ἷβ ροοὰ οοπδάοδηςο: Οοα λαδ νοισλί δα τον Κ 
ἐη ψοι, ἮΘ ΠΟῪ Γγοβίβ {Π6 ρονογίι! ὀχμογίδιίουη : ζο: 
τι8 αἰδο, ἰΐοη, ποί δίεερ (ἘΝΙλιἢ : ζαϊΐ αεἰεερ) ΤΏΟΓΟ 
8 ΘΟΥ Δ ΠΥ, ἀηαὰ οποουγοροιηθηΐ ἴον [Π|6 γδάοσς, ἴῃ 
ἢ͵8 ἱποϊυάίηρ Ὠἰπιδοῖῦ πὴ ἐποῖη ἴῃ τη8. ΟΥ̓ τ|6 
8166 0 οὗ δἷῃ Ὧδ ΒρΡΟδΙΚΒ αἰϑὸ 'π ΕΡὮ. ν. 14: {ΠΟΓΘΌΥ 
ἀσηοίπηρ, [Π6 Βυμνρίϑη, ἀ0}}, οοηΐυβοα πδίυγο, ὑπει9- 
ΘΟΡΌΌ]6 οὗὨ νῇὰιαὶ 'ἴ8 Ὠϊ νπο, ἰμαἱ δγοηῦ ἴοὸ δα  γαϊ] ο : 
88 ἶν ἰ ἰουπὰ ἰῃ ἐΐε γε (οἰ. ἷν. 18), ἰῃοδα ποῖ Ο):γ]8- 
(ἴλη, 1πΠ6 οὨΠ]Πάγθη οὗἁὨ ἀδγ Π688.---ΒῈϊ 1οὲ τι τ δίο : 
γρηγορεῖν, ἃ Ἰαῖοῦ πογᾶ, ἰοστωθα ἔγοπι ἐγρήγορα, 88 
στήκειν ἴτοΙη ἕστηκα, ἮΝ αὶ 'β8 τηδδηὶ ἰ8 οἰ ΘΑ  Π 688 
οἴ βρί τί, 186 ἴγοβῆποϑθ οὐὗἁἨ {πὸ ϑῃδγροηθὰ βθηβο, νἱρὶ- 
ἰδῃὶ νγαϊτίηρ ἴον (6 Ἰνογὰ, οἰγουΒρ ο 0 ΟΥ̓ΘΡ ἀραὶμεὶ 
{Π6 ΘΏΘΙΩΥΊ -Απὰ ὍΘ ΒΟΌΟΘΣ, 15 [αΌ ΠΥ ἰοϊποὰ 
Ἡἰ0}} πιο  ] 688, } Ῥεῖ, ν. 8, αῃὰ οἴθρῃ. Α8 ἴη- 
τοχἰοδίίοη ἰῃ [86 1ἰΟγαΪ 86η86 ἀΐξροϑοβ ἴο δθθῃ, ΞῸ 18 
ἐς ποῦ υηὰογβίοοα ἴῃ ἃ σοι ρΓαμοηβίὶγα βρη Ποδ Ί Οη. 
ΤΉ ἱππαῖθ ὙΘΑΙΠ6Ά5 δηα 8 3 ΠΠπ688 οὗ τπ6 69} οὗ 
1186] ἱποὶϊπὸϑ ἰοὸ ἀγονβίποθβ (Μαῖί. χχνΐ. 41); ἴμοτθ- 
ἴοτε βιου]ὰ πὰ ἀνοϊά πῆδὺὶ νοῦ ὰ γόνα ἃ ἴῃ ἴἢ9 
συλ οὗἨ Βοϊ διαροί(οιίΐοη, δηὰ οἵ ἴδυ8 ἀρργανδῦῃς 
{8 ἰοηθηου. ΑἸγοδαῦν ΟΗΥΒΟΒΤΟΝΜ ΓΟΙΏΒΓΚΒ ΟἹ ἐδ6 
ΟὟ ΟΡ β[ἀ: ΒΟΌγΙ οΟΥ 18 1π6 δυρτησηίαίίοη οὗ πϑιςοἢ» 
[}Π688.--- ἘΠΟΣ---ΟΧΙΘἢἋ8 ΟΥ̓ νΥ, ἢ, 8, Δηἃ σου διττὴ 
ἴΠ6 ΒυΠΙΤΠΟΠΒ Οὗ Υ- 6 : ὑγΌΪΥ ἰδ ὈΘΟΟΙΊ6Β ὉΒ ποῖ, ἴο ἀο 
88 (Π|ὸ ἙὨΙ]άτοη οὗ πἰριῖ, Ιἢ ἴΠ6 πἰρῃν {ΠΟῪ 8|6 ῸΡ 
δηἀ δγὸ ἀγυηβοη : ἰ;6 ᾿αἰἴον γοϊογστίηρ ἴοὸ ἰΠ6 ουδίοσωῃ 
οὗ ποοσίῃγηδὶ βγιηροδία. [1 18 ἴοο (αγ-[οοποα, τ ΠΘῺ 
ΚΟΟΗ δηὰ ΗΌΣΜΑΝΝ που]ὰ ΠΡ ἫΝ ἼΠῚ Ὀπαογαίδηὰ 
1π6 ηἷἰρῶν ΟὨἹΥ δρυγεαίί νου: ἩΜζὴ ἑλοκα τὐἂο εἰεδορ, 
απά σεί ἀτίης, ἐξ ἐς πίολί; πο: πίθη ἷξ 18. πίρῶς, 
{Π6} ἀο 80: Βινοει,: α αἷδ αὐλοντεηί. Βυὶ, οὗ 
σοῦγβο, Ἡΐδὶ 8 βαϊὰ ἱπ 186 βγδὶ ᾿ἰπϑίδποθ 1 γα 5 
Τηθδηῦ 88 ἃ δβδ᾽ηἶϊο : ἩΠΘγΟ πἰρηΐϊ δυττουηὰβ τῆ δι, 
{ποτ ΠΟΥ δυπῖ, δηὰ ἰηάυΐγο (μοῖρ ἀ0}}, Εἰ αρ8Ὰ 
[ΘΠΔΘΙΟΥ͂ ; ΠΗΥ͂ ΠΊΟΓΘ, ΤΠΟΥ͂ ΤηΔ 6 ἴΠ6 ΟΑ56 61}}} ΤΟΥΙΒΘΟ, 
ὉΥ͂ Ῥγδοιίοοβ πλοῦ βυθ)θοῦ ὑπο πλ ΤΟ δῃὰ τθοσῸ ἴο 
1Π|6 ῬΟΤΟΡ οὗἨ ἀδγκηῃθ88.---ΒῈἙ 16ἴ τ8, 45 ὈοΪοησὶπῃ 
ἴο ὑ6 ἀδν, πόσα 1 ρ ιν τι] 65, τα Κἰηρ ἴῃ αΔΥ ἴονσα 
106 στοαὶ ἀδυ, ὍΘ ΒΟΌΘΣ ; Πογθ, οὐ ἴδε 46 οἵ ἐπ 
Ροβίεἷνο ὀσχπογίδιϊυῃ, {Π]8 ΟὨΪΥ 18 γεροδιίοά, θοῇ ἐξ 
ἷ8. ἰπουπηθθηΐ ΟὨ ὉΒ ἴο ἀο, ἰεδὶ γὰ ἀορεῖνθ ουγβοῖνοθ 
οὗἨ παι Ὁ] 688.--- ἘΓΑν ΩΝ Ραϊ ΟὨ; ὑπο πο πδιϊοἢ 
ΔΙῸ αἷἶδο οἱοιμοὰ : [Π6ῪΥ ὙΠΟ ὅγὸ οδι᾽ ϑὰ ἴο [6 οοηθὶοξ 
δῖο οαυἱρροὰ πῖζῃ ἀττηοσ. ΤῊ ἰηπδγά, ὯΔ 
Ῥτοραγαϊίου ἰβ ἴπ6 πιδίῃ ἰΐηρ ; Ὀασὶ {πὶ ἴτρ6}8 ἴὸ 186 
186 οὗ 86 τἰρῃς τλθδηθ, ΑΒ ὑΐο86 νῆο αν Ρυΐ οἱ, 
ἃο., τὸ βῃουϊά βῃῆιη ἰπιοχιοδιίου, ποῖ αἰ} 68. τὴ 6 
δοιθαίδηι. ΤῈθ ΟἸ τ διΐδη, Τα οὰ ἴο ἴΠ6 ἔρπν οὗ 
[αἰ (1 Τίπι, τἱ. 12), τπυυβὺὴ 08 Γοαν [ῸΓ δβββ}8, δὰ 
Ὑγδίοἢ 88 8 βοι ἀἷθὺ αἱ ἷ8 ροϑί. Τὸ ρυΐ οὔ ἴθ πον 
τη (Ερὴ. ἦν. 24)---ἰῃθ νοβίυσθ πθῖο ΘΟΠΙ6Β τοῖα 
ΔΌΟΥΘ, δηὰ, τοτηδ πἰηρ ποὺ ΟἹ (ἢ6 ουϊδἰάα, ΕἸ! οντα 
ἀρ ἴ86 οΪὰ παΐυγο (1 Οον. χυύ. δ4)---ἶἰ (ῃ8 δᾶτλθ ἐμῖ πος 
ἃ ἴὸ ραΐ οὐ Ομ γῖδὶ (Βοπι. χὶ. 14. Τμδὶ ἰβ 8 
δἀοτημηοηῦ, ἴμ6 σονογίηρ οὗ δΐ8 πακθάῃοβϑ, ἰῃη6 σοῦ δ 
οὗ τἰχιιθουδηοδβ (15, 1χ'. 8, 10). Βυϊ, πίιν τοῖος. 
6Π0Ὸ0 ἰο {π6 οοπβίοι, ᾿δ 8 ἷδ δύτοῦ (15. 1ἴχ. 17 - 
Ἐοτω. χἰϊὶ. 12. 2 Οονγ. χ. 4: δηὰ ββροςί ιν, [Ὁ ἀὁ- 
ἰ4118, ΕΡΆ. νἱ. 18 34α4.). [μ (86 ᾿δδὶ ραβεδρα τωϑῃξζοασι 
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δ τωολᾶᾶο οὐ εἶ Ὀγοαβιρίαἰα οὐ τἰρῃθουδβηθβα, δηᾶ, 
δίους πὶ ἐπί, οὗἩἨ 6 βῃϊοα οὗἁ ἔφ! ἀπά (μ6 ἢ 6]- 
πιεῖ οὗ βαϊναϊΐοῃη. 10 ΟἿγ ραββαρὸ ὑπ6 συγ ΠᾺ8 ἃ 
πο πῆδὶ αἰδογθης ἰυτῃ, ὁ ἤραγοβ Ὀοὶηρ ἀθγνο]- 
γροῖ ἔγϑοὶυ δηὰ νατγίουϑυ, ὑ}}}16 ἐν Πιηαδιηθηίαὶ 
Φουσὶ 19 [6 βαάηθ. Ησοτο ἴΠ6 Ὀγοδβιρίαἰθ ἰ8 οδ θὰ 
6 Ὀτοασιρὶαῖθ οὗ ζαϊϊῃ (ου σνπΐοὶι, ἱπάθοά, τοδί 
ουγ τὶ χυϊδουβη6 85) δῃαᾶ ἰονθ; ("6 μοηϊίῖνοθ ΔΓῸ 

᾿ἶν65 οὗἁἨ ἀρροβἰϊΐοη : οοπείϑιίηρ ἴῃ. Απᾶ, ἔοσ ἃ 
ξοῖτασι (1818. διγ ο ἴπ ἀρροβίϊοη), ἔλθ ὯΟΡ6 οὗ 
ἀεϊνογδηςο, βαϊναϊξζου ; ροηξίῖνο οἵ {μ0 οὔήθοῖ, 88 
ἰὰ εἰν. ἱ, 8: Βοιι. ν. 23, ϑαίναξίοπ 18 ἴ9 Ὀ6 ἴΔοῃ 
ουμργοπϑηβίνογ, ἃ οοπιρίοία6 τοἀθιηρίϊου ἔτοπὶ βἷῃ 
δηὰ ἀραίῃ. ΤΏ δαυϊρηηοπὶ 18. ὨδΓο οαττὶ δὰ ουὖΐ ΟὨ]Υ 
ΘΟ 6 ἀείδηπίνο εἰάθ. ϑοῦγίοιυ 18 οὗ ἢ0 δναδὶϊ, υη- 
ἰεΞ8 Ὑ6 ὅτ δεωγοὰ πὶ ἐμ ἢ, Ἰονο, οΡ6. βοὈτ ον 
Κοορδ 08 οἰγουτηδροοῦ- ΠΟΥ Ὁ8 ἩΠιδὶ τὸ ᾿ιᾶνθ (0 ἀο ; 
δαὶ ἴτ 8 ΟὨΪΥ τι ἔδἢ, ἃς,, [ῃδ΄ τα ΘΔ δοοου 8} ἰδ, 

ὅ. (γυ. 9, 10.) Ἐοοδυδο α οὐ ἀἰὰ ποῖ ἀρροίπιὶ 
ὃς ἴἰο τυτδϑῖὶ.--- Ηὸ οοπῆγμιβ (86 ἐλπίδα σωτηρίας : 
πὸ δδνο δυοὴ ἃ Βορα; ἰμαῖ νγ8 (π᾿ ἰρἢῃοδὶ ροϊηῦ οἵ 
πἰιδὶ τὰ δαϊὰ Ὀείογο, [1,μοὐ υ8 6 5.0. ρτγαραγο, 
ἴον ἱπάοοὰ Οαοὰ πὶ}}8 οὖν βαϊναϊΐοῃ, Τ}}8 Ὀοϊηρ αοα δ 
ΜΠ, τὸ ΠΙΔῪ ἤανο δορθ. [0 8 δογίδίηγ, ΠΠΟγοίοτο, 
ἃ οοηδιτηδίίοη οὗ ν. 8 (ἀραϊηδὶ ΗΌΣΜΑΝΝ, ΝὨΟ ἰγαῃ8- 
δι6β ὅτι ὉΥ ἐλαί, ἀπὰ δηα8 ἰη ἰὺ 6 βιιθβίδῃοα οὗἁ [})6 
Βορα, δ ἰῃ Βοι), Υἱἱ. 21 : Ὀυλ ἔΠογα ἐλπίς [88 ποὶ 
ἴι5 δυδαίδηοο, 88 Ὠογο (σωτηρίας), ΔἰΓγεΔαῪ ἀσδηθρά). 
αοὰ ἀϊᾶ τοἱ δρροίπξϊξ τ8, ἰΠ6 ἨΘΌΓΟΥ Ὁ Ὅ)0 
(ϑυαάς. ἰ. 98, βερι.), ογἀκέηεά, αρροϊπίοά ἰο (οδπ 
συν, 16. 1 Τί. ἷ. 12: 1 ὈΡοῖ, ἴ!, 8). (ΒΌΣΜΑΝΝ: 
ὁγουσλέ ἑπίο δεῖτισ, ἐπι ΟΥ̓δΡ' ἰο ρεγίδῆ---δὴ ἀθἱροῦ- 
ἐκπὶ οἰκιϊηοιίοἱ.).--- ὁ τυταῖδ, (δαὶ ἴθ, [0 (6 δηάαγ- 
ὅσιος οἵ ἰξ (οἷ. ἱ. 10: ᾿ϊ, 16. ἰν. 6). Οοα π}}}18 ποῖ 
σας ἀεεϊσυσίίοη, Ὀὰΐ οὐ βαϊναϊΐοη. [ἢ Ηΐβ δηίγο 

(ἴοτο ἰδ ποι ηρ ὑ0 δῖ 08, Δα 80 ὨΘΙΠΟΓ 
ψ|}} ἰμοτο Ὀ6 δὲ 16 δρροιγίηρ οὗ Ηἰβ ἀδγ.---Βαῖ ἴο 
ἔδο ονεδίξτθια, οὗ παϊνδίίοη ; περιποιεῖν, ἰο πιαζε 
ἰο τερκαὶκ οὐεν ; ἴπ ἴπῸ τη αϊθ: ἰο δαῦδ 7ῸΥ ον δ᾽8 
δεὶΓ (1 Τίτα, ἰἰϊ, 18); Βοποθ [86 ϑυθδίδπενο : σαΐπ, 
αὐσυὶείίίοπ (2 ΤΏραΒ, 1, 14: Ηδὺ. χ. 89) [ἴῃ ἃ 
ῬΟσΌ ον δεῦβα, 1 Ροϊ, ἰΐ, 9: ρεορίς οΥ ἰδὲ ὶυΐϊπιδ 
Ῥοεεεεείοπ [ςοτρ. Ερὶ!. '. 14]. Ηόγο ἴοο ΤΉΗΚΟΡΗΥ- 
λο᾽ πουϊὰ υπἀοτειαπὰ ἰἰ [πὰ : ἐλαὲ ᾿ε ἐτλοιιϊά ζεῶρ 
μὲ α6 α Βυὶ {19 ἀσε8 ποῖ 

ἔκοκο ΠΟ ΔΩΧΙΟΙΥ ἴῃ ἰπ6 οχροοίδιίοη οὗἨ (86 ͵Δδὲ 
ἰπξρι.---Ὅ8ὸ ἀλοὰ ἔοσ τ) ἐμαὶ [5 (6 Τουπάδιοη 
αἵ οὖν περικοί. σωτ. 88 ἴῃ οἷ, ἧἷν. 14 οὗὨ οὐ ὮΟΡΘ; 

᾿ ΟΥ̓ ΟἿ δενεῆέ (ὑπέρ), οὐ οκ' ΟἿ 
οἰἕδποῦ ΟὯΘ ΠῸΡ [1 οἴδονῦ ἷ8 ᾿Γθ- 

ἔἴτε--εἴτε, 80 ἰδὲ ΠΡΟ δἷβο, 88 ὙΠῸ ἐάν τε---ἀαν τέ 
χἰτ, 8), ἐπο βαῦ)υηοινο 8 υϑοὰ (866 ἯΥΊΝΕΕ, 

Ρ. 362). Ιε ἰ6 ἱπιροβδίθ!α (πᾶὶῤ [π6 νγαϊομίηρ δά 
βοορίπας οδη ἰοτο Ὀ6 ἴδίκοῃ ἴῃ [86 ργανίοιϑ οἴ ιίοδὶ 

ἱῃ [86 οαϑ6 οὗ εἰοερίῃς ἱΠ6 ἵνα ζὥσωμεν 

πουϊὰ δ6 ἴογίοϊἰοὰ, Τὸ υπάοτβίαηὰ ἰδ 1116 Γ8}}} 
{ὙΥ̓́ΒΙΤΒΥ, δηὰ οὐἶθι8] πουϊὰ συἱοϊ ἃ ἃ βοὸῦ τοβυὶῦ: 
τολοίλεν αἱ ἰλὲ Αἀυεπί 1τ06 αγὸ ισαἰελίπο ἐπ λα ἀαν» 
ἐΐηι6 οὗ ἐγίηιρ αδἷδορ ἵπ (δδ πἶσμι. 11 τηυβὺ ἐπογοίο τα 
Ὅ6 οῳυϊναίσῃς ἰυ 186 ζῶντες περιλείπεσϑαι ἀπα κοι- 
μᾶσνδαι, οἰ. ἶν, ; ἰῃ τηθδιΐῃς,, {Π6 δλπ|6 88 οι. χὶν. 
8; γρηγορεῖν ἰδ ἴῃ (818 Βοηϑα σε ϊ[ἰοιῦ δα που ν , [Ὸ Ὁ 
καϑεύδειν, οοηρ. Μία, ἰχ, 24. αῃ. χὶϊ. 2, ϑἕορὶ, 
Ὀκ ὕνεττε ΒηἋβ ἷπ {Π|5 οἴδηρο οὗὁἨ βθῆβο8 ἃ ν]οἰα το 
οὗ 186 τυῖϊς οἵ ρῬογϑρίουϊυ, βυῦ πιθοῦ ἴ[ὴ6 ΑΡΟοΒ(Ϊθ 
ἸΏ ΘΔ 69 ΔΙΑΥΒ Ὀδ6η ον ἀοηῖ, ΨΌΝ ΟἜΚΙΆΟΗ, ἰῃ 
ἀδοὰ, γοπηαγκϑ, ποὺ που σοᾶβοι, {παῦ ἴπ6 5166 Ρ οὗ 
ἀραῖδ, υπάον νον τὸ 8.}}} βυβον, 18. [1561 ἃ ρατγὶ οὗ 
16 οὐγθα οὗὨ ἰδ δβίθδθρ οὗ βίη, Βυΐ ργονί θα ΟΠΪΥ 
(αὶ νὰ ἀ0 ποῖ καϑεύδομεν ἴῃ [6 5086 οὗ ν΄, 6, Ἰοῖ υϑ 
ΒΘΟΌΓΟΙΥ καϑεύδειν ΞΞ κοιμᾶσϑαι (οἷν. ἷν., 18). ΤΊΟΓΘ 
ἶ8 ἴῃ 0018 8 οογίαϊη ἰοτοῦβ, ὑγαρθδηϊ Ρ] ΘΑΘΔΗΙΓΥ : 
ὙΥΒΟΙΠΟΓ δὲ {Ππδὺ [ἰπλ6 τὸ ᾶνα ΟἿΓ ΟΥ̓́ΘΒ 851}}} ΟΡ᾿Π, οὗ 
τηυδῦ ρΓΘΥΪΟΙΒΙΥ οἷοθα (Ποιὰ, "1716 ἃΓ6 (88 ἴΠπὸ τοβοὶ οὗ 
Ὁ τ α᾽ 8 ἀθμι}) 0 ᾿ἴνο ἰοχοίον ἢ Ηΐ. ΒΥ ἅμα 
Βεκαεξι, νου ὰ υπάοτβίαηὰ : ϑέριμΐ, μό Ζὲ αἀνεπίω ; 
Ὀυΐ π6 ὨΘΟΘΒΘΑΡΥ͂ ΒΟΡρί οι πουἹὰ Ὀ6, ποῖ: ἔο- 
φείλον, τολόη 16 δολπες, Ὀὰὶ : ἰοσείλεν, ἦεπ 1Πς ἰἶυοδ, 
δΔηὰ (πὶ ἀοθ8 τοὶ βυϊῖ, Οἰλιοτβ (ὈΧΕΜΑΝΝ) ἴδ Κθ 
ἅμα ὉΥ ἰἰβο!ῇ, ΞξΞ ἽΠΙ5, αἷΐ ἱοσείλεν, οπμδ υἱϊὰι απ- 
οἰλεν (οι. ἴἰ|. 12); δηὰ ϑβοραιαῖ ἴγζοτα ἰδ σὺν 
αὐτῷ; Ὀυϊ ΗΌΥΜΑΝΝ ἰδ σίριον ἴῃ σοπποοίίης ἅμα σὺν 
αὐτῷ, 848 ἷῃ οὗ. ἷν, 17; ἐοσείλεν το πὶ, απ οὰ 
πὶϊὰ Ηΐ. [10 ΤΩΔῪ 80}}} Ὀ6 δεῖς, νηοίμον [ἢ 8ἰαῖθ- 
Ιῃρηϊ ΤΠΘΆΠΒ: Ἦ6 ΔΓ6 ΠΟΥ͂ ΔΙΓΟΔΟΥ͂ ᾿ἰνίης ἴῃ ΓΟ] ]ονγ- 
βΐρ πὶ Ηΐπὶ, δπὰ ὑπο γ ̓ ἰἰκ νν 86. πο ΓΘ ἀϑίθΘΡ ἃΓΘ 
)οἰποὰ ἰο Ηΐπ : ογ: [ἡ ἐπαῖ αν, ἤθη Ηἰβ {1 {6 8}14}} 
ΔΡΡΟΔΓ, Ὑγ78 ΒΔ} Δρροδῦ 8 ᾿ἰνίηρ νι Ηΐπι, τ ΒΟΙΒοΓ 
ΗἰΪ58 ουπιίηρς δηβ υβ8 παϊοίηρ ἴῃ 16, ΟΥ δἰ δθρίηρ ἰῇ 
ἀραϊῃ. Βυὶ {π6 ἰαίίον νἱϑνν, 1ὑ ἰθΘ οὐνίουβ, Ὀτίηρϑ (10 
{πουρθῦ ἴο ἃ τλοσγὸ οοτρ  οἰοΙ Υ βαιἰβίβοιογΥ ἰδγτηΐῃδ- 
ἰἴοη. Αγαΐῃ, 88 οοπηραγθα Μ|} ἐσόμεθα (ΘΒ. ἦν. 17), 
[6 οχργοβϑίοῃ ζήσωμεν δῃονΒ ἃ πῃθ, ἰγΌ} Υ Ῥαυλὶηθ, 
δάναπος: Τὸ ὑὕὉ6 πνίι Ηἶἷπὶ Μ{1 Ὀ6 (1|ὸ ἴγὰθ 116 ουἱ 
οὗ ἀθβίῃ. 

6. (Υ͂. 11.) ΨὙΒοσοΐοσο ϑποουγαχὸ [οοσοΐοσὶ 
ΟἿ δηοίμοε ; 88 ἰῃ εἷι. ἷν. 18 ; ΟὨΪΥ ἢότα, Ὁ τοῦ] 
Βοοῖῃ, ἴπ6 πιοταὶ ἱποϊϊοσηθηὶ ἴο ᾿διοὨΓᾺ] 658 8 ὨΟΓΘ 
Ῥγοιαϊποο ὁ ΓὔνΝΕεΜΑΝΝ βηὰβ ἴΠπο0 ἰάθα οὗἁἨ οοηβοὶδ» 
τἰοη, δον νυν. 9 δῃὰ 10, ργυεροηάδγαηϊ ἤόγὸ αἷἰδο. ἴῃ 
[ἢ6 ατοοῖς ποῦ ἰϑ Ὡ0 δυο δβυπάοτίης οἵ (86 ἱπὸ 
ἰά648.---ΑἸἃ (45 (Π)66 ὁΘομβοαῦθηοθ οὗὨ ἴδ παρακαλεῖν) 
οὐϊέν οὔἱοὸ ἴδμο οἶμιοσχ, ργοϊμοὶθ 086 δῃοίπεογ᾽8 θϑίδῦ- 
᾿ἰβῃπιθηΐ οὐ ἴμ6 ουπαδίίοι ἰαίὰ. ΟἰΟΤΙῦΒ: ίοπείθ 
υογδὶε, αὐἀϊβοαίε ἐχεπιρίο ; Ὀυὶ Φυάθ 20 σομργομο μα8 
ἰμβισυοὕοη δηὰ οχϑηρ]θ. Οπὸ αποίλοῃ,; Ὧδ6 ἄοο8 
ποῖ ἰῃ ἐπ6 ἢγβι ἰῃδίδιοθ ὑτχζὸ ΟΠ οἶα] ΟὈϊ καϊΐοη, 88 1 
Θνοευ πῶ ΔΒ ἰῸ Ὀ6 ἰυτηθα ΟΥ̓ΩΡ οἡ ἰῃαΐ ; ΓΑΙΠΘΓ, 
(μὲ (ΟἸ]ονβ βεϑὶ δἱ νυ. 12. Εἷς τὸν ἔνα, αἴοηρ Ὑἢ 
ἀλλήλους, ἰ8 κοοὰ Οτεοοῖ, Τὸ τοδὰ εἰς τὸν ἔνα ζ 8 
ΠῚ ,. δὰ ἱπάροα ἱπηρτοροῦ (868, δραίηϑι ἰδ, 
ΓὔὐνεναννΝ).-- -ἜἾ 9 ΔΒ αἷἶδοὸ γ89 ἀο, οομρΡ. οἷν. ἷν. 
10. ΝΌΡΙ6 γουῃς οἰυγοῦ, πθογο δυο {ΠΏ 8 οδη ὉΘ 
βαϊὰ  Ολιυνιν: ΠῈ 8 δααϊΐοι Βα ανοϊὰβ (89 
ΔΡΡΘΟΔγδθοΟ ΟΥ̓ τοργουϊηρ ἴποῖὰ ἴον πορ!ζοποθ; πὰ 
γαῖ 6 88 οσβονγίθα ἰδποσὰ, Ὀθοάυϑθ πυμπηδῃ ὨδίυΓα δὲ 
4}} ἐἰπη68 ποϑβ (6 βρυγσ.0. 6Ὁ οὔ 8οῖ Α ῥἸ ΠΥ οῃθῖ- 
ΕΥ͂, ἃ τοοτηΐηρ; ἐγοβῃ 688, 8 ἱογουθ πορθίν! ο88, δγΘ 
ΟὈΒΟγυδῦϊα ἱπγουρβουΐ ἴΠ6 Θηςγο ϑθοιίοπ, 

Φ [80 ονεττ, ΑὙἸΡΟδΡ, Εττιοοττ, τὴ ΟἿΟΣ ΒΘ πατηϑὰ ἔῃ 
Ἑευϊείοη ; ὨϊΟῺ δ566.---ὦ. 1,.] 

Ἷ (πΡπθδο: Ὡρνοοδεῖ εἰπαμᾶεν σὰ; Ἡθοσθαδ δὲ ΟἿ, ἱγ. 18 
ον» δ, ἰγδείεἰ εἰπαπᾶεγ. 866 Κευϊείοπ.---α. 1,.} 

Ζ {1ουϊείοπ "ΝΟ οὐἰίοπ [45 εἰς τὸν ἕνα, ἴῃ 6 ουπδέσιο» 
ἐστι δὐἀορίοὰ Ὦν ΚΔΒῈ5 (αὦ μημῆε ὑδσι, ἰο α πιαη), Ἢ ΕΙΓΕΥ 
(ἐπίο οπὲ δον», ΒΓΌΚΕΕΥ (πῸ ππάογχοίαλἂδ Ὁ τὸν ἔνα, 
ΟὨ τσ). -.Ὁ. ] 



Β6 ΕἸΒΚΕῚΤ ΕΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΞ ΤΗΒΑΒΑΓΟΝΙ ΑΝΞ. 

ὩΟΟΊΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΊΠΟΑΙ, 

1, (ὗν. 1-38.} Ιῃ οχδοῖ δοοοσγάδμοθ τὶ ΟἿ ἶβι 
τοδοπίηρ, [56 ΑΡοϑβι]6 ἀδοι 68 4}} οἷοβο ἀοδηϊίοη ογ 
οἰ αἰοη οὗ [6 ἰτη68, δῃὰ ροΐπίβ ἰηβίοδα ἴοὸ [ἢ6 
βίξτιβ, οι (6 απο ρ]ο56. οὗ Ογβὺ ἄγ γοαυϊγοὰ [Ὸ 
οὐμδίαοσ, ἘῸΝ 086 δβεοῦτθ ἴῃ μοῖρ ὉηρΌ ἢ μι 688 
ΠΟΓΘ ΔΓΘ ΠΟ Βίῷτιβ; Οἢ ἴδοπι [26 ἰῃϊοῦ ΘΟΠΙ08 βυὰ- 
ἄδην, [26 Ῥδηρ8 5801Ζ6 ἵῃθιῃ 8]}} δ οὔοο Βυΐ {Π6Ὺ 
[ΒΟΙΏΒ6Ι ν68 8τ6 ἴον ἃ βίρῃ ἰὸ ὈΙΙΘΥΘΥΒ 80 τγαῖοῖ δηὰ 
Οὔϑοσνο, [10 8 (86 {ἱυαρἢ οὗ ὑπ6 οαυ86 οὗἨ σοά, ἐμαὶ 
ούθῃ ἴῃ6 ἀΘΒρίβουβ πγυβὺ γθη ον 1 [η6 βογυΐοο οὐὔἩ (δ ῖν 
ἰοδι πο ηγ. διυρίαϊγ ἰη Ὀΐνῖπο ἰὨΐηρΒ, ΒοουΣ Υ πὰ 
δα  οοηβάθδηοα, ἱποῦθαβθ ΤΏΟΓΘ δῃὰ ΙΏΟΓΘ: δ8 ἰΐ "83, 
ΒΑΥΒ ΟἸγβι, ἴῃ ἴΠ6 ἀΔγ8 οὗ Νοδὶ δηὰ 1,οἱ (Κα χυὶ!. 
26 8ᾳ4ᾳ.). ἸΤΏΘΥ αἴθ, ΠΟῪ ἀγϑηῖκ, ἹΠΟΥ͂ τηδιτὶοα δηὰ 
ἭΘΓΟ σίνθῃ ἴῃ πιδγείαρθ; ἰῃυ8 Φοδὺβ ἀο68 ἢοΐῖ ΟΠδ6 
ὈΡ γα ὑποῖὴ τὴ ἐπ 6 δολπάδ]ουβ ογίπηθβ ποῖ ΤΠ 
οοχμτηλ θὰ, Ὀὰὺ πὴ ἢ} (Πδὺ ὙΟΙῪ τη ΐης ἰπ {πεῖν ψΔῪ οὗ 
19 τρϊοῦ ττὰϑ σοπη θη ἀδῦ]6, θυ πος ὈδΟΟΙΏ68 
δἰ άθοιβ, θη ποίμίπρ' Εἰ ρθΟΓ σα 6 ἰο]ὰ οὗ Δἢ δρα : 
Ἡ ΘΗ 18 8016 |Π{6 8 ἃ σου] ἶἱγ 116, ἰῃ πο αοα 15 
ΣΟ ἸΟΠΡῸΓ ἰδίθη ἰηΐο ἴΠ6 δοοουηῖ, Α στοδῦ ᾿πόγοαβο 
οὗ ουϊπαγὰ ΡΟΥΘ δηὰ οὐίυγο, τοι ϑῆοα Οἡ Ββοίθηςο, 
ἰηάιιδίγγ, (6 σοπαποδβὲ οὗἩἨ [86 οχίθγηδὶ πον], Ἰοδὰ ἰὸ 
ΒῺ ΔΙΤΟΡΆΠΟΘ ἴπαὶ ὯῸ ἸΟΠΡῸΓΡ Δατ 8 118 ἀθροημάοησο 
οὴ αοδ. 1.2.8 ψιιοδίϊοης ὧδ ἀἰδείία π6 εοπί ἄεε 

Θδίίοηδ ὧἷε ἰγαπδρογί, ΠΟΥ͂ ΒΟΙ δ 65 βαγ. Απὰ 
ΘΟΔΌ86 ἴδ6 (πγοαϊοηθα ᾿παρτηοηῦ 8ὸ Ἰοὴρς ἀοἶαγα, ροο- 

ΡΪ6 τοραγὰ ἰϊ 88 ἃ 0]  ψιμπάμηι δίαίμεπξ αἰογήμση 
(ΒεΕκναΕι)), 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ, πο ρίνοβ ὑσουΐουβ ἱπαϊοδιίίοη οὐ {ἢ ΐ8 
ΨΟΡΥ͂ ἀϊαροβί[ἰοη.---ἼἽΕΤΟΚ : 76. Ὑ|}} “πο Ογο οδγο- 
ΤᾺ} Υ δυοΐα βαγίπρ : 100 [μογὰ π}} οοτὴθ νι ἴῃ βυοὴ 
δηὰ βυοὶ ἃ ἐἶπηθ: Ηθ ΜΠ]Ὶ οοπὶα ἀυγίηρ οὐν }}Π8 οἡ 
οαγίῃ, Βυΐ πὸ ΠῚ ἰυδὲ 88 ΘΔΥΟΡΙΪΥ ἀνοϊὰ βαγίηρ: 

", Ηρ π|}} ποῖ δοσηθ ἀανΐηρ οὖν 16 οὐ δαί ἢ.---ΗοΝ 
δὖ 18 [86 ᾿π͵ΌΓΥ ἀοηθ ἴο ἐμθ ΟἸ σι βιίΐδῃ Βορα ὉΥ {16 

' ἔτει οὗ {π686 ΟἸΤΟΥΒ, ἰῃ ΘΟὨΒΟΙΌΘΩΟΘ ΟΥ̓ ἐπα το υ ΒΒ ἰὼ 
ἩΠΙΟΩ 1Ὁ 8 ἐπΟΥ ΔΌΪΥ ΘΧροβοα, "ϑ τηδὰθ ῥ]δίῃ ἰὸ 
ΤΩΔΏΥ ἷπ ἰῃ6 γοὰρ 1886, Ιξ 18, ΤΩ οσθουογ, αυΐΐα οου- 
φαΐνδῦϊα, ὑθαὺ (86 οουγβο οὗ μἰδβίογῖοαὶ γσουϑ] το ἢ 89 
ΒΟΙΩΘΎΔΙ ομδηροά (Π6 ἔογτῃ οὗἁ ζμ1{Π᾽8 δχροοίαιίοι, 
διὰ βοσυβίοτηθα ἸΏΔΗΥ͂ ἴο ὑπ ηκ τηοσο οὗ ἴΠ6 Οδὺ οὗ 
ἴμ6 ἱπάϊνίἀυ8}᾽ 8 ἀραὶ (μη οὗὨ [26 ἀδὺύ οἵ ψϑῃθσαὶ 
λυάρτηθηῖ, Τμο ζογτηογ, 88 γὴῸ}} δ [86 Ἰδίψον, σου 68 
ΟἹ ηδνοϊδΌ]ο, ἱπάοοα, Ὀὰΐϊ Ὁπδηηουποοᾶ, [Ι͂Ιἢ {18 
ἼΠΟΓΘ 18. ΘΟΥΔΙ ΠΥ ἃ πδυτοσίηρ οὗ (86 Βοτίζοῃ, ἩΏΘΉ 
τοραγὰ ἰὸ 186 πηΐγουβαὶ οοηβυτητηδίΐοη 18 ἴ00 τυ ἢ 
Ἰοθβῖ, [Ὁ ΘΟ ἱρΓΟΡΟΡ δὲ οδοὺ ἰοχί (0 ἀϊβιϊηρυΐθῃ : 
Ηοτο ἰδ6 ἀραίτυσίίοι οὗὁἨ Φογυβδίθση ἰβ σιθδηῖ : ΓΘ 
16 ἀΑΥ οὗ ἴπ6 ἰηάϊν 0818 ἀθϑί. ἄσ. ΤῈ6 ῥτὸ- 
Ῥδμοεῖο ΥἹΟῪ ταί μοῦ ΘΟΙΡΤΟ ΒΘ Π48 8}} ᾿υθρτηδηῖ πηδοΣ 
[860 ἔγσυγο ΟΥ̓ Οὁ6 ἀδγ, δῃηὰ γαῖ 86} βῆοννβ υ8 ἰδδὶ 
1:6 ΔΙΙΒΙχηθης 18 αἰδισ υϊοὰ ΟΥ̓ΘΣ ἃ Βοιῖθβ οὗ δοίβ, 
Τὰ δὖ οὔθ {ΐπ6 (Βοηι. 1, 16), (86 Ῥτοβροςοὲ οὗ ἰδ 
ἀδγ οὗἉ )υάρηηοπὶ 8 (νους ἀἰδογί πη διο) Π6]4 ουἱ 
δἰἷβο ἴο ἐ!:6 Βϑδίμθῃ, γῇ γοῖ, δοοογάϊΐηρ ἰ0 186. οοτω- 
Ῥ᾽οῖβ βοδϑιηθ ἰῃ 86 ΑΡροοδίγρβο, 0 ποῖ ρρϑασ Ὀ6- 
ἔογο ἴδο ᾿υάρτηρηύϑοαὶ {1}} [086 δὲ σοβυγτθοίοῃ : αἱ 
ΔΠΟΙΠΟΡ {{π|6, ΟἹ ἴΐΐ8 ΘΟΠΓΓΑΙῪ (Φόδη νἱ, 89, 40, 44, 
δ4), (Π6 ἐσχάτη ἡμέρα (πὶϊμῃουὶ ἴῃ0 ἀἰδιϊποιϊϊοη οὗ ἃ 
ἢγνβὶ γοδυγγθοοη) 8 ἀθβογὶ ὅθ 88 {πὸ ἀΑΥ οὗὨ γεβυγγθο- 
ἰΐοῃ ἴον Ὀθ] θνοῖΒ δἰ8οθ. 9 δὰ Ὺ ἱπογοίοσο, πὶ ἩΐῈ 
(6 Αἀγοηΐ (ἢ9 ᾿αϑὺ ἀδὺ ἈΡΡΟΘΙΒ; Ὀπὺ Πον Ἰοπρ δηὰ 
ΒΟΥ͂Σ ἴαὰτ ᾽ξ 85118}} γθδοῖ, ου ἰμδὶ ροϊῃῦ ἴΠ6γθ ἰβ ποι ΐηρ 
Ῥγεϊυάχοα ; δηὰ ἱπβιθαὰ οὐἵἩἨ πηργοβίβοϊο, ἱξ ποῦ ροῖ- 
ποίου, οδ]ουϊαϊίουβ, ἴὲ 18 1ὴ6 οὐβογναϊίΐοη οὐ ἐδμ6 
Βἰη8 [Ππδ0 '8 ΠΟΙΡ[Ὰ] ἴῃ [ῃ6 ργδοῖςοϑὶ 118. 

2, (ὕν. 4, δ.) ΤῊΘ βοτίρίυγα! ἰάθαβ οὔ ᾿ς δηὰ 
ἀεί η688 8.6 αυϊνο Αἰ όγοηςξ ἴχζοια ἴμοθο οὗ {86 ποιὰ, 

Βυΐ {π8 18 ἰυϑὺ α [ΑΙ θης οὐἨ {Π6- 

Ἀσοογαϊηρ ἰο {110 Ἰαϊίεν, {86 1᾿Ἐπουρ 8 Ὀδοοιης Εἶδαν 
{μι γου ἢ ἐὨ]Π ρὨϊοηπηθηὶ οὗἨ (ῃ6 υπάογειδηάϊΐηρ, τἢ6 οἴ 
ΒΟΓΘΠΘ ἰῃπγουρ ἀγὶ δηὰ οὐϊυγα : 8Πα ὙΘΓΥ͂ ΓΠΙΩΕΥ͂ ΓΘ» 
γἱ]6 {Ππ1|0 πὶ 6 5868 οὗ [Ὧ6 ρΌΞΡΕΙ 868 ἀυ}}γὰβ τς Ὠΐῃ» 
ἀογ {6 ᾿ἰρϊ, δὰ 1Π6 (ἈΠ 828 ἃ ἀατὶ υἱοῦ ΟΥ̓ Ἰἰἴδ, 
ΝΟΥ͂ ἃ {ΓΌΪΥ ουδηρ6 } 168] Β6ΏΒ6 ΜΙ Βοὲῖ βδυὶ [186] ἴῃ 
δραϊηδῦ ΔΩ Κἰπὰ οἵ Κιοπ]οῦρο. Βιυὶ (ΗΕΥΒΧΕΒ). 
ΤΙ ΠΠυταϊπαιίοη, οὐὗἨ πἰο ἢ ἀπ Ὀ6!] 16 τηακοβ ἰ18 Ὀθοαϑβὲ, 
ἷθ ἀλγκηθθα, Τη6 Ἰ᾿ἰρηῦϊ οὔ Κπονϊεάρα πη Ὠϊνῖηθ 
005 18. ᾿ὨΒΟΡΑΓΔΌΪ οοηποοίοα ἴῃ τδοίΐργοοαὶ ἰηδι» 
606 πὰ [Π6 ΘΑγπ βίθοβ8 οὗὨ βδποι βοαλιίοη : ̓ ἰπ8ὲ 88, 
υἱοῦ υογβα, ἰῃ6 οοττυρίίοη οὗὨ [Π6 π|}} δπὰ ἐδθ Ὀἱϊπὰ- 
ἱπρ οὗ (86 ρεγοθρίίοῃ δοῖ γϑοϊ ργο δ} } Υ ἢ ΟΔΟΝ ΟἸΟΓ.--- 
ΒΙΣΟΒΕ: Τὸ Ὁ6 ἴῃ ἀλυκποα8 ἷβ ἴ0 βίος [δβὶ 'π ἱχηο- 
ΤΔΏΘΘ, ΒΟΟυΓΙΥ, ΘαΥ ἢ] γ-τὴ πάἀθ ἀμ 88, πα ογεποθ ἰὸ 
1Π6 [μογὰ 6808, ΘΠ ἀραὶπϑὶ [π6 Ἰρῃϊ, ΤΟρυΡΉΔΏΘΘ 
ἴο Ὠανίηρ οποβ "ἰάθη ἐπ ρΒ σου ἰὸ ἴῃο Πρὶν, δπὰᾶ 
ἴῃ 1818 οοπαϊοη ἰο Ὀ6 πὴ] ηρ ἰο τοπιδῖη (Φ πη 1. 19 
864... Βαϊ αυάὰ ἰβ ᾿ρῃξ, ἀπὰ Ὀοροῖβ 8 ὈΥ (6 ποτὰ 
οὗ ἰγυΐῃ ἰο Ὀ6 οἰ] άγοη οὗὨ ᾿ἰρεϊ, ὀχοϊηρ ἢ ἰῃ6 1ι1ἀ- 
θη σοδῃ ἃ ἀοἰρηὶ ἰπ {Π6 ἱσυῖῃ, το δ᾽] οττβ [6 6γ}} 
ἴΠογ ἰο Ὀ6 τεργουθαὰ ὈΥ ἔπὸ Ἰρει, δηὰ ἰδδὶ πηϊοῖ ἴ8 
πτουρμὶ ἴῃ αοα ἰο Ὀ6 τηδὰδ τηδηϊεβί, τΠπ8 πὶ πάγαπ- 
ἦπρ ᾿156} ἴγοσῃ ἴ}:6 6υ]}, δῃ!ὰ ββίδ Ὁ βίης 1156} οἡ ἔῃ 
βοοά; δπὰ ἴπ {818 ὙΔΥ͂ 8 δοσυ τε ἃ ρυτο Ὠοατὶ, δηὰ 
ἃ 8[ηγ16 6γθ, ἴο ποῖ 186 Ἰίρς 15 ρ]δβδηΐ 88 [15 οἱ 6- 
τηθηΐ, δηαἃ 50 ἴο 8 ὈΘΙΪΟΥΘΓ, 88 ἃ οὨἢ] ἃ οΥ̓͂ ἰδῆς, ονθα 
{86 ἀΔΥ, τ ἢ ον ΠΊΔΪΚ6Β 81}} οἴθαγν, ὈΘΟΟΠΊΟΒ ΒαρρογίδὈϊ 
δηὰ αἀδβίγὉ]6 (1 Φοθη ἱ. δ, “Φ4π|68 ἱ. 17 Φοδῃ ἱ. 4 - 
γ|Π]. 12; Εοπι. χἰϊὶ, 11 8αᾳ.; 1 Ὅν. ᾿ἰΐ. 18. ἧν. ὅ - 
ἴῃ ἴη6 ΟἸἹὰ Τοδιδιηθηῖΐ, 18. ἰχ. 1 βαᾳ. ; ἰχ. 1 8364.}.-- 
ΕῸΣ ΟΠ γἰβιϊηβ (ἢ 6 ἀδὺ [188 δἰγοδὰγ ἀδιυηοὰ ἰῃ πραγ, 
ἐδουκὶ ᾿ς ἀοθ8 ποῖ γοὶ ργουδῖὶ ἰοῦ. Α5 οἰ! ἄγοη 
οὗἩ κῃ, (ΠΟΥ͂ δ’Ὸ ΠΟ δΙγοδαυ ἀοΐηρ ἰμδι ψὨϊςἢ 5}}8}} 
6 ἱποὶν οΥοσ δϑίϊηρ δ] ουτηθηΐ, ἰῃ ἴΠ6 ἀαν τ ι!ςἢ νεῖ} 
ΤΏΔΕΘ 8}} (ὨῚΠΡΒ τηδ δι. Βα [Π6ΓῸ 18 ̓ πηρ] 6 ἃ δὴ ΘΕΥΤ- 
οβὶ ποῖ οὗ στοποπίηρ, ᾿ἔ 8 τοδῃ 18 ἴ0 γοὐοϊοθ, δὰ ποξ 
Ὀ6 αἰαττηθα, αἱ βυοἢ ἃ τηδηϊ δία οη (}] αἱ, χ. 98).---ἰς 
8. 4180 ἴοο 11{Ὁ|6 τΠουρ ῦ οὗ, ποῦν στοαὶ ἰβ ἴμ6 ἀἰρτιν οὗὅὨ 
Οὐν σΘαΠ] ρ΄, {παΐ 18 ἜΧΡγοββϑα ἴῃ ἐπ ἴβοΐ, {21 (ἢ 6 ἷρα 
δὲ ΒρΙ ομπάογ Οὗ Θ ΣΤ ΕΪΥ ρΊοσυ, ουθ οἵ [δῦ οὗ τη 6 ΘΟ ΒΥ 
ἰη 6} ἶσος ο, 18 ἀοβου 6 ἃ 85 ἀδτῖς ηἰριϊ, πο π οομπταεῖ- 
οἀ πίλ 6 ὈΣΙ ΚΠ Π 688 (Παΐ 8514}} Ὅς τουθαὶθὰ 'π Ὁ ς 
οὐ" ὁ εἰϊογιξίο ὁ ἱεπεῦγε ἰα σἰογία εἰς Ῥακδὸ (ΔΗ χο]). 

8. (Υν. δ-8.) ΤῊ Ὄχδονγίδιοη : Ὑὸ 86 δὸ δηᾶ 
80 ὈΥ͂ ἃ Ὀνἷπο τὶρμΐ, πὰ ρον τΠδὺ Σὰ ἃγῸ 80: 1οὲ 
8, ἴΏΘ6Π), 4130 δεῖ δοοοσζάϊηρίὶ 1 18. Ῥδου δε Ρονου- 
[Ὁ]. ΦΔυδὶ εο Εοῃι. Υἱ. 11, 22 . Οο]. ᾿ΐ. 8, ὅ. ΕἸγαῖ : 
Βροκοη γουγβεῖνεβ ἴὸ Ὀ6 πιρδὺ [6 ορογδίοη οἵ αοὰ 
[88 τηδᾶδ οὗ γοῦ : ἰῃ6 τὶρ] οουβη688 οὗὨ ΓΔ, πιο ἢ 
ΗΘ ἱτωρυΐοβ ἴο γου, ἀο γα 4180 τηρυῖϊα ἴὸ τΟΌΏΓΒΟΪΥ ΘΒ ς 
ἴμθῃ : ἯΑΙΚ 180 δοοοσαϊησὶυ. ΒΥ ἐπ ὶ8 τ βιϊηρ ΟἹ 
(ῃ6 νοτῖς οὐ οὐδ στδοθ 106 ἰδ ρ υ8-10}} οὗ δῖ ἃ. 
ΓΙ ἢ ΘΟουΒΏ 685 18 80 0]15]16 ἃ, πα τηϑη 8 οἰιδοσοὰ, ψ}11}6 
δὲ 1Π6 Βδῖη6 ἰδτηθ ἢ ΐ8 Ζθαὶ 4180 18 βίϊεηυϊαϊοα. Ἠθτθ 
[86 Ἔχδμοσίδιϊου ἰ8 αἰγοοειοα ἰοπτασὰβ πιο πο 88 δηἃ 
ΒΟΌτΙογ. Ἐτοσα [06 ἰΘΠΘΘΠΟΥ οὗ 80 ὩΘῊ Ὡδίατσα, 
πῃ οἢ 88 Θοπιο ἰπίο Ὀδίηρ {ΠπΓοῸ ἢ 6 Ὀ᾿ να οροτα- 
[ἴοη, Ῥγοσθθὰβ τι] ΠΘΒΒ: δηὰ [06 ἐδβκ ρσοροβοᾶ 
18, ταὶ τὸ σμοτίβ ἰδ Ὁ τἱριδσθ ΟΥ̓ ΟΌγΒοΙτ 68, δα ἃ 
80 δίγίτθ δι΄ΟΣ 8 Βυσωσηθίτοδὶ δηὰ δι ]6 ομδσδοίον. 
Ιηϊοχί οαἰΐου, οἡ ἴπ6 ΟΠ 6Ρ Ὠδηᾷ, 18 8ὴ δρρταγυβδίίοῃ οὗ 
(06 ὈἷΔ8 οὗ (ῃ6 ο]ἃ παίῃχο, ἔοῦ νιοὶ πὸ ΟὈγβοῖνοθ 
ΔΓΘ ΓΟΒΡΟΙΒΙὉΪ6. 10 δ γῖ868 ἔγοτῃ γί νίῃρ ΟΠ 65 βοὶ ̓[ τρ 
ἰο που] αἷν ρΊΟΓΣΥ, ἴοὸ [6 ΒΟΠΟΥΒ δηὰ ροββϑβαίοῃδ, ἴῃ 
Θη)ογτηθηβ δηἃ σαγοβ, ἴῃ6 ἀοοίτηο8 δηὰ ἰθπαθποῖρθ 
οὗ [086 Μῖἢο δεῖς ῃοὶ ας ἀοὰ. 1η 1 Ὅοσς. χυ. 84 
1Π6 ἀφηΐαὶ οἵ ἴΠ6 τοβυστοοίίοι 18 ἀθβογὶ θθὰ 85 ἃ ἀ6.- 
θαῦο. 5 1 18 ἃ Ἰυσρτηρηϊ, Ἡθοη Θοὰ ρμοῦγα ουξ ἴο 

Ῥ [στοοῖς : ἐκνήψατε---“ ΔἸσακε᾽" 86 ἴτοτα ἃ δὲ οὗ ἀγασιῖς- 
ΘΏΣΘ6Ε8.--α΄. 1.} 



ΟΠΑΡΤΕᾺΒ Υ. 1-11. 

8 ΡΘΟρίΘ {16 σὰ οὗἨ ἰγουιὈ] Ἰρ." Υὸ βῃου!α 866 Κ 
ἴον Βοὶγ, Ὀϊνίηθ σχϑα Υ, ποὺ ἰάσαὶ τοϊδὺ δηὰ ἔοδηι οὗ 
σογα, ὙΒΟΟΥΟΣ ρῖνοϑ Ὠἰτηβο} ἢ ὯρΡ ἴ0 8166} δῃηὰ 5[ι- 
Ροβοοῃ, βϑεῖβ ἴογς [86 πἰρῃῦ: ἰμαὺ 8, Ὧδ6 ΒΟΓΘΘΏΒ 
δὰ 63 Ἰιϊτηθοῖ ἔ ἴῃ ὑ86 τυ]ηρ Ρότον οὗ ἴῃ6 τη- 
ΞΟ παίυτο, ἴηρ ἰπΊΒ6] Γ ἢ0 ΘΟΙΩΡΔΏΪΟΒΒ οὗἁ 18 
οπῃ ἀαγις ομασγαοίοσ, ἸΥΒΟΓΟ ΟἰΓουΤηβίδ 008 ἃΓῸ δι ϊῦ- 
Δ ]6, δὰ ἰὲ 18 [6 Βοὺν οἵ ἀδγζηοβα, ᾽6 ρῖνθϑ ἢἷ8 αἷδ- 
Ροϑϊοη ἴπ6 τοῖΐηϑ, Αἢ δροβίο!ῖς ἀοδβογίρίίοη οἵ 
δΟῦΓΙοἰγ, ο ἐμ6 οἱμοῦ μδῃάᾶ, τὸ γτοδᾶ ἰῃ 1 Οὐοσ. υἱΐ. 

566. 
4. (Υ. 8.) ὕπαάον [06 βραγα οὐὨἨ δύῖηοσ, νὸ ΒᾶΥθ 

ἃ τοοοιητμοπαζοη οὗ ἔβιἰ, Ἰονθ, δὰ ΠΟΡρΘ, 
ἴδοθ6 ἰἶἰγοο, 88 ἰὴ 1 Οογ, χἰϊὶ. ἢ (δῖ ἢ δηα ἰονθ, ἃ8 
διδυΐηρ ἃ νου αν ἱπΕ ΠΏΛΟΥ ΟΥὗὮὨ τηυΐαα] ΘΟ ΘΟ ΐΟΙ, 88 
ἰη οἰ. ἱ, ὃ: 11, 6. ΤΗΞΟΡΗΥΓΑΟῚ γοίουϑ [6 ἴονα [0 
Ομϑὲ δῃὰ οὖν ἔθ] ον θῃ ; ΤῊΗΞΟΡΟΒΕῚ ΟὨ]Υ ἰο ΟΌΓ 
ποίρῃθοτθ, δηὰ ἢ διυοῦ ἃ γεϊαϊίοη {13 ταὶρϊ ὈΘ ΤΏΟΓΘ 
ἴῃ δοσογάδπος τὶ ῬΔ0}}8 ὑβαρο (Οα]. ν. ὃ, 14 ; ΟΥ̓ΘΡ 
ἁφαϊηδὲ 1 Φοδη ἷν. 10, 19 Βα4ᾳ.). Ἐδινι Δ ΥΒ Ποϊὰ οὗ 
ἴδε ἰοτσίνῃ ββ οὗ βίῃβ, δηὰ ἐῃθ βίσοηρτε οἵ Ηΐπ ῃΟ 
8 δΙΣΟΏΚΟΣ ἔθδὴ ἴπ6 που] (1 Φοδη ἰν. 4); ἴόνὸ ονϑῦ- 
οὐπιο8 ἴμ6 6Υν]] πὶ ροοὰ (ἔοι. χὶϊ. 21), ἀηἃ ῥγο- 
εἴπ 68 (ῃ6 τίβε οἵ 5861 Η 9688, ὉΠ ΘΓΏΘ658, γαίῃ, δηὰ 
Βαιτοὰ. Τὴ6 οὔθ οαπποὺ ὃὉ6 σἰθουῦΐ ἴΠ6 ΟΙΠΘΓ, 
ἀεπυΐϊης ἴδιο 8 ποῦ ἃ ΠΑΓΒἢ ἀορτηδιῖβηι ; ἰὑ ἀν 68 
ΟηΪγ ἴῃ ἃ Ὠδαγὶ τουομοα ὉΥ πα Ἰἰονε οὗ ἀοά, 80 {{πᾶὺ 
οἵ πρρδϑβὶ τ ον τον ουὖϊ οὗὨ ἰζ. Α [αίδ (Πδὺ ἀο068 
ποῖ απ 8617 ἴῃ (06 τψΑΥ οὗὨ Ἰονθ 18 ποὺ ἔϊ6 κοηυ- 
πο; ἴδ 15 8 το ἴϑῆσθ οἱ ΠΟΙ ΟΏ8, ἰηβίοδα οὗ 8ἃ Ῥϑυβοῃδὶ 
ἐπιδὲ ἰῃ 1Π6 ασὰ οὗἁ ργᾶοθ; δπὰ ἰῃγουρῆ (Π6 ἱπΠαίίοη 
οἵ Κυοπ]οασθ ἰς ᾿δγβ 1186] ὀρθὰ ἴο ὑπ6 ΘΏθηγ. Α 
Ἶοτο, πηοσθονοῦ, ἰμαῦΡ ἰονθβ ποῖ ἐπ 18 ὑμδὺ '8β ὈΟΓΏ 
οὗ ἀοὰ (1 Φοίιη τ. 1, 2), θυ  βρᾶγθβ [ῃ6 ἀΌρΡΟΑΙΥ͂ η8- 
ἴατο, ἰ6 ποῖ σοηιϊΐηθ ἴονα. ΟΠἸῪ πμογὸ ἔμ ἢ δπὰ Ἰονθ 
ΒΙῸ ΓΕΔ δηα ᾿πἰἱτρδίο! Υ οὨ6, 18 [η6 ΟἾ τ ϑιαῃ Ὠρατὶ 
(6 οεηΐγα οἵ 41} ἱπναγά δπὰ ουϊναγὰ 11{6) βοουγθα 
πἰι δίῃ ὑπ 6 βῃ δον οὗἁἨ {18 Ὀτοαβίρ]αία δραϊηβὺ 811 οοῦ- 
ἀειιμδίοη, δρδϊηϑὲ 4}} [πσγυϑ.5 οΟὐἨ [6 δοσίβοῦ, δραϊηβὶ 
8}} ἀθν} 5 ἀβϑαι}8, Απάὰ ἰπαΐ (26 ὈΪΟῪΒ 880}4}} ποί 
Γεδοὶ ἴ86 μβοδά, ἰμδὶ {86 ΟἸτἰβιϊδη 8. 8016 πίἰϊῃουΐ 
(εἰπτπισ ἴοὸ ἰδ δἱοῖ ἴῃ βυβογιηρ δηὰ δῇ] οἰΐοη, 
ἴδει ἢ δῃουἃ παν ἴδ ροῦγοῦ, ἰη βίοδαΐαϑὶ οηάυτγ- 
δῆς δηὰ π|(ἢ οἶθαγ ἐπουρῃῦ, οὗ ἰοοκίηρ [ἢ 6 ΘΠΘΙΩΥ͂ 
μοί ἴῃ (86 6γ6---ἰΠ18 σΟΙΘΒ ἴο 6488 ΟὨΪΥ͂ ΤΏΘη Ὧ6 
5 οϊπιοϊοα πεῖ (86 ΠΟΡΘ οὗἨ 8ῃ οἰθγῃδὶ ΘΟΠΒΌΠΊΓη8- 
ὅσα οὗ δβαϊναιϊίοι δηὰ ἀδ νογαποθ 6] Ἰγ ΓΔΏ66 ἔγοτα 
Ρεγάϊειίοη ---ϑυσἢ 18. ἔπο ΟἸ τ ΔΒ Βαϊ ναϊΐοη, ΥΥ̓ ἢ» 
οαὐ (6 πορα οὗ ἰξ, αἰ δηὰ Ἰἰοῦθ αἷἰδὸ πουϊὰ Ὀ6 
τοστοά, Εὸν ἃ αοἀ μπὲ ρσᾷνο τω ὯΟ δἰ 8] ὮΟΡΟ 
ψεῖο αἱ (ἢ 88Π)6 ἰτη6 ἃ Οοἀ, ὑμδῖ ἀϊὰ ποῖ τηδῖζα Η]π 
ὕο οὐὐοςὶ οἵἩ Ηΐ5 οἰογηδὶ ον, πὰ που] Ὀ6 0 διοὶ 
Οοὰ δ τηδη οουϊὰ ῬΘΓΒΟΙΔΙΥ ἰγυδβὶ ἰη, 

ὅδ. (Υν. 9-11.) Ηρ δραῖῃ [86 ποτὶ οὗἨ αοἀἂ δηὰ 
1855 ἀΟΙηρ ΔΓῸ ἰηἰἰπιδίοἷ Υ οοπ]οϊηθα, [86 ἴΌστηθῦ 
πὶ [86 Ἰαϊέονς (866 Νοίο 8).. ΒΥ αν Β δρροϊηίτηθης 
Ομεδὲ ἀϊοά ἕο υϑ, (μας τὸ τηΐρῦ ᾿ἶνο τῖτι Ηΐπ,, 
Τπεουρὶι 6508 ΟἾτδὲ τὸ ΤΥ δηὰ οὐρῃῦ [0 τρδῖθ 
δαϊγαιΐου οὔύ οσῃ. Ηθ [49 δοοοιηρ δηθὰ 1ϊ, δηὰ οἢ 
9 ἰουυάαιίοι δ'ὁμθ οδπ ἴθογο Ὀ6 ΔΗΥ͂ τηοης0} οὗ 
αν οδἰδϊπίπης ἰ, 6 ἀο ποῖ, ΒΟΝΘΤΟΡ, ΓΘΔ]}Ζ0 118 
Ὀδηοδι8 28 ἃ πιδίίοῦ οὗ οοῦγθο, ἐΖ ορεέγε ορογαίο “εδι 
ΟἈγίμε, Ὀυξ ΟΠ Ὑθοη πὸ αἰϊον Ὑμδὺ ἢ6 ὯΔ8 ἀοη6 
(ώ Ὼ8 ἴ0 ψοτῖς ἐπ τ8, Ἰὸ (818 οῃηὰ ἴ8 τλυΐυΔ] ὁχ- 

Ἰοὴ αἰτοςὶοά, 
8. (Υ. 11.) Τὴ Βοτίριυναῖ ἰάοα οὗ οὐϊβοαίίοη 8 

ἷ ἱδογοηξ τοι {Π6 βου, οδθιηϊμαῖθ 6χ- 
Οἰοπιεηὶ οὗ 6 [6 ο] πρθ, τπαὶ 18. ϑροΐδη οὐ μογὸ δῃὰ 
ἰδερε δα οὐϊίγίης. Ὁμὲ ἰπΐηρ ἴἰο Ὀ6 ἄομο ͵5 ἰο Ὀυϊὰ 

᾿ Ἢ ἀκυυουμυυ σευ κοι ποιὰ δὲ Ζϑοβασίλη χὶΐ 3.- 

δι 

(06 ὑθηρ]Ὲ οὗ ἀοά, ἰο Θβιδ Ὁ] 15} δ οἡ ἐπ τίρῃι ἔουῃ. 
ἀαιίοῃ, ἰο ζαϑῃίο δὰ δὲ βδίοῃα ὑροῦ βίοηθ (1 Οὐγ. 
ἴ). 16. νἱϊ!, 10." Ερδ, 11. 20 8δα4ᾳ.; 1 Ῥαὶ. 1). 4 
8αα.: Φυάο 20). ΟὐρΡ. Ζλην, διυας δεν θη 
δὲδίδδολεπ Βοσ ἢ ἀογΡ γδαμμησ, Βτνοτηθι, 1864, 
ΤῊο ἀυοϑίίοῃ σΟΠΘΕΣΏΒ ὑπ0 ἀν ] ρ οὗἨ ἀοιὶ ἰη ὃυ- 
ἸΩΔΏΪΥ, δηὶ (Π6 τρὰσῦια] δα)υβιηθηῖ, (Ποτοίονο, οὗ 
᾿ἰνίηρ βίοῃ:οβ [ὋΣ ἃ ᾿ιδοϊϊαἰΐοη οἵ ἴμ6 ϑρίγιι, ΤᾺ]Β ἰ8, 
ο [Π6 0Π6 846, α ποῦ οὗἨ ἀοἄ, νῃΐϊο ὈΘοοσλ65 ον οῦ 
ΙΏΟΓΟ ἰηατὰ : οἡ [Π6 ΟἾΠΟΡ δἰάρ, ἰδ 18 τῇδ 8 ἰδ ΌΟΣ, 
νὴ δὴ νου τονίηρ {0]|ὴ688 οὗ οδγηθϑίηρθθ, δηὰᾶ 
σὴ ἢ δρί γἰτυδὶ Ἰηραῃβ ΓὨτουρπουῦϊ, Ὀού ἀἰϊτγοοϊοα ἰο 
ἴΠ0 πὰ ὑῃδὺ ᾿ξ ΤΩΔΥ ΒΟΙῺΘ ἀδΔΥ ὈΘ 8] : βοῇ ο] 4, [ῃ8 
ἰΔθογηδοὶο οὗ ἀοα 15 Ὑὶὰ τχθη: (Εν. χχὶ. 8). ΒΥ 
ποτὰ διὰ ὈΥ ναὶ βιιου ἃ τὸ ΓΌΓΓΒΟΡ ΟὯ6 δποῖθοῦ 
δαγοίῃ. Βυν ὃ 15. οοτγίδίπ (μδῦ ΤΩΔΗΥ͂ Δ ΟΟΟὨΒΙΟΏ, 
ψθοη σἰπουῦΐ Ὀοΐηρ οὈἰϊΓυδῖνο τὸ τηΐσηξ ὀχποσί, οΟτ,- 
[ογῖ, δα Ὗ ουῦ ποΙρΉΡΟΥΘ, ἰ8 Ἰοϑὺ ὈΥ ὰ8 ΓΠγουρὶλ 8.1γ5 
Π688 δΔηὰ β᾽ Ὁρρ δ 658, [ῸΣ γϑηῦ οὗὨ 1Ἃ4}}Δ δῃὰ Ἰονο. 

ΠΟΜΙΙΕΤΙΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

νι 1. Ζνιναιῖ: ΤῊΘ Τογὰ Ὠΐά68 ἔγοτῃη υ8 Ηΐ8 
αν, τΠδὺ 6 ΤΩΔΥ͂ ΘΟΠ ΕΠ Ι ΠΌΔ}}γ υδίοῃ, απὰ ΠΟνΘν τοὶαχ 
Δπγουκἢ 6886 δῃἃὰ [ἢ 6 ̓ἰτητηοάογαίθ ἀθδβίγα οὗ μ᾽] ϑδϑυσὸ ; 
ΟΑΕΥΙΝ : (ῃδὺ Ὅλ ΤΟΔΥ δίδηα ουὐδῦ οὐ ἴΐθ ψαίοὶὶ ; 
[ΒυκΚΙΤΥ : Ὁροῦ ΟἿΣ Ἡδίος, ΘΥΘΤῪ ΠουΓ,... ΝῸ ΠΟῸΡ 
ὙΠΘῺ ἨΔ 6811 ὈΓΟΙ ΪΒΘ ΟἸΓΒΟΙΤ 8 ἰθαὶ ΠῸ ψ|}} ποῖ 
ΟΟΠΊ6.---ἰ, 1.]- Εοο8: Μθῃ ἰγθαυθηῦ ἱπάυϊρο ἃ 
ὈΓΤΐηρ Βρὶγῦ 1 τοραγὰ ἰὸ συ ΐῃ βυθπηἰοὰ ἴο {ἰἸοτὰ, 
απὰ που] ΠΟΥ ΤΟΓ6 {πη 8 ἡδοάδι] Ὁ ἰΠθιη.--- 
Βευβνεα: Αἢ ὉΠγοδβο δ ἷ6. ουγίοδιγ δθουν [ἰναῖ, 
σηΐοῖ αοα 48 δσοποοαϊ θὰ, δἰ Αγ 8 ὈΘΙΓΒΔΥΒ ἃ ποατί Ὠοῦ 
χοῦ οσουρίοα π|ιῖ8 ἴΠ0 τρδῃ ΒΒ ΘΟΠΟΘΓΏ,.---ὟῸΝ ΟκῈ- 
[ΑΒΗ : Νονθοτα ἀο {Π6 Αροϑβι]68 ἀροϊαγα (παὺ ἴῃ6 
ἐηθ ἰ8 Ἰοῃρ,---ΠΙΕΌΕΒΙΟΗ : ὙΠΘΡΘ 18 ΒΟΡΘ ὯὨῸ 086 ἴῃ 
[λυ οΐ68 οἵ αἱϊ βογίβ, Ὀπὺ τηυοἢ Πάγτὰ 18 Θ ΘΙ ἀ0}6. 

Υ͂. 3. Υο Κηον ρονίδοῦ Υ, ας ἢ ΤὨδὺ ἴΠ6 ἐἶτπ6 
οαημοὺῦ Ὀ6 ΚηΟΝΏ.---ΟΥΈΒΝΕΙ, : ΑἸΙ Κπονοᾶρο τὸ- 
Βροοϊίηρ [0 ἄδγ οὗὨ υθοτηθηὺ οοπαΊβίβ ἰῃ Ὀο]θνίης, 
ἰδδὺ τὸ οδηποὺ Κηὸν ἰ, ὙΠ (818 τ τηυϑὺ ἸΘΆΓῺ 
ἴο Ὀ6 Βα 5θοὰ . ἰ 18 ΤΟΔΙΪῪ βυϊποϊοηῖ,---ΞἸΟΟΚΜΈΕΥΕΕΒ: 
Τμαὺ τ86 Ἰωογὰ σοοσμοίῃ, Ἰοὺ ὰ8 Βο]ὰ 4}} 86 τλοτο ἥττΩΪΥ 
ἴὴ 180586 ὙΘΡΥ (ἴλ68, ΏΘῺ ἱμογὸ 18 {86 ᾿οαβὲ Δρρθαῦ- 
Δῆς6 οὗ δβυοῦ ἃ [Κἰΐηρς ΟΥ̓ΟΡ ὨΔΡΡΟΏΪηρ,.---Ἴτ ο [06 οαΓΟ- 
688 ἐδ τηϊσῃς ὯΘ ἀρτθοδῦϊθ [0 ΚΩΟῪ (ἢ6 ΒοὺΡ ψΏΘη 
{π6 ἐμοῦ ὀοπιοβ, ὑμαὺ ΠΟΥ τας 6 ρ ααΐου)ν {}}} 
ἴβοη, δηὰ δβαγϑ᾽ ὑβθιηβοῖνοθ τακοηθὰ δὖ ἴῃ {ϊπ|6. 
Εὸν δυο 88 ἴον δ [ογὰ {πΠ6Γὰ '8 0 ποοὰ οὗ Κπον- 
ἱπρ ἰδ; Ι͂Ὸ0᾿ Ηδ οομλθ8, ἱηπάθθ, ἀθαναγοθ ἴ0 [Π ΘΙ 8180, 
θυΐ ποῖ 88 ἃ ἰμϊοΐ, Ὀυῖ 85 ἃ ΕΠ ηὰ δηὰ ϑανίοιν.--- [1 
186 Θρργοδοὶ οὗἉ {118 ἀδὺ οὗ (ῃ0 Ιμοτὰ 8 ΒΕΪΥ͂ Θομ)- 
Ῥαγοὰ ἴὸ ἰδδΐ οἵ 8 ἰμ] 6 ἴῃ (6 πρὶν, βέθδ] ηρς ὑροὰ 
Ὁ8 Ἧ6 ΚΠΟῪ ποῖ πΏΘΠ, “δ θύθη, οὐ δὲ τι ἢ, ΟΣ 
δὺ [886 σοοἰκ-ΟΤΟ ἢ, οὐ ἴῃ ἰἢ6 τηογηίηρ " (Μαγὶς χὶϊὶ, 
8ὅ), {μ18 ΒΟ πι8 ἴο ργθοϊιάθ ὑπ6 ἰάφα οὗ ἃ ἱμπουβαηῃὰ 
γΘΑΓΒ οὗἁ χὰ Π 6 πη]α] ΕΟ. Ὀοΐογα ἰδ ττῖναὶ.---. 1. 

Υ. 8. λγτιν : 6 859 ΤΔὈυ]ουΒ τ ]αὺ ἀο68 
ποῦ δὖ οὔποθ τηθοὺ ΟἿΡ ΟΥ68.---Ἴ οὶ ἰπουρῃῦ 8: [0 
Μ|} ποῦ ἴδγα 80 1}} τὶ τ τὴ : 1 8}}8}} 6 δυγθ [0 Ἰοοὶκ 
ουῦ [Ὁ ΤΩΥ̓ΒΟΙΓ ; δπὰ ΒῆΔΓΡ δηουρὶ.---ΠΕΌΒΝΕΒ : ΤὴΘ 
τροδοΐοῦουβ ροδοθ οὗἉ ἴπ6 ὑπ ] νον 18 Τουηαοα οἢ δὴ 
δυβοϊαϊα ἀθηΐαὶ οὗἩἨ 186 ὨὈἰἱνίηο Ἰυάρτηθιῦ, οὐ οα 186 
ΠΟρ6 οὗἉ 8 χγοαῦ γϑιηοίθῃοθθ, ἴπ [8 ῥϑδο ἰβ ἰῃ- 
νοϊνοὰ 86 ββοοκίηῃρ οοπείδεγαίίΐοη, ἱῃαΐ σὰ ἴ8 
Ἰοοϊκοά ὉρΟη 88 8ἃῃ ΕἸΠΘΤΩΥ͂ ἰο Ὀ6 ἀγοιάρα, πὶ} Τὰ 
ΟὨΘ ͵8 ΠΟΥ͂ΟΣ ΠΒΡΡΥ͂ Ὀυϊ πΏΘῺ ᾿ἰοὲ δ᾽ οὴθ ὉΥ͂ ΗΪπ).--- 
ΟἨἩΒΎΒΟΘΤΟΜ : βϑοϑὶ που Βοτ τὴς ἀον] Ὧδ8 βυοοροᾶ- 
οἀ ἴῃ τηδ κί 08 ΟΡ ΟὟ ΘΠΘΙΏΪ68 ἢ---ἰγἱ ρβίοηθ 

(ΤῊ ποτὰ πίοι ΟἿΣ ἘΠ ΡΙ ἢ Μοσδίου ΒΘΣΘ ΣΟ Φοσέ 
οπιδοϊἀεηξὰ ἰδ οἰκοδομηθήσεται.--ὦ. 1.ἢ 



88 ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΓΙ, ΤῸ ΤἸῊΕ ΤΗΒΒΒΑΙΓΟΝΙΑΝΗ͂, 

ἔουπὰ πορτὸ ἰγῦο8 ψὯο οτἰοἃ : αἶἷνα 8 βῖθθρ 1 στ θ θη 
[ΠΟΥ πιθδῃὶ ρ6866 : αῃὰ [Π6 Ἔοχρ᾽ διδίΐου οἵ ἰΐ 18 {πο ὶγ 
ἀγοδὰ οἵ Ὡοοϊυγηδὶ δββαι] 8, Βυΐ ἐπ6 ΟἿΣ βι 188 

66 τηυδὺ Ὀ6 ἃ ὙΔΙΚΟδΙΪ Ο0Π6.--- Βεγίοπδωῦσεν Βὲδεῖ: 
ΠΟΘ 8 ὯῸ ΒΌΓΟΡ ΒΏΔΡΟ οὗ ϑιαίδῃ, ΠπἸΔ ΒΘ ὯΘ 18 

6016 ἰο βυργοδβὲ ογο {πουρἢ(8 οὗ βουυγῖγ. ΟΥ̓́ 686 
ἰβ αἶἰδο δαὶ: Οοα ὙΠ} ποῦ ἰδ τρδίζοσθ 80 δ γον : 
Ηδ ἰδ γα! τρογο [].----Ε008: ΤΟ ποσὰ πουϊ]ὰ ποὶ 
Ὀ6 οϊροά δἱ 41} ὈΥ͂ δῇ οχδοὺ ἀδδβηϊιίοῃ οὗ [86 Βρδβοῃϑ 
δΔηὰ ([η168.: ἱξ πουϊὰ ποῖ Ὀο]ίανο ποῖα, δηὰ που]ὰ 
Βῖθθρ οἱ ἰῃ [18 ἀδγκ688.----ΕΥ̓ΛΉΕΙΩΙΝ : 770, (Β6η, ἴδοὰ 
ἀοϑθϑὶ ἴδεϊ ὴὸ ἀϊδβαιυϊοῖ, δπὰ ἀοβὺ ρεγοοῖγθ πΠῸ ἀδηρογ, 
ΓὨΥ ΙΙΒΟΓῪ ἷἰ8 80 τῃθοῖ [6 ρστοαίοτ.--- Πίδαυϊοι [ἢ 9 
ὝΑΥ ἴ0 ἔτια αυἷοῖ, [ΒΑΒΝΕΒ: Οπο οὗὨ ἴΠ6 τηοβί σὸ- 
ΤΩΔΙΚΔΌΪΟ ἴδοῖβ δθουῦ ἰδ ὨΙΒΙΟΣΥ οὗἁ τηδῃ 18, ἐπὶ δὲ 
ἰαῖκε8 ΠΟ ᾿ΔΡΠἾΠρ' ἔγοπ ἷ8 Μακοτ.---ὦ. 1,.] 

ΞΤΔΒΕΕ: Ἠδγο ἴῃ (ῃ6 ποῦ ἴ86 ὑπροα Υ ΘΒΟΡ6 
ὙΩΔΩῺΥ ἃ ἀσβοσνθὰ ῥυῃἰδηγηθηῦ, βίηοθ αοα Ἰοοῖθ ΟἹ, 
δηὰ {Π6ὺ ὙΠῸ βου ὰ Βαγα ριπἰβῃθα ἴπ6 πτοης οὔθ 
[11 ἰοὸ ἀο 80: Ὀυὺ ἴῃ ἰμαῇ στοαὶ ἰυάρτηδη Δ (Π ΘΓ 
Ὑ1Π Ὀ6 ΠΟ ἸΟΠ ΡΟΣ ΔΩΥ ἔου Ὀθαγ Ώ06.---ΗΕΌΒΝΕΚ : ΗοΓο 
ΤΩΔΠ ΔΒ 8{}}} (Π6 ΡΟΤΤΟΡ οὗ πὶ βάγαπίηρ ΒἰΓΏ86 17 ἴοσα 
ἀοὰ, ἰο νὶϊ, ἤομὰ αοα οἈ]]ο, παγηΐηρ, διουδίῃρ ; 
Ὀυΐ ψῃοοτοῦ ἰἢυ8 ἩΠ ΓΑΒ ᾿ἰ 56] ἔγοπι Ἠΐπ), ν}}} 
[Ὁ}} ἰηο ΗΪβΒ ᾿δη 8 ἃ8 ἃ δυάρα δῃὰ δὴ Αὐδῃῆρον.--- ΤῸ 
δος ἤοτῃὴ Οοά, οὐ ἴ0 66 ἴο ΟΠ γίδὺ : βυιφὰ ἰκ [ῃ6 ἀϊ8- 
υἱποιΐοι Ὀεύτ θη ἃ πὶοκοα, που] Ὁ ἴθας δηὰ ἰῃ6 εα]ὺ- 
ἴαγγ ἴδαν οἵ (ἀοα.---ΑἸτοδαν [ῃ6 ὈΓΟΟΌΓΒΟΥΥ ἡ ρη,θη (8 
ΔΙῸ γϑαι ὉΠ} οδαγδοίογιζοὰ ὈΥ ἃ βυάάδη ρῥγϑορδ- 
(ἴοι; 80 ἴῃ68 βοοά, ϑβοάομμ, 0] 5[)4228γ.---ΕἸΕΘΕΕ : 
Ἦον τυοῖ Ὀοίίον δηὰ τόσο δαάνβαϊα 18 ἰδ, το γίοἰὰ 
ΟΠ 68 Β61Γ ἰο [26 88] υἱΥῪ ῬαΏρΒ οὗἁὨ ἰγανδὶὶ, ἰὼ τ ΒΙοὮ ἃ 
τΩδῃ ἰβ ὈΟΓΏ ἀραΐῃ ἰο0 8 ᾿ἰνίης ΒΟρΘ] 

Α βρὶγὶὶ οὐὁἨ ἱπάϊδογοηοθ ἴο (8 βυθ᾽]θοὺ οὗὨ 116 
Τοτα 8 οοπΐηρ, 0 Ργοοῦ οὗ ρῥἱοὶυ οὐ ΟἸγίβιίδη πῖβ- 
ἄοῃ. Τ86 ἰορὶς ν͵ὰ8 [1}} οὗἁὨ ἰηϊογοδὶ ἴογ ἴῃ οἰ] σθῃ 
οἵ αοἂ ἱπ ἴ8}6 δροβίο]ϊς αρὸ: απὰ {ἐπ στουηαβ οὗ 
(παῖ ἑῃϊογοϑὲ σδηποὶ μάν Ὀ66Π ἰτηραϊγοα ὈΥ ἴδ6 ἰαρ86 
οὗ ἐρηιθεῦ οοηΐυτῖ68.---΄ὐ, 1... 

.4. 1ὺ 15. ἃ Βίγσοῃᾳβ ΘΟ; ΒοΪδ θη, ΟῚ ΟΠ6 ὁδη 
{γυγ Ὅ6 τουγϊηάρα οὗὨἨ [0 βιαπαΐϊηρς οὗ δ Ὀϑ]ΐονου, 
ὙΒοΡοΐη ὈΥ̓͂ ἰΠ6 ρτδοὺ οὗ Θοὰ Πο 18 δβοῖ.---ΟΔΥ ΙΝ : 
Νεϊία ἀδηδίον οαἰΐσο γσμαηι Ὠεὶ ἱσπογταπέϊα.--- ὅτοσκ- 
ΜΕΥΕΒ: Το Ιμογὰ Β γοίυγη ὈΓΘΟΚΒ ἴῃ ΟἹ (6 ΠΟΥΙΤῸΡ 
οὗ [06 ἀδλιίηο85 οὗ βἷη, Ὑβοῖμοσ οὗ ἃ ἸοΟσΟ στο δησα ΟΥ 
Ετοββοῦ ἴοστῃ, {κὸ {116 οἶδαγ, 8}}- τον δ ηρς ἀν, τ ΘΩ 
ΟΥΟΡΥ ΕΠ ΔΡΡΘΔΓΒ ἴῃ ἴμ6 ἴγὰα ᾿ρ δ ἰυδ0 88 ἰξ ἰ8.--- 
Ομεϊβιΐδηβ, Ὑ}|0Ὸ σδῃ οἷαί ὑπ6 ϑδυϊοιῦ 88 {οἷν ΤΏ, 
ΔΙῸ 8016 ἴο ΒΑΥ: ΕῸΣ 8, Ηθδ ΤΩΔΥ͂ ΘΟ) 6 ΝΏρη δ 
ὙΠ]; γ 86 Ἰοοκίηρ ἴον Βΐτῃ 811 (ἢ {{π16.---Ὁ 8 ἴη- 
ἀφορᾷ ἃ στοαὶ ὑπΐηρ ἴο 6 ἴῃ δυοὶ ἃ βίδία οὗ γοδάϊποβδ, 
88 ἷΒ ἰηἀοροηάοηὶλ οὗὨ 41} Κποπίθαάσο δρουΐ ἐδο {τη 
δηὰ {Π6 ΠΟυΓ, 

νυ. ὅ, 6. ΗΤΟΟΚΜΚΥΕΒ: ΗΔΡΡΥ {π6 οπυγοῖ, ἰοὸ 
Ποῖ ἰὉ οΔῃ Ὧδ Βαϊά : Υὸ 8.6 δ]] οὗ γοῦ οὨ ] άγοη οὗ 
Πρ δηθὰ οὨΠ]άγθη οὗ ἀδΥ] Αἴ 1 βὸο ᾿ἱκοιΐδβο ἢ 
ΗΟΥ͂ ἀο γὸὸ οΘΟπ)6 ἐο Ὧ6 80} πὸ Οἰδογ 86 ἔπη ὮΥ͂ ἃ 
ἡυάρτηοηξ, τ᾿ Ὑ;ὧΘ ΔΙ ἴον ΟΌτΒΟΪν 68 ἴ0 Ὀ6 ᾿υδροά ὈΥ 
(86 Ἰἰχιι οἵ ἀοἀ.---Ζ ναι: 7 6 ἀΓὸ δϑῃδιηρὰ ἰὸ δοί 
ὈΔαΪν ὈΘΙΌΣΘ ΤΏΘΠ, δῃη ἃ δ.Θ ποῖ δβϑμαοϊηρα ἴο αἷῃ Ὀθΐογο 
αοα. ὅποι ἰ8 οὺρ πὶοκθάμθδβ δὰ 0011.υ0 ὝΠΟΓῸ 
ἴαϊ!ἢ οχίδίϑ ἰῃ ἴογοθ, Ἧὸ 88.8}} Ὧ6 τῇογθ δδβδιηθᾶὰ Ὀδ- 
ἴογο ἴπ6 4] ϑϑοϊηρ αο, νῆο ἷβ ἐπ6 Ἐϊοσθδὶ Ἰἰρδὶ, 
ἴδῃ ἱγ ἃ τῇδῃ ΒαῊ 08.---ΗΕ ἯΠῸ Β0Θ ΚΒ ἴῃ6 ἀδΥΚΏ 688 
ἱπνο απ λγΥ Ὀδίταγβ Ἠΐ8 ἰηπαγὰ ἔθοϊπς, {μαὺ ἢ6 ἴδ 
ποὺ γοῖ πιαάρθῃ (5, οχχχῖσχ. 11, 12).--- ἡ βρϑοΐαὶ 
ΟΠαγαοίογίβεο οὐ [86 ἀδγκηθβθ ἰθ, ὑπαὶ β'η8 8.6 ὩῸ 
ἸΟΠΡῸΡ οδ᾽ δὰ ὈΥ ποὶρ οὔτ ὩΔΙΏ68.--- Βεγϊοη δι Εν 
Βὲδοὶ : ὙἩΥΙΟΚοάΠ 688 πηυδὲ πὸ Ἰοηροῦ Ὀ6 οΔ]] 6 πίοϊκοά, 
Ὀυΐ ἸΩΘΓΟΙΥ δὴ ᾿ΠΒΓἑγ.--- ΞΘ ΚΕ: ΤῈΘ τὴ ὙΠῸ 
848 ποὺ Ομγίβι, [868 βὅ'υῃ οὗἩ τἱρῃιθουβηθββ, τα] καὶ ἢ ἴῃ 

ἀμγκηο688.---Βυΐ τ ΠΟΘΥΟΡ ἰῃΑΡΪΥ πα] κα ἴῃ πο ἸΙρδὲ, 
ἴον ἷπὶ {πῸ σοπλίηρ οὗ ἴ86 ον βοσνϑβ ἴ0 ροεγῖδοϊς Ηἷα 
δ᾽εβεοὰ οοπαϊίοη ψ1} αἶβδο ἰο ταὶ 8 οὐ 
Ναγα.---ΘΤΟΟΚΜΕΥΕΕ : ΒΙο550α τῃουρηϊ, [μαὶ ἴ(Π 6 ρΡδὶ᾿ 
ἴοοῦ ἀδΥ ἷβ8 οομΐηρ, ΝΏΘη 41} ἀδγκ685 αἰ ΒΡ ΘΘΓΆ, 
δηὰ να 5}}4}} Ὀ6 δοροῖμοΡ ΠΙρΡἢϊ.---ἘΓ. ὅν: ΤΏγοθ 
αἰβι! πο 08 ΙΗΔΥ Ὀ6 ὮΡΓῈ Ιηδᾶά6. ραίλεηα τὸ (ἢ 9 
οἰ] άγθη οὗ πίσλέ,... ΤΏ “ειοδ Το γα 8}} ομ!] άγοη οὗ 
180 ἀαισπ.... Οὐτβίδατπιδ ἅτ ἰπ6 σὨ]άγοη οὗ 186 
ἄαν.---ΈΊΘΗΤΟΝ : Βα86 ηἰμμῦ τΑγΒ, δας ἢ 88 ολπηοῖ 
οηάυγο ἴθ6 ᾿ἰἰρῃϊς, ἀο ποὺ Ὀοοοπιὸ τοὺ... Ο᾽ {πὲ 
ΘΟΙ ΘΟ] π6 58 τ] οἢ (06 δα δῃουϊὰ βιυάγ, [Παὐ ἀθοο- 
τῦσα ΜΠ] οἢ {ΠΟῪ Βμου]ὰ θορ ἴῃ 8}} ἐπεὶ τανϑ, εὐσχη» 
μόνως, ΟἿδ δοίΐοη 116 δῃοίῃοῦ, δηὰ 411 κὸ ΟΠ γίβι, 
Ηἰνῖης ἰπ ἴ86 ᾿ἴρῃθ.. ... ἰὼ [86 ΘΟΙΏΡΔΗΥ͂ οὗ δηροὶ5, οὗ 
αοάἂ, δηὰ 6518 ΟΠ γβιί.---, 1. 

Υ. 6. [αὐ 688. δηᾶ, βοθτί ιν ; ΤΓοα ΘΠΕΥ 
ἔδυ Ἰοἰποὰ ἱοροί!οτ, δα σοτωσηοη)ν αἶδὸ ἱπιγοάυσρά 
ἴῃ ᾿πητηοαϊαῖθ τοίογθμοα ἰο [6 σοπηΐῃρ οὗ ἴπὸ Ἰιονὰ ; 
σοΏρΡ. Μαϊϊ. χχὶν. 42 βαα.: [τκῸ χχὶ, 84-8ὃ  Εοῃῃ. 
ΧΙ, 11-18 ; ῬδΙ], ἵν. δ, Τίο, ἢ, 11-18 9 0} Ῥοῖ, ὶ, 
18.---Ογίβιϊδη δοῦγι εἰν, ποὺ ἸΟΥΡΟΓ ΟΥ ᾿μδοῖΥἾΥ.-- 
366 ΦΟΗΝ ΗΟ ΕἾ βουϊῃοη οἢ [18 γ6180.--ὐ, 1. 

Υ. 7. ἘρἈ. ν. 11 : Ηδγνο πὸ [Ὁ] ἢ ρ νι {6 
ἀηήγυ [Ὁ] ποῦῖκ8 οὗἨ ἀαγίζη6Ε8.--ἼὉΚῸ χχὶ. 84... 1 Οοσ, 
Υ. 11: νἱ, 10; οι. χῖ, 18 : Ὠταηκοηη θα ἴ00 "ν6- 
Ἰοηρϑ ἴδογο ; ἠοῦ ΤΊΘΓΟΙΥ͂ (π6 Βρυγαιΐτο, Ὁ δἰβδὸ τ 6 
ἸΠγα], ΖΝ ΟΝ : 6 ἴῃ ΘΧΟΘΒΒ ΒΕΪΓΒ ῸΡ τῆδην ἃ 
σοιμτηοίίοη πα ρϑβϑβϑίοῃ ἢ) {π6 ὈΟΔΥῪ : ἰἰ 5 οἱἱ ἴῃ εἸὸ 
ἔγο Β μα αν ἴο ἰδ 18. {116 ἀο! ογαῖα ἰοβιουίηρ οὗὨ {}16 
ῬαβϑίοἢΒ ΡΌΠΘΙΑΙ]Υ.---ΗΕΌΒΧΕΚ: ὈΓΟΝΒΙΏΘΕΒ 18. Π0ῃ- 
ἱδρίουϑ.---ἰῦ ἀγαρβ ἄοτη ᾿ἶϊα α Ἰοδάθῃ πεῖρῃξ; 8ὸ 
ἸΠΚονἶ86 ἴῃ τ ϑὺ 18 δρ᾽ τυ], ΟΥίμηἱ 8] οὐ ΓΟΒ ΚΒ ἀγὸ 
Ὠοὺ {μ6 πογεῖ ; ̓πβοηϑι ὈΠΠῪ ἴον (πΠ6 τηϊπρδ οὗ Οοὰ, 
Τογρο [Ὁ] 6858 οὗἨ ἀοἄ, ῥγουά 8. } ευ ΔΙ ΟΙΕΏΟΥ ΓΟ ΤΟΓΟ 
ψίοκοα, 

Υ͵ 8. Βόοβ: Ατγὶ δου πδιοπΐπρ Ατὶ τἤοα 
ΒοΟυοῦ [18 ἰθὺ ΔΑΥ οὗ πίρῃ ὙΠῺῺ ἴῃ606 ΥΒδὶ 18 
τηοδὲ τοαυϊγοὰ ͵8, {παὶ Ἧ6 τοραγὰ οὐγβοῖὶνοθ δηα 8}} 
ουϊνναγὰ {Π’ηρ8 ΜΠ}Ὼ ἃ βρί γῖτυδὶ ογθ, δῃὰ δνοϊὰ 81] 
δὰ Ἰοδαϊηρ ὈοὰΥ δηά δβοὺἱ νυ οαἰΐηρ ἀπὰ ἀν πκῖησ, 
ἱτηροίδηϊ βοΐθηςο, ργουα οοποοὶίβ, ογεδ, ὅσ. 

ΤΏΟ ΟὨ γί βυϊβη Β ροβί ΐοη ὑπαὶ οὐ ἃ 80] 10 ν.-- -Ἔ1Ὲ- 
Θκκ: ΙὮ ἃ ναστῖονῦ τουοἷ ἀσροηβ οἡ {Π6 ἱππαγὰ 
σουγαρο δηὰ (86 οοηῃβάθρηϊ 86] ροβϑοϑββίοῃ ἢ Ὀυΐξ, ὕ6- 
β[68 (μαῖ, τις αἷδοὸ οἢ ἴ86 Θαυϊριηθηῖ δϑβυμπηθὰ, δα 
1.6 86 τηδο οὗἉ ἱϊ.---ΟἜἌΥΥΊΝ : Αραϊηβὺ οὐ ρονογίυὶ 
ἴοθ ΘΒΡΟΏΒ 8ΣῸ Π66664.---ΤῊΕΣ ΒΑΜῈ: Θεῤιίυνέοίμε ἐδῇ 
φμὲ ἐϊηιίδ αο ἀπδίἑαπίεν ἰ.--- ΟΠ ΕΎΒΟΞΤΟΜ : Νοξ 
ΘΥΘΠ [ῸΣ ΟἿΘ Ὀτίοῦ τροπιθηΐ 86 ΝῸ Ρεσηϊ  οα ἴο 
Βῖθαρ ; [ὉΓΡ αὐ ὑπδὺ ὙΘΥῪ τοοϊηθηῦ ἴΠ6 ΘΠΟΙΩΥ͂ τηΐϊρῶξ 
60Π16.--- ΞἸΤΟΟΚΜΣΥΣΕ : 6 ΔΓ6 τοί δ᾽ ᾿Ἰοσίν ἰὸ ἴα 6 
ΟἿΡ 6886, ἴο Ὀποῖδδρ ὑπ6 ὈγΘΑδιρ]αΐθ, δηὰ ΔῪ δϑϊὰθ 
(16 Ὠοϊπηοὺ : ΟἸΒΟΥ 586 [Π6 ΘΠΘΙΩΥ ΒΗ Ϊ68 ουὐ 106 υῃ- 
ξυλτα θα τηοχϊηρηὶ.---Ζ ΤΊ κοι : Ἀωηπὲπιεπέιτη, Ῥῥεοίοτὶς 
αὐἄδογιο υἱίω "Ὧδε ἐεί.--- ΠΟΟΒ : Ατὸῦ ἴποὺ οἰοιΠοα τ ἢ 
1Π6 Δ:ῊΟΡ ΟὗὨ ἰδ τ, 1 ἃ ὑγΐαὶ οὐ ἃ ουδὲ ν}}} αἰξοοι- 
οοτ ἴπ66 ἢ δῃὰ τ]ὰ ἴ[806 ἀστοοῦ οὗ Ἰουοϑ, ἱΓ δῇ οβϑποο 
11] ὀχδερογαίθ ἰῃ66 ἢ 

Ατὸ ἰδοὺ ἐπραιοηϊ, πἤθη ἰθου δβηάοεὶ ποῖ 1ὮΥ 
κα  ἰϑίδοιϊου ἴῃ (86 του] ἢ ΟΥ Παβὲ ἴδου μὰ οα 186 
μοϊτηοὺ οὗὨἨ 186 ΒΟρα οἵ βαϊνδίίοῃ ἢ 

[αϊλ απὰ ἰουό :-ττ αι αὐἱονίηρ ἔα, οσ αὶ ’ονα 
[δαὺ βρτίῃρβ ποὺ ἔγοιῃ [αἰ ἢ, ΠΟ ῥγοίοοίίοη.---, 1..} 

Ὑ. 9. Ἀοοβ: Οοά μαϑ ποΐ τιδὰθ 8 ΟἸ γι βιϊδησ, 
ΒΟΙυδπί8 οὗ ΗΪδβ, Ῥαγίῃοιβ οὗ ΗΪΐ8 Κίηράοχῃ, ᾿Ππαὶ ττα 
βου ὰ 58ι}}} δος 8}} Ὄοχρογίθῃμοθ Ηΐβ τταίῃ.--- ὅτοςκ- 
ΜΕΥΕΒΕ: ΤῈ0 Ἃ6ἋΔΥ οΟὗὨ [86 [οτὰ 8 ὁπ6 οἵὗἨ ἵπο ἐπίῃ, 
8 ἀδὺ οὗ τγδίδι ΟΣ ἃ ἀΔῪ οἵἁ βαϊναϊΐοηθ. [Βυβκιττ: 1 
8 ᾽06 ρτοδίθδι ρίβοθ οὗὨ ΖῸΠΠΥ ἱπηαρίῃδΌ]θ, ἔγοτα ἐδ Ὸ 
δρροϊπμοηϊ οὗ (86 οῃὰ ἴο ἰηΐοσ [1)6 γοίυβαὶ οσ Ὡδρς 
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}οεὶ οἵ [Π6 τηδϑτι8.---ἾὟ. ὅΑΥ: 776 λαδ ποὲ αρροϊπίεα 
- ἰο κραίλ. ἘἨ6 τΐρὶὶ πανὸ ἀοηθ ἰν, 6 ἀοβογνοὰ 
Ἐ, ἄς. Βωέ ίο οδίαΐπ δβαϊναέΐοα. Ἐουτ ἰῃΐημ8 ψΠῈ 
τορατὰ ἰο ἐ}}}8 Δρροϊηίτηθῃὶ : ἴΠ6 εαγίπεῖε οὗἁ ἰ1{--ἴῃο 
κω οὔ ἱ--ἰὼ εὐῆεϊεμιον---ἰῖ8 ἀρργοργιαϊοη.-- 

ΝΗ 
. 10. ΟἸΠΕΥΒΟΕΤΟΝ: ΤῈ6 πηοηϊΐοη οὗἨ ΟἸ τ δι 8 

ἀδαῖδ δ ονβ 09 πΏΘΠΟΘ οοηθ ΟἿΡ ΘΔρΟηΒ, ἢ, 
Ἰοτα, Βορο.-- -[Ὁ. δᾶν: Ηον τὸ] ἄοθβ ἴμ6 Αροβί]θ 
ΟἹ 6 Βοάθοσλος “"ουν }{{6}3 ΤὮγοο τηοᾶθβ οἵ 
οχρτοβείοη : ΝΘ 8:6 βδαὶὰ ἰὸ ἰἧν ὃν ΗΪπι|--ο Η]ἢ)--- 
αἰδλ Βΐ).---ΤἸῊΞ ΒΑΜῈ : Ρτοοῦ οὗ ΟὨγ]8.᾽8. Ομ ἶρΓοδ- 
οη(68 δη αἰνίην .-ἴο ΒαρΡΐπ 685 οὗἁὨἨ ΟἸ γί βιίληβ..... 
γοϊιαῖγο τόσα ἴπ8ῃ) ΟἿΘΘ ΒΔΥ8, ἴῃ ͵8 Ἰοϊίοτβ ἰοὸ Μαά- 
δ ἀὰ Βεδαπα, ΚΙ πα 116, δῃὰ γοὺ 1 δὴ δἰγαϊα 
ἰοὸ αἷ6. ΑΔ ΟἸ τ βιΐδη ἴδαγβ ποίίμον οὗ ἴοϑ. Ηᾷς ἴ9 
ἘΠ Ἰησ ἴο δά ; δῃὰ 6 18 Γοδὰῦ ἰοὸ ὅῸ. [ω1[6 ͵8 ΠΪ8, 
Ῥοαὶδ 18 εἶα, ὙΥΒΟΙΌΟΡ πὸ παῖ ΟΣ 8Ι6 60, Ὑ6 8}14}} 
᾿ῖνο ἱοσοῖμον πῖτ Ηΐτη.---ὖ 1. 

ΥΙ 11. ΒΕΥΒΝΕΒ: [Ὁ ἴῶ ἃ γτάγτοὸ ἐπίηρ ἴο ἢθᾶν 
δυσὴϊ δϑουδ ΡΘΟΡΪ6 του παϊηρ ὁμ6 δποῖμον οὗἩἨ [6 
δοι ἀαγ, Τηδ παγηηρ τοΐοο8 ἃγῸ γοραγἀ θα 85 ἱπηροῦ- 
Ὠιηλίο αἰπίυσοτβ δὰ οηςυβἰαΞίΆ.---ΤΗΕΟΡΗΥΑΟΤ : 

80 

Ῥοβὲ ἰοὺ οὐ͵οοῖ: “1 ἃτὴ 0 ἴδδοιον ὃ. ΤΟΔΟΠΟΡΑ 
ΔΙοηΘ αἃἴὸ ποῖ βιυήηοϊοην [ῸΓ (Π6 δἀαχοηϊίῖου οὗ 8]}.--ὁ 
ΞΤΛΉΡΚΙΝ : ΒΙ οϑβοὰ ὑπογοίουθ ΓΘ {θ᾽ ΓΟ στ ΔΓ Οη8, 
0 ἴῃ ΟΠ τ βιϊδ γον ἀσνΟΌΥ οὔβογνα 5. τα ]6. 
ΒΙοβϑοὰ αἷϑὸ (6 ὕθδοῦοῦ, ΠΟ 18 ΔΌ]6 οἡ [8 ροϊηϊ ἴ0 
σοτμτλθπα [ἶβ ΠΘΆΓΟΙΒ.--- ας οοηϊοτηρί (ῸΓ ἴΠ6 ἰθ6ας}:- 
οΥἾΒ οἴδοο 18 πού ὑπ6 τίν τὨΐηρ 8 ΒΟ ἢ ὈΓΘΒΟΏΥ, 
νυ. 12, 

γν. 9-11. [ΤῊ βοῖιγοο, {6 τπιοϊῃοᾶ, ἀηὰ {Π6 πα- 
ἴαγο οὗἩἨΤΠ6 σοβροὶ βα] νδίίοη.---ὦ, 1,.} 

γνυ. 1-11]. ΤΊ 8. βοοιίίοῃ 18 ΟὯ6 οὗἁἨ ἴππὸ Ῥου ΟΡ 68 
ἴον [ἢ6 80 ΓΑΓΟΙΥ͂ οοσυγτίησ 2710 ϑυηάδγ αἴον Τυίη- 
17.“ Βεύβνεε: ΟΠ γβείδη ἀδρογίθης ἴῃ υἱὸν οὗ 
1110 Ἰαβὲ ἀδῪ : νγ. 1-ῦ, 115 παίυγο : νν. , 8, στουηά8 
οὗ οὐ]ραίίοη ; νῦν. 9--11, Ὁ] ββοὰ γοβυ 18.--- ΚΟ Β : 
Μοβὺ τῶϑῃ ἃγθ ρ]θιβοα π|ῖ}}1 {ποιηβοῖνοθ. Ηδ τ ιο80 
ΟΥ̓́ΟΒ ΔΙῸ Οροηῃθὰ Κη ΟΥΤβ τὺ ΟΥ̓ γϑάβο οὗἁ {{|6 [Ἀ}] τνὸ 
ἌΓΕ ὉΥ παίασο ΟὨ Πάγθη οὗὨἨ ἀαεζη 658, δηα ΟὨΪῪ ἱροῦ 
ΤΟρΘΠΘΓ ἢ ἀγθ ἰὸ ὈδοοπΘ οὨϊ]άτοη οὗὨ πὸ Ἰ᾿ἰρὶ. 
Ουν ἱρὰ ἀρδιληδίϊοῃ ἰδ, ἰο ΡῸ ἴογίῃ ἴσομλ τ}}6 ἀιατκ- 
688, δηὰ ῥγαϑὺ ἰογναγὰ ἰηΐο ᾿ἰρσὶι, Ὗαοα αἰγοδα γ 
Ἰοοῖκβ οἱ ἐἰιαὺ 88 ἰῃ οχίβίθῃοθ, τοὶ 18 ΟὨΪῪ ἰῃ ῬγΟΟΘ38 
οὗ στον. 

ΙΝ. 

ΟἸοσῖπσ ΕἸΧΠοΥ ΔΌΪΟη5: ἴο Ὠοηοῦ (86 ργαβιἀδηΐβ, [ο ἴνο ἴῃ Ῥϑᾶοο, ἰο Κρ {ῃοτη- 
ΒΟΙ͂το89. ἔγθα ἔγοιτλ 8}1 ὈΪΠΓΓΘΓΠΘ88 ἀραϊηϑύ Ῥουβθοιΐουβ, [9 απὶΐθ νἹΥ δου 1 ΒΟΌΓΙΘΙΥ οὗ 
δρὶγιῖ ; οπάϊηρ ψῖῦ [Π6 ργᾶγυοῦ, ὑμδῦ ΟΟα τιλῪ ΚΘΟΡ Β 6}. 

6ση. Υ. 12--λ4. 

12 ἈΑπᾶ [Νον, ογ: Βι1]' νψὸ Ὀθϑθθοῖ γοτι, Ὀγθίγθῃ, ἰο πον {μοὶ ΜΟΙ. ΙΔΌΟΥ 
[[Ὡ086 σχσῖο [01], τοὺς κοπιῶντας] ΔΠ]0η σ᾽ γοῦ, πα ἅτ οὐϑγ [ργϑβϑὶθ ονθὺ]᾽ γοὺ ἴῃ 

18 106 1,ογᾶ, Δπα Δαπλοη δῇ γοῦ; δηα ἴο θβύθϑῃ ὑπ θηὶ ὙΘΓῪ ΕΙΡΏΪ [σὉΥῪ Θχοθοᾶ- 
14 τηρ0}}] " ἴῃ Ιονϑ ἕο [ΠΟ ΙΓ του ΚΒ βᾶκθ. Ἂ«πᾶ Ὀ6 [Β6] αὖ ρϑδοθ δπιοὴρ γουγξοῖνοβ 

Νον [ογ. Βυι)᾽" ψὸ οχβογῦ γοῦ, Ὀτγθίθγθη, πᾶσ [Δαπλοπ8}}  {ποπὶ ἰπδΐ δῖθ 
τργυΐγ [086 αἸΒογα 6 1}γ],᾽ οοτηξογῦ ἐβθΟΟ,ΣΒΕῚ ὁ 4Π6 16 ΘὈ]Θ-Ταϊηα θα [[1η-βοογίοα]," 

15 βαρροτγύ {16 οΔΚ, Ὀ6 ραϊοηῦ [6 ΟὨρ-ϑΌ οΥηρ]} " ἰονατγα 8]} γιθη [811]. 8366 ὑμδῦ 
ΠΟΘ ΤΟΙ͂Ο 6ὉἹ] [ῸὉΓ 6Υ]} πηΐο ΔΠΥ ιαη [8ΔΩγ ΟἸ6, τινί] ; Ὀπῦ ΘΥῸΡ ΤΌ] ον, [ΑἸ νγϑΥ8 
Ῥάγβαθ, πάντοτε. . . διώκετε] [μδΔὺ ὙὙΙΟΣ 18 σοοά, ὈοΓἢ διμοηρ γουγσβοῖνϑβ, δηᾶ ἰο 8}} 

16 πιο [Ὀοΐμ οναγὰ οπ6 δηούδοῦ, δπα ἰοναγᾶ 411]. Τλο)οῖοθ δυϑστηογα [Δ΄ τυ αγ8, 
Ῥγᾷᾷ 

19 [9] 5 τΓ86 νὑ1]}} οὗἔἁ 
11,18 πάντοτε]. τὶ πουΐ ΟΘΔΒΙΏΡ,. 

8 οὔ [οὐδ ν}1}Π ἴῃ ΟἸγιβ 9688 Θοποθγηΐην 
1 φνογυιΐηρ σῖνο {Π81ηΚ8: ΤῸΣ {}}18 18 

Θυσηοἢ οἱ. 
20,21 ποῦ {86 ϑρίτῖι. ἸοΒβρίβθ ποῦ ργορῃδβυίηρθ. Ῥτονὸ [Βαΐ ἡξόν τ "6 4}} (ηΐηρϑ ; 
22 Βοϊᾷ ἴαϑῦ πα΄ ῬΒΙΟΙ 18 ροοά, Ὀϑίδϊη ἴγοιῃ 811 ΔρΡρθδγΆποο [ΟΥ̓ ΘΓῪ ἴοιτα] ᾿" οὗ 
23 ον], Απα {Π6 γοτγ αοα οὗὨ ρθδοθ [Βα τηΔΥ [86 αοἄ οὗὨἩ ροδοθ ΗΪπ|561{] " βδηο- 

Όἰγ γοῦ ὙΒΟΙΪΥ ; δᾶ 7 αν αοα γουῦ σοῖο βρὶγἰῖ, δηα βου], δηα Ὀοᾶγ, Ὀ6 Ῥγδ- 
βουϑ ὈΪΆΠ16]685 αηΐο [Δα Θηζγ6 ΤΔΔΥῪ γὙΟῸΣ Βρὶγὶῦ δπα βοὺ] 8ηα ὈΟΑΥ Ὀ6 Καρῦ 

24 υἱίδουῦ Ὀΐϊδτηο 340] "Ἶ [86 δοπιίηρ; 
ΟἈΠΟΙΒ γοῦ ; ὙἘῈΟ 8130 Ὑ1}} ἀο ἐξ. 

Οὗ οὖ Ιιογσγὰ 968ὺ5 ΟἸ τρί. ἘΔ] 6 Ηὸ (δαξ 

Σ᾽ 12 --ἰΨδέ; ἐγζατϑῖ" ]10}Δ], οσΣ τὶ ἃ 5 ΒΕ αἀνοζεαῖῖνο επρκοδέΐοι οὗ ἴῃ 6 δροϑοΐδὶ ὈΣΘΌΠΟΥ οὗ ἐπα ῬαγίΐσαϊαΣ Ῥτθ. 
αερε-. 1.} 

2 Ψι12. 

] 
4Υ͂, 18.--7ιο οοὐάᾶ, Α, Β. Ὁ). Ε. Κ΄ 1... ΤΙΔῚΥ σαΐπυφου}οα, Οορέ,, ἀοἴδ,, ὅτο., ρἶνο ἐν ἑαυτοῖς ; Ὀαξ πὴ, ἐπ ἙἘ.α., 

Ἐ- ΤΕ, οεπε δε, ὅζο.., ἐν αὐτοῖς ; Β1ῃ., ρ»γίπιδ 'πάπμ, ονθι καὶ εἴρην. [[λ0 Θοχτοοῖοσ σα 8 καί.--ὦὖ, 17 

, ΚΙ ΨΊ 14.--ἰδέ; ον 
ΔΒΙλυ οι, οὐ ἐμαὶ 106 αὐ! οὗ οὐπηοηϊξίοῃ τὰ 8 οοπιβησὰ 

ΦΥ͂, 14.---[νουθετεῖτε ; ἰδ δάπιο ᾿ψογὰ δκ5 ἰῃ τ. 12; 2 ΤΉοδα. ἐἰὶ. 15; 
ΤΥ, 14..--[τοὺς 
ἰηφίδτιοο 8150 οὗ τὰ 

ἴο ομυτοὶ οἴἶἴἕοοΓ (νυν. 

ὁ ΟΧρΡΟῸ» 

18).--ἶ΄ Τὰ. 
ῬΟΣΒΡ 5 ἴο ἐπο ἰἄσα, παξ Ῥόδοο (Υ. 13) τνῶβ ἔο Ὀὰ παρ  ἷῈ» αὐ [0 λρθη80 οὗὨ ρυσὲέν απὰ τουέυαὶ 

γ 

] 5: ἄς. -Φ.1, 
. πευίϊείοηπ : “ ΤῊΘ ΟἹΪῪ ἰμδίαδσιοο οὗ ἅτακτος ἰπ [ἢ Ν. Τ', ἂ5 ΟΌΓ Βοοοῃὰ Ἐρἰδῖ16 οοπιειίῃ5 ἐμ 4 

9 κιῃάτοά γοσὺ ἐπὰ δἀνοσῦ. Ἐ. Υ͂, τλαυρίῃ ; οοταρ, 2 1668. 11]. 6, 7, 11.᾽"-͵ἰ΄ 1.] 



90 ΕἸΒΕΤ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΤΗΕΘΒΑΙΓΟΧΝΊΑΝΘΒ, 

ΦΥ͂. 14.--[-παραμνθεῖσθε ; οοταῦ. οἷ. ἰΣ. 11, Ο΄τί σα] Νοῖο 22.--ὅ. 1,..} 
ΦΥ.,. 14.---ξ|ἰόλιγοψύχονς. Ζἐευϊείοπ : “ Αποῖπον Ν, 1. ἅπαξ λεγόμενον, ΠΟ ΖὮ οοτήσπον ἰπὶ ἐδ. Βογί."--ἰ΄σ. 1,. 
10Ὺ, 14.--ἰφἰμακροθνυμεῖτε. (ὐοπιΡ. Ε. Ὗ. 2 Ῥοῖ. 1).9; 1 (οΣ. χἰ. 4ἅ. Το ποῦσι ἰδ αἸπλοδὺ ΔΙ ΉΔΥΣ ἐπ ΟἿ Ὑ ΟΥΒΙ9Ὲ ἴοηρ» 

δυβενίη .--.1,.} 
. 15.-ᾷἝκαὶ εἰς ἀλλήλονς καὶ εἰς πάντας.] οΙΌΣΌ εἰς ἀλλήλονς Ἐ.. Κ΄. 1,. Β1π.3 [πιοδὶ οὗ [86 στισείτεοε, Τὶ δομ επάοσ "ἢ 

Ἰδαίοσ οαὐϊτίοηθ, ΑΠοσὰ, ογάβποτί ἢ) αἷνο καὶ ; Ὀαὶ ἱἰ Ὁ ΥΥΒΟΒΕῚ ἦπ δῖη.: Α. 9. Ε. Ἐ. 6... γοσβίοινδ, [ϑόθοὶς, Βομοῖς, 1 οἢ}- 
ἷπ ταῦ, ἘΠ]οοΙ.--ΤΠ0 ἀποδοι οὗ 5΄:.} πῶ οοϊτοοίοὰ 

ΔΝ, 18.--ἰ Πεοίδίοη : 5“ ΤΔΟΉΤΑΔῺπ Δ]ΟῺΘ χραὰκ γάρ ἐστιν."---ἶ. 1,..} 
ἘΣνν, ΠΑΗ͂ΝΙ γ νυ σθα θεοῦ (δῖη.: ; τοῦ θεοῦ) ΞΞ 056 Ῥδεί οὗ ἐπ6 Ὠὶνίπο Ἠπ|}}; στρ. οἢ. ἵν. 8.-.(-. 1,.} 

ἀκα θα Οὐ ΟΣ ἀν βετμες τ νηὶ ΟὩΪ . δίπ.1, Οορί. 6. 0᾽ι: οχγοϑι(ἰοσ. 
Σ: Υ. δὴν ἐχῶν ἰὸς εἰξονν, 8.66 ἴδ Οχροῖλἱ0}}.--ἰ΄. 1..} 

δίνοτι ὈὉ᾿ τηοσὶ οὗ [Π6 πη0ὲ8]6 [8)ὰ ΟΣ 108] οὐϊΐοτα; Ιἰἰσροη Δ οὮ ὑχμκκοίβ 1]; 1 5 πα πᾷ 

ἸΦ ΨΥ, 23.--Ἠαλὐτὸς δὲ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης. ΟὐτΩΡ. οἷ. 1. 11, ΟτΙ σα] Ἰοὺθ 8, ἀπιὰ ἰὴ0 ζοοί-ποΐο ἴο Ἐχορ. Νοΐδ ὃ; δ190 
Βόσο Ττύχος. Νοίο θ.--α- 1,..} 

ΤΥ, 23.--- - καὶ ὁλόκληρον (ουπὰ ἀραίῃ αὖ 7αΣη68 ἱ. 4 ; ΒΕΓΘ ὈΟΙΟΤρΒ ἴο {86 ᾿ἀδονοανωρεὶ ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἣ ψυχὴ καὶ 
φὺ σῶμα ἀμέμπτως ἐν. .. «ἰη. Οπ τιι19 Ἰααὶ ψοτὰ ἐΐ 15 ΤΟΙ ΚΟοα 1π ΤΥ Πευϊείοη οἵ υὑ)ὐο}: “10 νοΟΣ Ὁ τῆτα ΟΟΟΌΓΣΕ 
δ τἰπιοῦ ἰὼ ἴπο Ν. Τ.. ... ἀπά ἰὰ Ε᾿. Ὗ, ἰ5 58 (ἡπηθ6 τοπιἀογϑὰ 20 Κεδἢ ; ΟἿΪΥ ΠΟΣΘ δηὰ 1 ΤΠ ΟΒΑ͂, ν. 22, ἰο ργεξεγυο. ΒΟΣΌΤΟΣ, 
85 ἴῃ 1} }8 τότβο, ἰδ ἰα πδοᾶ οὗὨ Ὀο] ἴον ΟΣ, 1 Ῥτοίοσ ἴο ἔσοσιϑ)αίθ ἐΐ 10 κέθρ, πιοί 8ὸ τ. } ΟἹ ἴδ ρΌΠΟΓΑΙ βτουα οὗὨ Ὡπϊ οστπὶ ΤΥ, 
85 ΟἹ δοσουπί οὗἩὨ [᾿π6 Ἰέγρο δ οὗἩ {πα΄ ἰοτπὶ 1 [89 Βῆτηθ Θομηθοί οι ἴῃ ΟἿΣ οτὰ᾽8 εἰ ῬΣΙΟΒΟΥ ῬΣΑΥΟΣ (θόδπ χτίΐ.). Τμ6 
Ῥτοβοηΐ βδίοίυ οὗ [89 ΟἸΌγοΣ ἰδ (89 ΕἌΙΒΟΣ Β ΒΗΔΊΉΤΟΣ ὕο {10 80." -ὠὐ. 1..} 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΓΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. (νυ. 123, 13.) Νοτν [οτ, Βαϊ. οθ Οὐ εἶοαὶ 
Νοῖς 1.--Ζ. 1..] τῦο Ὀθαθϑοὶ γοῦ, ἂς.-- 6. οἷοδ- 
ἴῃ βοοιίοη σοπίδίπβ δχμογιδιοῃβ, τ οἢ Δγα ἱπρτορ- 
τὶν ἀσβοτδοα [Πὲ Ἧ Εττε, Τ᾿ ΝΚΜΑΝΝ] 88. τα βοο ]δ- 
μποουβ, [ἴ 15. "0 υγίυϊουϑ δβοϊθοιϊίοη, Ὀυΐ νχὸ τϑοορ- 
εἷΖο ἃ οὐδοῦ μὰ ρυγροβο, [{ 8 παίιγα! μδῇ ἴῃ {116 
Αμο τ] β οἱοκίηρ, Θχμογίδι 08 ὑΠΠ6 Γ6 Β᾽)ου ἃ ΔΙΑ 8 6 
τλτιοἷν ταῦ 9. ΣΟΠΟΡΆΠΥ ἀνδ! δ 0]6 ; Ὀὰϊ ἴῃ ΟΥΟΓΥ͂ ο886 
ἶνὸ ΒΟ] θοῦ ο). ᾿γΟῦ68 ἴ0 Ὀ6 Β'ῃρΌΪΑΓΙΥ ΔΡΡγοργίαϊο ἴὼ 
(6. ραγοαΐαῦ ΟΧΙ ΡΘΠΟΥ͂, Βιογὶ δηά βιγί Κίηρ, ἜΥ̓ΘΡῪ 
δοηΐθηςο ποσίν (οουρ. Εοπι. χἰΐ, απ Οὐ ΠΟΓ 0]4668). 
1. οὺν ράββασα ΡῈ] ρᾶ8505 (δέ, Βο6 υὺὔ  ΚΜΑΝΝ) [τΌΤΩ 
ὙΠαΐ 411} οὐρἢῦ τὸ ἀο (ν. 11) ἴο τπαΐ τ ΐ ἢ Ροου ΙΑΡΪΥ 
ΘΟΏΘΟΓΗΒ [Π|6 ῬγΟΒΙ θη Ά, οα. Ἡϊ!Ο πὶ ΟΘΡΘΟΙ}1Υ ἀδυον 68 
1.86 οἴει οΥ̓͂ ὀχπογίαϊ οι δηὰ οἀὐϊβοδίίοη : ΟΗΒΥΒΟΒ- 
τομ: {παῦ ΠΟΥ͂ τα χῦ ποὺ βυρροβο, {πᾶὶ ἢ ψουἹὰ 
Γαΐδ6 ἃ}1 ἴο (πὸ ἀϊ μον οὐὗἁἨἁ ἑδδοῦοτβ; ΗΌΣΜΑΝΝ : θὰϊ 
ἷῃ χουν δου νυ ἰογχοῦ ποῖ τῖναὶ γοὰ οἾο ἴο [6 
οἴδεο : ἐρωτῶμεν, ἃ8 οἢ, ἷν. 1: Πα Ὀομθ, ὙΠΘΡΘ ἐ80 
αυοϑιίοη 8 αυουΐ (6 ῥγοβι ἀθυβ, τυ Π ΓΟ85 Ὧ6 Θχοτία, 
ν. 14, πίνοιν υτρίηρςς ὕρορ ἴδοπὶ ὑἱοῖς στ δοῦν ἀἱ- 
(68: δὰ Παβ ποιἰιΐης οὗἨ ἴῃ6 γα γ ἶσα] ὑθιρονῦ. 
ῬογθαρΒ {Ποῖν πορίοοι οὗ (6 ργϑβί ἀθυῖβ νγ88 οοηποοῖ- 
δὰ πὶ τ86 δχοϊίοτμοηΐ οὐ δηιϑίαβιη (οἰ, ἷγ. νὴ 
6 νγἂβ ποὺ ἩΠΠΪης τὸ μανὸ 88 Βργοδὰ  βοῦγ οἱν (οἷ, 
γ. ὁ 5844.) τγῶβ ἰὸ Ὀ6 βῃονῃ ἴῃ {π|8 ἀἰγοοϊίοι αἾ80. 
ΤῺ6 ῥγοβϑιθηίβ δἴο ποὺ ἀοβίρηῃδιοὰ ὈΥῪ (οὶν ΟΠ οἷα] 
{1168 (πρεσβύτεροι οἵ ἐπίσκοποι), Ὀυΐ ὈΥ ἃ Ὀτίο Ἰηα]- 
ολἰΐου οὗ ἐμποὶν ἐπποιίοῃβ.: ισλο ἑαδοῦ, ἰαζε μαΐπδ; 
κοπιᾷν ἀσηοίοβ βενογα ἰδΌοτ, ἩΠΟΓΟΌΥ ΟὯ6 18 ἩρατΙὰ : 
ἴοτ ἐβαὶ ΨΟΓΥ ΓΘΆΒΟῚ (ΠΟΥ ἄσθογνο σοοορηϊίοη. Ηρ 
ἦϊ 18 ποὺ δα ἀρὰ 858 ἴῃ 1 Τίπι. νυ. 17, ἐπ τοογὰ απᾶ ἀοο- 
ἐγίπς ; δυὰ πἰϊμουΐ ὑμΐβ Δ ἰσῃ (ἢ|6 ΟΣ ργθβδίου 88 ἃ 
σπ]ὰθῦ στο ῖ, δε γδοίης ὑΠ|6 Ῥογίογπιδῃοθ οὗ 84}1] βοὺ- 
νἱοο. Ἐ»ν ὑμῖν σα τπηθδη οπ ψοῖε (ΗΟΣΜΑΝΝ, ἸΥΊΝΕΚ, 
8 48. ἃ. 3) οΥ αἀπιοπῷ ψοι, ἐπ ψΟΌ οἰγοῖς; ποῖ, ἐπ 
φομν ἤεατία (Ῥεῖ), Γ᾿ ὑπαὶ 18 ποῖ τη 8 Ὀυδῖ 688. 
[6 κοπιᾷν ἰ6 ἀοῆπηρα ὈΥ̓͂ ψμδὶ [Ο]]ΟῪΒ ; [Ὁ προΐστασ- 

ϑαι ἀῃὰ γουϑετεῖν σλμηοῦ ΓΤΟΙῸΡ ἴο ΟἰἶἿΘΡ ῬΘΙΒΟΏΒ, 
οἰ οοΓα, οἱ δίῃ 6 Ῥεγοίρὶα ἰ8 ἰοϊποὰ ἴο ραγίιϊοἱ ]θ 
ὉΥ͂ ἃ 8ἰτρ]6 καί  πμάοῦ ἴ[Π6 Οη6 δγίϊο]θ δῦὸ ἱῃοϊυάοὰ 
Βἰδίοτωθηίβ γοβροοϊίίηρ [Π6 δαηΘ ῬΟΓΒΟΏΒ ; ὑΠΟΥ͂ ὙΠΟ 
ἴαθοῦ δηὰ ρῥγοβϑίἀθ δηὰ δαιῃοη δι ἀγτὸ ὁπη6 δηὰ [Π6 
ΒΔΠ)6 - ἴπΠ0 δδ1η6 Ἡογὶς 8 σοηοοϊγοα οὐὗὨ οἡ αἰδογοηὶ 
Βίἀ68: ἴῃ τοραγὰ ἴο {Π6 ὀχογίίοη οὗ ἰδ ἱπάϊν! ἀ.8}8 
ἘΠΘΙΏΒΟΪγ 68. ἰδ 18. ἃ κοπιᾷν; ἴῃ [8 τγοϊαϊΐοῃ ἴο [86 
οὨυγοῖ,, ἃ προΐστασϑαι : ἴῃ ΔρΡΡΙΪςαιΐοι ἴο ἔπ οττίην, 
8 νουϑδετεῖν. ΤΏΘΥ ὈΓοδὰθ οὐορ γοὺ ἔῃ [86 1.0 
βίῃοθ {ΠΟΥ ἰποιηβαῖνοβ ᾿ἶντο ἰῃ Ηΐιη : Ὁῃογοϊογο α͵80 
(Βεἰν τον 8 ἴῃ Ηΐμ, ἰπ Ηἶδβ βίγοηρί, δπὰ ἃ ργεβὶ ἀ- 
ἴηρ, συϊάϊηρ, ονογβθοΐηρ ἰη Ηΐβ Ὀδ Δ]; ἘΠΟΥ͂ ΓΘ ΠΟ 
οὖν"! τισί ϑίσαου. [ΠΤ ΣΒΒΤΕΝ δπὰ ὙΥ̓ΠΙΚΙΝΕΟΝ : ὁ ἐν 
Κι, δαἀοὰ 88 (6 δϊριοδὶ βαποιίοη, δὰ δὲ ἴΠ6 Βδσῃθ 

{ἰπ|6 ΠἸπηἰ ατίοη οὗἁἨὨ {ποῖν δα που." -ὰὐ. 1,.] παῖς 
80 ]6 ἀπ ποῖ σογγοβροηαθηὶ ἰο {ἰπ6 ποτὰ 18 [Π6 Ἔχ υἷδ' 
ῃλίοῃ οὗ ΟἩΒΥΒΟΒΤΟΜ, ΤΗΞΚΟΡΟΆΣΤ, δη6 ΟΙΠΟΙΒ: τλο 
ἐπίεγοεε 7 εἰἰλ σοά ἕπ Ῥγανεῦ; ἴῃδὶ ΓΘ 
ΓΑΙΠΟΡ Σπ ὑπέρ τινος. ῬΊΠΑΙΪΥ, γνουϑετεῖν 18 
ῬΓΟΡΘΙ͂Υ 0 φοΥ̓Τεοΐ ον εἾδ Ἰάφαδ, διὰ 80 10 αὐἀπιοπίεδ, 
γοπῖπα, ταῦτ; ἴο 118 Βυ τας γούγεοῖνοθ. ΝΣ 19 
(πὶ οὐ ἴῃ ἰδίου {ἰΠπὴ08 ἴΠ6 Ὀυδίησδβ8 οὗ δὅποῖποῦ 
οΟΥοα (ζαϊηδὶ ΟΥΒΗ ΑΟΒΕΝ), Ὀυΐ ΤΠ ΟΓΟΙ͂Ὺ ἃ Ἔρος] εἰὰο 
οΥ̓͂ ἰῆς μγοδίθηου : ἴ86 οχογοῖβα οἱ ἀϊκε μ᾽ πα ἴον (ἰ10 
Ῥτγονθηϊίοη οἵ ογγοσθ. [ὙΈΒΒΤΕΚ δηὰ ΔΥΓΓΚΙΝΒΟΝ Ὡ 
Ἔ ΒΥ 4᾿ὸ υὑ86 οὗ γματγίϊς 0]68 ἱμδίοδα οὗ Ὡοὺπβ οὔ 
οἰ ς6, τι ηἰβίογβ ἃ8 ὁχεγοἰδίπς ΥΑΊΠΟΡ (ΠΔη 88 λατέησ' 
ςογίαϊη [ΠΟΙ 8, δγα Γοργεβοηϊθα 88 ἴὴ)6 οὐ͵οςῖβ οὗ 
τορατὰ."--ἶὖ..1.1 Τί686. ΤΏ 6Π}--οβΌ ἢ 18 Ὠΐ8 του οϑῦ-- 
γ86 οὐρῆϊξ εἰδέναι, Ὀγορηδηΐ : γεδρίσοῦθ, ἰο γτοζοσηῖζα 
απά αεἰηοιοίοασε ἐδοηὶ απ δοὶπσ πλαΐ ἐδεν αγε, ᾿ἴκ 
ἐπιγινώσκειν, 1 Οὐγ. χΥ]. 18, δηὰ ῬτοΟΥ. χχνὶϊ. 28, 
Βορυπαρίηῦ ἴον 515; Ἰηθοερὰ, 5.15 18. ἰγαπδαἰοὰ α͵8Ὸὸ 
ὈΥ εἰδέναι, Τ᾿ Θη {116 τηδαπίπρ 18 ἐο ἐπ εγεδί οπδα δοὶ 
ἐπ α πιαΐζίεν (ἀοη. χχχῖχ. 6) ;--πὸ ἀουδί, 8 ἀἰ οτοηὶ 
6886 ἴτγοϊω Οη6 ἰπ ὙΠΐο ἴΠοῖῸ 18. Δ ῬΕΥΒΟΠΔ] οὈ͵οςϊ, 
Βαυὶ ἐξ 18 Ὁπαποβι ΟὩΔΌΪΥ παιδιοῦ, πο Εν ασ, ἀθ- 
οἸπΐπς ἴπ6 Ῥγορηδηῖ εἰρη οαιίοη οὗ εἰδι, ΞΡ ροΒο9 
ὑπαὶ ᾿αΐ 18 ἴο Ὀ6 Κπόνῃ αὐουϊ ἱΠθτῃ 15 Εσβὲ γοδιιπιοα 
ἴῃ ἡγεῖσϑαι, ἄς. ΗΌΥΧΑΝΝ υπάογθίδηαβ ἰδ ἔδι : 
οι κ᾿οιία ποι ἦου τὲ ἐς εοἰλ ἰλεηι, τλαΐ γοις λατα 
ἐπ ἐλέτι; ΘΤΟΟΚΜΕΥΕΚ: πλαξ ρμοξίίοπ ἰἧεν Λοία. 
Βυὶ ῬΕΙῚ αἴοπο ἰπἰγοάυοοβ {Π6 ἰάφα οἵ δἰιοπίῃρ, σταιὶ- 
ἰυὰ6 ἴο ἴποιμ ὈΥ͂ ἃ εἰἰροπὰ.".---Αὐὰ ἴο οδβίϑεσχῃ 
ἴδοσα νον ἐχοθϑάϊξησ!ν, ἂς. ; δι}}} ἀεροηάθηϊ οἢ 
ἐρωτῶμεν. Αοοοτγάϊης ἰὸ ἴῃ6 ἵνὸ ἰῃιεγργοι δ Ο. 8 
εδαὶ δῖῸ Πογα Ροβδίῖθ, ἡγεῖσϑαι, ἂς. 5. δοιηοπθαὶ 
ὨΔΙΒἢ δηθὰ πὶ ιὰοῦδ ΔΩΥ αυἰΐϊ6 ΔηδΙοσουΒ ΘΧΆΙΩΡΪΟ "5 
οἶμον (ΤΉἩΞΟΡΟΒΕΤ, Οποτιῦϑ [αηὰ ΤΏΔΏΥ ΟἸΠ6ΓΒ] ) : 
(0 δδέρενα ἰΐεηι ἐχοεοαϊπς λίσαϊν, δὰ (πὶ (τά 4] 
ἀςβηϊιίοη οἵ {15 ἐδίδε πὴ ἐπ ἰουε, τῃογείοτο ποῖ ἴῃ 
ἴδατ, οὐ δυσὶ 1ἰἶκ6 δοη εἰ πιοηίβ ; Ὀαὶ οἰδονοτο ζγεῖσϑαε 
(τ ἢ δὴ δοουβαιν6) ΙῃΘΔῸΒ ἰο ἔαζδ οπ6 ἴο δὲ 8ο:η6- 
ἐλέησ, ποῖ, ὈΥ ἰἰβοὶῖ, ἐὸ ἐδίεεπι πρλίν; εἰνἷ8 που]ὰ 
τοαυΐγο ἴΠ6 δαάϊιοη οὗ περὶ πολλοῦ, π. πλείστου, τὰ 
ἴον ἰμαὺ ὑπερεκπερισσοῦ οδῃ ΠΑΡΑΪΥ Δηγογ. Βοβιάοθ, 

ΦΙΓΕΙΣΙΘΟΙΤ: “70 ζποιῦ, γορατά, τεροσηΐδε Κεΐψ. Νο 
ἐπδίδποο οὗ ἃ αἰτοῖασ οσ το ΒῃμΪ ΟΧΟΌΒ ὈΒΕΡῸ 85, 88 χεΐ, 
Ῥεοῃ δ ἀποοᾶ ἔγυτῃ οἱαπεῖοαὶ Οτοοὶς.᾽" ---αὴἰπευϊείοπ : “' Βὲ ποῖ 
δίἰγοηρντε ἰο ἰλειει---ἰδεὶν οαἰἐηρ απα τοονῖ;---ἰλεῖν πιέσεξεὶ ἐδ8 
απὰ ἰγίαί4. ΜΙ Ὠαὶ 10] ἱπ νυ. 15 σου] Ὁθ (86 τοε]ὶ οὗ 
ἰὸ Καοπϊοᾶρσο. ὙΏΟΤΟ ἰδ πῸ πθοὰ, 1ΠΟΓΟΙΌΤΟ, οὗ δἰ σαὶ τιν 
ἐλ ΘΟΣΏΣΠΟΏ ΣΒΟΘΉ 'πβ' οὗ 86 γεοῦὺ ἱπίο σεληοιοίεῦρε, τορορο 
φπΐξε, οαγε 70γΥ, ί(αχε σπ ἐπίεγεεί μι, τερατὰ οἱ 7ανον, τετερ 
ἐποε, ἄο., 88 ἰὸ ΟΟΤΏΣΔΟΩΪΥ ἀοῃθ ἦσι 1:6 ὁοτοτηρηΐατίθδ, τόσ 
κἷοπϑ, δῃὰ Ἰοχίοοσβ. 6 οἶδες οσϊπατυ σοΐοσοσιοθδ, ἔτὰ 
ῬΟΒΑΪΣ οὗ ἐμὲδ Δ}} Ἡοῦχαϊετα ἰπ ἴΠ|6 ι.86 οἱ εἰδέναι, 11} 
ὍὸῸ Ἰουπὰ οἡ Ἔχδηνπαίζιπ 9 ὍΘ, ΥΟΥΎ ΟἾἾ ΟΣ; αὖ Ἰοδεὶ, ἀο6]:.- 
εἶτο. .. . Ἰπδοοᾶ, 180 Ἠοῦγτονν Σ᾽ Σἰδ0 ]7 ἐφ ἸΣΟΘΠΟΏΓΙΥ τοὶσ. 
ἑπίοτρσζοίοα ἐπ [86 δάσος ἀτϑοιίοςι.""-ὖὐ. 1.} 
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πε ὦ Ἰδοη ααΐξο ἰοο ἰδαϊο]ορίολὶ τὶ οἰ εἰδέναι. ἘδΔίδθοΥ, 
ότοίοτο, πὰ ΟἨἩΒΥΎΒΟΒΙΟΜ: ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ἐν 
ἀγάπῃ τῇ ὑμῶν ὀφείλειν εἶναι, ἦγ. αὖτ. ἀξίους τοῦ 
ἀγαπᾶσϑαι (ΤΉΞΟΡΗΥΑΟΤ : που ᾿ονοϑὲ εἶπ 0 86- 
(αγο8 [ὉΓ ἴδ60 δὴ ΘὨΔΏΟΘ ἰηΐο (6 Κίησάοπι οὗ 
Ὀεδνθῃ), οὐ Ρεὶ, : ἐπ οαγὶδειπιογινι ὁ08 ἴοοο λαδοίε ; 
δηὰ πὶ 80 ΓΌΝΕΜΑΝΝ, ΗΌΡΜΑΝΧΚ : λοία ἐλεπι ἐπ ἰουθ, 
Ἰΐξς ἔχειν τινὰ ἐν ὀργῇ (ἸΤἸυογά, ἰἱ, 18). ΤΏυδ, δοηρ 
πἰτὶ ταϑροοὶ (ν. 12) ΒΘ ΓΘΟΟΙΏΠΙΘΠΑΒ (Υ. 18) {πΠ6 Ὠἷρὰ- 
δαὶ ἰοτο, " δἰπουῦρ ἢ, ὯΔΥ, ΓαῖΠΟΓ δεσαιιδό, ᾿ΠΘῪ δαἀπηοη- 
ἰδ γου.-- ΕΣ ἰμοὶν τυοσῖσκ βαϊχο; (ἢ ἰπάοϊθηΐ, 
ἰδογείογο, δανθ πὸ οἷαί, Ὀὰὺ {ΠΕ Ἡ80 {ΔΙ ΒΥ 
Ῥογίοττα [86 βογίουβ πογῖς ἴὸσς βουβ, [ΕἸ ΟΟΤΊ : 
“0 δοοουηὶ Ὀοὲδὶ οὗ [6 ἱπροτίλποθ οὗ [80 ποσῖς 
(Βεῦ. χίϊ!. 17}, δῃὰ [16 φαττιοβὺ δηά Ἰδδογίουβ τωδῃ- 
ΠῸΡ ἴῃ πείοῖ [ἃ 'τὰϑ ροσίογιηθα : σορ. ΡΒ]. ἱ. 22 : 
ἃ. 530," -Ἃὦ 110-86 αἱ ὑῬϑᾶοϑθ δἈπιοηβ ὙΟΌΣ. 
δοῖνοδ, ἐν ἑαντοῖς εηυϊναϊοηΐ ἰο ἐν ἀλλήλοις, ϑοδη 
υἱἱ, 86. [ὉΓ ἴΠ6 τηδίϊζον, Μανὶς ἰχ, δ0 8 ἴο ὈΘ Οοτῃ- 

ΤΏ γαγίδιίοπ ἐν αὐτοῖς (Ὑγϊοἢ ἀτοδ6 Ῥγορᾶ- 
ὉΠ ἔγοια ἴῃ ὈγΟΥ ΠΥ οὗἁὨ ἰο βοηίδθηοθ, ἴμδὶ βοϑιμοθὰ 
Π0Δ0]6 ἴ0 βίδῃα Ἰηἀοροπάθῃ!}γ) 18 (]]οποὰ ὈΥ Οβμευ- 
ΒΟΘΊΤΟΝ, ΤΗΕΟΡΟΒΕΊ (εοοπέγαασϊοεί ποὲ οδαὲ ἰλεν δα), 
ΤΗΕΒΟΡΗΥΓΑΟΥ, ΠΙΌΤΗΕΕ (6 αἔ εοὐἱδ, ἐλδηι), 
ἅπιναι, ΟΑΕΥΙΝ δηὰ οἰμοσθ.Ό ΖΜΊΝΟΙ: 386. τοοἰΐ 
εοπίεπέ ιοἱζῆ, ἑλεπι; Ὀὰΐ ἢὯ6 ῬγΟΡΟΒῈΒ αἷἶβδὸ [}}0 δχρὶδ- 
πδίϊου : .1π ἐλεπι (ἰλγοισὰ ἐλόηι) ψ6 λαῦ Βαυὶ 
ἐδ οοπηῃθοιίοη 6848 ἃ8 ἴο ὀχρθοὺ δὴ ἱπιρογϑνθ : 
δὰ ἐμ6 σορὰ δ σηθδηΐ ἴο 6 ἰηάἰοείίνο, 1 τοῦ ]ὰ 
Βαντα Ὀθθη 86] : ἐν αὐτοῖς γᾶρ εἰρ. Βυΐ (Π|6 τοίδυ- 
δποθ ἴο {πῸ ὑυδοῆοτθ ἰ8 ποὺ γοοὰ; 1. ἐν πουϊὰ ποὶ 
καὶϊλ πὶ]] ; μετά (48 ἷἱπ Βοχ. χὶΐ. 18) που]ὰ ἴῃ ἱμπαὶ 
6896 ὃῦὉ6 (6 τχίι πογὰ ; 2. δὴ θχβογίδιΐοη ἴο Ῥθδ0θ 
πιῇ (6 ργοϑίἀθηΐβ του δἰτηοδὲ ὨΘΟΘΘΒΆΓΙΪΥ ἱ 0 ]Υ ἃ 

νίουβ ] πιὰ (δοῖ, το 8 δ ἰθαϑὺ ἰτη- 
ῬγοῦΘΔΌΪΘ ; 8. ᾿δβυγ, ἰονσαγ 8. ργοβι ἀθηῖβ ἴπ6 αυοϑί ἢ 
ποῦ] ποὶ ὉΘ ΤΩΘΓΟΙΥ ἴ0 ΚΘοΟΡ ἰμ6 ρΡοδοα, Ὀυΐ ἰο Ὀ6 
οὐὔὐκσπι ἰο ἰδότὰ ἱπ ἰῃ6 Ιοτὰ, Βοίϊοσ, ἰμογοίογο, 
πέοροόα ἴο ἰδὸ τοδαϊηρ, ἐν ἑαυτοῖς ; απιοη ψΟΏ7- 
δεῖνα. ἸΤῊΐ8 Ἔχῃονίδιϊοη 5 σοηποοίοα ἱπαϊγθοῦγ (5 
Ὗ κττε) τι ἐῃ6 ῥγϑοθάϊησ. Ῥάδδοθ ἰπ ἐμ6 ομγοὨ 
(ΕΚὸ Ὀτοιδοεῖν ἰονο, οὗ, ἷν. 9 56.) 83 τηοϑὶ ἰπγοδῖ» 
οηϑά, τ ΔΩΥ͂ διονοά ἰποιυδοῖνο8 τη Θἀἀ]ΘΒΟΙΏΘ, 

ἡσυχάζειν, πράσσειν τὰ ἴδια, δο., ἀῃηὰ [ὉΓ 
εἰαῖ γοδϑοῦ ἀϊὰ ποὺ, 1 ἐβ ΡΓΟΌΔΟΌΪΟ, 80 οἰ ΘΏΓΠΥ οϑίθθιῃ 
0. ρμτγεϑἀθηΐβ, Οἡ ἴδ6 ΟΥαΡ ῃδηά, ἀθίογθηοθ ἰοὺ 186 
Ρτεδιἀθπίβ δηὰ Θομ  ΐδηοθ τ ἢ} ὑποῖρ ϑχῃουίδιϊ ἢ 8 

[δ6 ρ6δ09 οὗὨ 411, β3ἴποθ [6 ἴοϑϑ οὗὨ ρθβοθ 
ἃ. πη πῃ ΘΥΟΙΎ οαγὶ, δυο δὴ δὀσχῃογίδίϊοη 88 
Βαϊ αἴασῃ, ονθη [ἢ ἴΠ6τΘ ΜΓΟΓῈ ὨΟ Βοσίοιιϑ ἀΐβαρτθο- 
τοδὶ Οἢ ἴοο, μου δίοα νυ ἐμαὶ ὮὉΥ Ὑϊοῖ ΡρθδοΘ 
ἯδΘ τηοδὶ ἐπγοδίθηθα 88 [Π6 ἀτακτεῖν, ἴ0 ΜὨϊοΐ ἢΘ 
ἐοει 1 ργοοθθαβ. 

3. (Υ. 14.) Νῆον [οτ, Βιαῦ---666 Οὐ ἴσα] Νοίθ 
δ.--. 7.] τῦὖϑ ὁσδβοσῖ γοῦ, ἀο.---ἘΒίδοι ἴον {16 ]ν 
Ῥτεείάσηϊβ δὰ ροδοῦ δηοηρ ἰποσηβοῖνοβ βηου ἃ δπὰ 
ἘΠῚ Ἰερὰ ἴ0 ῥεοβοίθῃου ἴῃ (μοῖρ ἰβϑῖβ: 1. ἴῃ τϑίου- 
ΦΏΘΘ 80}18 ΜΙ 8.}}} οἴθανθ ἰο (Ὧ6 Ὀγοίμγθῃ 

ἴῃ τοϊδιΐοι ἴὸ (μοῖρ δποιιΐθβ (ν. 16); ἴῃ 
δοῖδι τεϊδιίουβ 86 αἰγθοίδ ἰπϑῃι, 8. ἴο [ἢ τἱρμὶ αἶβρο- 

ἀτίου ἰοναγὰ αοἀὰ (τγν. 16-18), δηᾶἃ (Ποτοίογο αἾ80 
100 γ᾽ οἵ ΗΪ5 ϑρίτιι (ν. 19 8αα.).---ΑΊ ν΄. 

14, δ αἱ ν, 11. Ὠ6 ὀχθοσίβ 41]} (86 Ὀγοιἤγθῃ : [ὉΡ ἰὉ ἷ8 
8 ταὐθίδκα ἰ0 τομασγὰ ἰη6 δὀχμοσίαϊίου, πνῖϊῃ ΟΗΕΥΒΟΒ- 
ΤΟΥ, ΤΗΚΟΡΗΥ ΑΟΥ [ΟΟΝΥΒΕΛΒΕ], δηὰ ΟἴἤΟΥΙΒ, 88 δὰ- 
ἀγεβδοὰ ἰὸ ἐῃθ ργοϑιἀθηΐίβ, ΤΡῸΪ βρί γ Δ }}} τϊηἀοὰ 
ΟἸ γι ϑιίϑηδ π|}}, ἱπἀδοὰ, γἱο]ά ἐΠποΙηϑοῖνοϑ ἴο 1ὴ0 χυϊά- 
ὍΣΙΟ6 οὗ ἴπ6 ργοδίἀϑθηΐβ (νυ. 12, 18), θὰ {|11 τῃθη- 

Ὁ (Απὰ εο ΤΟΜΕΜΑΝΗ, ΕῚΊΙΟΟΤΕ :-- πὶ ἐΠ0 ΔΟΟΌΣΔΟΥ οὗ 
2. τεϊχεσίς ἀδροιιὰδ οἱ [80 Τ08] ἱτηροτὲ οὗ εἰδέναι.--α. 1.] 

ΒΟΪΥγ68 δἷβο (ν. 14) δϑϑίϑὶ ἰῃσπλ ἴῃ ἰῃ6 βαπιθ βρί τε. 
ΤΌΘ Αροβιϊο ἷἰβ αν ἴτοιῃ δηϊοσίαϊηΐης οχιγαναραηὶ 
ἰάοδδβ οὗ οἶτοΘ. Ηδθ ἰπητηθαϊδίο! Υ σουοσὶβ ἴὸ Ὠδὶ δ] 
Βαύρ 10 ἀο: [86 αἰβδγθηοο ἔγοτι ν. 11 οοῃδίείβ ἴῃ 
118, ὑπδὲ Ῥ80] ΠΟΥ ἰτοδὶβ ῥαγ ϊου αὐὶν οὗἨ [86 ΤΩΔΏΠΟΥ 
οὗ ἀραϊϊηρ τὶϊὰ ἴΠ0 οττίηρ, οὐ ἴἰῃ6 ἴἢ ΒΟΙΠ6 ὙΔΥ 
ἬΘΑΪΟΥ ΤΩΟΘΙΏΌΘΓΙΒ.---ΔΟἸΩΟΣΪΒῊ ἴὴ6 αἰδοχάοιὶν ; 
ποὶ δἰζοροῖμον, ἰὴ ρθηθταὶ, ἴὩο86 σῃο Ἰἶγο ἴῃ {86 νἱο- 
Ἰαϊΐοῃ οἵ [16 οοτμητηδπατηδηΐβ οἵ Θοἀ ((ΟἬΒΥΒΟΒΤΟΝΜ : 
811 δ΄ ΠΏΘΓΒ αγθ ἄτακτοι: ΤΗΕΚΟΡΗΥΓΛΟῚ: δ6 Ὑ80 ἴῃ 
ΔΩΥ ὙΔΥ ἰῃίηροθ ογάθν, [Π6 ἀταηϊοη, [Π6 δ᾽απάου- 
ογβ, ἴπ6 οονρίουϑ), Ὀαΐ ὮΘΤΘ ὈΓΟΌΔΟΌΪ ἴῃ (8.8 ΠΑΙΤΌΥΘΡ 
8686 ὑμδῖ ΔΡΡΘΟΓΒ ἰπ οὗ, ἷν. 1], 12: δ'8θὸ 2 ΤΏρΕ8. 
1}, δ, 11, ἀτάκτως περιπατεῖν, Υ. Ἴ, ἀτακτεῖν ; ὅτακ- 
τος, ἱπογαϊπαίμδ (ἀν), ἰδ {πΠ6 δβοϊάΐθυ νῆο Κθθρϑ 
ποὺ 818 τϑὴϊς δηὰ εἶθ. ἰμθη, ὈΥ ἰγαηβίθγοηοα, ἡ }.0- 
ΘΥ̓́ΟΣ ὈΥΒΑΪΚ6Β ἷ8 τάξις, ὈΪΆΘΘ, ταηΐς, βιδίίοῃ : Ὑ}10. 
ΟΥΩΣ α0}15 (ἢ βίγαϊ μην ἰτγδοῖς, ἀγίνϊηρ τουπὰ ἱγτορι- 
Ἰαυν δηα αἰα οβαῖγ. ΤΠ ΟΓΟ τ ῚΘ δυοὶ ἰὰ [118 βουγ- 
ἰβαίηρ οἰνατοὶ,, -- Ξ πΟΟΌΓχΑβ 6 (οἰ. 1]. 11) [89 ξαϊπὺ» 
Ὠθαχιθα ; ὀλεγοψ., ϑορίυδρίης ἴον νατίουβ ΗΘΌΓΟΥ 
πογάβ, 18. 1ἰν. 6 : [Ὑἱϊ. 1ὅ : μικροψυχεῖν Σ͵80 ΟΟΘΌΓΒ, 
Ὗ 9 ὑπίη!κ ταὶ (80 αἰγθδν ΤΉΞΟΡΟΚΒΕΤ) οὗὨ ἔ086 ἯΠῸ 
δτιονοὰ ἴον ἴμ6 ἀϑδὰ (εἶν. ἷν. 18 54.); Ηονμανν σ]}} 
Ὡοῦ δον (Ὠΐθ, ὈΘΟΔυΒ6 ὑπο ἶγ8 γΔ8 ἃ (886, οὶ οὗ 
[αἰ -Ὠρασίθ 688, Ὀυΐ ΟΥἮἨ ΘΥἸΤῸΣ : 8}}}} [6 ΘΙΓΟΓ ΓΟΘΌ]0 
οα ἴῃ ἰἰηὐ-Ποιαγιοάηθββ, δῃ ἃ {ΠΟῪ ἰδοτοίοτα ποοαρα ἰὸ 
Ὀ6 οἰοοτοὰ πὶτ οοιμξοτίϊηρ, ἰσυ ἢ (οἷ. ἰν. 18). Νο 
ἀουδὺ, Ββοτόνο, ἔμοτο τηρδ Ὀ6 γοὶ οΟἵδοῦ ἀδβροπά- 
ἷηρ Ῥοβοηβ, ἰ0ὸ πζοτη, ΏΘ ὈΠΔΘΡ ῬΟΓΒΟΓΌΠΟΙ, 
ΟὨ νυ ΔΏΠΥ βοθιχθα ἴοο στίανουβ δ ἰμἰηρ (18 ἴῃ Π{ϊκ0 
ΤΩΔΏΠΟΡ ΤῊΚΟΌΟΒΕΤ; ΤΗΕΟΡΗΥΤΔΟΥ : ὙΠῸ οοὐἹὰ πος 
ϑῃάυγο ἰγῖ}]}: οὐ ἰοιηριθά ραγβοῦδ, ἩΠΟΒῈ ἐδμουρ)ξ 
ἯΔΒ: ΒῸΓ 1ὴ6 ἴδοῖθ οδὴ Ὀ6 ὯΟ [ΟΥρίν ΘΠ 688.--- ΘῈ» 
Ῥοχῖ ἴ89 τύυϑαῖϊς; ἀντέχεσϑαι, ίἰο λοία ὕζαδὲ ἰο ϑοηιὶθ- 
ἐδίπο, αὐλανγεν; Τιι, ἱ. 9, ἴο οἴθαγο ἴἰο ἴ6 ποτ ; 
Μαιῖ, νἱ. 24, ἰ0 ΟΠΘ᾽Β ΤΙηδβίονρ : δῃαὰ 80 Π6Ὸ : ἴο {6 
ὙΈΑΙΚ, 85 8 Ὀγοοΐουδ ὑγθΆΒΌΓ : Ὀὰῦ Α͵80 ἰῃ ῬΙΟΥ͂ ἷγ. 6 
ϑορυπαρσίην ἴον “ἽΦΘ : Ὑ ϑάοτα ΠῚ Κοοὸρ ἰδοο, κ]}} 
δαῦτο ἴο ἴΠ60 88 8 ργοίθοίοσ, ΗΌΡΜΑΝΝ: ἸΤακθ 
Ῥαΐῃβ υἱθ τἤσπι, ᾿Ἰπδίοδα οὐἩἨ ἀοβρίβίηρ {Ποπὶ; 8 Θοἢ- 
ἰγαϑῦ 11 ὑἐμαῦ ἴῃ Μαϊι, νἱ, Το ὑδπηρίδιίοι που]ὰ Ὠθ 
0 ὈΘΟΟΙΠΘ ὙΓΘΑΥΥ͂ οὗ [6 9}Ὼ6 6 0]6, 848 ῬοοΟρίΘ (Πᾶὺ ΔΓΘ 
ΘΟὨἐἶΠΌΔΠΥ ΤΑΙ ΠΡ ὨΘῊ σοῦ Ὁ] 6 [ὉΓ 08, πὶ ουΐ ΟΥΘΡ 
ΤοΔΟΙ ἑηρ᾽ ἃ ἀοβηϊα του]. Βυΐ (Πΐ8 πουϊὰ ὉὈδ ἃ ἀλῃ- 
βογουβ βοὶ ρ  ϑδδίηρ (Βομλ. χν. 1 584ᾳ4.). Τῃθ νοινὰ 
ἀσϑενεῖς ταῖρ!ν τηθϑὴ (ῃ6 δἱοἰς (1 Οογ. χὶ. 80), "͵αῪξϊ 
αἶδο ἴβοβο πὶ ῃουῦ βρ᾽ γ0Ά] βίγοηρσίῃ, 186 τοῖς ἴμ 
ΑΙ δηα οοηβοίθησο, προ ἀο ποὺ μεὺ [οτγατὰ (1 ΟΟΥ, 
ΥἹ. 10; ἴχ, 22; ΒΕοτῃ, χὶἷν. 1); δηὰ ἰὸ 1}}1}8 τ ἃτῸ 
Ἰοὰ δθγθ ὈΥ̓͂ (9 οοηίαχὲ: ἰδ6 αἰβογα θυ δπὰ 86 
[αϊηοατίοα ἅτ δίῃρ!ο ἰηβίδησοθ, Ὀὰΐ (0 ΡῈ παῖς 
ΒΏΟΥΒ ἰ[86}} ἴῃ 58.}}} δηοίῃον ἔοσα. [Ὁ 8 ὙΟΓῪ 60- 
οοἰψαὉ]6 ἰμδὲ ἴῃ 80 σοιηρ ἃ οἰυτγοῖ ἰΠο ΓΘ πόσο γοὶῖ 
ῬΘΟΡΙῈ τῖο, κὸ γουηρσ Ομ άγοη, ΘΔΒΙΥ δίαπ) θα, 
δηὰ ἴῃ πθὺμ ἰΠ6 οἷά ὑμΐηρβ οοπιϊπυδά 58.}}} ἴο τγουῖς. 
ΤΏΘΥ τϊριιῦ ὈδοοὴθΘ ποαλκοδὶ, θη ΠΟΥ͂ ἐδουρῃξ 
ὉΠ ΏΒ γ68 βίγοηρ (1 ον. υἱϊ!, δπὰ χ'). Τῇ ορρο- 
δἰΐθ σΌΔΙΠΥ 8 ἀσποιβα ὮΥ ἀνδρίζεσϑε, κραταιοῦσδε 
(1 ον. χυΐ. 18), Οὐ ἀραίηῃ ὈΥ {π᾿ ὑγιαίνειν ΟΥ̓ [ἢ0 
Ῥαβίογαὶ Εἰ ρ᾽ βι]98.---Ἴ 8 τηοδὺ ζϑηθγαὶ ῥγθοθρῦ ΘΟΠ165 
ἰαϑὶ : Ἐ9 Ἰοηβ.δυβοχίηρ Ἰοτσαχὰ 411} 88 Ιονβ δοὶϑ 
(1 ον. χἕτ, 4; οοιωρ. 8 ΛΝ ΤΙ, Ῥτου. χίχ, 11; 
Ξορί.). Ῥαξίθηοθ δ] ον ἔπη [ῸΓ 1Π6 στοπίῃ οὗ 1}8 
ΒΟΥ τᾶ, Α ὨΘΟΘΒΘΩΓΥ ΘΧΠουί δ οη ἴογ 8.10 }} 88 ΕΤῸ 
γοῦ γουηρ ΟἸ τ βιδΏδ, το ΔΓ αρὶ ἰο Ὀ6 γοιηρ 4130 
ἴῃ (Ποῖν Ζοα], Ζ7οισαγα αἰΐ---ΤἩΕΟΡΟΒΕΤΥ, ΟἸΒΉΛΟΒΕΝ, 
ΠΌΝΕΜΑΝΝ [ΑΠΡΟΠΌ, ἘΚΠΙΟΘΟΥΤ] ποῦὰ ἀηάογβίηηά 
(μἷ8, 88 ἷῃ τ. 1, οὗἉ 8}} τἸηθη : ΗΌΣΜΑΝΝ [ΦΟΎΤΕΤΤ 
ποῦ ὰ ἰΔκο [Π6 οἰαυβα ἴῃ ἱτηπηοάϊατο σοπηθοί 0 ] 
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ν. 16. Βαϊ ὁρᾶτε, ὅσ, Ἰπάϊοδίοα ἃ ΠΘῊ βίατι, πβογθῦν Ϊ 
86 Ρ885868 ἴ0 ἴπ6 ἔτ ΟἸγδιΐδη ἰγοαίπηθηὶ οἵ 41} τιθῇ ; 
Μ Θγοδ8 ἴῃ ν. 14 ἴξ 18 8}}}] (86 Ὀδμανίον οὗὨ ΟΠ γί εἰ 8 
ἴο οη6 δῃοίδογ ἐμαὶ 18 βροϊκθῃ οὖ; δπὰ 8δὸο ΤΉΚΟΡΗΥ- 
1ΔΟῈ δυὐϑῃ σοίριβ (6 δχργεββίοῃ (ΟὨΪΥ͂ βοιῃθν δὶ 
ἴοο δβύγίοι γ) ὑο (μ6 {δγθθ οἴδββοβ Ὀδίογθ τωθηί(οπαά. 
Τμογοίοσο : Β6 ἰοηχ-ϑυδογίης ἰοπαγὰ δ]}, ἴ86 ἀΐξογ- 
ἀοτῖγ, 1η6 αἰ οατίοα, ἴὴ6 πθαῖ, δηὰ πῆοθνοσ οἶβ6 
πῃ 106 σῃυτοῖ τγοαυΐγοβ γοὺγ ραίΐθηοο (ΠΕ ἮΝ ΕἸΤΕ). 
Ὕ])ο ἀοοθβ ποὺ ἰγΈΒΒΤΕΝ δὰ ὮΊΚΕΙΝΒΟΝ : ΟΟΙ- 
ἰδίῃ οἶδββοθ σοαυϊγοὰ ραγίώουϊας ἰγθαϊμηθπῖ, 4}} σϑ- 
αἰἱνοὰ ρείίθῃοο.---, 1. 

8. (Υ͂. 16.) 6 οἀγείυϊ, θ6 οἢ γοὺυν συδλγὰ 
(Μαῖς, νὴ, 4); βλέπετε 80 οοοῦυγβ ἱπ {Π]8 8686 ; 
Β66 ἰο ἴζ, Βορα  ]]γ, ἴον ἰῦ 18 Ὠοΐ Δ ΘΑΒΥ τοδίϊον (Ολι. 
τιν); ἴδαὶϊ Ὡο;θ σϑσιὰεσ ονἱ] ἔοσ ουἱἱ ὑπο ΔὩν 
ΟΣ6 (1 Ῥοί. ἐϊ. 9; Βοιι. χὶϊ 17; Μαιῖ. νυ.) Νοὶ 
ΤΏΘΣΟΪΥ, ᾿μοτοίοσγο, ἴμαὶ γθ ἀο ποὺ νἱοαΐθ μακροϑυμία, 
ἷῃ δῇ δχοοββῖνο, βρὶ γίϊυδὶ Ζοδὶ, Ὀὰΐ αἰδο ἐμαὶ 0 ΟὨΘ, 
88 αυΐΐα ΘΟΙΩΙΩΟΙΪΥ͂ ἸΔΌΡΘΠΒ, ζῖνο ΜΔΥ [0 [ἴη6 τὸ- 
νοηροί! αἰδροκίοη οὗ {μ6 οἱὰ τωδῃ : ἰοναγὰ ΔῊ 
ὈγΟΙ͂ΟΡ οὐ ποι-(}ιγἰβίίδη, ῬΟΒΘΙΌΪΥ ἃ ρογβοουΐου. 
ΟΒΠΒΥΒΟΒΤΟΜ, ΤΒΕΟΡΒΥ ΔΟΤ: 1 πὰ δτῸ ποῖ ἴο γοϊυ τη 
6Ὑ]}, 16 ἢ 80 το {π6 1688 βου ]ὰ τὸ Ὀερίη ὈΥ ρὶν- 
ἱηρ ονἱ} ἕο ρουά.---ΑἸλβ, [8αὺ τῃογο 8 ΟΥῸΡ [Γγοβἢ 
ὩΘΘοὰ οὗ δβυςοὶ οχβογίδιίίοηϑ ᾿ Βυῦ δὶ] ἀοεβ ποί δ8Ὺ : 
μή τις ὑμῶν, διὰ ΠΌμπι {Πἴ8 ΠΕ Ἐ ΚΤΤΕ ἰΠΙΌΓΒ (δαὶ ἰὐ 
8 ἰαίκοῃ ἴογ ρταηϊοα, ὑπαὶ ἃ βρίστὶὶ οὐ γτϑῦύθηρθ 85. 80 
ὉΠπΟΥἢΥ οὗὨ γὰρ ΟΠ τ βύδηβ, ἐμαὶ ᾽ο ἰδ ῃ ἰΐ 18 ΤΟ ΓΘ- 
ἸΥ βαϊά : Ουκγά δραϊπδὺ ἰ(8 Ὀγοδκίπρ οὐδ Εἰβθ]ογο 
ὄνϑῃ ἰῃ οἰθοσθ, Τιθ ΓΠΌΝΕΜΑΝΝ το οοίδ, 1. Ὀδοδῦδβο 
Ῥαὺὶ οουἱὰ ἠοΐ δανα βυρροθοᾶ, {πῶ0 πὲς ἢ Π086 γΏῸ 
μα Ὀδαθὴ ἢ ΘΔ ΠΟΘ 5 ΥἱπαογΘἢ688 γγδὁ8 βοιῃθί ῃηρ 80 
ΘΔ ΓΟΙΥ Ἰαϊὰ δδὶθ, βίποθ ἰζ νὰϑ γδίμοῦ ἃ ΠΟῪ, 8ρ6- 
οἰἤσα!}]ν ΟὨτίβιδη ουτητηδηαἀτηοηΐ, ἰο δυοϊα ἴΐ : 2. Ὁ6- 
σϑυϑ6, ἐπογοίογα, 811 ποοαραὰ 0γ ἐποιηβοῖγοθ [Π6 6χ- 
μογίδιου ἕο νἱκίαποθ δηά βοϊ οοηᾳυοδι, ἩΠΘΓΘΩΒ 8. 
ἦς ἰΒ Ὀπΐ βοϊάοπλ ἰμαὺ Ογ6 ἷβ8 80]6 ἴο τγοδβίγαϊῃ οἰ 618. 
Νον γί 1688 1 ΤΑΥ͂ 8.}}} Ὀ6 δδκοᾶ: ὙΏΥ ἀοθα Ῥαμὶ] 
ποῦ ΘΙΩΡΙΟΥ͂ ἴῃὴ6 βεσοηπαὰ Ῥϑῦβοη ρ]υτα} 5 Ὦξ ὙΥΚΤΤΕ 
θ Βοπμο δῦ ἴ00 Οπο-ϑἰἀ6ὰ : μή τις δάτα 8 οὗἁἨ νο(ἢ 
ΔΡΡ᾿ ἰοαϊοηδ, ἴ0 ΘΥΘΓΥ͂ 0η6 ἴογ Ὠἰπι86]ἢ, δῃηὰ ἰοὸ [86 
πυγηΐηρ οὗ ΟΕ; ΗΌΟΥΜΑΝΝ ΘΟ ραγοβ ΗρΌ. ἴἰϊ. 12. 
ἷν. 1; χὶἱ, 16; δηὰ οὐϑὴ διηοηρ Οἰιγί δι 88 ΠῸ Ο.6 ͵β 
ῬΘΣΙΘΟΙΥ ϑοουσο δραϊηδὶ δὲβ οὗ γενθηροίυποβα. Αο- 
ΘΟΓΡΟΪΏΡῚΥ : [μδοῖ ΕΥ̓ΘΡΥ͂ ΟὯ6 ἸΟΟΚ [0 Ὀοϊδι Εἰ πη861 δηὰ 
οἴδοτβ; [86 ἀϊδογτθοὶ 8 ἴο γοϑίγαϊῃ [86 Ῥϑαβὶοηδίο. 
Μοβὶ [υἀϊοϊουθ!Υ ΒΕνοει,: Ηδ νΏΟ ͵ἷ8 ἱποθηβοὰ ὉΥ͂ 
ἩΤΟΏΡΒ ἰ5 ρῥγολυσϊοοα : ὑδογοίοσθ βδῃουἹὰ οἰδοσϑ β66 ἴὸ 
ἔξ, δηα θοοὶς ἰ0 τηοάεγαῖθ Ὠἰπι," --Βϊ αἴτσανδ υχ- 
δὺθ ἴπαϊ τυβίοῖ! ἰα οοᾶ---οῦ τλοΓογ τ Πδὺ 18 κα]υ- 
ΔΓΥ, υϑοίαϊ (Ο.ΒΗΔυΒΕΝ), τῖαί 18 σοοὰ ἴον ομο (ΗΕ 07- 
ΜΑΝΝ), αὐδοηὲδ οοπιπιοαὶδ ((ΒΟΤΙῦΒ), ποῦ γοὺ Ὀθηοῆ- 
σοηοο (ΡΕ17), Ὀὰς τρια 18 τίρις Ὀθέοσο αοα (16 
ορροβῖϊβ : κακόν), Τρ γα Ὁ ροοὰ (οια. χὶϊ. 9, 21) 
ΟΥ̓ οοὐγβο, (Π}8. 18. δ'8δὸ ὑθηθβοίαὶ ἴο οῃ θ᾽ Β ποίρῃθον; 
[Π6 δρθοῖα! δρρὶϊοδίίοι οἵ τἱ]ιαῦὺ 'θ Τηοτα γ μοοὰ ἴο 
ουν Ὠερῆθος οομδίϑιίηρ ἴῃ [Ποάθ ΟΠοα8. οὐ Ἰονθ, 
ἩΠ|16ἢ ἀγὸ ἰο Ὀ6 τοπάογοὰ ἰοὸ ἢΐτὰ (Κ᾽ κε). ΤΏ 
ξοοά ἰδ υϑὺ ὀνογυΐηρ ἐμαὶ δυνίποσβ 1πΠ6 ὑγϊαταρλ οὗ 
ἴγυἢ} δηὰ ἴον. Αἷτη δὲ ἀυΐπρ {π18 ουϑὰ ἰο ἢἷπὶ τῆ ο 
ἰηΐυγοβ γου. Ῥαὺυϊ ἀοθ8 Ὡοῦ δα Β σηοΥο ἴῃ βυςὶ 
δοπΘΡ "168 δηὰ αὐροϊγδοιίοηϑ ((0 ἀο χοοᾶ [ὉΓΡ [1:6 866 
οἵ ν 8πἀ δυο 116); Ὀὰὲ ἰο το, οοπογοίοθ, μϑγ- 
ἰουΐϊας ὀχ πουίδι 8 ἮΘ δβυ δ )οΐπδ {Ππ6 868 ΘΟ ργθ βοπβῖγθ 
δηὰ δἰ ρὶοβϑί ἔιπάἀδτηθηΐαὶ ῥτὶ ποῖ] 68 (οοιρΡ. 3. Οον. 
ΧΙ, ἢ, δηά οἶδ). ΤῸ αἰίαϊῃ ἴὸ {π|58 (δι ἀδὲ τηδηΐ- 
[ἐβιαἰΐοηβ οὗὨ ΘῃτηΐΥ) σοαυΐγοβ ἃ διώκειν. ἯΝ 6 χηιιϑὶ 
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ΡῬυγθῦα ὑπαὶ πο 8 ροοά, 10 ἀοοβ ποῖ παίμγα ν Ὀα 
Ἰοῦρ ἴο "8: ἴπ6 δνΐ], ΟἹ [06 ἙΟὨΊΓΑΓΣΥ, σΟΙμ68 οὗ ἐἰδο] 
(οοΡ. 1 ον. χῖν. 1, ,)οϊίοιο αἴεν ἐλαγίῳ : ἨφεΌὉ. χὶϊ, 
14, γέαος απά λοίϊηεεε).--- Τουσαχὰ οὔθ δηοῖθοσ, 
{μαῦ πηϑᾶπ8 ἴΠ6 ὈΓΟΙΠΕΣΥ ον οὗἨ ΟἸὨ τ βιϊδῃβ (οἰ. ἷν. 
9, 10); δοὰ ἰοισαχὰ 41}, οὐ που- ΓΙ δι δῃβ (οἢ. 
δ], 12); πογθ 186 ορροδίτἰοῃ ἰβ ἐχργοββοᾶ, λαέ ἐδ 
φοοά ̓  ἐμαὶ ͵8 8.}}} τῆοσγο (Βδῃ Ὑδὲ 18 Ὀδοοταΐηρ (οἷ, 
Ἰν. 12). 

4. (γν. 16-18.) Ἑξαἰοίοθ δτσανα [2 ον. νἱ. 
10: ΡΒ]. 11.. 1; ὧν. 4.-.-.σ ..1.}.-- Ὁ ΒοΙΒον γοὺ αἰϊαΐπ 
1π6 οῃὰ πῖῖἢ τοὺ ἡσὶριθοῦ οὐ ἠοῖ, ἀο γοὺ ρΡυγεὰθ 
δἴλον ἰδ, 80 ΣΩΌ (ἢ 88 ΠΙ6 ἢ ἰῃ τοὺ (Βοι. χὶϊ, 18), ἀπ, 
ἴῸΓ ΤΟῸΡ ΟὟ Ρϑσί, σοὐοϊοθ ΘΥΘΊΤΏΟΓΘ ; ΤΗΕΒΟΡΟΠΕΈ : 
ΟΥΘἢ ἴῃ ῬΟΨΟΓΙΥ͂, βίο κηοββ, σομίυμη ον, ἱοσίαγα, ῥτὶβ- 
ΟἿ ; 88 ἱδοξα [Ὁγ πβοσ 4}} ὑπίηρχβ ποῦῖς ἰοροῖθον [ῸΣ 
εοοὰ (οι. τίϊ!. 28),ἍὨ Πότ Ὧ6 ΒρΘδ ΚΒ οὗ [})6 σὶρ 
αἰδροεϊτἰοι, πὸ Ἰοῦρον ἰονασὰ τηρῃ, Ὀυὶ Ὀείογο Οοὰ. 
ΑἹ] ιδαῖϊ ρκοοβ Ὀοίοσα ᾽β ἴο Ὀ6 δἰἰδ πὰ ΟὨΪΥ Ἡ ΏΘΩ 1118 
ΡΟΔΟΘ τυ ]ο8 πὶ πη. Κ'ῃουϊὰ {πότ Ὀδ ἃ (δι! υτα οὗἁ ο Ὺ 
Ὀοσδυβα οὗ {Π6 αἰ ΠΟΥ οὗ ονογοογηΐης ον} τ 
Βοοά, ἴθ γαΐβθ γοῦγβο γε 8 ΔΌΟΥΘ 8}1 1π8ὺ ἀοργεθβοβ 
γοὺ ΟΥ̓ ῥΓΆγΘν.-- σὰν ϊϊδουΐ οϑαβίως (οἷ. 1. 8 : 
᾿). 18, βοτὰ. ἱ. 9) ΑἸγοδᾶυ ΟΗΒΥΒΟΞΤΟΜ δηὰ Τπεο- 
ῬΗΥΓΑΟῚ τϑοορηζο ἰδ6 ΘΟΠηΘΟΐίο; : τὴν ὅδὸν ἔδειξε. 
Ἰρτιλοιέ ἐραδίπρ ; (18 ἀ068 ποῖ τιθδῃ, ὙΠῚῊ ὁ σοπίΐῃ 
8], ἱπαοϊοπὶ ἐοϊἀΐηρ οὗὨἨ 6 μα πὰ ; δ Ῥδὺϊ ργαχὰ 
αἰ δηὰ ἀδγ (οἰ. 111. 10), 80 ᾿οντῖβο Βα Ἰἰαρογοὰ 
πἰκχηῦ δηὰ ἀδγ (οἷ. ἱΐ, 9): δηὰ τοὶ Ὠ6 Βα α͵80 ἰπίοι- 
ἐκ οὗ βἰεορ 1 Τ|16 ποσὶ (δίηρ 18 τ γοίογα ΟὈΟΥΒ : 
Νότον οὔἶῦ {Π6 ῥγδοίίοθ οὗ Ῥγαᾶυογ: Ὀ6 88 σΈρΌΪ ΣΙ Υ 
αἰ ροπὶ ἐπογοΐῃ δ ἰη Ἰαῦοσ, ἸΤῊ8 ἴπθη ἰδ ΓΒ ἃ ὁ0}- 
βίδηϊ ερὶ τὶς ΟΥἮἁὨ ῬΓΆΥΘΡ, Ὀγοαιΐηρ ἱπγουρ π6 πποὶθ 
6, Βυΐ ἴῃ ογάογ ἰοὸ ἴδε βιἰγτίηρ ὺρ (2 Τίτα. 1. 6) 
οὗ ε{|5, ἀῃὰ 8οὸ ἰο 186 αὐυἱοκοηίηρ οὗ 70Υ, 86 Θσῃοσγὶδ 
βυθοῦ: ἐπ ονοσν ίης αἷνο ἔπδΩϊκα ; ΒΕΧΟΕΙ, : 
ΟΥ̓η ἴῃ δα βϑϑιηβ δάνοσβο. Εἶν ἰῆϑη κα [Ὁ 109 
δτοαὺ στασα δἰγολϑαν σϑοοϊνρὰ (οορ. Οοἱ. ἱν. 3; ῬΆΪ], 
ἵν. 6). [π ἴἢ6 Ἰαβὲ ρἶδοθ τ πὰ ἴῃ κ6 ΣΩΔΠΠΟΡ ἐν 
παντί. ΤΉΪΒ 8 ποῖ [ῃ6 βγη {πΐηρ 88 πάντοτε (ἡ ΒΟ Β 
δίδῃ 8 ἘΠῚ8 ἰξ δἱ 2 Οογ. ἶχ. 8), ἴοσ καιρῷ δμουϊ ἃ ποὶ 
αν Ὀθοη πδηΐϊηρ: ὑὰΐ 10 ΤΠΟΔΏ8Β, ἐπὶ ἐνεγν »οϊπξ, 
ἐὐενῳ τιαϊεν οὐ δἰἐμαίίοπ, εαυϊναϊοπὶ ἴο κατὰ πάντα, 
περὶ παντός, ὑπὲρ πάντων (Ἐρἢ. ν. 20).-- ἘΣ τδὲα 
ἐδ." οὐδ Οὧέὲέἱ!], ἂς. (οἰ. ἦν. 8); ποῖ ἐλά Μὴ}}, βίῃοθ 
(Ππὶ οὗὁὨ οουϊβα ἱποίπθβ ΤΟσΘ ἔθδῃ ἐπ8 ὁη6 μοϊπὲὶ. 
ΤῈῸ δυθήοοῦ 8 τοῦτο, ἐλὲδ, ἴῃ6 ρἱνηρ (δὴ κ8 ἐπ 
οὐοσυ ΐης ; ΟΕΟΤΙΌΒ ἰβομοῖσ : Ῥγαψεν απὰ ἰλαπξο- 
φιυϊπο; Ὀυΐ ἴπ [μδὺ σαβ6 ὸ βῃουἹὰ αν ἴο ρῸ δ}}}} 
ἃ δίορ ζυγῖμοῦ, δπᾶ, σὰ ΤῸΝ ΟΕΒΙΆση [ΟΟἘΝ. ἃ 
ΠΆΡΙΡΕ, ΦΟΎΤΕΤΤ, ΑἸΙΡΟΕΡ, Μό11.ΕᾺ] Ὀτίπρ ἰῃ α8οὸ 6 
γο)οϊοίησ ; ποῖ ᾳυϊ6 ουογγι ηρ ΠΠΌΠ ν. 14, [ὋΣ {πᾶὶ 
ἷθ Ὡοΐ 80 ΠΟΙΠΟΙΘΠΘΟῚΒ {δαὶ ἱὲ οουἹὰ πρὶ] ὃδ6 δϊὼ- 
Ὀτδοοᾶ ἴῃ τοῦτο ἃ8 056 ἰορίς. [ἷῖῃ οοῃβίἀθσδαίοη α]80 
οὗ [86 ἴδοϊ (δαὶ ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε δ αὐθδοὰ ὮΥ 
αϑυῃαοίοῃ, 1 ΤΟΥ Μ6]}} ΒΟ θὰ σΏοσΘ δὰ βαῦϊθ ἴο σοῖον 
186 τοῦτο, ΜΠ ΒΈΝΟΕΙ,, ΟὨΪΥ͂ ἰὼ ἴμ6 ρἰνηρ οὗἁ 
{πη ΚΒ, τ ἢ ἱπάθοα ͵8 186. Τη68}8 οὗἨ αυϊοϊκοηΐηρ, 
ῬΓΆΥΟΙ δηὰ ἴ0γ. ΗΌΥΜΑΝΝ: Τμα ἱπιοιτυρίίοη οὗὨ 1ῃ}8 
Θχδογίδι 008 ἴδ κο8 οἶδοθ, ὙΠΘΣΘ ομ6 Οὗ ἴῃ6π) δ ερ6- 
οἷδὶν οομδιτηοᾶ, οἱ (Π6 ρῥγοθϊοαίθ ΒΕΚΟΒΙ, τὸ- 
ΤΩΘΓΚΒ : Ῥοϊμπέαδ δΕΠΊΡΟΥ δοπα, δΕΡΕΥ μδ εαἶεε- 
ἐεπι υὑεείγαγα ἐπ ΟΥλγίδίο. Βυΐ ποὺ 6 ΟΛΙΤΙΝ ρίτοθ 
[86 ἴατῃ : ΟΥ̓ βυοὶ ἃ παίυγο 8 αοα ΒΒ ρστβοίουβ νὶ}} ἴπ 
Ομ εῖβέ, (δαὶ τὸ βανθ {πογοῖῃ δουπάδηϊς οδῦβθ ΖῸΣ 
τπαηκδρίνίηρ ; Ὀυΐ : Οσα᾽β Μ}δ} 8 ἐλώ, (δὲ νὰ κῖνϑ 
(ΠπδΏ Κα, δηὰ (18 ν}}} οὐἨ Θοὰ ἷβ οδἰδὈ] βμοὰ ἴῃ ΟἸἩγῖδε, 
τηραϊαϊοὰ ἰπγουρ Ηΐῃ ; ΟἾγίει βἰγοηρίθθὴβ υ8 ἰ0 
Εἶνο ὑμδηῖβ, θθοδυβα ἰῃ Βΐτὰ 4}} ἐμίηρβ ὅγθ οὔσβ (1 
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Οὐν. 11. 21 564.) Αἷ] ἐπ χ8 ποτῖς ἱοροῖπον ἴον ρβοοὰ 
(Βοπι. νἱϊϊ, 28), 1} ὑμΐησϑ μοῖρ ἔογταγὰ ἴπ6 δυῦθάυ) 
οἵ ἰ86 Βεβῃ δπὰ {δο γοϊϊοῦ οὔ [6 βρὶγσὶ:. ΕἸΏΔΙΪΥ εἰς 

ἂς, υοι, τἰοπαγαὰ γου, ἴῃ Τοίθγθο6 ἴο γου. 
ὃ. (ν. 19-29.) Φυϑηοῖ ποῖ ἴδ9 Βρὲ νυ .--- 

ἘΓοῖΣ Ὀγάγοῦ δηὰ ἰῃπδηκϑρίνίηρ 86 ῥά8868 ἴ0ὸ [0 
δοῦγοο τοίη πίοι (ΠΟΥ ον : ἃ τσοὶ ἴγαιηο οὗἨ Ὠοαγὶ 
ἰοσαγὰ ἀοὰ δμουϊὰ βῇου 1ἰδεὶῦ ἴὰ 106 τίς ὑ80 οὗ 
Ηΐ5 οὨοίοοδι οἱ β.: ἴῃ 8 ὑγοροῦ Ὀοδγίης ἰοπαγὰ (6 
Του  οϑιλτοηδ οὗ ἴδ6 ϑρί τὶς ἴῃ [δ 6 116 οἵ ἐπ6 ΟΠ τΟἢ ; 
- βυρρίοιηοηςξ ἴἰο τ. 14, ποτ 86 ἀοίδοίβ οἵ {16 
εδυγοῖι αἰνὰ ὑποῖρ ρτοροῦ ἰγοδϊμηθηΐ μδὰ Ὀθοη ἰομποποα 
ὕροη. Τια ϑρίτυ 186 Ηθ πο ἱβ τοοοϊγοά ἴτουλ ἀοὰ 
(εἰι. ἰν. 8: 1 Οὐον. ἰϊ. ; ΘΔ]. 111.}, δηὰ τῆο, πογκίης ἰη 
οἰ σῖπμ41 ἔμ] 698 δηὰ γοβῆηθϑα, ἀἰϑιτὶ δυ68 τηδηϊξο] ὰ 
εἰδι5 (1 Οον. χὶἹ); [86 σοπποοΐοι ἰῇ ν. 20 ροϊηὶβ 
ἴῃ 8 ἀϊτεοιίοη. ΟΕ: ϑρίγίίδ σοηιιδ, ΠΣ 
»λεῖῖσ «Φρεοῖεα. Ουθδηοἷ!---Ἰ Γο γα γ, οχίϊησυ 8}.---Η τὰ 
ποῖ ἴῃ βδοτοὰ εγο ; οορ. οι. χὶϊ. 11, τῷ πνεύ- 
ματι ζέοντες, τὰ 2 Τίη). ἱ. 6, ἀναζωπυρεῖν ; ΤΗΞΚΟ- 
ΡΏΉΤΙΔΟΤΥ: [ἡ ἴπ6 ηἰσῆὶ οὗ [(ἢΐ8 16 αοἀ ρανθ 8 ἴῃ0 
ϑριγῖς ἴον ἃ γῆς. Βυὺ ὙΥΕΤΘΤΕΙΝ ΒἤΟΝΘ ΟΥ̓ ΤΏΔΗΏΥ 
ΘΧΔΠ 0168 ἐπαὶ σβέννυμι 18 υϑαὰ 4130 οὗἁἨ [6 8:}ΠΠ|ππρ’ οἴ 
ἃ απ. ΤΊιο ὅγο 18 πουγίϑῃθα ΟΥ̓ ργάγογ, ὑπαηκϑρὴγ- 
ἴησ, ἀχοτοῖβο; 8 αυοποῆοα ὮΥ̓ ποαϊθοῦ ΟΥ ΒΌΡΡΓΘΒ- 
δίοη, ὈΥ̓ πσαῦξ οὗ ποοὰ Οὗ ὉΥ͂ μουγίης οἡ ψαίοῦ; ΝῸΝ 
Οεξρβιαςη : ὈΥ̓͂ σοηἰοιμρῖ, Βυϑρίοἶοῃ, ἃ Βα9}}} πγϊηά, 
οοπίγδϊοϊου ΟΥ ἱπαιιθπίίοη : ΟΛΙΕΥ͂ΙΝ : ΟΥ̓ ὈΠΙΠΒΗΚ- 
ζυΐϊηοδα. Βυὶ ἃ 81}}} τοῦθ ργθοῖβα αυθϑίΐοη 8 [Π]8 : 
Ῥοοβ ἰδ τηθδῃ : 5:166 ποῖ 16 ϑρίγιὶ ἰπ γοῦγθοῖγο8 ὈΥ̓͂ 
ΠΩΡΌΓΙΥ οὗ ἀοοίτπο δηὰ [16 ἢ ΟΥ ΒΌΡΡγοϑβ Ὠοῦ {ἢ6 
Βριγ δ Ουἱϊογάποοα, πη {ΠΟῪ τηθοὶ γοὰ ἴῃ {86 
(δυτοῦ ἢ Τη6 οοπηροίίΐοη ἩἱὮ γν. 20 ᾿οδὰθ ἰο [8 
δεοοηὰ οχρίμηδίίοῃ : ἰξ Ὀδΐηρ ΑἸΤΥΆΥ8 υηἀογβιοοᾶ, 
ἴδδι ἴο ἀοοϊϊπο ἰπὸ Ξρὶγ 8 Ἰπδυσησεβ ἰῃ οὐν Οὕη 
πιδασὶβ ΤΟ ΟΥΒ 03 450 ΔΥΟΙΒΟ ἴ0 τὶ δῦ τ τηοοὶ ὙΠ 
ἴῃ οἵποῖβ οὗ Ηἰΐ9 οχιγδοσα ΠΣ τηογυοιηθῖθ. ἘΤΠ18 
ἀἰβαδεοΐου τοϊρλ ποῖῖκ ποῖ ΟἾΪΥ ἀμαϊηϑὺ ριορἤΘδΥ- 
ἴοσ, τ. 20, Ὀυξ ΚΘΏΟΓΑΙΪΥ ἀραϊπϑὲ {Π6 τηοϑὲ ναγίουβ 
Τυλη ρϑἰδιοη8 οἵ ἰΐ6 ϑρὶ τ, Βυῖς πῇθη ΠῈ ΕΤΤΕ 
ὁοηϊοοΐατοϑ (παῖ ἔποῦθ Ὑ6ΓῸ, ἴῃ Ραγίϊουϊαν, υἰπιϊὰ, 
Ρυς Παδηΐτηουβ ρτοϑίἀθηίβ, το, Ὀροδυ86 (ΠΘΥ͂ ΒΔῪ ΜΠ} 
τεχτεῖ 106 Βρίγί(ι4] οχοϊ οιηθηϊ, τοβίταϊποὰ ἴΠπ066 ἴη- 
δριτοὰ ἔγοσῃ σογηϊηρ ἰογναγά, ἴπογὸ 8 ὯΟ 5088 ΟἹ 0 ΥΥ 
ενἱάσηςο οὗ ἰδ ἷκ, ΤΏ οχὶνοτίαιίοη ἰβ αυϊῦθ σΘΠΘΓΑΙ 
ἴῃ ἴα ἴοπο (ν. 27 νῖ}} Ὀτί πα τ.15 ἴ0 ἃ δἰ τα αν αυθϑβιίοη). 
ΑΙϊοχοῖδον υηϑυ} 8 0]6 8 ΟΙ ΒΗ ΑΟΒΕΝ Β ̓Π ΟΓΘΉΟΘ [ΤῸΠ᾿ 
οὔ [αὶ Ῥδυὶΐ οδὴ ἰπογοΐογο ἤδνθ δὰ 0 
τοϊερὶ υἱηρ δθουϊ [9 ΤΠ ΟΘϑα] οηΐδηβ Ὀοΐηρ ἱπ ἀδηροῦ 
οἵ Ὀοσοιηΐηρ 8 ὈΓΟΥ͂ ἴ0 οηἰυϑΐαϑτη, δοοογάϊηρ [0 [ἢ 
δαυδοσαρης ἰηαἀϊοειίοηϑ οὗἩ ἴπ6 βοοοηὰ Ερ᾽βι 16. Νο : 
Ῥδηϊ ἱκῆον ΒΟῊΝ τηδίϊοῦϑ βιοοᾶ : ἢ6 δβἀπηοηίβηῃσα ἰἢ6 
ἀϊδοτετὶγ - Β6 οχδογίοα ἰο οσλγοία! οχαπηϊπαιίοη ; Ὀυΐ 
ϑατοῖγ δ6 οουϊὰ ποὺ πτῖΐ : Οὐόπο ἰπ6 βρι  Οη 
ἴδο ΟΟὨίγασΥ, ΗΌΡΜΑΝΝ ὙΠῚ ποὶ δον, ἴδδὲ ἸΠοΓῸ 
ἐσ ἰοὰ ἰη ΤΠ ββαϊοηἶΐοα ἃ ρα δὶ ἀπ! πο} παϊϊο ἴοὸ 
δρὶτίτιαὶ υἱέοτδηςοβ; Ῥαυΐ, 86 ΤΏ Κ8, που ἃ ΤΟ ΓΕΪΥ 
τερυϊδῖο (πον ἷα8 ἰονανθ Ὑδδιί ὙΔ8 ΟΧΙΓΔΟΤΑΪΠΆΓΥ, 
ἴδε τοδίη εἰπρίιαδίθ Ὀοΐηρς οὐ ἰδ δἱογιοίΐδυβθ, ϑγουδ 
αἰΐ ἐλίπσε. ΤὨΪ8 ΠΙΔῪ Ὀ6 ἴοο οχοϊυϑῖνθ οἢ 1.6 ΟἾΔΘΡ 
δἰάο. ΠΟΥ δαϑῖγ, ἰπ ργοϑοηοθ οὗ θη δίδϑτη δηὰ 
ΘΥ̓ΘΏ ἔμ|56 Ῥγορμοϑυίηρ, ταῖρι ἃ ἀϊδίσιιδε οὗἨ ΘΥ̓ΘτΥ- 
ἰδίης οαἱ οἵ 8.6 οοτηπιοι ΟΟἴΓΒΘ ἰΔκ6 ροθβεβϑίοῃ οὗ 
οἴδον πὐπά8 ! Ῥαδυΐ οοττγοοίβ Ὀοΐδ [Ὧ0 Ομ ἰοπάθη- 
ΕΥ̓͂ δΔηὰ (ἰδ6 ομοτ. 50 αἰγοαὰν ΤἨΚΟΠΟΒΚΈ: ΒοΠ6 
νοὰ, αἰ δοοουθηὶ οΥἁ ἴδο ἴα]βο ὑγορμοῖθ, ἰ0 βίου 
δἃ'δο ἴδ6 ἰτιο.---Ο͵θ ραγιϊουϊαν ἱπδίβηοο οὗ βρί ἰϊαδὶ 
Τα τι [ἐπι 008 158 τηδοἰοηοα ἴῃ ν. 20 : 

{(πθογὸ [ΠΥ οοσαῦ) ΤῈ πογὰ 
διδιι 5 πἰϊπουξ [86 δι οἷο, ἰπ (86 Ρ] γαῖ, ἀσποίίηρ [6 
ἰμαϊνάσε! οαϑοα.Ό χορ ιοδυίης ἀ065 ποὶ γεβροοὶ [Π6 

ΛιΐΌΓα τ ΓΟ ΪῪ (που ρἢ (818 4180 15 ποὶ οχοϊυιοᾶ, Αοἰϑ 
χχὶ. 10 8644.), αὶ 8 δῇ υἱΐογαησα οὗ Ὀἱνίηθ ταγδῖθ. 
τίθ8 : πιγδίογίογιηι γοίθοίο οἱ ργαβεπέδμπι οἱ ζωξιγο. 
γι, ῬΕΙΤν ἃ Βροδκίηρ ἴο ἴπ6 σὨυΓοἷ ἀπο ἃ βροϑοϊαϊ 
ἰπῆασποθ οἵ [86 ϑρίγίι, ὈυΣ πὶ οἷθαῦ σοηβοίοιιϑ 
Π685, δηὰ ἴΠπ8 αἰδιϊηρυϊβηθὰ ἔσοτῃ ἴῃ6 βρϑακίηρ σὴ 
τοῆσυθδβ; οἡ 16 ΟἴὮΘΥΡ δίαάθ, 'ξ 8 ποῦ ὁὴ9 δηῃὰ ἰδθ 
Β8116 (ΐηρ τι} ὑδροδίηρσ, {π6 τοβοοιῖνο ἀουθοριηθηξ 
οἵ τῃουγσπί. ὑὕυϊ ὁ δροαϊκίπς ἴτομι Ὀἱνίμθ ἰηβρί αυύοῃ, 
αἴδοιϊηρ ποαγίβ τὶ ἃ 0} 0}}Π᾿πρ ρότνοῦ, Βίγοησιποπίης 
ἴθ π|ιϊ» (ἢ6 [Ὁ] η688 οἵ οοηῃϑοϊδιοη, υπίοϊαϊπηρ 1110 
ταύϑίογίοϑ οὗ λιἀρτηθηῦ δηὰ οὗ ργδοθ ἴῃ ἴΠ6 δή πιἐπὶβ. 
ἰγατίου οὗ 86 Κίηράομιη δηὰ ἰῃ ἐΐ)6 ΒΊΤΆΥ οὗ ἱπαϊ νἀ] 
᾿ιθαγίθ. Αἱ 4}} ὑπηθ8 ὁπ6 ρτορἤθὲ π88 οοῃηθδοϊρα πὶ} 
6 πογὰ οὗ δηοΐδπογ; δ1}}} τῶογο δχροβίοη 8 ποῖ 
Ῥγορμθϑυΐης ; ἴ0 ἴπ6 Ἰαϊίος Ὀθοπχβ βοιηθνηδίὶ οὗὨ 
οτἱίπαΠΥ ; Ὀὰῖ 0.19 δίιονβ (86 ] Γ 458. Ὑ}} ἴῃ {110 610.» 
οἰἀεπίίοη οὗἨ τῃ6 μαβὶ (ργορδῃοίίς ιἰβίογυ), δ ἴῃ {ἐπ 9 
δβρί τἰΐυδὶ 888 ἢ)68 ἐμαὶ ἀἰβοῖοβθ υμδὶ 8 οοταΐηρ ( ΟΡ. 
1 Οον. χἰΐϊ. 10, 28 ; χὶν., ϑβρϑοΐδ!!γ νυν. 24, 2ὅ ; Ἐρῃ, 
ἷν, 11; Ηοῃι. χὶϊ, 6: Αοἰβ χὶ. 37: χἰϊϊ, 1, χυ. 82 : 
χὶχ. 6). Τηΐδ οἷδ 86 ποί, οΪὰ Οτεοοὶς ἐξουδενεῖν ; 
«ὅω ᾿ἰἰκοννἶ86 οοσυγβ (Μανς ἰχ. 12, ναγΐουβ τοδάϊηρ) : 
ἴη0 ϑ'ν͵88 σϑγηδέδ ΔΏΒΥΓΟΓΒ ΘΧΘΟΙΪΥ ἴῃ ΟἸΥΤΩΟΪΟΩΥ δὰ 
ἱροῦ, Οἴδονῦ ρἷδδ τρῶς Ὀ6 τχοῦο ὈΓΙΠΠδΩϊ, 6]- 
(πουρὰ [ηἷ5 αἰδο, 1 Οοτ. σῦν. 1, 39, 8 ϑβρϑοΐδ! οὐ,» 
τηθῃαρα, 716 αἰβαδϑοιίίοῃ ρυΟΔΌΪΥ ργοοοοάοα σδῖμον 
ἴῃ ὑπᾶτθ τουϊβίδηοο ἤγοιῃ {πὸ ᾿π ο!]θοὶ δπὰ ἰονθ οὗ 
ΟΥΔΘΡ; ποῦ, 838 ἰπ Οον ἢ, ἤροσα δὴ ουὐουνα]υΐηρ οἵ 
16 γλῶσσαι. Νοῖ ἰο ἀοδρίδο, Βονοῦοῦ, ἀ068 ποῖ 
τηθδη [0 σϑοοῖνγο πίϊπουΐ ἰυάστηοηὶ δηὰ Ὀἰἑπά γ, 
Ηδηοο : χονθ Αἱ} [ΐηρα. Το νδγίδιΐοηβ, πάντα, 
πάντα δὲ, δοκιμάζοντες, ἰηβιοδὰ οΥ̓ -ζετε, δηα ΑΞ 0}Υ 
καὶ τὸ καλόν, Βοολ ἰο Ἰοδὰ Ὀαοὶς ἴ0 [Π0 ἀϑυπάοίοῃ, 
πάντα δοκιμάζετε, 88 ἰῈ6 εἰπηρίοαῦ τϑδάϊηρ, Βυὶ 
βου ἃ (06 Ῥγθροηάθγαῃοθ οὗ δυϊῃογί 68 ΡῈ ἀδθοπιθὰ 
ἀοοεῖνο ἴῃ ἔανον οὗἁἩ ἴῃ6 δααϊίοη οὗ δέ, 1π6 βοηΐθῃσθ 
πουϊὰ βἰδηὰ ἴῃ ορροϑίιΐοι ἴο0 ναὶ ροοβ Ὀείογο, δηὰ 
ἴΠ6 πὸ [Ἱ]Ἱοπίης βαεπίθηοοϑ πουϊὰ Ὀ6 διταηροὰ ὈΥ͂ 
(06 ἐτἷα] οηὐοϊποα ἰηΐο 1. Ηοϊὰ ἔαϑὶ (αὶ ὑῇϊο}} 18 
ξοοάᾶ, δαπὰ 23. Αὐβίαΐπ ἴοιὰ ἴδ6 ονἷ. γουδ, 109 
σοπληδηδ ἰβ8 ἐο 41} ΟἸ γι βιΐδηβ, ποῖ ἴὸ ἃ ἜΠΠ κΕπα 
οἶαβ8." Τ|ι6 οὐ͵οοῖ οὗ {π6 ἰγῖαὶ ἴϑ ἴὸ Ὀ6 αὐἱξ ἐλέπρϑ; 
Ῥγίγαδυγ, δοοοταΐηρ ἴο ἴῃ οοπίοχι, τιμαὶ [ῃ6 ῥΓΟΡὮ- 
οἰβ ΞΔ ὺ. Τῃὰ πογὰ 88 ΟΟσΩ6 ἴ0 ὉΘ ἃ ρΘΟΌΪ ΑΓΙΥ γὴϊ0 
σοταπηοηρἶδοα, ἴῃ Ἡ οι ἰΠ6 δοοοηὰ μα] οὗἨ [Π6 νοῦϑθ 
8 (γθαυ θη ἐοηχζοϊίοη : ΕΖο]ὰ ἔαδβὶ ἴμαὶ τί οι ἐδ 
ποοὰ, [αἶν, ΠΟΌ]6; Ὑαὶ Δυγί Π τα γοῦ ἴῃ ἴπ6 Ὠἱνίηθ 
11{6--ονσηδὲ διηοηρδὶ (Π6 πάντα (ρΥἰπΙΑΥΥ ἷπ (86 
ῬΓΟΡΒοΘγημ58) γοὺ δηὰ Θχοο!]οηϊ---ἰπαὶ πο ἃ ἴαβί, ἴῃ 
οΡρροβίιίοῃ ἴο ἰῃ6 ἐξουϑενεῖν. Α Ροΐηΐ οὗἁ ρθουν 
ἱπιροτίδῃοθ, μούγονογ, '8, ἢοΐ ΤΩΘΓΟΙΥ τολαί, δοοογα 
ἴο ἴι6 Αροβίϊς, 8 ἴὸ 6 ῃγονθὰ, Ὀὺ} οβρθοίδ!}ν ἦσιϑ. 
ΤΏ οὐήοοι ͵8 Θνουτιΐης ὑπαὶ οἱαἶπι8 [0 Ὀ6 Βριγιτμαὶ, 
88 πη 1 Οον. χῖν. 39 αἷβο ἰΐ ἷβ ργεοίβοϊΥ ἴο συ ῃδὺ ἐ89 
ῬγοΟΡὨοΙβ ΒΔΥ ὑπαὶ {Ππ|ὸ ἀϊγϑοιϊΐοπ δρρ 68 : διακρινέτω- 
σαν. ΤοΓα 8, {ΠΘΓΘΙΌΓΟ, ΠῸ δηδιὶςδὶ ἀθπηαπα [ῸΓΡ ἃ 
ὈΠ πὰ βυθπνϊϑβίοη, ἢοὲ ουθῃ ἴο [86 δροϑβίο]ϊο ψογὰ (1 
Οον. Υἱΐ. δηὰ χ, 16). Οὗ 80 τουοῖ 86 ρτϑδίθὺ ὁ0086- 
ἀΈΘ6Π66 ͵8 ἰξ ἰο Ὀ6 οοτγίδίῃ ἴμδὲ νο ΤΘΘΙΪΥ Ῥοββαβ8 [ἢ9 
ἴγῦο Ὠἰνίηθ οτἰϊνογίου, Ὦ δδι (μαὶ 8, Ῥαὺυϊ ἀοοβ ποὶ 
ΒΆΥ : Ὀυὶ ρῥἱαΐηϊν ἰξ 8 ποθ οἶμον ἴπδπ δῇ ΓΠ6Ὺ Παὰ 
τεροΐνοα ἔγομι Ὠἷπι δπὰ ἐπγουρὰ [86 ϑρίγίς Βδὰ τηδὰθ 
(ποεῖν οὐ, ὑπ δροϑίοὶἶο ποτὰ οὐἨ ἐγ, οτἰ κἰπαιης 
πὶτὰ (6 Βρίγῖς, ἀπ 8θα]οὰ ὉΥ ἴθ ϑρίγιι (οἢ, 1], 18 ; 

τλοτο ΤΓοαϊσ οἰ αἱ (ο ἔΠ056 ᾿ {Πρ οττ ποιὰ ΔΡΥΪΥ ἰἐ “’ 
Ὠοῖ] πο 406 δρροΐαὶ εἰν» οὗ ἴδιο ἀϊδοοτπιποηξ οὗ ερίτί (8. 

Βυὲ {π6 ᾿ἰπιδιίοι ἰ58 ποῖ 1 δ 0 ὯΟΡ ἰδ ἰξ χοφυϊτοὰ, 
ΤῊο ΘΒηΣοΣ τορδς ῬΓΟΡΕΣῚΥ ὯΘ0 οΣδοτίοα ἴο ἂο 88 ἃ ομυσοὴ 
πμδὲ 6ἢ9 τῶ δπιδυϊοὰ ἴο Ὧο οἴδοϊἑνοι Υ ἐπ [89 οἵ 
ΒΟΣ ΟἾὟΤΣ δρϑοὶδὶ πο πτησὩ [1.--ὅ. 1ω} 
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ἵν. 1,3; 2 ΤΉΘΒΑ. ἰϊ, δ; 1, 4, δ) ; δηϑπνοσίηρ ἴο [89 
δηοϊηϊίηρ οὗὨἩ 1 ΦοΒη 1, 21. Τα υγἷδὶ οὗ (16 βρί εἰ (8 
ἰδ ἃ δροοίδὶ ομαγίδτη (1 Οὐνυ. χἱϊ. 10; οοῶρ. ΗθΌ. ν. 
14. ἥδθ τροῦθ Ὀπάογ (Π6 Ὀοείσϊπαὶ δηὰ ΕἸ οΑ] 
Βοιά, Νο, 4.--Ἰὸ πάντα δοκιμάζετε ΟΥπὶ!, οὗ ΑἸοχ- 
δηάγία ὑγοῖχοθ (6 πογάβ, γίνεσθε φρόνιμοι τρα- 
πεζῆταε (πο η 6 γ-ΟΠδηρσογθ, αγρεπίαγίιὶ͵ πωριπιμίαγεϊ 
Ιηὴ ἴ)6 οἴδον Βδίμοιβ {π|8 βοῃύθησο '8, γ. δόκιμοι 
τραπ. ; 8πὰ ἴτομλ [δ]8 αὐίβθθ δ ἐδ! τς οοπίσαβι : Β6 
τονρὰ γουγβεῖνοθθ, ὑπαὶ γοῖϊ ΤΩΔΥ Ὀ6 Δα ἴ0 ῬγΟΥ͂Θ 
οΟΡ. ΗΆΧΒΕΙ,, ἰπ 86 Αἰμαά, μ. ὐί., 1886, 1.) 
ἢἷ8β Οχργοββίοῃ 8 δϑου δὰ ζΟΠΘΓΑΙΥ ἰὸ ΗΟΪΥ τιν 

ὉΥ ΟἸΕΜΕΝΊ οὗ ΑἸοχδηάγία δηὰ (Π6 Οοπρέξ. Ἅροεί. ; 
ἰ0 οδβὺϑ ἰπ ραγίϊουϊαν, ΟΥ̓ ΦΕΕΟΜΕ, ΕΡΙΡΗΑΚΙυΒ: ἴὸ 
ἐμ6 Αροκβίδοθ, ΌΥ θιονυβιυβ οὗ ΑἸθχαηάεί; ἴο ἔδυ! 
(ἴῃ οοππροιϊΐου πὰ 1 ΤοΒα, ν.}, ὈΥ ΟΕΙΘΕΝ, ΒΑΒΙΙῚ 
Δηὰ Θβρϑοΐίμ!ν ὉΥ ΟὙΒΙ:. ΠΟΘΒ 1ὑ οὐπιθ ἴγομλ ΒΟΣΩΘ 
ΔΡΟΟΣΥ͂ΡΙΔΙ ὈΟΟΙ᾿ ταΐποῦ, ἰξ ἴ8 ἃ ῥῆμα ἄγραφον. 
δυο ἰ8 ΗνΝΒειΒ νίον, γῆ {πη Κ8 ἔμαΐ ἴδ τηΔῪ δἱ 
ΔΏΥ ταῦθ Βανο Ὀθθη ἰπ (Π6 ΑΡροϑβι]θ᾽ 8 τηἱπὰ, δὰ ἐμαὶ 
δοκιμάζετε ἷδ ἴο Ὀ6 Θχρίαἰποα ὈΥ͂ ἴπ6 ἰΘοΠπίοα] ἰδη- 
βύαρο οὗ ἐχοῦδηρογθ, 88 8180 εἶδος ἷῃ ν. 22 : “ἰδείαΐῃ 
7τοπι ουενῃ δοτέ οΥΓ δαά πιοπέν. Βιυΐῦ ὑῃ]688 ΤΏΟΠΘΥ- 
ΟἸΔΏΖΌΥΒ ἀηὰ οοἶῃβ μβδὰ ὈΘΘΏ ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ͂ ΒΡΟΙΚΘῺ οἵ, ᾿ὲ 
οουἹὰ οδοὺγ ἰὸ πὸ οὔδ ἴὸ ὑμΐηκ οὗ {παΐ ; ΘΒρθοίβ 
ποῖ, ἐμαὶ εἶδος νίϊπουῦ νομίσματος, δῃὰ ἱὑμπδὺ ἴ00 ἴῃ 
(86 δβοοοηά τρθθογ, ἱπείοδα οὗ (86 ἔσβί, οου]Ἱὰ βἷρ- 
ὨΪΠ ἃ κίἰπὰ οἵ τοῦθ. 6 ἱπογοίογο μο] ἃ ἴο {116 
ΤΟ ΈΠΘΓΑΙ εἰρη βοδίίοη.---Βυὺ πμδὺ 18 106 Τηθϑι- 
ἰυρ οὗ ν. 227 Το γυϊψαῖο: αὖ οπιπὲ δρεοὶδ πιαὶ 
8 8:11] ἰ086 17 διουίζυουθβ. {ύυτηξε: «υοϊά ευενν 
ἀρρεαγαποθ,; 80 6'80Ὸ Ολυσιν, ἀξοτιῦβ [ΟΚΆΡΒ- 
ὍΟΒΤΗ, ἸΥΈΒΒΤΕΕ δὰ ΊΠΚΙΝΒΟΝ] : ἴμ6 ΕὨρ δα 
Ὑοχβίοη, ὕγοτι αἷΐ αρρεαγαπο ὁ ευἱΐ; 16 Βαίοϊι, 
σαπ αἴΐεη, ἑολύὴη ἀκ » Ματιΐη δῃηὰ Οπίοσναϊά, 
δ ἰομία ἀρραγέηοε (6 πιαΪ. ΤῊΪΐ8 ΟΓΘ δὴ διζοοῖμ ον 
ὈοΔΌΙ ΠῚ] βοη86: Βα ͵ἰ8 ΒΏΔΙΥ ἰο ὈΘ Γ οα ἷ8 
(86 εὐσχημόεως περιπατεῖν (οΟΙ)Ρ. οἷ. ἐν. 12); ἰδ ἴδ 
ῬοΓΠΑΡΒ ἱπιροβδίῖθ ἴὸΣ ἴθ6 Ομ τ βύδηῃ δἰ νγ8 ἰοὸ δνοϊὰ 
ΟΥ̓ΘΓΥ ΘΥ]] Δρρθάγδηοο, Ὀαΐ ἴο ὑΠ6 Ὀαδὺ οὗἉὨ ᾿ἷβ ΔΌ} ΠΥ 
Ὧδ ἰ8 ἴο ἀἂο Βο. ύνεμαν οδ᾽]θοί ἐμδαὺ (8 πουϊ]ὰ 
ΓΔΡΙΥ οἢ ἰδ6 οἷδον βἰθα: ᾿ἰοία γαδὲ πιεγεῖν ἐλ αρ.- 

γαποθ ΟΥΓ τολαΐ ἰδ σοοά ; πὶ τμαὺ ἀοο8 ποὺ 90]1ΟΝ, 
Ἰμαϑιηυοἢ 88 ἴΠ6 ορροκβίϊΐοη ταΐρῃς ἰμοϊυἀθ [86 ο]]- 
ἴΩΔΧ: Ενϑθῃ ἴγομλ ἰδαὺ νὰ οὶ βῃουϊὰ ὮδΥθ ΟΠ]Υ͂ Δῃ 
ΡΡροδγδηοο οὐὁἨ οΥὖἱἹ νὸ διὸ ψ} ΠΡ ἰο δοβίδίη, ἴῃ 
οὐάον ἰοὸ ρἶνγο πὸ οὔδηοοα, Βιξακῃ: Τμδὲ ἯΕ ΤΩΔῪ 
πού υχίοϊ" τὴ6 οομβάοῃοο οὗἁ οΟἴ6ΓΒ: Ὀυΐ ἔγβὺ Ἧ6 δΓΘ 
ἰο δοοορὶ υἱαὺ ἰβ ργουθὰ ἰὸ δ ροοᾶ, Κ511 (18 ἴπ- 
ἰαγργοϊδοη τηυβὶ Ὀ6 τεὐθοίθα, 88 υἱοϊαίπρ [189 6χ- 
Ῥτγαββίοῃ ; ἰδὲ 18 ἰο βδύ, εἶδος τύ δη8 7Όγηι, αἀδρεοί, 
ἐποη ζὲπα, 68,5 (δ Σ. χυ. 8, Βαρ(.), 88. ἃ βυῦ- 
αἀἰνίβίοη οἵ ἰδ σόπωδ; Ὀυΐ ποὶ ἀφρέαγαποθ. ΤΏθη, 
(ο αυοΐὰ απ ευἱΐ ἀρρεαγαποε πουϊα ποῖ 8 {86 τηδὲ- 
(6. Π6ΓΘ Βροϊκθὴ Οἱ, βαιηου ἴδο ὑγὶα] οὗ Ῥγορθοδυίηρβ. 
. πουϊὰ Ὀ6 δὴ ἱμπάοροηάδηξς βθηίθηοο, ἰηἰγοάποίῃ 
δοιῃθίΐηρ δἰ οροί 6 Ὁ θῖν, ἩΏΘΓΘΔΒ ον ΠΥ μεευδυῤό 
δίδη 8 Ορροθθὰ ἰο καλός, ἀῃὰ ἀπέχεσϑε ἴο κατέχετε, 
88 ἴῃ6 ὑπὸ δβίάοϑ, (6 ποραίῖνο δῃὰ ἴδ μοδβίτῖνο, οὗ 
δοκιμάζειν. ἘὸνΥ ΓΌΝΕΜΑΝΧΒ ἰᾷδΔ ἱβ Ρ]ΔΙΏΪΥ ἴ00 ΓΣΟ- 
Βδιιρά, τμαΐ, Ὀδοδυβ6 τὸ δᾶνθ ποῖ βαρ ἀπὸ τοῦ 
πονηροῦ, ν. 22 οαπηοῦ ἔοστα ὑπ6 δ }Π|6 518 (0 ν. 21], 
Ὀπὺπῦ τηυβὺ σοπίαϊμ ἃ ΤΊΟΤΘ βΌΠΘΓΑΙ ἱμουρθς. ὍΜὮΥ 
Βῃουϊα ποὺ Ῥαὰὺ] Ὀ6 80]6 ΒΚ ΏΟΘΥ ἴο το Ὗ δηὰ ᾿πίθι- 
ΒΓ [16 Θχργοββίου ὃ 86. 81|8]}} 866 νὴ τῇρδὺ σοοὰ 
τοῦϑοῃ. ΗΙΠΟΕΝΕΕΙ; 18 ὉΠ 1ΠῺρ ἴο υπάογβίδηα εἶδος 
πῃ ἴῃ6 Β6η86 οὗἩ ζὶπά; ἰμαὺ πουϊά Ὀ6 ἴοο δαὶ; ἰΐ 
Βυυ]α τϑίμον βὶρτ ν δροοίαοἶο, ἤσμγε, ἀπ ὍΘ τοίοττοα 

Ψ [Ξο (δὸ ρστοϑαῦ τρδ᾽οσεν οὗ 1: Ὀοσὲ ἐμίοσ ρεϑίοσα. 800 
πονιείοι ἢ, 1.} ἡτὴν 

ὐενν Εἰπα ο7 ευἱΐ αδείαϊη 

ἴ0 86 Ββιδιοία δνὰ ϑοἀποιϊϊνα οχῃ Ὀ ἰοἢ8. οὗἨ πον 
ἐποηΐβια. ΑἸγΟδαῪ ἰῇ [{|ππ| ΣϑΏΠοΓ ΕΟΟΒ {πϊπῖκ8 (π8ὶ 
Ὑἢαὐ 8 τηοδηῦ ἰδ 8 ἰτωᾶρα (ῃδὲ δβαεῖζσθ ἴΠ6 τηϊπα, [Δ}.- 
ἰδία ΐηθθθ, Βυὶ ἴῃ ε}}8 ΔΥ αἷδὸ ἔπθ οοῃῃθοῖΐοι 
ποῦ] 6 ρίνθῃ ὑρ, δηὰ {6 ἰάδα ᾿ἰταϊοὰ ἰο ξοπια εἰἢ- 
Ε᾽6 πιαίϊεσ, οὔ ΟΝ οὴδ ἀοοβ ποὶ οὗ οῃδβ οὔσῃ 

λ.  δοοοσὰ γϑδαϊγ τ ΐπε ; πίογθαβ [6 οοηίοχί Ἰοηάβ ἴ0 
1πΠ6 ΒΟΟΣΩΪΠΡῚΥ ζοΠΘΓΑΙ ἰάδα ἃ τοῦτ Εροοδο ἐπιροσῖ, 
ΒΔ} Σὺ ΤΩΔῪ 6 δεκοὰ ποῖον πονηροῦ, ὈδοΔυδθ6 τ1Π}» 
ουὖοἱ (Π6 δγιΐςϊθ, Ὀδϊοωρμβθ 88 δῇ ἀἰδοϊίτο ἴο εἴδους 
(ΒΕΝΟΕΙ,, ΒΟΒΟΤΥ, ῬΕΙΤ), ΟΥ 88 ἃ βυθβίαηθνα ἀορομάᾶ- 
ἴῃ οὐ εἴδους. ΤΠ6 Τοττηοῦ οοηείσυοίίοη ποῦ]ὰ ὉΘ 
δαν ΕΔ Ὁ]16 ΟὨΪΥ͂ ἴῃ ο886 ἰῃ6 Θχργθβδίοῃ ΔΙΓΟΔαΥ ἴσω- 
ὈΪ16α, οὗἩἨ υἱναῖ ἐπίηρβ (Π6 εἶδος ἰβΒ ἰηἰοηἀοα, δηὰ [8066 
ἰΐρβ δυοὶ 68 ὑπαῦ [πο] ροοα εἴδη δῦ αἰδβιϊη ρα δ» 
8016 ἴγοτα ἴἰἸ6 Ὀδα, [ὲ 8 θοίίον, ἰβογοίογο, ἴο ἰδ ἰδ, 
ὙἰἸ] δὲ Ἴ Εττε, ΓΟυὔνεμανν [Ψ9Ό0ὙὙΕΤΤ, ΑΕΟΕΡ, ΕΠ 
(0711] δπὰ Οἴδογα, 88 ἃ βυβίδηϊ νο (οορ. ΗοΌ. ν. 14, 
πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ, 4150 πἰϊπουΐ ἀτίἰ- 
οἷα: ΟΡ. ΦΌΒΕΡΗ. «Ἅ4π|. χ. 8. 1, πᾶν εἶδος πονηρίας " 
ἩΟΞΜΑΝΝ ΓΕΐοσβ δἷδοὸ ἴο ῬΊάτο, Κερ. Ρ. 867 ο., ὁρᾷς 
τε εἶδος ἀγαϑοῦ [ἰὸ τοι τηΔΥ Ὀ6 δὐάἀοὰ ΟἩΒΎϑοετ. 
Ἦοπι. υἱϊὶ. οὐ ἘΠ 8 Ἐρίβι]ο, οὐδέν ἐστιν εἶδος κακίας 
ὅπερ ἀτόλμητον.---Φἁ. 1.1. ο [Π6 δης{Π|6 618 8: Ποία 
7αεὲ ἐλπαέ ωλϊολ ἐὰ φοοά (16 ροοὰ ἰδ ὁπ6); ἥγοπε 

(ἢ6 6ΥἹ] 88 νδυϊουβ εἴδη, 
84 Ποηοθ [86 οἰ η)αχ)ὴ; δυὐθὴ ἔτοῖη [86 ΒΘΟΙΩΪΠΡῚΥ 
Βρ᾽ 8] Κἰηὰ οὗ δν]] : ΤΠΕΟΡΟΒΕΤ : 88 Ὑ706}1 ἴῃ ἀοο- 
ὑσΐπο δ8 'μ οοπάυςι, Εγοῃ ἰΠδΐ τ ἢ ]οἢ σΟΙ68 ἰογνεατὰ 
88 ῬΓΟΡΒΟΘΥΪΏ, ΟΥ ΨἜΠΘΓΑΙΪΥ 88 ἃ βρί γίϊυδὶ σ᾽, 18. 10 
Ὀ6 γγονθὰ: δὄνοη ἐμαὶ Κἰηὰ οὗὁἨ 6Υ]1}, οἷ) δββοτὶϑ 
1096 1 ἀηάοῦ βδογοὰ ργοίοχίβ, γοῦ δῦ ἰ0ὸ δυοϊὰ, ἸΤδεῖθ 
8. ΟΥ] οὗἨ δ Ὠυταδη, Ὠδίιγαὶ, ΒΘ ΒΥ βογί, Ὀὰΐ 4190 οὗ ἃ 
ἀοτηοηΐδοεὶ (ςοπρ. 2 ΟὐΥ. χὶ. 14). 

6. (γν. 98, 34.) Βαϊ τον ἴμ6 αἸοἂ οὗ Ρθδοθ 
ἂς.---Α οοπίγαβὶ Ὀ0(ἢ 88 ἰ0 {πὸ βυδ)οεί δπὰ 

[106 Ῥγϑάϊοδίθ, 88 οὗ. 1]. 11; ἷν, 16 ; ποῖ γοι δ΄οῃβ 
μαναὰ ἴο ἀο {π΄ΐ8, ποῦ οουἹὰ γοὰ 80 δοσοιῃρ [8 ἱΐ, ας 
αοὰ τηυδὲ οἴεοι ἰξ : δηὰ {πὸ Ὡοῦ ΙΩΘΓΟΙΥ͂ Ποτα 8 
κατέχειν, ἀπὰ (Πογα δὴ ἀπέχεσϑαι---ποὶ ἰδοϊαϊς ἃ δοβ 
ΤΩΘΓΟΪγ.---ὐυῦ [Π6 Τηδΐη ΟΟΙΩρτοθηδῖνο σοσκ οὗ 116, 
ΤΟΣ Βδῃο βολίίοη δὰ ργοβογνδιίοη ἰὸ (6 οπὰ, δ 
᾽θ. ο8116ἀ 116 Θοἀά οἵ ρεᾶςο, ἰἰ8 1,οτὰ, Αὐυΐδοτ, ξουτος, 
Βοιω. χν. 88 ; χυΐ. 20; δἰἶϊαν σοι ὈΪ πα οιΒ 'ῃ οσ, 
χυ. ὅ, 18. ΕγοΥΥ Πρ δἀναπορα ἰῃ νυ. 14-22 19 
Β6Ρο ἴδκϑη ἰοχείδον, δῃὰ Ὀγουρὴῦ ἰπίο Υἱθῦν 85 8]] 
αἰτηΐπς δἱ ἰσὰϑ μθδοθ. Απά ἰγὺγ ἴῃς ποτῖς οὔ ἀοά, 
ἩΒΟΓΟΌΥ Π6 χυϊά68 υ8 ἴ0 6866, ἱΒ ΟΌΡ Βαῃοι βοβίίοῃ, 
δηὰ, ἰπτουρὶ ἰμαῖ, οὐν ῥγοβογναϊου ἰο (πΠ6 Ααἀτνοπὶ, 
Ουγ καποιβοδίίοη 18, ἱπάθρα, Ηΐ8 ν}}} (οἰ. ἱν, 8, 7): 
ΟὟΡ Θηίγα βυτγομᾶον ἰὸ Ηΐ κ}}} δοινῖσο :--- 
ἠπς προ Ηδ δ᾽οηθ οδὴ δοιιίονο, ἰὸ νῖϊ, ὮῚ Ηΐδ8 
Ηοὶγ Κρί τὶς (οἰ. ἷν. 8). ΑἸγοδὰνγ [88 ἴὺ Ὀορυῃ : ἴῃ 
(οἷν ῥυϊμοῖρ]ο8 ΟΠ βίϊτβ ἃτθ ἅγιοι; Ὀαπὶ 10 18 ΟὨΪΥ͂ 
ὉΥ͂ δου ἄθρτοοθ ἱμαὶ ρεγίθοϊ βδῃοι βοδιίομ ρογυδὰθ8 
811 (μοῖν ρονεσβ, Απὰ [8]8 σομβυιησηδίϊομ τρατκβ [ἢ 6 
δάνδῃοθ ἰἢ ΟἿΡ ῥῬδββδρα 88 σοϊηραγοὰ Ὑῖ ἢ ἢ, 1]. 18. 
Ιῃ νῇῆδὶ [0] 08 ΒΕΧΟΕΙ, αἰβιησυϊδηςε8β Ὀούνθο μη ἐσ 
υεγοὶ (411 πὶ μουῦ ΘΧοορ 00) εἕ δἰπσμῖζὲ (ΘΥΟΥΥ͂ ΟὯΘ 
Θη γα 7): Ὀὰξ ἰπδὲ ἀος8 ποῖ 116 ραγίϊου αυὶν ἴῃ 186 
δγβὶ οἰδυδο. Ὁλοτελεῖς, ἰπ [16 Νὸνν Τοβίδτηθηὶ ἅπαξ 
λεγ., ΤΩ Δ ῃ8 οἰἴμΠ6 Ὁ: ψοῖς αϑ οογιρίοίε, ἐπ(ἶγό, 8ὸ ἰλαξ 
ΠΟ δογέ ὁ ευἷἱ! ἐδ ἐπ ψοιι; Τύτβεᾷ : ἰλγοιρὴ απᾷ 
ἐλγουισὰ ; οὐ (ῬΕΙ͂ δηὰ οἴβουθ): Ἀίαν ἴτε δαποίῳ 
ψοι ἰο δα α »εγγεοὲ δοουδαῖνα ΟΥ̓ ΟΡΘΓα ΟΣ ς 
ψἰ 1.18 σοσὺ πιϊῃουΐ χάρο. Τ|}8 ποτὰ, ὩῸ 1655 
ἰπδῃ ὁλόκληρον, ΤΩΔΥ Βυρροδὶ 86 {λυ} 06 βϑποβα οὗ 
Βαοτίθδοο, μα ἰαιίον 8 οαυϊναϊομΐδ ἴο ἐπίερενρ ; δὲ 
απο ἱ, 4 ἰΐ βίδῃὰβ πὶ τέλειος ; ἴῃ ἐπ Ξορυιαρίηξ 
ἴον ΣΟ, ΛΞ; ἀπά ὑπλυγή, ἐπ αἰ ρατίΣ ποῦν 



ΟΒΑΡΤΕΒ Υ. 12-24. 

7)κγεά, πιαν ψοι ερὶνὶ!, το. δε κερί, ἃο. Ὧκ Ὕ Ἐττε, 
Οιβηαῦβεν, δηὰ ΓΥᾺῪΧΝΈΜΑΝΝ πουϊὰ υπῃἀογβίαηα ἰΐ 
ᾳυδλη αιΐνο!γ, ἰο ἀϊδηρσυΐθη ἰδ ἴτοηι ἀμέμπτως: 
ἐτέγὺ ραγί ὃν ἐ(εεἰ 7 επέϊγοίψ, αἱ ς Βυὶ ὁλόκλ. 
ἀδηοίο8 ἴπ6 αυαὶ ν," [6 [}} ὨΘΑΙΓὮΥ [{16, οοπρ. 
ὁλοκληρία ἰα {Π6 Ὠοαϊΐησ οὗ (ἢ ἸΔπ|6 τηδη (Αἱ ἱἰ]. 
16), ἀῃὰ 18 γοὺ βυ βήοϊ ΘΕ αἰδίϊποιῖ τὰ ἀμέμπτως, 
1. 834 μοαίίνο ὀχρυθϑϑίοῃ ορροϑϑὰ ἴο ἔΐθ ἠρμϑῖνο : 
ἢ, 85 ὨΑγκίηρ ἰθ6 πδίυγο οἵ [6 βυῦ͵θοὶ ἰἰϑοὶ ἢ, ΟΥ̓ΟΡ 
δραϊϑὲ πρδὸ ὀσχργοβϑοϑ ἴἰ6 νογαϊοῖ οὗἨ ἰδ Φυάφα: 
δηὰ ἰλκιΥ, 8. δίηοο ὁλοκληρία 18 ἃ ριοαϊςσαῖο, ἩὙΠΘΓΘΔΒ 
ἴ)6 δανογῦ ἀμέμπτως 18 0 ὈΘ υηάἀογβίοοα 868 αὐΔ]}- 
ἔγίης (0 τογ. Οἱ {δ ἰαϊίογ ρμοίῃϊ πιοδὲ ἰεΐογργοῦ- 
65 ἀο Ὠοΐ ΟἸΘΑΣΙΥ Οχργοββ ἐβοιηβοῖγοθ, οὐ ΤΏΘΥ ἰδ το 
ἰ)6 δΔανογὺ δβ ἱΓ 1 ποῦ δὴ δα͵δοϊϊνο, σοπιραγίηρ ροῦ- 
ωρδ εἰ, ᾿ἰ. 10, ἀμέμπτως ἐγενήϑηιμεν, δΔῃὰ (06 Ὀγον]]ο- 
φάρποο οὗ, ἰϊϊ, 18 (πόσο, Βονόνον, τὸ βηὰ ἀμέμπ- 
ΤουΞ), 8Α ἰΓ ᾿ξ ᾿ογα τηρηϑείη εἰς τὸ ἀμέμπτως γενηϑῆ- 
γαι ἐν---- Βαϊ ἐἰπδι 8 ἴοο γι βοῖαὶ, ΓΌΝΕΜΑΝΝ υὑη- 
ἀετβιαπὰβθ ἔΐθ δάυοῦῦ 88 ΤΟΥΘ ΟἰΟΘΟΙΥ ἀοβαηίηρ ὁλό- 
ἄληρον τηρηϑεῖη  Ὀυΐ ο δὲ ρεγγοοί εοἰλοιιέ ὀίαπιο 
πουϊὰ Ὀ6 ἃ ρ]θοῃεβίϊς ἀδβογρίοη, ; βηοθ ρδηζοοίίοη, 
«ἰἰλ δίανεε 158. βοιμοίῃίηρ ἱποοποεϊναῖίθ. ἸΤΏθτο τὸ- 
ΤΑλΪ. 4, ἐοτοογθ, ΟὨ]Ὺ (8 τοσοιπηθπ θα αἷἶβὸ ὈΥ ἐδθ 
οτος οὗ {116 πογ8) ἴπ6 γοΐθγθησο οὔ ἴμ6 δανϑγὺ ἴἰὸ 
δε τεσ αἰἴοῆς, ΤῈ τηρηϑῆναι, ἰξ ἰ8 ἴσιο, ἰ8 ἴΠ6 δοΐ 
οἱ Θὰ, δηὰ 50 ἔδν {π6 δἀνυογυΐδὶ αὐδὶ βοιίίοα Βθϑιη8 
ἰο Ὀ6 υῃδοϊξιῦ]ο: Ὀυϊ βίησο ἴ6 Ὀείης Κορὶ ἐμ ρ}}68 
ΒΟΡΟΓΙ 6688 ἃ ΓΟΟΙγΓΟΟ Υ Ὀοίποοη αοα διὰ τδη, {1Π|6 
ῬΓΆΤΕΙ ἰβ ἴῃ ΟτὰοΥ: ΜΙΑΥ τοὺ βρίγὶῖ, ἄς. Ὀ6 Κορὲ ἴῃ 
δυ0ἢ ἃ ὙΔΥ͂ ΔΒ ΟΠ ἱποὺγ ὯῸ ὈΪδπιθ δὶ ἰῃ6 Οὐοτηΐϊηρ ὃ 
Ὁλόκληρον, διαηάϊηρ, ζογοπιοδὲ, ὈΘ]ΟηρΘ 88 ὑ0 ΒΘΏ80 
ἴ0 2}} [06 ἴζγοθο ΤΩ ΟΙΩΌΘΓΒ: {ΠΠ6 οοηῃδίγυοιίοη Ὀσίηρ, 
ἰδετείοσο, σοιρδίῖο, 106 ρμἴγδθα, δβρίσχίϊ, δὸ 
ποάν, 8 ποὶ ἃ πιοῖθ στἠῃοιογίοδὶ διιρὶ βοδίίοη [Ὀκ 
εττε]), ποῦ τοὶ οὗἉ ἰἰϑο] ἢ ἃ ργοοῦ οὗ ἃ ὑγομοίοσωυ 
οἵ Βυδὴ πίυγο (0 1.885.), Ὀοτρονοα ΟΥ̓ ΡΑ0] τόσω 
ῬΏο (ον Ρ]αἰο). ΤΏ ῬὨΓΑΒΘΟΪΟΡΥ οἵ βοτίρίαγο ἰθ ἃ8 
ἐχδοὶ 88 ἰϊ 8 ρορυΐαῦ: Ὀὰὺΐ 10 ἀο068 ποὺ ἔλνοῦ βιιοἢ 8 
ἀὐνίοῦ, Εγσεοη ἴδ ἰοχίβ, Ηοῦ. ἱν, 12. 1 Ὅον. ἰΪ. 
14: χν, 44-46, Β0ὁ ἱπάδοὰ ἱποοηϊουθγ Ὁ] γ, (δαὶ 
δεγίρίατο αἰδιίηρυΐδμ68 Ὀθίνγθθα [ῃ6 βρί τὶς δπὰ {116 
80}, Ὀχξ ποῖ ὨΘΟΘΑΒΒΟΓΙΪΥ͂ 828 ὈοίνΘΘῺ οομδέξέεθηἑ 

θυ 48 Ὀοϊνοθη {νὺ γοίαζέοηδ, 
ἐνάες͵ γμποίίομδ οἵ ἴ86 βδηὴθ θβϑθῇοθ, δοοογάϊηρ ἴὸ 
ἣπ ὑρπατὰ οὐ ἀοπηπασγὰ αἀἰγοοίΐοθ. ΕῸΣ πνεῦμα, 
πὴ, ἰα [06 ϑρίγίίυα] ποΐυτο οὗ τῇδ 88 αϊγοοϊθα 
Ὀρνετὰ, δηἀ 88 σρδῦΐθ οὗ Ηἰνΐηρ ἰηἰογοοῦτθο πὴ ἢ 
αοά. Τί ροπογ οὔ ἱπουρῆϊ, νοῦς, ἰ8 ποῦ [Π0 Β8Π|0 
ἰΐηρ δὲ πνεῦμα (οομρ. Βοπι. Υἱΐ. δηὰ υἱ}1.}: [Ὁ {Π|Ὸ 
γοὺς σδϑῃ Ὧ6 οπίΔηρϊοα δηὰ οπομαϊμθαὰ ἴῃ (6 Β6βὴ 
(Οοἱ. ἴϊ. 18): [ῃ0 πνεῦμα 8. [06 οβθ6η66 αὐἱοίκεποι, 
εἰοδηοίραίοα, Ὀδοοτοα ἀοπηΐηδης ἰγουρὰ τοχϑηθγαιοῃ 
ΌΥ (δ Κρίγις οὗ αοα, διὰ ἐμιδὲ ΌΥ̓ πιθϑῃβ οὗ πο 
Ταδῃ ἰδ ἰοτὰ οΥ̓Ὠ Ὠδίυτο δηὰ οὐ ἴ[ὸ 8εβϑι. ΟΥ̓ τῃ}15 
ἴδετο 8 πῃθῃιίο ἰοτθ: ΜΑῪ γόοὺγ βρίγί(, ἴῃ π ΐοὶ 
Οοά᾽ δ δρίτίς ἀντ6 118 δπὰ στυ]ο8 (ἔοι, υἱϊὶ, 16. 1 Οον. 
ἵ. 11 πίῖ τὶ 12), 06 Κορὲ βαίβ. [Ὁ οδηποῖ 6 {Π6 
Βοὶν ϑρίτίε ΗΠ πΣβο] ἢ, ἴον Ηθ σδῃ βυβδσ πὸ δυτῖ, δηὰ 

ΦΊΑΙΡΟαν Ο(ΟὝΕΒΕΤΕΝ δὰ ὙΠΙΝΙΚΒΟΝ) : “ ὁλοτελεῖς 
ϑεετωα ἰ0 χοΐδσ ἰο ἐῆ6 Θῃἰίσοποδα οὗ καποιδοαίίοι, τ Ὠ]ΟὮ 18 
ῬΤΕΘΘΘΕΙΥ ἀχργοθεοὰ ἐπ ἀσὲα}}. . . . ΞΞ ὅλους. ἘΣΙΊΟΟΤΕ: 
Ἀπξρλυεὶ τα δίς οὗ ἐ8ο ἔοστοοσ νοζὰ ἐδ (Ὡοτο ϑερ δαί }}7) πραϊαὶν 

οὗ ἐδ Ἰαἰξοξ, τλδὶη}ν σμαϊ αίΐυε.""---ὦ. 1,..} 
πόρε ἔπ ἰκοὸ ἐπα πῆς δ ὙΠῸ ἘΕΤΟΟΟΙΟΙ 

Ῥεοάϊοδίου οὗ ᾳυα! λέγ, Δρρϑη ἴο τηρηθείη, ὁλόκληρον ἴῃ - 
τοϊτνίπρ ἐπδὲ οὗ ἀμαρες ὦ μὰ 1,.]} 

Ζ [ϑυοὰ ν»ἱ ΟἾΤΟΥΟΡ, ΔΣΘ ΟΟΣΩΔΠΙΟΌ 110 Ὑ{ 
δὴ; ἀκταῖς ΦΌΡΟΥ ἘΡᾺὨ. ΐ. 4, εἶναι ὑμᾶς ἔδεν καὶ 

“ἘΣ ταθρρρό τῷ ΕΘΗ ΘῈΣ ΤΉ ΝΠ Ώ, 9 πτως ΟἸτοροῖθ ον ἴο 
ἔπισολη βοὰ 16:6 ἱταρογίδῃηξ οἱατησχιίδ ἰῃ ἐδ τηρηθῆναι.--(.1.} 

θεὲ 

80 Ὡθ6ἀδ ποὺ ἰο Ὀ6 Κορὲ ; ἰο αννατο οὗ ρυϊονίηρ Ηΐμη 
(ΕΡΏ. ἷν.) ἰ8 γάμοι τ νοι ἀἰβογουῖ, Βυϊ τηδῃ 8 βρίγι 
6. {πγοδίθηϑα νἱ ἢ ἀοβοιηοης (2 ον. νἱ!. 1), πο ὉΥ 
(86 αἰνίποΙῪ τοηοτοα [Π{6 ταϊσοξ ἀραϊη ὈΘΟΟΙΠ6 ΓΟΙΓΟ- 
τδάς, 80 {παᾶῦ αὐ ἰα8ὲ (ἢ ψυχικός Βῃου]ά (848 ἰξὺ τ 6γο) 
ὯῸ ἸΟΠΖΟΥ ΠΑΥ͂Θ ΔΗΥ͂ ϑρίγίς (δυἀ6 19).---Οὐ (86 οοῃ- 
ἴγαγσυ, ψυχή, Ἐ3, ἰ8 {πΠ6 πρὶ για! παΐαγα 88 [88 
αὐυϊοϊτοπΐης μοτον οἵ ἴΠ6 ὈΟΑΥ͂, 48 ἴῃ Δ} 1Π)Δ}8 : ὮδΠῸΘ 
δχοϊα]6 ΓΒτουρἢ ἴΠ6 βοῆβϑϑβϑ, τ] (δου 0168 ΟΥὗἨὨἁ Ρ6Γ- 
οοριΐομῃ δπὰ ἔδεοϊηρ. Σῶμα, πη} Υ, ἰ8Β τἴῃ6 μ 80 } 7 
αιγδαηροὰ ἱπρίγυτησπε οὗ [Π6 ϑ8ουϊ, δηά ἀοδιϊηοα, [Β6γο- 
ἴογο, ᾿ἰκοννἶϑο ἴῸΓ [6 βογυῖοθ οὗ 86 [υογὰ (1 ον. νἱ. 
18 844.) ΠΟΓΟαΒ σάρξ, πΠοἢ ἀθηοῖοβ ἔγθὶ (Π6 Ὀοὰ- 
ἢγ σωαϊοτῖαὶ, ἰ8 ΓατίΠοῦ ἀβοὰ ἴο ἀοδίσηδίθ [Π6 σΏ0]Θ 
Τη8Π, 88 0 ὙΠ. 4}} 18 ῬΟΎΘΙΒ 8. ΘὨΙΏΓΑ]οα ὉΥ͂ 180 
δἰη-ἰαἰηἰοὰ ΘΟΓΡΟΓΘΔΙ ΝΥ ; ΘΟΙΏΡ. “23 δἰγοδὰνυ ἱπ θη. 
νἱ, 8.-.-Τἥἕἃὡἢ6. Αροβίῖθ, ἴθ, ὀχργοδβοθ (Π6 νὶβιι (ῃδὲ 
ὨΟῦ ΤΔΟΓΟΙΥ Π0 Βρὶ τὴς ΤΩΔῪ Ὀ6 Κορὺ (ΥἱΓἢ γοίδγοηοα ἰὸ 
γγΠδὲ πὰ 7ι8ὲ ργθοθαά θα) ἴτοπὶ {8} πρ Ὀδο ουὐῦ οὗἁὨ τ}6 
Ἰ6 οὗἨ τεχοπογαίίοῃη, Ὀυὺϊ ἰμαὺ ἴη0 80} αἰϑὸ ἴῃ 18 
ΒΕΓ ΥΪ ΡΒ ΓΊΔΥῪ ὍΘ Πιο] ἃ 8ι}}} υπό 6 ἀϊδβοϊρ! 9 οὗἁ 
6 Βρίγὶδ, δὰ (8 Π6 Ὀοάγ, ἔγθοα τογο δηα τηοΓῸ 
ἔργο [86 ἀοπχίπίοη οὗὨ 18 Ἰυδβίβ, Ὀδοοη6 δὴ οὐραϊοηί 
ἰηβίσαμμοης ἴῃ ἰῃ6 βογυΐοθ οὗ βαποιβολιίοη. [ἢ (δ ΐδ 
ὝΘΔΥ ΟΟνοίΟΙΒΏ648, ὙΠῚῈ [18 νἱο αι οη8 οἵὁἨ ΦὈτΟΙΠΟΥΪΥ 
Ἰοτα, ψ1}} Ὅ6 ονδγοοηνο  Ὀ6] ἰοσοῦθ ὈΘοομΘ ΟἿ6 Ὠθατγὶ 
δὰ οπα βου] (Αςἰβ ἵν. 82); δῃὰ ζογηϊσαϊίοῃ Ὑ7}}} δυο ν 
ΤηΟΓΘ ΟΟΙΩΡΙ ΟΙΟΙΥ 1086 ἰϊ8 ροστοῦ οὗ δ υτοπιοηῦ, ΤῊ]8 
ΜῊ} Ὀ6 ἃ βδποι  γίηρ οὗ εἶἴ6 ρΘΥΒΟΙ ΔΙ Υ ἴῃ 411 118 ρον- 
οΥϑ δηὰ [χηοιἱοΏ8.---[Εοῦ Δα ἰ 0η8] τοιηαῦ 8 οἡ [86 
βου ρίαγαὶ ὑϑασὸ ἴῃ τοσαγὰ ἴο πνεῦμα δῃηὰ ψυχή, Β66 
[6 Βοοίγί αὶ] αἀπὰ Επιιΐοαὶ Νοίθ ὅ.---ἴτι Ηοραξ (οἢ 
1 ον. χυ. 43, 44) ἀδηΐοβ, 1 οὖσ Αὐΐποῦ (δηὰ 
οορ. Επϑααρ οἢ Ποῦ. ἰν. 12), ἃ ὑγἱρ] οἰγ οὗἉ βυὉ- 
βίδῃςσθ ἰῃ π6 σοηδιϊοῃ οὗ τη. “ Τ|ι6 ΒΙ016,᾽) ἢθ 
ΒΑΥ͂Β, “" ἰη Τη8 ΟὨΪΥ͂ ὕνὺ 8] οοίβ ΟΣ αΪ5- 
(ἰποῦ Βορδγϑ 6 δυϊδϑίαποοθ, ὑπ βου ἀπὰ ὑοῦ. Αηά 
{μῖ8 88 νοῦ Ὀθθὴ ἃ διπαδιηθηϊαὶ ῥγίποίρὶο οὐἤἁἨ ΟὨγῖὶ8- 
εἶδ δης γοροΐϊονγ." [ἢ ἴκ6 πιδῆηοῦ ὉΥ̓ΈΒΒΤΕΒ δηὰ 
ὙΥΙΠΕΊΝΒΟΝ (Ὁ ΟΆΕΟΒΊΎΥΟΚΤΗ) δπα Ἰ6γΘ “ἃ ἰγίραγιε 
ἀἰνί βίου γαίμον οὗ πιδὴ Β δου 68 ἐμὰ οὗὨ ἢἷ8 ἡαΐυγα."" 
Οη ἰδο οἱδιον Ββαπὰ, γ, ΟΑν8η (276 ἐπ α Κίδοη 
ϑαυΐοιν, Ρ. 1171) τὸτηδτκθ οὐ οὖγ ἰοχὶ : “ἧ ΤΏΘΓΕ, 
Δοοογαϊΐηρ 10 8 ΥἹΟΥ͂ οὗὁὨ Ιῃ8Δ᾽3 ΟΥΡΔΗΪΖαΙ[ΙΟΏ, ΟΥ [Π6 
σοπϑδιϊιυξίοη οἵ ἷ8 ἠδῖιγο, ὕΠ686 ΘΟΙΏΙΏΟΙΪΥ τοοοϊνοα, 
ϑρί τίς, 800}, ὈΟΩΥ, ἃγο Βροοϊβοα 88 118 οοπϑιϊ θηΐ ραγίε 
ΟΥ οἰδηγοηίθ, Τη6 βρί γι, οὐ ἐμαὶ ἷσῆοσ ῥγϊηοῖρὶα οὗ 
ἰὨτο  ἴσοποθ δηὰ ἐμπουσηῦ ρθουν 0 τηδη δίομο ἰῇ 
εἰ8 ποιὰ, ἰο πιθοῦ 6 ὩΟῪ ὈΒΌΔΙΪΥ τοβίσίοὶ (Π6 
Ὠδίη6 οὗ τηἱπὰ οὐ 8δοὰ] ; [16 ϑου], οὐ [δὺ Ἰοτγοῦ ρτίη- 
εἰρὶθ οὗ διηΐταδὶ 118,----πῖἢ (5. ἰηβιϊποίΒ 80188} δηὰ 
ϑοοίαὶ, ἐΐϊδ ΡΟΘΣ ΟΥ̓ νου ΑΓῪ τηοίΐοη, 118 βίγαδῃηρθ 
ἱποϊρίοπι ἄανπι οὗὨ γοδβοηϊηρ,--- ΒΙοἢ,, ΘΟΙητοΠ ΑἸ Κ9 
ἴ0 τηδη δηὰ Ὀοδϑὶ, 18 80 χτϑαΐ ἃ τυ υδίθγυ ἰπ ὈοΟΙἢ ; δηὰ 
[86 Ὀοάγ, τηδὰβ 0 ὨΘ (86 τιδύοτίδὶ ογζδῃ δηὰ ἰωβίγυ- 
τηϑηΐ οὗἁὨ οἰτθον ῥγίποὶρία, (6 δίρμαν οὐ Π6 ἸΟΤΟΣ : 
ἔδοβα ἴδγθο ἴῃ οὨΘ, 118 τ ἐγ, ἰ8 ΟΡ ργοβϑοηὺ δυπηδη- 
1ϊγ." -“ΑΕΟΕῸ : “ τὸ πνεῦμα 18. [Π6 δρέτχίϊ, (16 Εἰ χἢ- 
οϑὲ δηδ ἀἰβιϊποιδνα ραγὶ οἵ τῶδῃ, [Π6 ᾿τμοτίδὶ δηὰ 
ΤΕΒρο βῖ 19 δοιέ, ἴῃ ΟἿΓ δοτμτηοη ραγίαηςθ: ἧ ψυχή 18 
186 ἸΟΥ͂ΤΟΡ ΟΥ δηϊπ)αὶ βουΐ, οοηϊαίηϊης [6 ΡΑΒΒΊ ΟΏΒ δῃὰ 
ἀφεῖτοθ (αἰτία κινήσεως ζωικῆς ζώων, ΡΙείο, ΖΦ ε7). Ῥ. 
411), πιο τὸ μανὰ ἴῃ οομησηο ὙΠῸ} (86 ὈγαῦαΒ, Ὀυὺ 
ἩΒΪΟΝ ἴῃ μα 18 ΘΠποὈ ]οἃ δηὰ ἀγασῃ ὉΡ ὈΥ {ἰπ πνεῦμα. 
Τιιαὶ δι, Ῥδὺὶ μαά {686 ἀϊευϊμος! 08 ἴῃ ταϊηα, 18 Ρ]αἶτι 
αραϊηβὲ ΨΦΟΎΤΕΤΙ) ἔγοπι δυοὶ Ὀ͵Δ068 δ 1 ΟὍογσ. ἰΐ, 14, 
ἢ Βρίτῖδ, ἰῃαὲ ραγὶ ὙΒΟΓΘΌΥ Ἧὸ 8ΓῸ τοθρῖνα οὗ [{|Ὁ 

Ηοὶγ ϑρίγίε οὔ αοά, ἰδ, ἰῃ ἴ1η6 ἀπϑρὶ για] τηδῃ, ογυβῃθα 
ἀοτῃ δηὰ βυροτγαϊηαιοαὰ ἰο (6 αηΐμδὶ δοὺ] (ψυχή) : 
[ο 1μογοΐογο ͵8 οδ δὰ ψυχικός, πνεῦμα οὐκ ἔχων, δια 9 



96 ΕἸΒΕῚ ἘΡΙΞΤΊΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤΗῈ ΤΗΕΘΒΑΓΟΝΊΑΝΗ͂, 

19."--,Τ’το προ ΠῆΔῪ Ὀ6 δαἀάἀοάὰ ρματὶ οὗ ΕἸ ΟΟΤΤ 
Ὡοΐα ἐπ ἔοο. : “" Ὀδιίίηος οηυποίατίοη οὗἨ ἴὮγϑο δορο- 
ποηῦ ῥδγίβ οὗ ἴδ6 παΐυγο οὗ τωϑη: ἰῃ6 πνεῦμα, [Π6 
δέσμιον οὗ {π6 ἵπο ἱπιπηδίογί αἱ ρασίδ, Ὀοΐηρ 1Π6 “ υὰ 
διρεγίον, αρσόπδ, ἐπιρεγαπδ ἐπ λοηιΐπο᾽ (θ 5 πὴ: {16 
ψυχή, " υἱδ ἐπζεγίον σα ασίζων, πιουείωμν " (ἰδ.), ἴ6 
ΒΡΏΘΓΟ ΟΥ̓ [6 Υὶ]} δηὰ ἰδ6 αδοιίουβ, δῃὰ ἴθ {τῸ8 
σοηΓΟ οὗἨ [89 ῬΟΓΒΟΏΔΙΙΥ." Ι διιουϊὰ Βα ἰμδὶ, ΟἹ 
ΕΠ ΟΟΤΤ᾽ Β ΟΥ̓ ἸΠΘΟΓΥ, (118 αἰδιϊηοἴοη ὈΘΙΟΏβΒ γαῖ Ποῦ 
ἰο ἴῃ0 πρνεῦμα.---. 1... “ἼΟἼΩΔΥ 6 τουϊηδικοὰ 
(πὶ τὸ γεαυθηον δηά ἰηδβίδηοθβ οὐἠ δὴ δρρδγοηί 
αἀϊελοίογεν, “ ὈΟΑΥ͂ δηὰ δβουϊ᾽ (Μαϊϊ, νἱ, 2ὅ, χ, 28, 41.) 
ΟΥ “ὈΟΔΥῪ δηὰ βρίγ᾽ (1 Οον. ν. 8, υἱῖ, 84, 4].), Ὀαϊ 
ΒΌΘΙ ῬΔΒΒΑΡῸΒ Ἧ]1}} ΟὨΪΥ Ὀ6 Του Πα] δοοοιητηοάδιίίομδβ ἴ0 
Π6 ΡΟρΡυΪαΡ αἰνί βίοι ἰπΐο ἃ τηδίογίαὶ δηὰ ἱπιυγαὶογὶδὶ 
Ῥατῦ: (6 ψυχή, ἴῃ [6 ἴοττηονς οὐ 6 ὀχοορίοῃαδὶ 
οαβοβ, ἱποϊιαΐηςΣ αἰ80 {ΠῸ πνεῦμα, ἐιιδὺ 88 ἰπ [1:60 Ἰδέ 6 Ὁ 
6680 {(Π6 πνεῦμα Αἶ80 ΘΟΙΏΡΓΘΒΘηΒ ἴμ86 ψυχή... .. Τὸ 
αϑβογὶ ὑμαὺ Θπυ ΓΙ ΟῺ8 [ἢ ἐδ ργοδοηΐ ἀγὰ στῆφίου- 
ς8] (Π)ὲ ΄.), οὐ ποσϑα, ἴμαὺ 186 ΑΡροβίϊ]θ Ῥγοῦβ ΟΪΥ 
αἰϊδομῃοὰ “πὸ αἰδβίίηος τουσίιῦ ἴ0 δδοὺ οὔ {680 
ὍΟΓΩΒ᾽ (ΨΦΟὟΤΕΤΤ), ἰ8 ΡΪΑἸ 1} (0 δβοὶ αδϑιὰθ 4]} ϑουπὰ 
τυ] 8 οὗ δβεγίρίυγα] οχοροθῖβι, Αρϑΐη, ἴο λάτηϊξ 186 
αἀἰβιϊπούίοηβ, Ὀυΐ ἴο τοί πο πὰ ἴο Ρ]διοπίδβιη (ὔκεν.), 
8 ΘαΌΔΙΥ υὑηβαιἸϑίβοίοσΥ, δηὰ θαυ οδ]ουϊαιοὰ ἴοὸ 
ἴπτον ἀουδὶ οη ἴῃ6 ἰγυς οὗἨ [16 ἐοδοϊνησ, 1 Βι. 
Ῥαυ} 8 ποσὰβ ἀο ΠΟΙῸ ἱπυρ})Ὺ ἴΠ6 ἐγ ὨΟΪΟΤΩΥ ΔΌΟΥΘ 
ἀοροῦθοὰ.. . ., 16 δυο ἃ ἐγ σὨοϊοτυΥ ἰδ ἰπ(Ὁ}}}0}} 
τοδὶ δῃὰ ἔσθ, Αμὰ {Υ Ρ᾽αίο οὐ ῬΏΪΟ πᾶτα σηδίη- 
ἰαϊηοὰ (8 ἈΡΡΟΔΙΒ ἀδΙ ΘΟ: ΒΓΑ Ϊ6) Βυδιδη τ} }γ 116 
ΒΑΙΏΘ Υ͵ἱ 8, (ἢ Οὐ 88 ρογιηϊ θὰ ἃ Ὠοδίμοη δηὰ 
ἃ δεν δ ΡὮΪ]ΟΒΟΡΠοΓ ἴο δάνδηοθ οοπ᾽θοίυγδὶ ΟΡ πίΟΏΒ 
ὙΠ1 οἷ Πᾶν Ὀσοη βίποθ σοηξγιηθὰ ὈΥ [86 ἱπάεροπάθηϊ 
ἘΡΚΓΕΕ οὗ δῃ ἰηβρίγεὰ Αροβι]ς,""--. 1, 

᾿ ΑΙ] ἰθ Ὧθ το οδ] οί τοῦ; ποί ἀϊἶ8- 
ΔΡροϊηϊηρ οοηδάρῃοο, ποῦν οἵ ογοαϊ : ΤΉΚΟΡΟ- 
ἈΕΤ: ἀληϑής. ὙὯὴθ μαγιοἱρὶθ 18 'ἰπ [16 ρῥγοβοηῖ: Ηθ 
ἀοαβ 80 ΘΟΠ ΠΌΔΙ ΪΥ (οὮ. ἱΐ. 12: Ο4]. γ. 8); οΥ 88 ἃ 
δΒιιθδίδηϊίνο : βυοι 8 Ηΐθ παίιγα (οἰ. 1, 11 [22}}} 
Ης οτὸρ Ἰοῖδ ορογαίθ ἴῃ6 ἀγαπίηρ οἵ Ηΐ8 ϑριτ.--- 
Ὅ7η0 6]50Ὸ ϑἱ!] ἀο ἴἱ, [80 Ββαποιϊίγίηρ δηὰ Ἱκδερίην, 
Ῥοδἱθνον ; [πγουρὴ ρταοα ἰ8 ποῖ ἱγτθββϑι  Ὁ]6, γοῖ 80 
τθδὺ ὑμ6Γὰ 18 Ὧ0 δἰ] υγο οἡ Ηΐβ ρατί. Τα 1||6 ποτὰ 
αἶδο ξῖνοΒ Ῥγοταΐμθηοθ ἰο [Π6 ἰάθα, (μας 1Π6 Κοορίηρ 
ὙΠΠ δηβυτοῦ ἴ0 [86 οΔἸ]Πἰηρ οὗ ἴῃ (Αἰ ἷ] Οοἄ, 88 οδτ- 
τΥΐϊηρ ἢ οὐὐ ὄνθῃ ἰ0 ἴ.6 οηἃ, Ηρ ρεγίθοίβ Ηΐ8 δηεἶτα 
ποῖῖς (ΡΒ. χσὶϊ, 82 [31]; χχχνῖ. δ) Τὴ6 Ερίβι16 
Ὀορδη πὶ ὑμαηκδρὶ νΐηρ ἴο αοὰ δηά Ηΐ8 ἐκλογή ; ἰϊ 
ΟἸο8685 ὙΠῸ ργαΐβα οὗ Ηΐβ {ἈΠ 688 ἴο [16 οἠ, 

ῬΟΟΤΕΙΧΆΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΓΟΑΣΙ, 

1. (ὕν. 12, 18.) [ῃ 411 οσαγοθθ, Βονσονοῦ γοιησ, 
πρεσβύτεροι ἼΘΤΘ ΒΟΟΏ δρροϊηἰοὰ (Αοἰβ χν, 338), 
ποῦ πο ἃ οδυγοῖ οοὐὰ ποῖ οχίδί 88 βαοὶ. 
Οοὰ ἰ5 ἃ αοἀ οἵ οτάον (1 ον. χίν. 838) : δπά, νιιῃ- 
ουΐ τορυϊαιϊοὰ Εὐμάδῆρο, 186 πράσσειν τὰ ἴδια τουδὶ 
μᾶνθ Ὀθθῃ πορίοοίοα, δηὰ [6 περιεργάζεσϑαι τουδὶ 
ἢδνο ῥγοναϊοὰ (1 Τμθθα. ἧν. 11). [πῃ 186 φδυ]οδὶ 
Ἐρίβι]οβ, Βόονουοσ, [Π0 Ὀτγεδίἀθηιβ ἤδνθ ΟΟΥ ΔΙ ΔῈ 
γοῦ ὙΘΓΡΥ͂ 1110 ργοταϊῃθῃοο ; ἐδ6 προϊστάμενος (οι. 
ΧΙΪ, 8) ἀπά ἰδ6 κυβερνήσεις (1 Οὐν. χἰΐ, 28) οοουργίησ 
8. τοοἀοβὲ ροβίἰοῃ ὈΘΒἰπα οἴμος αἷδδ δπα (Ὁποῦ η 8. 
ἀονογηπιθηῖ, οοϊητηδη, ἰ8 ποὶ ἴῃ ἴὴ6 Ομυγο οἵ 
Ομγίδὶ ἔθ ὅτϑι ἰηΐηρ, ἶα «μΐο Ρΐδοο ἰθδοβίης ἰϑ ποὶ 
γοῖ αἰϊδομβθὰ (0 δι ροσίηιοηθῃου, Ὀυΐ βιἰδηὰβ Ὀοβί 6 
ἐξ δΒ ἃ βρϑεΐδὶ ἴγθο οἷ. ΝῸΣ δυθὴ ἴῸγ ἐὮθ δχϑγοῖβθ 
οὗ ἀἰβοῖρ! ηθ (Ὸν ὀσϑιυρῖθ, 1 Οογ. νυν.) ἰβ {π6 οοο αἱ 
8}} ἀοϑογί θὰ δ8 ὁχοϊυβίνοὶυ δυιϊ μοτίσθα, βῃὰ 80 γοβροῦ- 
δ' 016 ; δῃηὰ αυἱίθ 88 11 {016 8 οὐθαΐθῃοθ ὑο 1μ6 Οἰβθορϑ 

σοϊητηοηδοά, 88 ἱπ ἰδ6 Ιρσῃαϊΐδη ΕΡρίβι 68, 88 ἃ ὑδην 
668: ΓΆΙΟΣ ἰῃ6 ΑΡΟΒΙΪ6 ογοβθοθ ἴδ ῬΟΒΒΙΌ ΠΥ οὗἁ 
ΘΟΥΓΟΡοη8. οὐ ἘΡκε 186 οἰάογβ (Ας χχ. 20). 
Βυὶ 4 ἀυδ δδβίθοωῃ ἴον ἰδ" Ὁ] δηθὰ Ἰδθογίουθ ῥγοβὶ- 
ἀφηίβ ἰβ ἴον πὸ πο γα οὗ (86 οδυγοῦ, Το δἰ τρὶς 
ὝΩΟΥ ἰπ ὙὮΙΟὮ οὖν ἘΡΙ8116 δρθδῖϑ οὗ τΠο8ὸ γϑ ΔΘ Β, 
ΤΩΔΥΝΒ ἰδ δἃΒ. 006 οὗἁ [06 οαγοδὶ, Βυὶ 1 δἱ ἃ ἰδῖονσ 
ἀδίθα ψὸ τηϑοῦ νὶΐι 116ν ἱπβιγασίίομθ (ΕΡὶ. ἦν. 11, 
δη Θβρϑοΐδ!!ν ἴῃ 186 Ῥιδίογαὶ! Ερὶ8ι}68), 8:1}} πον θ 
ΔΓῸ {86 ρτγοδβί θη οἰοίῃϑα ἴῃ ἔπ ροβί"δροβίο! ο ἴδβὶ, 
ἴοῃ τὶν ἃ ομδγδοῖοσ οὗ δΌδΟΙ] 6 δυο υ γ, δα ἱΓ {16 Ὺ 
Ἰμμὰ δὴ δχοϊυβίνο αἱρηΐγ ἀἰδόγοπὶ ἴσοι [16 βὍΠΘΓΑ] 
Ρτοβιμοοὰ οἵ ΟἸιτ δίϊπα (1 Ῥεῖ, ᾿Ϊ, 9. Τ|ιεῖν τι] 6 18 
τοῖον οοησεϊνοα οὗ αἰ ΔΥΒ 88 δίδπαϊηρ ἰῃ ἢ 
οοππδοϊίοη τὶ [06 ΗΟΙ͂Υ ϑρίγι τυϊηρ ἴῃ ἴῃ ὙΠ ο]θ 
ΟΒυτοῖῦ (οορ. 1 Ῥοῖ, ν. 8); (06 Βρὶ ΓΙ Ὁ ΔΙῚῪ τηϊπ θὰ 
το ΘΙ ὈοΓΒ οὗ ὑμ6 σπυγοῦ πυδὲ Θχογοΐβα [π6 τη ϊηἰβίγΥ 
οὗ οδῆῖοα, {παὺ ἰδ ΤΩΔΥ͂ ΓΘΑΙΥ͂ ἌΡΡΘΔΡ ἴο ὈΘ βρί για] 
νοῦῖς, δηὰ ποῦ ΤΏΘΓΟΙΪΥ δὴ δοϊϊηρ οὗ Πἰογασο σαὶ δὰ- 
ῬΓΘΙΏΔΟΥ͂, ΟΥ ΟΥ̓́Θ Οὗ 8ἃ γαϊὰ οἴἶϊοοθ. ΝῸὺγ ἀοθβ δουύδθῇ 
ἴΠ6 δῦυϑ6 οὗ ἴῃ περιεργάζεσθαι ἀτῖνο ἴὩ6 ΑΡοδι!α ἴο 
ἃ ΠΔΙΤΟῪ Δηὰ δηχίουβ οποϑ- δἰ ἀθάμπθ88 ἰὼ ρυϊιης 116 
ἰηίο οδὶοῖα! οἰ ηἾ19---ἃ Ὀτοοδοαϊης, ἰηἀοοά, ἰο πϑϊςοἢ 
Μοθοδ Ὠἰπιβο  Γ γα8 ΔΥΘΓΒΘ.--τ 8 τοραγὰβ ἴῃ6 ἀοβίστδ- 
οῃ οὗ οδῖοο. οαγοσα, (6 ορὶπίοῃ ἰμαῖ 88 πηοϑὲ 
πὶ οἷν Ῥγονδ!οὰ ἰμ, ἐπδὶ ἰῃ [86 φαγὶ οδὶ ροῦοὰ πρεσ- 
βύτερος (εἸὰογ) κῃὰ ἐπίσκοπος (ΟΥ̓ΓΒΘΘΓ) 8.6 ΞΥΠΟΠΥ- 
ΤΩΟΌΒ : δηὰ [18 ἰδ, ἰὴ ἴπςί, ἑανογοὰ ΌΥ δυοὶ! ἰοχὶβ Ἀ8 
Αοῶ χχ. 17, 38. Τίς, ἱ, δ, ἢ. ΥὙοὐ ἴῃ6 νἱον οὗ αῦν- 
ῬΕΕΤ (ἴὰ ΕΥΡΚΙΒΑΟΗ δηὰ Οὐεβισκκ᾿β Ζείένελγέζξ, 
1804, ἢ. δό6, 5844.) 8 ΟΥΙΏΥ οὗἁὨ Θχδιϊηδίίοη, {πὶ ἴῃ 
186 δον] οδὶ ρογίοα πρεσβύτερος ΔΒ ἴΠ6 ρὍΠΟΓΑΙ 111}6 
οὗ ἤΟΠΟΡ [ὉΓ 8}} οὔυτγοςΒ Πιποοηαγῖοα, προ 1611 ἀρδτὶ 
ἰηίο 1. ἐπίσκοποι ἀπὰ 2. διάκονοι, ἴμ6 ὑπὸ αἰγ]δ ΟΏ δ 
{πὲ τηϑοὶ α8 ῬΉ]]. ἱ, 1 δῃὰ ἴπ ἰῃ6 Ῥδδίοσαι Ερίβε] θα : 
διε ν, 14 βροδῖβ οὗ ἴΠ096 ὙΠῸ νγαϊϊοα οη {ἢ αἷς, 
δηἃ ς81}8 {θη πρεσβύτεροι," ΟἹ {86 ΟἾΒΟΡ Βδηά, 
ἈΑοίδ σχ. δὰ Τίι. ἱ. εροδὶς ΟὨ]Υ οἵ 186 ρθῆ οἷδβα 
οὗ ργοβΌγίοσγα, [06 ὈΪΐΒΠΟΡΒ:; ἢ ἩΒΟΓΟΔΒ 1 Τί). τ. 17 
ἀἰδιίησυ ΐθμο5 διηοημδὺ [86 οἸογ ἰμῃοθα ὙἘῸ ἰδῦου. ἴῃ 
[6 ποτὰ δηὰ ἀοοιτίηο ἔγομῃ οἴδοσβ ἘΠῸ ἀο ποῖ, δηὰ 
γοῦ οἷ, ΣΙ, 2 τοαυΐγοϑ το ΟΥΟΣΎ ἐπίσκοπος ἰπαὶ ἢ6 
Ὀ6 δρὺ ἰο ἰεδοῖ. ΤΉ οϑο κοπιῶντες, ἰΒογοίογο, δυμοηρει 
(Π6 οἰάογθ που]Ἱὰ ῬγΟΌΔΌΪ Ὀ6 Ὀἰδηορα. [ἱ ΟὯΘ ἀο- 
οἰγοὰ (0 τηδίηἰδίη, οὐθὴ ἴῃ ἴῃ6 Ῥϑδβϑῆρὸ οὗ ἰῃ6 δὴ 
ομδρίον, (16 ἰἀΘΠΕΥ͂ οὗὨ Ὀΐβῆορβ δηῃὰ εἰ άθῦδ σθπογαδ νυν, 
56 πτου]ὰ αν ἴὸ πὰ ἴῃ κοπιῶντες ἴἰΠ6 ἀοϑοτί ρθη 
οὔ (ποϑθ νῆο ἰ8κὸ μαΐπϑ ἱπογοΐῃ : Ὀυὺ ἰπ ἰδὲ οδδ6 
πουϊὰ (6 οΟἴδογα πο ργοτοὰ ἀεβοίθηξ Ὀ6 ον ἢ. 
688 τΟΓΙΠΥ οὗἨ ἀουδὶς ὨομοΣ"} ὙΠ (Ππ6 ἰρΩοὨΣΩ 

Φ [1710 ῬτοδΌγίοΣ ἩΠΟΤΩ ὅδσλθα 8 οὗ δσὸ ποῖ 
ναὶ δ ἙΑ τὰ ἐπ ΒΟΏ 8518 ΓΕΕΊΠΑΣ ἘΠΕΘσΒΌΟΝ ΟῚ. θΈκτΡα ὧν 

ΟἹ 8.) ΘΙΠΟΓΡΌΠΟΥ Ζ0. {Π6 ψοΓΪΟΣΤΏΘ ΠΟΘ οὗ ἰ ΔΡΡχορσίδίο 
μρ ἐποὶ ἡγοτηᾷ ΦΩΠΟΙΟἢ8; διὰ Ὀραΐάοα, (0 Ἡτς ἐγ οδὲ 
- --ϑοονϑ ἰμδὲ 9 δοὰ »νεδυνίενε, δα ΒΌΘΙ, ἠδ 

εἶνα Τοδὲ ἐμὸ 
ἀοδϑοῦῦδ ΜΟΣΘ δὲ ΔῺΥ ἰἰτὴ6 χτοβησχάθὰ δ εἰβαν 

τοδὰδ Ὁ Ὁ 
Οομνιπεηίατγίει, Οὐ. 1. 

δὶ νατίδσιοθ υἱὲ ἢ 61} 8:6 ἐπαϊοδιέοσιο οὗὮἨ 

ΠΟΒΕΓΙΟ. ἰπ ΦΥΟΣῪ ΟΥΥ, που]ὰ ὃὉθ βε] ον ΠΥ δυκυσὰ.-- 

ξ 6 τοοδὲ πδὲισαϊ ἰπίδγοσιοο ἤἴτοση 1 Τίμι. νυ 1} ἐδ, {παι 
δ ἴ0 εἶπη8 τδ6Ω ἐπαὶ ὁ ψΔ2 πτὶ εἰθη ᾿ΠοΤ6 ΤΟΣ αἸᾶοτα 
ὙὯο τυϊοὰ, Ὀπὶ ἀϊὰ ποὶ , δηὰ Ὑ8ο, ἐ7 1Π6Υ τυ ]οὰ ππ 6}}, 
ποτο ἴο ὍΘ δοοουτπι οὰ τοΟΥίΩΥ οὐ ἀοΌ 16 ΒΟΠΟΙ ; ἩΔ16 ἰδ ἷπ 
ΒΟΠΟΣ ΜἨΠῸλῈ Θδροοὶδν ἀσο ἰο ἰποδο οὗ τὴδθ άοχα, “ὮΏο, 
ἩὙΒοΙΠοΣ ν δ ΠΙΕΙΟΣ οἵἴδοεϊδ) πρροϊπαηοηξ, ΟΣ δετοοσηρηῖ 
Γ᾿ 6 οάοτε ἐδποτηθοῖνθα, ποῖ ΟὨΪΥ͂ τυϊοᾶ, δοιὰ χοᾶ 
Ὅ56,:}, Ὀπὲ Ἰαθοτγοὰ αἷϑο ἰῃ πὸ ποσὰ απά ἀοοῖσῃο : δῖ δα οχ) 
186 ΤΟΥ͂ ΒΗΤΩΘ σί ποῖ ρ]ο ἐδ τας Ὅθ δαίὰ, ἐπα ἀο Ὁ]6 ἩστοΣ 
Ὑδ8 ΣΩΟΙΘ ΘΠ ΔΙΟΔΙΥ ἀπὸ ἴο δυοδ οἱάογβ οὐὁἁὨ ἐδ6 



ΟΠΑΡΤΕΒ Υ. 12-24, 

ἰὐδῦορ, δοὰ υπᾶδν 8 αἰγεοοιίίοη, ἔθοτα τηῖρῃς 6 ἀθ- 
τεϊοροὰ (Ὠ0 τἱομοδὶ δυπάδηοθ οἵ βρίγιτυ]ὶ οἷα, 
νιοὶ πόσο ποῖ οοῃηδησὰ ἰο οὔἶοο (1 Οον. χὶν, 36--82) 
Το πιοὰο οὗ αἰθοϊίου, δημ}}γ, 18 ποῖ γοῖ οομδιϊ τ 0η- 
4117 τορυϊαϊοὰ. Εοοβ: Τποσθ νὰ δὖ (δμδὺ ἰἰπ6 ὯὨΟ 
ἀεραϊησ δοουῖδ (00 τρὶς οὔ ραϊγοῃμδρϑθ.--ὔ [09 
ἀροβὶῖο τοαυΐγοθ ἐπδὲ ἃ Ὀἱδῦορ [ουδὲ ὅδνθ ἃ μοοὰ 

ον οὗ μοὶ πιο δρὸ πὶίθουΐ (1 Τία). ἱἰ, 
ἢ), 80 τους [86 1688, οοτίδίηἶγ, που] ὰ ργοβϑι ἀθηῖϑ ἤδυ6 
θεδη ἰοσοθὰ οἡ δ οῃγοῖι, ἰῃ ποσὶ ἰς δὰ πὸ οοῃβ- 
ἀδοοο, Ἷἴπ6 Αροδιῖοβ οουἹά δον [86 ουνοῦθ8 ἰαγζθ 
δοῦρα, ἴον [ΠΟΥ οουἹὰ ἰγαδὲ ἰπθηχ, ἐμαὶ (ΠΟΥ γίοϊ δὰ 
ἰϑοτιθοῖτε8 ἴ0 ἴ86 ρυϊάδηοο οἵ Ο νβι 8 ϑρίτ, Βαὶ 
πλοῖο ἰδ ργογοαυϊβὶ[ο βου ὰ ποὺ οχίβι, ἰο ἰδϊηὶς οὗ 
μοὶρίης [80 Οδμυγοῖ ὈΥ οοτητα πα ἰ0 [6 οοηρτοβζα- 
ὕσατδ ΘΟ ρΡΓ ΓΘ ἸΘΏΞΙΥΘ ΔΝ οὗ φονογημηθηί---ἰὮ}8 τΟΓΘ 
8 Ἰτοοοοϊπρ ἴον τ ϊοὶ ἴοτο οουά, αὖ Ἰοαβί, 6 πὸ 

ἴ0 ἴῃ6 Αροβίϊοβϑ, [10 18 οογίδῃ ὑπδὺ [9 Αροϑ- 
ἐδε5 πουϊὰ δνϑ ἰαϊὰ δ 8 οὔ ὯΟ ὁὯ6 οὗ ποτὰ (ΠΟΥ 
Ἰμὰ Κποπῃ : Ηο βίδηδβ ποὶ ἴῃ ουν ἀοοίτίηθ, πῆ ἢ 
τὸ ὅΔγ γεσοϊνοα ἔγοιῃ ἰμ6 1ῳογὰ (οορ. Αοἰβ ἰΐ, 42 ; 
1 Τί, ν. 22). 

2, (ὕἴν. 18-156.) Ἐεδροοῖ ἴοσς 89 ῥγοαϊἀθηΐβ ἰδ 
αὶ! [ἢ 6 ῥϑδοο οἵ ἔπ οὨυτοῖ ; δηὰ, οἡ ἐπ6 

οἴδος απ, μοδοθ το ΐονοϑ ἔοσ ἴθοτα (Π6 Ὀυγάρῃ οὗ 
οὔεε, Ῥδδο δ Ὁ ΘΏ ΘΕΆ, ΠΟΎΘΥΟΣ, τηυδὺ ποῖ Ὀ6 8 00Γ- 
τορὶ δἰϊοπδηοθ οἵ 41} ἀΐδογάοσ, Α ἔγιθ κοορίης οὗ 
δὸ ρεδοὺ ἀοϑβ ποὲ δχοϊυάθ, Ὀὰϊ ἱποϊμά 68, ἀϊδοὶρ ΐη6. 
Ϊκ δ ἃ τπιοτυϊὰ δγιηρίοσῃ οὗ οὖν ἔἴγηο, (παὲὶ ἰξ ὁδιι 80 
᾿μ͵ο δμάαγο αἰϑεὶρ πο, [ὲ 'δ ἴγὰθ ἐπαὶ ὑ0 δαγηΐη θοῦ 
ἕ ἰῃ ἃ ῬΓΌΡΟΡ ὙΓΔΥ ἰδ ἃ ἀοἰἰσαὶθ τηδίζον, τοαυϊγίηρ Ὀοϊὰ 
ἰοπταγγ δηὰ οὐ ΤΑΣ Ϊγ τυ οὶ τίβάοτση, ἰονθ, ραϊξθηοο, 
κηὰ βεἰ[.«ἀδηΐαὶ. Βυΐ ἴξ 8 ΠΟη6 [26 1688 8 [4186 ΙΘΏΪΥ 
δηὰ ἃ οτίτοΐηὶ 861 β8ῃ 658, 11801655}} [0 ΔΙΙΟὟ ΟἸΒΘΓΕ, 
ψ}Ὸ δῖ ἱπίγιδίθα (0 8, ἰο ρῸ ἰ0 τυΐϊῃῆ, [{ ἃ τηδῃ ἰ9 
ἘΠΕῚ, ποὶ προ το ἰο ἀο᾽ νον Ἰογγ δατηουἰοηβ ἰὸ 
οἰδεῖδ, Ὀυῖ ἰο Ὀορίη τῖϊι ἴ[Π6 Ὀδδπ ἴπ ἰΐβ ΟὟΤΏ 6γ6, 
δικὶ εἶϑο ποὶ ἰὼ δίῃ 5. ὈΓΟΙΠΟΡ ΟΥ̓ πορὶοοίίης 
ἰο δάπιοηΐδῃ ἷπι ([μον. χῖχ, 17; Εζοῖ, ἰἰ, Ἢ 8644.), 
ἱμι (9 παγῇ δἷπλ δὲ Ἡμδίουοσ σῖϑις οὗ δυβογίηρ ἴον ἴδ, 
Β6 οἱ ἴῃ [18 ἩΔΥ͂ τηαϊπἰαΐη ρθδ66 ΟΥ̓ΘΏ διρϊάβὲ 16 
ΔΙΒΕ0} 15 οὐ δηοσωΐοϑ. : 

8. (ὕυ. 16--18.) ΤΉ φζοδροὶ Ῥγοάποθβ ὯὨῸ ΟΥ̓ 688 
Β]Ποηποθα, ὈὰξΣ ἰσὰθ ΟΥ̓ [ὋΣ δἱἱ ρϑορῖὶθ (1μκὸ ἰϊ, 10), 
ἢ δορε (Βοιι. χὶΐ, 12), ἰῃ ἰ)6 Ηοῖγ Ομοβὶ (οπι. χὶν. 
11), ἰὰ ἴὁ [οεὰ ( ἷν. 1 [4]} ὙΏοα νοχϑὰ 
ΒῊΠ ἱεταρίδιίοιβ, ἯΘ σαηποῖ, ἰηάἀοοα, γδοῖ ἷξ δ8 ἸΟΥ͂, 
δυὶ τὸ δοιὰ δὸ αοοομηέ ἷξ (Ψδἴηο8 ἱ. 2). Ὑαίονοῦ 
οὐοδοίοπ ΟΥ̓ δβαάμθϑϑ 8 οοηϊαϊποάὰ ἴῃ δἰϊοἰΐοη (ς(ἢ, 
1... 1Σ πουογῖ μα οβθ Ῥσοσηοῖθδ ΟἿΣ βαϊ ναί ; δηὰ 
ἴδ Ἰῶδη ὙΠῸ οὶ ΤΣΩΘΓΟΙῪ δοοῖα, Ὀὰὶ λαδ ἰδ9 [ωογὰ, ἴῃ 

χτῇ, 18) ῬΓΑΥ͂ΟΡ ἷἰβ 1Π6 τηθδῃβ ἴῸ θη, ἙἾΟΠπὶ 
ἔααν οἵ τωϑομιδηΐβτη ἰπ ὈΓΆΥΟΡ, δοο πουϊὰ 
τηρτοὶγ ἰξ ἔγεο δορὶ, Βυϊ τ[8ὸ {6 }} τοδϑυ] οὗ ἐμαὶ 

αὐατορύοη, 
ες ἰο οἷν ἰποϊϊπδύοη, Ῥγδοίΐοθ, πῆθη δἰϊθηἀθαὰ ἰὸ 
οὶ 88 ἃ ἰορ8ὶ ρθη δ, Ὀαὶ ἴῃ ΒοΔγΙΥ βα 6. ΠΥ, ΔΆ ΚΘῺ8 

προς ἀϊεροαϊίου ; ΟὨΪΥ 'π [ἷ8 ὙΔΥ͂ ὁΔἢ ΟΠ0 

ἐέπσμα, ἰαπιδλ οογάδε. 
ποὶῦ Οὐπρ. 0κΚο χνυὶϊΐ, 1, Εοιλ, 

848 ἀἰδομβατροᾶ 46]860 δροδίοϊο δηποίξοιι 
: οἷδον ἰοχὶ, 1 Τίπι.. 11]. 3, ὙΠ 6 ἐδίοῃ ἰὰ 

οὐπβεοίίσῃ πὶ 41} ξηθ Ἰοχὲδ τ ΠΙΟΝ ἀδοϊροπείγοῖο ἐδ ο 1465- 
[7 οἵ ἔα Ὀΐν ατιὰ Ῥχοαῦ (81 ῬΓΟΥΘ ποι ἰ ΠΡ ἸΠΟΥΘ 

ΟΡ αττοὰ πο ἐφεηὰς ἘΈΙ. γαϑ οομιᾶχιοί (0 ἐδ 
ἰϑδοδίος γεοοῦχίοςε.--. 1..} 
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ΧΙ, 12: ΕρΒ, νἱ. 18. ΤΥ ἴον 186 αυϊοϊκομίηρ οὐ ἀθ.- 
νοὔοπ, ἔΠ6 Αροϑί]8 δουῃ8618 ἃ8 ἴοὸ ρῖνο {μδηῖβ, ἱΐ 19 
Ὀὺξ [}}0 ΟΥΒΟΣ βἰά6 οἵ 116 βαῖηθ ἰσυϊῃ, τ 6 πη ἰΠ6 οου- 
Βοὶ οΥ̓ δῃ ἐχροσίθποοα Ὁ γϑι δὴ 88: 8111 σορϑηὶ] 
ἴον (Παὺ ΟὨΪΥ 8 ἔγὰθ (μη κερί νἱηρ, Ἡοἢ ΘΠ Ό8868 : 
Οὗ ΤΥ ἜΡΕῚ με ὉΟΐ ΜΨΟΓΓΏΥ . δηὰ {πὲ ΟἿ]Υ ἰγὰθ 
τορθηΐίδηοο, Μΐοι υἱΐοτθ ἰἰ86} ἴῃ ἰπδηϊερί νἱηνσ, ὑπαὶ 
αοά :8 πουογί 688 οὺν οὐ, ἡ 

4. (νν. 19-22.) [0 ϑ ἃ γϑαὶ ἐγΐδὶ οὐ ἴπ6 αρίγῖς, [ἢ6 
ὝΔΥ ἰπ Ὑμϊοῖ ἃ τῆδη ἰγθαῖθ [86 τηδηϊοϑίδίίοηβ οὗ 
βρί γί] οἱ ἣβ, δὰ α]80 ὑποὶρ Ὄχοθβθοθ, ΗΟῊ ΘΑΒΙΪΥ͂ 
ἀο πὸ ἴἈ}} οἰ ἴποσ ἰῃϊο ἃ ὑθῶρορ οὗἨ ὑυπάϊπ6 οχοἰϊϊοιηοηΐ, 
ἩΠΟΓΘΌΥ [0 ᾿ἰπκλίβ οΥ̓͂ ργοργοι ῦ δηὰ αϊθογοῖΐοη ἂγθ 
Ὀγοκοι γουρῆ,, οσ, ἱῃ ορροβίἰΐοη ἐο [μΐ8, ἱπίο δη υἢ- 
ΘΑΘΥ Οὐ Ὠαυρσῃιν, οοἰ ἃ ἀϊδίγυϑι οὗ ονθγγιϊης ἀπυδϑιαὶ 1] 
ἴῃ τρον θη) ῃ [8 οὗἨ ἰδ Βίγοη ον βοῦρ ἔμογα ἷ8, ἱπάθϑὰ, 
8 αἰδιηθηὶ οὗ αἰδοοιηίοτι, ἀϊδίατΌδηοο, ΟΠ δΌΟΘΘ : {Π|6 7 
οοῃἰδίῃ ἃ ργοϑυϊηρίίοη οὗ δοδηἀοηΐηρ (6 ΘΟ ἢ 
ἰγδαοῖς, δηὰ (06 ἀδηρον ἰ8 ἱπηυηϊηθηὶ, ἐπαὲλ πὶ οοὨ- 
[80 οΥ ΘΟΥ̓ΘΏ ἱπηρυγθ τοϊηβ ἜΘΟΥ οὗ ογὰον ΠΙΑΥ͂ 
Ὀ6 ἀοδρίβοα, διὰ (πὶ νρδὶ Ὀσραὰ ἴῃ (δ9 Ξρίγιῦ Τ,ΑΥ͂ 
βηά ἰΐα 8βδὰ οῃὰ ἴῃ ἴῃ9 θ68), ΒΥ πογὰ δπὰ δχδπρὶθ 
[6 Αροβίὶθ δῆονγβ ὑ8, ἐϊαὶ 6 δὸ πίθον ὈΠΠΑΪῪ 0 
βϑϑηΐ (0 Θυθγυ ΐπρ, ΠΟῸΣ δυϑρίοἰουδὶγ (0 ταΐθοῖ θυ σγ- 
ΐηρ. Ομοποῖ ποὲ ἐλ6 ϑρέγὰ, ὙὙΥ δὶ 18 τϑδ}}γ ερὶ τὶς, 
8ῃοι ἃ ἀθνοῖορ ἰἰβο] ἴῃ ἃ ἴγοθ δηὰ ᾿ἰνίηρ πσᾶγ.0 ΤῊθΘ 
ΟὨΪΥ της τϑαυϊγοα ἰ8, ἐμαὶ ἰὰ διἰδαηὰ ἰῃ6 ργοοῦ εἰιδὺ ἱξ 
18 ΓΟΔΙῪ δρίγῖς ἔσο ἴμ6 βρίτϊὶ οὐἨ αοἄ, Ιῃη ἐδαῖ οαδα, 
[Ββουρὴ ἴδ ΤΩΔΥ ὯθΘ δίγδηρο δηὰ ἴγου ]θϑοῖὴθ ὑὸ [ἢ 
ποῦ, ἃ βρί τἰϊλυδὶ τηδὴ σοηΐοθδθθοϑ ἰ, 10 ἰδ οπΐηρ [0 
[ἢ9 ὨΔΙΤΟΥΓΏΘΒΒ οὗ ΟΌΓ Ὠολείβ, ἐπαὺ ἯΘ δῖ 80 δηπογϑὰ 
ὈΥ ἩΒδίθυον ἰ5. ποὺ δοοογάΐης ἴὸ οὺῦ παῦ. Οἱ {πὸ 
οἴον μαηᾶ, [ΏΘΓΘ ΤΙΔΥ Ὀ6 ἃ ἰαγχο- βοαγίθἀηϑθβ ὑπαὶ 
πορίθοίβ ἴὸ ἘΥ Ὑδοίϊον βοιπϑίίης 18 οὐ Ὀἱνίηο αυΑ]- 
ἴγ., δηὰ ὑμαὺ Ῥαγῇδρβ υ8ὲ ὙΠ|16 ἃ ζ8186 δρρθβὶ ἴβ- 
ταδθ 10 ἴπ6 ἀροδίο]ϊς ποτὰ : ἤγους αἷΐ ἐδίπρα. ΟὨ: 
1818 ρμοϊιηὺ ΕΙΕΟΚΕ ΠαΒ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ γοιμδυκοα, ἰπδὶ ἰδαϊ. 
Βα8 ΘΟΙῚΘ ἰ0 Ὀ6 ἃ αὐ διΠ8 8 ἢΔ]]00, 88. ἴ ἴῃ ΘΥΕΣΥ͂ 
Πθᾶρ οὗ τυ δ 'Μγὸ σαιβὺ Ἰοοὶς ἴῸΣ ροαγία, ἮΝ Ώθη, 
ἴοῦ Ἔχϑιωρ]θ, ΟὯ6 4518 08 ἰο ἱπαυΐτο νΒοΙΠΟΡ ἔποτα 15 
ποῦ ποθ ἐτυῃ ἴῃ [26 ΟὨΐηθ89 το ίοῃ ἴπδη ἴῃ (6 
ΟἸ γίδια, ἐδδὲ 888 ποις δὺ 411} ἰοὸ ἀ0 τὶ ἴμΠ6 ποτὰ 
οὗ [89 Αροβί]ὶθ. Ασδοογάϊηρ ἰο {δ ΐ8, 88 δοοογάϊηρ ἰὸ 
ὑπαὺ οἵ δοῦῃ (1 Φομη ἵν. 1), (86 αὐοδιΐοπ ἰ8, ἴο Ε 7 
186 δρί για, τ ὈΘΙΠΟΡ ΠΟΥ͂ Δγὸ οὐ Οοά, Βυΐξ τΏΘΓΟ ἃγΘ 
δρυΐ 8 προς ΓΟ Ὠοξ 580; ἴδ᾽ Ῥγορμοῖρ (2 ΤΏ οΒ8. 
1ϊ.}; ἀδοοίγοιϑ οὐ ἀδοοϊγοὰ: ΠΔΥ, τὶ δὴ ποηοδὲ 
Ἰη θ100} ΟΙΤΟΏΘΟῦΒ Πυμηδη ἱΠΙΘΓΘΏΘΟΒ ΣΩΔΥ͂ Ὁ6 ἀγα 
ἔγοτα τ μδὺ (Π0 Ξρίτὴῦ Βα} ἢ (οοταρ. Αοἰβ χχὶ, 4, 11--14). 
ΤΏΟΙΘ ἰθ. ΤΟΑΙ ΠΥ ΠΟΥ ΒΟΙΘ ἃ ἴοσιηιϊα, ἱπὰ τί οἢ ἃ τη 
ΟΛῺ ΘΟΙΩΙΟΓΔΌΙΥ τοϑὶ, ΤῺΘ τηδίξοῦ χηυδὺ ᾿ῃογοίοτο ὈΘ 
ἰτϊοὰ ; Ὀυδ Ποῦ} ΤΏ ατολὺ (Ὠΐηρ '8 (0 ἰγγ ὈΥ [ἢ9 
τί εμὶ ἰοβι, διὰ οὶ ΤΏοσΘ οδνἢ8 δηὰ 16 ἰδ κ, Ἐνθῃ 
ἰπ [86 {81 πρ8 οὗἁ ἐδὲ8 πγοσ]ὰ ξ 18 (ΟἸ]Υ ἴο ογἰ εἰοἶϑο δυρθ' 
πἰτῃουῦ Κποπίοαρο; πιυοἷ ΤΌΣΟ, ἔθθη, ἱὰ Ὀἱν]Ω6. 
ἰίηρα, ΤΏογο ψὸ τοῦδ ὉΘ δυτο ἰδὲ "χὰ δοίυ}} 7 
δανα (πΠ6 Ὠὶνίηθ σαϊθ. Εγνθῃ δηίγαηοθ ἰπὶο ὑδ6 ἴδ ἢ 
ἀοο68 πού ἰ8Κθ ρίαδόθ ὉΠ ΠΥ δηὰ πίουΐ ῥτγοοῦ (Φομ 
Υἱϊ. 17); [πΠ0 Κηον]οάχο, [μὲ [9 φχοβροὶ 8. δὶ ΟΌΡ 
ἀδοροϑὲ ὨΘΟΘΒΑΪῪ γοαυΐγοθ, δ} 5 ΟὗὨ βγϑιοιηδίϊς ἀ6- 
γοϊορηθηῦ 89 8 Ὀγδμποῖι οὗ δροϊοζοῖῖο δοίθῃοο, Βαϊ 
Ἰογο ῬΔῸΪ Βρ δ ΚΒ οὗἉ δ ἰγίαὶ, Ὑμογο ἃ διδπαϊηρ πὶ Πΐπῃ 
16 Θυδηρο] οι] ἔαὶ τ 18 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ΡΓοβαρροβϑα, δηὰ {ἢ 9 
αὐοβίξοῃ ΠΟῪ ἷ5, ἩΠΟΙΔΟΡ (8 ΟΥ {1:Ὁ ΠΟΥΘΙῪ 5 ἴῃ 
δοοοῦάβῃοα ἐβογονί ἢ, Οἡ ὙΠαΣ ΔΕΒΌΓΔΩΟΘ οὗ [ἢθ 
ἐγαὰ (ἢ 6 ΑΡοβίϊθ δἰ πλβο] ἢ ργοσθοὰβ 8 βῆονσῃ ὈΥ Οαὶ, 
ἷ,. 8. ΑΑ ἐγἴαὶ, ἱπογοίοσο, ἰῃ [86 ΑΡροϑβϑίϊθ᾽Β 5686 ὕγὸ- 
οροβ ο ἐῃ6 σογίδΙὩἰΥ οὗ [86 Γπηἀατηοηΐαὶ ἀροβίο] ἷο 
ἰτυἢ, Ἐνοη δε ὝΕΤΤΕ 6068 ποὶ οΪαίτη, ταὶ (Ὧ8 
ΤΑΙ ΟΠ Δ] 516 ἤγδὶ ῥυϊποὶρ]θ, 88 ἴο ὩδιαΓΑ] γθάβοη ὑοΐη δ 
[86 }υάρο οὗ Ὀϊνίηθ γονοϊδίοῃ, 8 ἰο "6 ἀδγίνγοά ἔγτοϊω 
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ΟΌΣ Ῥαῦβαρο, ΕῸΓ, 1. ὮΘ ΒΑΥΒ ὑπαὺ (η6 οὐ]θδοὶ οὗἩὨ 186 
481] 18 υοῦ τανοϊδίίοῃ βοῇ, Ὀυΐ 18 τοργοὰἀυοϊίοῃ, 
ΔΡΡΙἸσαἰΐοη, ἀρργοργίδιίουῃ ὈΥ ἰθοθθ ΟἸ ΓΙ β ΔῊ ἰῃ- 
Βρίγοὰ : δηά, 2. πῇ 1Π0 τ] 18 ποῦ ἰο Ὀ6 [Π6 Γαι 0ῃ- 
Δἰϑιῖο γραϑυῃ (παῖ ἀρκηονῃ 2), Ὀαὺ ἴῃ6 Ο γι βϑιίδῃ 
πνεῦμα; ἃ Ἰερ[τηαῖθ ἐγ] σοαυϊτίησ ζ8 10 88 ἃ Ῥγθ- 
τοαυΐδίῖιο, Βυβ ἴθ ὮΚ ἌΕΤΤΕ Πίμηβο] ἢ δραὶπ ἴῃ 
ΒΟΏ)6 ΤηΘΑΒΌΓΟ ἰηἰσοάυοοβ χα Δ] 181), ΒΘ Ὧ6 ΒΆΥΒ, 
1. ἰδαὶ ἴῃ βδολρίυγο τὸ Βανο εἰμ} [86 δροβίο]ϊο 
τοργοἀυοίίοη οὗἨ ἴδ6 οὐἱρίηδὶ σουθ]αϊΐο (48 ἢ ἰῃ6 
ἰαϊίον ποτ ποῦ ἴδυβ τοἀυοοᾶ ἴἰο δὴ « 7), δπὰ, 2. {αὶ 
[Δ ΟΔΣΤΙ68. ἴῃ ὨΪ 1861 [Π6 ρόστῃ οὗ [06 πνεῦμα, [6 
γοδϑοη, πΠΙοἢ, ἱηά δορά, 18 ὅτβι υπθουηὰ δηὰ υπτο]θὰ 
{πγουσὰ Ομ γῖδ ; ΟΠ τ βυ Δ ἢ8, σομβοα θη γΥ, που]ὰ πᾶνο 
ἴ0 ἰοδβὲ ὈΥ̓͂ Πη6 888 οὗ ἰμ6 ΟἸτἰδιϊαη σοηβοϊουΒη 688 δἸναῖς- 
οι οα ἴῃ ἰπόπη, πίῃ ἴπ6 ΟΠ τ δι δ} ΘΠ] ρἰοηρα Γοδ- 
60η. Βυΐ Οἰμινϊβίϊαμῃ σοηβοϊουϑηθββ 8 ἴ00 τΘΔΙΚ δὴ 
ἘΧργοδββίοη [0Υ {πΠ6 πνεῦμα δοοροταϊηρ ἴο {ῃ6 Β6η86 οἱ 
δοτρίυγο, ΕῸΓΡ {Π|8 Βυρροβθθ, ποὺ ΤΩΘΓΟΙΥ ἱΠΠ τα πᾶ- 
[ἴοῃ, υυὺ τοσεπογαίζοπ, δηὰ 80 ἃ τοδὶ, ὑγδοίί αὶ ῥσο- 
0688 οἵ δαῃοι βοδίίοη ἷπ Βυταϊββίοη ἰοὸ ἴθ6 που, Αἱ 
4}1 ουθηΐα, γ͵ὸ αἰίδίη ἴο ἰῃ6 πνεῦμα ἴῃ αὐυἱξα ΔηΟΙΠΟΥ 
ΜΑΥ ἴθδη ἰπαὶ οὗἉἩ οτἰἰοἴἰβη, ὙΥ̓́ΠΟΘΥΟΣ Ὧ68 τοοοϊνοα 
ἰΏ, ὈΘΔΓΒ ἵπ Εἰ βο  Γ π6 ἩΪΓΏΘΕΒ μας (56 ϑρὶτις 18 
ἔγυ ἢ, δηὰ ἐπὶ {Π]18 δρὶ τὶ 4] 16 18. αἰϊαϊηθὰ ἴῃ ὯΟ 
ΟἾΒΟΡ ΜΑΥ ἴδδπ ἔγομ [8 δοῦγοθ ΟὐμΡρ. ΟΕΒ8, 7)αὲ 
Ζεουρηῖδε (ες Ἡεὶϊ. Οεἰδίοα ἰὰ ἰῃ6 «ΑἹ ροίοσείἑκοῦο Βεὶ- 
ἐγᾶσε οἵ Ο6Ἐ55 δῃὰ ἘΙΘΘΈΝΒΑΟΠ, 680], 1808, Ηδποο 
[0] 116 τί ρσῃῦ ὑνοδίχηοης οὗἩ ἴπῸ οχίγδοτ ὩΔΓῪ ρὶπα 
οὗ ἴἰ.6 ϑνίτίς ἴῃ αἰδγοπὶ ἀϊγοοίΐίοηθ, Τἢ6 Ῥγορβδοιὶς 
οἸοπιοπὶ, ΔΔΙΚΘΪΠΡΒ διηοηρβὺ ἴΠ6 ῬΘΟΡΙΟ, δῃὰ δυς]} 
16, βῃου]ὰ ποῖ, δἱοηρβῖάα οὗ [6 τορυϊαῦ τὰ ἰΒίγΥυ, 
Ὀ6 ἀοαρίβοα, Οὗ δυρργοβϑοά, Ὀπὺ ἰοβίθα, δὰ Βο]ὰ ἴο ἃ 
ΒίοδαΥ βοῦγίοιγ. Απὰ 8ο, οἱ ἴδθ οἴπονρ Ἰιδηᾶ, τὑ|ῖ}} 
Τοραγὰ (ο [06 σὶὑ οὗ γνῶσις, ἃ ῥῬτοίουπαον βοϊοηις 
ΤΟΒΟΔΓΟἢ δηὰ ἱτηον]οᾶρα, ἀραΐϊπδὺ ἩΜΪοὮ ἐμοῦθ Θδβῖν 
ατἶϑοβ ἰη δχοϊ θα οἶγοΐθβ ἃ βρίγὶὺ οὗ οοηϊοσηρὺ δῃὰ ἀΐβ 
ἰγυδὶ, Τίνα ροβροὶ, Βοῦουον, ἰδ ἢ0 ἀοδὰ Ἰοίΐοσς, Ὀαὶ 
0861} ἱμν 68 ἴο δνογ- 6 ἰδοῦν οὗ δουρί, Νοτ ἴβ 
16 τίσι οἵἩἨ ἜἽχαπιϊηδίίοῃ ᾿ἰη) οα 0 ἠοϑοθο τ, οὐ ούθη 
ἴο 8 οουηςὶ! οὗ Ὀίβῃορα, ἀοοοσγάϊηρ ἴο 1 Οοτ, χὶϊ, 10 
186 διάκρισις πνευμάτων ἷΒ ἃ ροου Αν οδαγίβπι, ἃ κἰ πὰ 
οἵ τϑοθριϊνθ Ῥγορῃοδυΐης, ἱποαρϑΌϊο, {Πογοίοσο, οὗ 
φτοἀυοΐηρ, Ὀυΐ οὗἁ ποδί! 8 Ὁ]6 να] 6 88 ἃ δουῃὰ οουῃ- 
ΦΟΓΡΟΙΔΘ ἴ0 ῬοΟΒϑΙ Ὁ]6 ἱστορυ αν 68. ὁ. τητῖς οὐὗἩἨ (δ6 
ὁλοκληρία οἵ δὴ δροβίοϊϊο οὔτοι, ΤὨΐ8 κἰν τηυδὶ 
ΘΕΟΥ͂ ἰ(86} ὉΚ 5 Θομπ θοῦ πὶ ἐπθ ἐτυϊὰ οὗ αοὰ : 
ὉΠ ὁ ἴῃ πο Οοα ΒΒ ποτὰ 8 ἃ ᾿ἰνϊηρ,, βαηο σὴν 
ῬΟΥΟΡ ρἶνοβ ουὐϊάθησθ οὗἁὨ (πο ΔΌΪΠΥ ἰο ὑδδβὺ: δηὰ ἴἱ ἰβ 
το 8 βρί γἰξαδὶ ἰᾶθοὸν οὐ Ὠ0 «δἰϊρίνε οπδγαοίορ, μὸν ἴο 
'Ὅ)6 τοδοιι θὰ {πγουρῇ ΟΧχίθγηδὶ τορυϊαϊΐοη. ΤῸ ἰγαΐῃ 
ἼΠ6 Ἰα ἐγ ἴο 8 ΟΠ τ ϑιΐδη βο] ἀοροηάθηοο 8 ἐπ 6 αἷτὰ Οὗ 
ἃ ἰΥΌΪΥ ΘΥΔΏρΟΙΪΟΔ] τηϊηϊδίτγ. ἌΒοτΘ (δαὶ οἷο ἰδ 
Ῥτγοβοηΐ, ἴθογα 8 Ῥοββὶ Ὁ]6 ἃ νγῖβο, οουϑάθηϊ ἰγοδίτωθης 
ΟΥ̓ Ἰη ο]] οἴ] δηὰ βρὶ τ ζι δ] του θη 8 : Ῥοορὶα ἴΠπ θη 
ΟΡ δβανίηρ (0 ΟὯΘ δῃοίβορ τῇῖρδὶ ἴ(Π6 Ὗ ὑγιοῦς 
βιιρογϊἰοπάρηΐ ἮΈΒΕΒ οαγὰ ἴγοιθΒ ἴθ Ῥϑδβδπὶ 
ΜΙΘΗΛΕΙ, ΠΛῊΝ : “ ΗΟῪῊ οομλοθ δ ἰῃαὺ ΟΡ ῬΑΓΒΟῊΒ 
[ΓΟ ΑἸ ΓΔΥ͂Β ρΓΟΔΟ ἑηρ ἰδαὶ τη οὐσῶν (0 Ὅ6 οοηγοτῖ- 
εἀ, δηά, ἤθη οη6 δ οοηνογίοα, (ΠΟΥ͂ οδηηοῖ ὈΘΑΡ 
10 }᾽ τὸ πϑϊοῃ, δον Ὀοΐηρ δ ἰθαὶ [ῸΣ δόπλθ {ἶπ16, 6 
Τορ]  οα, “ Οοα ΚΏΟΥΒ ἢ6 ἷ8 τίρῃςϊ 1} Νοηθ ἴῃ 1088 
τη], μΒΟΤΤΟΥΘΡ, ἃΓῸ γ͵ο 580}}} οὗ {π6 ἰγυϊῃ, ἱπαὶ ἢν ἷθ 

᾿"δοῖ οὐοευ ηρ οἷα γηΐηρ ἰο Ὀ6 Ὀἰνίης {μδὺ 18 80: 88 
(00 ἰαὰγ ΟΝ ΚΑΡΕΝΚΒ ΟΠ ΟΒβο ἃ ο δον ἀδαίῃ- 
μοᾶ: “Οἴδῃ αν 1 ἰδίζοη ἴογ [06 γοΐοθ οὗ αοὰ 
πΠαἱ τὰ8 ποι Πΐηρ Ὀυὺ (ἢ6 ἔτυϊξ οὗἁ ΤΥ ΤΆΠΟΥ δηαἃ ΤῊΥ 
Ἰμρχο Ὑεῖ 86 ΜὼὸΒ 8Δ0Ϊ6 ἰο δά : “ Ὑμαῖ ροοά ὦ 

ΑΔΥ͂6 ἀοῃθ. Μ|]} τοπιαΐῃ : ταὶ 6ΥἹ} 1 ἤδγο ἄοπο, αοα᾽ 8 
ΜΟΓΟΥ͂ Μ111 ὈΪοΐ ουἱ.᾽" 

δ, (Υγν. .28, 24.) οαοε ἰβ ὮΟΓῸ ΡΓΟΡΟΓΙΥ ἴο "Ὲ 

ΕἸΙΒΕΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ῬΑ, ΤῸ ΤῊΕ ΤΗΓΞΒΑΓΟΝΊΑΝΑΕ, 

ἰακοα ἰπ 1ϊ8 ἔα]μ688. οὗὨ χαραηίηρ, Ἡρῦν, ἘΣ, ΕΠ 

απϊτηραϊγοά (οοτρ. ὁλόκληρος, ἘΞ}, [86 (Ὁ]} {οεὶ- 
ἴηρ οὗ 1{{8 ἴῃ (8 δίγοηρίὰ οὗ ἴπ6 δἱομοιποηῖ. ὙΥ}8 
1818 ἀρτοο8 αἰδὸ ἴῃ ορροβίϊα, οοηγμδίον (1 Οογ. χὶυ.Ὶ 
ὃ8). ΤΪ8 Ῥθδοθ δΔΙοπθ τρϑκοβ ἸΟΥ͂ ῬΟΒΒΙΌ]6 ΟΥ̓Θ ἴῃ 
Βυ τσ, δὰ {πδηκβρίνησ ἀνθ ἰπ ἀϊδίγοθθ δηὰ 
δ Ἰοιϊϊοη. Βυΐ αοα δἴομο Ὀτΐηρβ ὺ8 ἰο 16 6170 7. 
τηοηΐ οὗὨ ἃ ἔστι ρόᾶςθ, οὗ ΟὨΪΥ νι ΟΠ6 δΔῃ ΠΟ (Υ͂. 
18), Ὀυΐ ἤγεὶ 'ῃ δηὰ σὰ Ηϊη861, Τ|}}8 σουλο8 ἰο 
Ῥαβ8 (ὨΓΟῸ ἢ δὴ ἃ]]-ρογτδαΐηρ βαηοι βοδίίοη. }ρέρε 
απά ποιί--“ἸδῈ ὕττο ἀοϑ σι 008 ΤΥ Ὀ6 υϑοὰ ἱπα Σ:- 
οηΐΐγ, πο [86 αὐυοδίομ 15 ηοΐ δϑους αἰ ΟΓΕΙΥ οἵ 
[ποιΐοῃδ, Ὀυὺ ΒΟ] 6 }}7 δθουαῦ ἴΠ|6 ὁπ6 δῃᾶὰ [86 βδῖὼθ 
Βυδίδποθ.: ἰἢυ8 ψυχή δΒίαηἀβ πίῃ σῶμα͵ Μαῖξ, χ. 
28: δηὰ δραΐῃ πρεῦμα πὶῖῃ σῶμα, 1 Οοτ. τἱὶ. 84 
(νβογοδ8 Πόσο (ἢ 6 Ροΐμδί 185, ποῖ βία ΟἿ ἴΠ6 Ῥγεβοστα- 
οι οὗ |1ἴδ, Ὀυὺ βαηο βοβδίίοη δηὰ (ἢ6 βογυίςα οὗ 
αοἀ): πνεῦμα πἰ1 σάρξ (1 Ῥοὶ, ᾿ϊϊ. 18, 19; 2 ὍὉον, 
Υἱ!, 1) ἀοποίοβ [6 ἔτσο ΤΏ] ηρ ̓ γ ποῖ ρ]686, Βὺϊ ἩΠΟΓΟ 
(6 ὀχϑοῖ ἰθδίΐϊηρ δηὰ δι Δίης οὗ [86 τηοιΐνα8 οἵ δείίοῃ 
ἈΓῸ Βροΐζθη οὗ, ὙΒΟΙΠΟΣ (ΠΟΥ Ῥτοσθοά ἤγουη δου Οὗ 
ἔἴγοτῃ Ὀθηθαίῃ, ὑποτο ἰδ 8 βαϊὰ ἐπδὲ 1:6 πογὰ οἵ ἀοὐ, 
48 ἃ ἱπο-οὐροά βυογα, ρίθγοθβ ἴ0 ἰμ6 αἰν]ϊορ δειι» 
ἀον οἵ βου] δηὰ ερ' τὶς (ΗὁὉ. ἷν, 12). Απά 8οὸ Βοτα 
1:16 ἀΐδοουγδο σορζατὰβ ὑΠ6 βδης ηρ δὰ Κεορίηρ οὗ 
ΑἸ] τηδη 8 πποϊΐοηΒι, ΕῸΡ {Π|6 βρίγὶς οαηηοὶ {ΓὈΪῚ 
βοῦυο ἀοα, ἱΥ βου] δηα ὈΟΑΥ͂ οοπτίϊπυθ ἴῃ (ῃοῖν πδίυ- 
ταὶ βίαία οὗἁ δβιγδησοπιθηὶ το (Π6 1Π6 ἰπαὶ 8 οὗ 
Οοά, Ὀαὺ ἴΠπΠοῪ ἴοο πιιβὶ (ΒΟΥ, ρταάυα ν, τῖ ἢ} Π0Π- 
βίοι δπὰ ὑγῖα], πὶ ἢ ἀΔ ΠΥ τιον γὴν οὗἩἨ ἴῃ6 σάρξ, διὰ 
γοὶ τὴ ΘΔ] "688 ἴῸΣ 1Π6 σῶμα) 06 ἀταττη ἱπίο [86 
ΒΔ ΠΟ ΣἿΠρ' ῬτΌσοβα, δηὰ {παὶ τηυδὲ 6 ἱππτγουρῆς πο 
τἴΒθη. ΟἸμοσν δα ΟἿΡ ΓΟΌΒΟ ΔΡΟΪΟρΙ268 7ὉΓ δὶῃ : δ 
Βαογοῖῃ ποῖ ἴ86 {πίηρβ ἐμαὶ Ὀ6 οἵ αοα, Ὀυϊ ἐδοεα 
(παὺ θὰ οὗὁὨ τηρῇ : ἴἰῃ6 σοπϑβοίοποα 18 10]]6ὰ ἴο ΕἸΘ6Ρ : 
(6 οι οοηβ δηὰ ἴρο]ηρβ οὗ [806 800] Β.ΤΑΥ ὕΡ δὰ 
ἄοπης ἴῃ ὈΟΑῪ ἷβ δ] ονοὰ ἰοὸ ρῸ υποβοςκοὰ ἴῃ 118 
ΜΔΩΪΘ δη ἰτηρυΐεοθ, Τη6 τ 1016 τηυδὶ Ὀ6 οἜδδηροα, 
ΜΟΥ Μ}} ῸΝ ΟἜΒΙΆΟΗ : Τῆι δρί γἰϊ οὐ Δ} 18 Βδῃ0- 
ἰδοα δηὰ Κορί, πῆοη οὐ Ερίτιῖ ἀπ 6}}5 ἴῃ 1 δπὰ 
τῦ]ο8 ἴὃ . ἴ86 8οὺ] 8 βαηοιβοὰ, πῆθη 186 ὈΙν ΠΟΙ͂ 
βαηοι Ποα δρὶτῖϊ σοπίγοὶβ ἰΐ, ΜΠ ΘῺ 4}} 118 [ρα] ρα, 3}} 
15 Ἰοησίημβ δῃὰ βιγνίηρα, ΒΟΥ ΟΥΟΡ ὨΘΟΘΕΒΑΓΥ ἴο 86 
τοδὶ πίθδηοα ἴῃ τη οὗὈ [νΐ8 ῬΓΟΡΟΡ 116, δῃὰ ἴο ἐδ 
οὀχογίίοα ὑπο ὈΥ͂ οὗ δὴ ἰηῆυθησα Αἰ5ὸ οἡ [06 ποτι]ὰ 
διουηα, δσὸ γοΐ ῬΘΡΓΙΓΌΟΙΪΥ βυθοτγαϊπαιθὰ ἰοὸ Οοα αηὰ 
{6 βρίτ, ΤΠ ὈΟΑΥῪ ἰ8 βα πο δοᾶ, θη 118. Ἰηξίξποῖα 
Δηὰ ταηΐϑ ἃστὸ τυϊοὰ δηὰ σχορυϊαϊοὰ ὈΥ τπΠ6 ερὶ τῆς 
πγου σῇ 16 δου], δηὰ 1ἴ8 ΣΟΙ ΌΘΙΒ ὅτ τηδθ δ]ῖο- 
ξοῦλον ἱπβισυσηθηῖβ οὗὨἨ Βοϊΐμθεβ, 10 ταϊρῃϊ βοοπὶ 85 1 
ἴῃ (86 καποι βοδίοῃ οὗ [Π6 Βρὶ τς (16 Βα οι Βοδίίοῃ οὗὨἁ 
ἴπ6 βου] δηὰ 6 ὈΟΑῪ ἬΟΓΟ ΔΙΓΟΔᾺΥ ἱποϊυάθᾶ, Βυὲ 
ἷξ 8 αὐ ἱπιροτίδησοα {παὺ ἴῃ6 Ἰαϊίον δ]80 18 τηϑηϊ οι θὰ 
Βοῖὸ δῃὰ ἔγοαυθηῦ, ἰ0 συλτὰ υ8 δραϊηβὺ ἴΠ6 ἀδῆροι- 
ΟἿΒ ΟΥΤΟΡ, ἰπαΐ ῬΟΒΒΙΌΙΥ {8μ6 δρίγιδ τοῦ βοστὸ αοὰ, 
ἢ ]δὺ [Π6 8Βοὺ] δηὰ ἴπ6 ὈΟΑῪ ρογαϊβὲ ᾽π ξοσυϊὴρ δἴη.--Ὁ- 
Το Αροβίὶθ ἴθγο, 88 ἐπγουρποαὶ 186 δηθ το ΕΡΣΕΙ6 
(οὩ. ἱ. 10: ἰϊ. 19; 1, 18; ἰν. 16), ἀΐγθοῖβ οὺσ υἱὸν 
ἰοπαγὰ (Π0 οοταΐηρς οὗ ἰὴ6 Τ᾿οτὰ, ΤΏΘΠ ΟἿΪΥ ν}1} τὴ 6 
ἰγὰ ᾿υάρτηοπῦ Ὀ6 Βο]ά, 45 ποσοῦ οὔθ Ὀοίογα ἴπ6 γγῖὶ- 
γαῖα σοηδβοίθησα (1 Οον. ἵν. 8--ὅ). 

Νο ρΡϑδοῦο, ἱμοσοίοσο, ἩΠῈ βίη 1 Ι͂ἢ ΟΥΟΣ ἴο οἷν 
βἰδηϊηρς ἴῃ δαὶ Ἰυάρτηθηὶ, τῷ πρϑὰ ἰὸ ὑ]δοθ οὖσ σς- 
Ἰΐαποθ ποῖ οὰ ουγβοῖνοβ, Ὀὰδ Β0] οἰ Ὁ οἡ {π6 ἔα ΠΡΌ οΒΩν 
οὗ αοά,. Ἡδανίηρ Ὀορυη Ηΐ8 ποτκ ἰπ υ8, Ης πΠ 4150 
Ρογίδςοῦ ἰδ (ΡΒΪ}. 1, 6: 1 Οος, 1.9; χ. 18; 1 Ῥρῖ. ἱ. δ). 
Ηυτμμαη οχθογίδιίοηβ δῃἃ γοβο αἱ] 008, ΠΟΟΟΆΒΗΓΥ 85 
{ΠΟΥ͂ ἀγο, δηὰ {ἰοῦ ρἢ Δ οτηδπαίίοη γοσὶ Οοα ΒΒ ἔβ:ι.- 
ἔα]ηοββ, δὴ ἱπβίγυμηοηῦ ἴῃ ΗΪΒ ᾿ιΔηα, 8η οσσδείου οὗ 
δτον ἴῃ ἃ ναγίοὰ ὀσρθγίοῃςο, γοὶ ἀο Ὡοϊ ΟΕΥΤ 



ΟΒΑΡΤΕΒ Υ͂. 12-2.. 99 

ψἰςΐη ἸὨυλβοῖτοβ ἐμὸ ρτιαγαηΐθο οὗ βυοοθθα, ΟἿΪΥ 
(δδὶ ποϊοῖῦ ἴΠ6 χτδοθ οἵ ἀοα Βυρρ) 168 [8 ἃ ρῥοάγο οὗ 
ἰδ στοδίου κἱδ : Ηδ Ὑ1}} ἢοΐ ἴογβακα Ηΐβ οὐσῃ ποσίς, 
Τιθ δ οθ βϑουσθθ ἰοῦ 8 [26 ΡΟΒΒΙ Πἰ ν᾽ οὗἁἨ τοδοϊηρ 
Ρεοτίβδεϊϊϊοη. Απὶ 1 δἰγοδα ῦ ΒΟΙΥ 2 Ρδγίθο  ΒΟΙΥ ὃ 
πιο που ἄδγο 0 ταῖα δι σἢ 8 Δβϑθγ 00, ἰῃ ὈΓΘ3- 
δηοο οὗἩἨἁ ῬὨϊ]. 1. 12... Φαιηοβ ἰἰϊ. 2: 1 Φοδῃ ἱὶ, 8--10 
δηἀ 6011} τὸ ἃσγθ ποὺ δὲ "ΘΓ ἰο μά υΐσα Οὐγβοῖγο8 ἰῃ 
ἃ οομιζοτίδῖο τοροϑο. Οδγίδι νυ (μ6 ἰαβὶ ἰασί ΒΏΟΥΒ 
α8, ον ππ||6 1 Φοδη 111. 9 19 ἰο Ὀ6 οχρίαἰμοὰ ἰπ (ἢ 6 
βοη86 Οὗ ἃ ἔτ ρμ ΠΥ ἀστουθουϑ ροτίοοϊ οηΐϑ, Ἐνθη 
ἔδο τιδέαγοδβὺ ΟΠ γβιίδηϑ, τ θη ἀγίηρ, ἀγα [Ποὲν Θοτ- 
(οτὲ ἴγσγουν ἐμ ἰπουσῃθ, οὶ ΠΟΤ ὨΟΪΥ ΠΟΥ͂ ἅτ, θυ 
(δαὶ (ΠΟΥ͂ Δγα ἷπ ΟὨγίϑι, Το ΒΟΉ 658 οὗ (6 ἥανίουν 
ΟΟΥ̓́ΟΣΒ ΠΟἷΡ κπἷἰηβ δηὰ ἱτρογίδοιίΐοηβ. Βυΐ (18 Π6Ψ 
ξατοθπΐ οομϑασοϑ ἰμ6 οἷά τλῆ, Βαἰ(ῃ, τ] ἢ, ΘΡ- 
Ριομβοηἀθα ὈΥ Ογῖβι, δρρτθιθηϑ ΟἸιγίϑο [ῬΡΏ]], 1], 
12], 18. πο ἰ416 ἀινυϑοιπθης οὗἉ γαίῃ ΠΟρθ98, Ὀὰὺ 8 σοϊπε 
(οἱ ουὐ οὗ Οὐγβοίγοθ, δηὰ ἃ οδβιίπρ οὗἨ ουγβϑῖγοϑ 
πὶ ἢ 8.} ον Ρονοτ οὐ Ομ τίσ, Τὸ Ὀ6 ἱκορὺ ἰῃ Οδεὶδὶ 
αὑ ἢ 5ρίτῖϊ, βου, δὰ θοάγ, ὑπαὶ ἴΒ ἰο Ὀ6 ΚΚαρύ ἱπάθαά, 
ΤΊ τῆδη ΜΠῸ βίδιη 8 ἔθ 18 ποῦ γοῦ, ἰὑ 18 ὑγι 6, Ρ6Γ- 
(ΟΕ Ὁ ΠΟΙΥ, Ὀαπὺ ἐῃαὺ 5 ἔο ροΐπξ, Πα υθγι 6 1688, ἑονγαγὰ 
αἰ ςἢ Βα π|} εἰσῖυα ποαγϊγ. ϑυοἢ 8. {Π6 δυδηροὶῖ- 
οἱ ἀοσίτίπο οὗ ρογίδοιίίοη, Οπ ἴΠ6 οαγίδίην οὗ 86]- 
γοϊίου, σοιαρ. ἴΠ6 “»οίογ. οξγἄσε οὗ 6Κ88 δὰ Εια- 
ΘΈΝΒΑΘΗ, Ρρ. 2380--288, 

ἩΟΜΙΤΕΤΊΟΑΥΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΘΑΙ͂, 

γν. 13, 18. ΗΠεκύδχεκ : δὰ! Ὀοϑθθοῦσθ, Α Ββθῆ- 
ὕπθηὶ οὗὨ οογάϊαϊ δϑίθθηι δηὰ ργαι υα6 ͵8 Βοιηοιΐπρ 
80 ἰδπάσυ, ἐμαὶ ἰξ ἀο659 ηὐΐ αὐ 4}1} δαπιὶξ οὗἩ [Π6 60- 
οτοίου οὗ 6 οομηπηδηά: ΘΒρΘΟίΠ ΠΥ οβίοοπι ἴος Οὐῦ 
(δ ῆοτβ.--- Βεγίοεπδιγοον Βιδεῖ: ἿὟ Βα (6 Ηοὶγν ϑρίεἰϊ 
τηϊσιις οοπγαιδηά, ἴον ὑπαὶ Ηδ Ὀθβθθοῦθβ δηὰ ἰπ)- 
Ρίοτοβ.-- 716 δαιὸ : ΚΉΟΝ ἰμοπὶ; ὑπαὺ ἰζ ΤΩΔΥ͂ ποί 
Ὅο καἰὰ : ΤΏΘΥ Καοτ ποιπΐηρ οὗἉ ΦοΒΟΡΆ.--- Ἰ7λο ἰαδονῦ 
απιονσαί (οτ ὁπ) γοι ; Φπιναιι : δου, ὁπῖηι θεὲ οἰΐαπ- 
ἄϊυπ, πολ κἰογίεπάμηι. Κὶ ἰαδον αγάμι8 εεί, ργναάΐ. 
(αγὰ ϑεγδιτη ἢ εὶ,---ΟΑἸΤῚΝ : Ετοπι ἰδ6 πυῦοῦ οὗ 
Ἰηλόοῖθ τϑαϑὺ Ὀ6 Θχοϊυἀοὰ 41} δἷονγ Ὀ6]} 656 [Τίς ἱ, 
12].--- ὄ Βενίεπδιῦσεν Βιδεὶ : ΤρβΟθοτΒ ἀγὸ ποῦ οδ] δα 
(ο ἰαζίηθ655, ΛΟΡ γοὶ ἰ0 8ῃ δηΐτηδὶ (ποῦ ουὐπαγὰ Ὀοά- 
"νὴ δούνιγ. ρ γί] ΙΔΡΟῸΡ 8 ἰἢ6 δ800}}}8 δατγποϑί 

ἱ ἴησ, το βε ημς, δηαὰ βοαρο ηρσ, ποῦ ΟΠὨΪΥ͂ ἴὸτ 
πο 86 ἢ, Ὀυΐ [ῸΓ ΟἰΟΓΒ: 8 ἰδδογίησ ἴπ ργάυοῦ δηά 
Ραϊΐδηοο (οοῶρ. 2 ον. χὶ, : δἰ8δο Οὐ]. ἱ, 29: 1, 1: 
64]. ἱν, 19).---Πευβν κε: ΤΌΔΟΠΟΣΘ ἀοϑῖγο 0 τ,δῖκΘ 
εοιβοϊΐην οὗ πιθὴ : ἐμ ἷθ Δ ὍΟΥ 18 ἃ στϑαῦ ζϊηρ; Ὀαϊ 
ἷξ ' ποῖ ΔΙ ΤΔΥ͂Β ἰσοὰ 88 βιιοἢ.---Ἴ7όὸ ΘΏΟΟΒΟ Ἰαῦοτ- 
ἴησ [ὉΡ 801}8 85 ΟΠ6᾽8 ΟΧΟΙαϑῖγα ΟΔ] 1 πσ 8 ἃ Βοσυΐοο 
(δλιὶ τοχαῖτοβ οἴοτγί, δηὰ ἰῃ ὙΔΙΟῺ δἰ [86 βδῆνθ ἐἰπη6 
[6 ποατὺ οἵ [αἰ μα] ἰΔΌΟΥ δῃιιη8 δἀπιοαϑινγθπγθῃΐ.--- 
Ολιτιν: [ἐκ ἰ8β βοῖ ἴῃ γναΐῃ ἰῃδὺ {Π|686 ΤηδΡΪϊκ8. ΔΓῸ 
ποιὰ  ὉΥ ἴΠ6πὶ ΘΙ ΊΟΥΟΓΒ ὅτ ἰ0 αἀἰδίηρυ θη [6 ἔτὰθ 
Ῥαϑιοτα.--ΟἸΒΥΞΟΒΤΟΜ [α8 ΔΙΡΟΔΟΥ ὙΟΡΥ ὈΠΑροϑίο]ϊο 
εὔυκίοπθ οἡ ἱ1}.π|ὶ}} ἑοναγὰϑ ἐμῃ9 ῥτίοϑίθ, {πγουρἢ 
ποτα ΔΙοη6 νγγχὸ γαοοῖν δαἀπιἰβοίοη ἴὸ [86 Κἰηρσάοιῃ οὗ 
Βοάγοῃ δηὰ [ἰ8 ἐγεριεπαϊς τινείον ἐ8.----ἨΈΘΒΝΕΙ : ΤῸ 
ΠΈΒΕΓ ΘΟ ἴἢοϑο πῆο τ 8 ἢ τὸ μέρει ἀρὰ ἰο ἴτυ- 
[γαΐθ (ποῖ ἰδῦον, ὈτΐπρΒ 8 ΒΟΏΒΙΪΘ -Βενῖ, 
Βιδ.: Τὴ6 ἴδθον ἀἰνίἀρὰ ἰπΐο νο. πναάσς Θχδοσί- 
ἴηρ,---ἼἸΓ ἰθοὰ οὐδοτυθαὺ ἀοίδοίβ ἰῃ [πὸ ργοβι ἀθηΐβ, ὁ 
ποῖ πἰ πάρα σοῦ ἰμοῖὰ ΤΥ Ἰονΐηρ, ᾿π οΓο 595,0 Ὴ,---- 
Τὸ ῥγοβίὰθ 8 ποὶ ἴο ἀοπιΐποον (1 Ῥοῖ, ν᾿ ὃ: 2 Οοσ, ἱ. 
24).--Τὴκξ ξβαπιϑ.: Το φῥτοϑίο 18 ἰο Ἰοαδὰ [6 ὙΑΥ, ποῖ 
ΒΔΌΡΠΟΙΥ ἐο ὑἐγταπηῖΖθ.--"α Ἰορίἀπηαῦθ ᾿γοϑίθηου ἰϑ 
ἐχογοίβοα ἴῃ ἐδ Πογὰ, ἐπογοίογθ Ὡοῦ ἰῃπ ομοἶ ΒΒ ΟΥ̓ 
Βεηε, Ιξ ἰ8 δι) θοὶ ἴο [86 (τἴα] οὗἨ βρίγ 5, Βα (Ὠ6 

Ῥτγοδιἀθηΐβ ἂγο ποῦ ἸΏ ΘΓΟΙΥ (η6 τἸηουΐῃβ ὉΥ͂ π οι {δ8 
ΘὨΌΓΟΝ ΒΡΘΔΑΪΒ: ΠΟΥ Βογτθ 006 ΟὨυΓΟὮ 88 ὈσΙοηρσὶη 
ἰο ΟἸγίβι : ΠΟῪ βοῦν ΟἾγίϑὲ ἰὴ 11.---αἀπηοπιίίίοη ἰ8 
Ὠοῦ πο ρῥ᾽]οαϑθαηΐϊοβδί ἀυΐγ, Ὀπὺ {86 Ββανθγοβὶ.-- Τ ἠδ 
δαηιο : τοδί ἀθπίβ τηυδὲ Ἰθᾶσῃ ἴ0 Βαῦθ Ζ6ὰὶ] νῖῇ 
Κηοπὶοάρο, ἴο οοττοοὶ ἩΠῺ τ ϊβάοπ), ὑὸ τοῦυκο ἴῃ 
Ιονθ.---1.6 δαπιὸ: Ἐνχβοτγίδίίοη ἱποϊυάθϑ 4}} Ὠἱνὶηθ 
τηϑίῃοαβ οὗ δάἀπηοηϊίοη, οποουγαρσοπηθπῖ, σοι ας 
0 18 ὑπ6 ραγουϊαν δρρι ἰοαϊίοη οὗ ὑμ6 πογὰ ἰὸ τα 
δα ἰππαῦ ῬΟΓΒΟῚ ; ποῖ τω γον ῬΌ] εἶν, Ὀυῦ ἴῃ ᾿γῖναίθ, 

Ηκύβνεπ: 78 Ἰονο οὗὨ δὴ δοπϑϑὺ ἰθδοῦδν 88 ὯὨ0 
Ὀτῖοα ; ΟὨΪΥ͂ Μγᾶγηλ ἴον 8 115 ΟΓΓὮΥ τοῦσατα. 

ΒΙΚΌΒΙΟΗ : ΟὐδΥτο]β δηα αἰνίβί 8 ΘΔΔΙΥ͂ ΟΟΟΌΓ, 
ὙὮΘη [86 ὈγΘΔΟ ΠΟΥ Β οὐοΘ ἰ8 ποῖ Ὠορογοα.---Οἡ [}6 
οἴδεον μβδηά, τβοτο {Π6 ΓΘ 18 ἃ ἰΘ ΠΘΏΟΥ͂ ἰο 8 γ[6, ὑΠῸ ΓΘ 
ἐ6 ταγηΐηρδ οὗὨ (ἰδ γμγρϑίἀθηὶβ ἀγὸ αΪβ θα,-- 
[7 άσαπαν : ϑυθονγϊπδιίοη ἰβ ρθ806.---ὦὖ, 1. 

μ"' Ηκνδυ : Μιηϊϑίοτβ βῃου ὰ γαίμοῦ πιϊπὰ {88 
“ΠΟΥ διὰ ἀυΐῦ (ΠΟΥ ἃγὸ ςδ]]οὰ ἐο, ἔμδπ δὔδοϊ γθῆοι- 
8010 δηὰ ΒΟΠΟΓΙΔΒΙΘ ΝΜΑΜΙΟΣ {ΠΟΥ͂ ΤΊΔΥ ὯΘ (Δ|16ἀ ὃν.--- 
2.1. 

ΕἸ οωνον : Ομιυίβύδη ΠΌΘΡΓΟΥ ποὺ δὴ ΔΠΔΥΟὮΥ.--α 
ΑΙ] Ομαγοῦ οτγραηϊσαιίοη Βπάβ ἰ(8 παγγαηΐ, υἱ να! ἐγ, 
δια ὈΪοπϑίηρ ἴῃ Ομγίϑι, Τη6 τ ΒΟΪ6 γοϊδίίοη οὗ Ῥδβίοῦ 
δη ἃ ρΘΟρΡ]6 ργονβ ουὐ οὗἩ ἐδμεὶν Ἰοὶμὲ γοϊδιίοη ἰο Ηΐῃ), 
--ΤΆΊΕΒΒΟΗ : 7π6 ΟΠυτοῖ, δου οομιροβοά οὗ 
ΤΠΘΓΔΠΟΙΘ ΠΟ ἃΓῸ 8}} οδοὰ ἰο ὃὈ6 β]16ἃ πὶ (ἢ6 
ΗΟΙΥ Ομοβί, μδ8 γοὺ Ὀθθῃ ἔτοτμι (Π6 Ὀορίπηΐηρσ πος 
τοῦτο ὥϑρὶ γι, θαὺ (86 νοῦν ΒΟΥ οὗ ΟὨπεῖϑὶ, ἴῃ τ ]οἢ 
ΘΥ̓ΘΕΥ͂ ΡαΓί 88 ἰῃαὺ ρἷαοα δηᾶ ἀυΐγ προ μανα Ὀ660 
αβϑὶσποα ἴο ἱξ ὈΥ͂ αοά, αῃὰ πο οἴμογ, Τῆ6 ΟΠΌΡΟἢ ἰ8 
[86 τηοϑὺ ρονίδοι οὗ 8}1 ογρδῃϊζϑιοηβ, δθα ΟὨ ΒΔ ΠΥ 
186 οοτωρ θεΐοῃ οὗἁ 4}} οτἀϊηδηοοβ.---ὦ, 1,. 

γ. 14. ΒΕῦΒΝΕΕ : [0 18 [πὸ ἀυΐγ οὗἁὨ 8}} ἴο ἔπγ ΠΟ Ρ 
(6 ὑοδοῆθγβ ποσῖς, αηὰ ἰὸ ἰδκθ ρῬαγὺ ἴῃ ἢΪ8 ΘΆΓΟΒ.--- 
ΒΙΕΟΕΞΒ: Ὑῆογο ἰβ ποίπϊπρ τλογο ἀημδηάβομηθ, (Π8Ὁ 
ὙΏΘΠ 0Π6 ΜΠ] Ὀ6 Θνουυ  ηρ;,, δηὰ 8 δίγαϊ οἵ τα ϊβϑίηρ 
δασῶν ὑπτουρῇ (Π6 σο-Ορογδίίοη οὗἁ ΟΥΠΠΟΓΒ; τδαίονοῦ 
αοα σταηῦθ ἴο δϑοίπον ἰὸ Ῥογίοττῃ, (μδὲ πὸ οὐρὴϊ ἰο 
ΘΗ]ΟΥ͂ 88 ΤΟΑΙΥ 8 σοΙηΠ]0ἢ ροΟά.--ΖΥΙΝΟΙΙ : 0 ἰβ [ὴ6 
ἀυίν οὗ 6} ἰο ὀσῃοτί οὴ6 δηοίθοῦ, δηα 80 του [86 
ἰο88 ὑο 06 ἀἰβρ᾽θαϑοα, τ θη οἰμοτθ Ῥοτγίοσιῃ ἰϊ.---Β 
ὯῸ0 πι68:8 βουϊὰ τὸ ἰθᾶνο δσχμοτγίδιίϊοη [0 θΔΟΏΘΓΕ, 
δ) Οὐγβοῖνοα τηδϊηὐαΐη ἃ δἰ προ ῖβη ρθθοθ, [0 8 ποῖ 
ἰο τηδἰηἰδίη ρθᾶοθ, ὙΠΟ ΠῸ ΟὯΘ ἄδγ65 (0 ΒΑΥ δυρὰιΐ,. 
Δη 20 0Π6 Δ]10178 δυρηῦ ἰο Ὀ6 βαϊά ἴο Ὠΐπι. ἤτυὸ 
Ῥθδοθ οσίβίβϑ ΟὨΪ σῆορο (06 ἐραϊῃ Βδηο 68. 8]].-- 
ΕἸΨΘΡΥ͂ ΟἿΘ 8 Κποόονῃ ὮὈΥ͂ ἷ8 ποῖσῃθοτα Ὀοίτον ἰμδη ὮΥ͂ 
.ι18 τιϊηϊθίον, ἔγροτα τῇοτα πλυοἂ 18 σοπορδ]οα, 

ΟΑΙΥΙΝ : Πεπιοάδα πιοτδὲβ διιπξ ἀοοοπιπιοάαραα.-- 
Ηξυβνε: [0 15. ἔγυ γ ἃ ΟὨ τι [κα τσουῖς [οἷ τοαλγάβ 
«ὔεδιιδιοεν ΕἾ, ἴο ἰηϊογοβῦ ΟΠ 6 Β 861 ἴῃ 8008 ἔοσν τ Ὠἰοἢ 
ΟἴΠΘΥΒ Γοραγαὰ ᾿ΔΌΟΡ 85 1οϑὶ, Βυᾶὰδ ρούβοῃβ, τῆὸ Ὑ1]} 
81 ταῦ ἴ0 ΠΟ ογά ον, π6ϑα δαγῃθϑὺ Θοστ οι 00, τορτοοῖβ, 
ΟἸΔΙΙΘΏρ65 ; ἰαϊὐ-Ποαγίθα Ομ θΒ, (Π6 οἷ488 Ορροβὶϊα ἴὸ 
[86 τυάρθ, ἀοδροπάθηϊ, ΠΕΥῸΡ βαϊββϑὰ πὶϊῃ ἱποῖὴο 
ΒΟΙνοθ, πϑοά οογηΐζογί ; ἴῃ 6 τγοδῖκ, αἱ ης οἴοῃ, ἀοΐηρ 
ὑμοῖν ραγί ἐπι ρονίθο Υ, παρᾶ μοῖρ δὰ βυρροτῖ ; ΟΥ̓ΘΡΥ͂ 
ΠΔΠ 6645 ραίΐδησα, Ὀδόδυβα ΟΥ̓ΟΥΥ͂ Δ [88 ΒΟΠΊ6- 
(ΐηρ ἀθουΐξ τα ἴμδὐ οἴμοσθ πὰ ὑτου δ] Θβοιηθ ἀπά 
τορυρσηληΐ.--- ΤῊ ΒΟΟΠΟΣ δσδβοτίδοη 18 ρίνθη, {8.6 
οαβίοῦ ἰδ ρΌ68.--- Ὁ σοπλίογῦ ΤΩΔΥ͂ ὈΓΟΥ͂Θ ῬΨΟΛΓΊΒΟΤΩΘ, 

ἴ6}}γ ὙΒΠοη Ἡμαῦ ἰβ ἀοεἰγοα 18 ποῦ [Π6 Θυδηρο αὶ 
οομμίοτί, ἰο ὍΘ 5.}}} υπᾶορ 6 μαηὰ οὗ ἀοά.--Ολι» 
ΥΙΝ: Ποα τὶτ Οἢ6 ΟΥ ΕΠὺῦῖ0 δἰ οπιρίβ δὖ ὀοηβοϊδι οι 
ΜῸ ἀο ποῖ τοδοῖ ΟἿΣ δῃη, Ἧ ΘδϑΙΥ ὈΘΟΟΠΊ6 Ἀπηογοί, 
---Δδενὶ, Βὶδ. : 6 ταυϑὲ ποὺ ἰβίζα ὁπ αἷγϑ ψΠῸ {ῃ6 
Ἰονὶν, Ὀαΐ Ρρυῦ ουγβοῖνοϑ οἡ ἐποὶν Ἰανοἷ.---ἼΠο86 στοαῖς 
ἷπ υπάἀογβίαηαίηρ, (αἰ (ἢ, ̓ ονϑ, ἱποϊπαϊΐο ἕο ΒοΙ]ΐη 688, 
Ὑ6 Γηυϑὺ 80 τη πο {Π6 1689 αραπάοῃ ἰ0 {πογηϑο Υ08.--ο 
Ῥαΐξίοποο 8 ποὐ ἐπάϊ ἴδγοηοο, ἴον [Ὁ Θρἀυγο8 τρδί ἰδ 
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1268 88 6ΥἹ]] : ἰπογοίογο 18 ἱξ ἃ σταᾶςθ, ἰο Ὀ6 δΌ]6 
40 ὃὉ6 ρμαιΐοπὶ (1 Ροῖ, ἰϊ, 19).» Ιπηρειΐοποο 'β το κ- 
ὨΘ88.---ὥΥΔΕΚΕ: ΤῊΐθ Ὠἰνίηθ ἀϊδβροκί(ίου (10 Ὀ6 βἷον 
ἴο τγδῖ}) νὸ 00 βῃου]α ανς ἴῃ ΟὈΓΒΟΙ͂ΤΘΒ: 88 ὁ ἔγυϊ 
ΟΥ̓ [9 ϑρίεϊι (6 4]. ν. 22).---Εσοῦν ΟἸγιϑάδῃ Π88 γοὶ 
818 ἔδυ. πῇδὶ ἰβ ἔῇογο ἰπ τὴθ ὑπδὶ Οὐποῦβ Ὦδνο ἴ0 
Ὀθαν (Ερδ. ἱν. 82)} 1,οὐ υϑ ἱβογοίογο δχογοῖβθ ρμὰ- 
Ἔθησο ἰΟὟὙΔΓΩΒ [86 ΣΩΘΙΩΌΘΓΒ ΟΥἮὨ ΟἿΣ (Δ10}}Υ, δῃὰ ποῖ 
ΤΩΘΡΘΙΥ ἰοΟΝ ΑΓ 5. ΒΙΓΔΏΡΟΙΒ; ἰοπταγὰβ (Π 086 ἰῃ ἃ μυτη- 
16 ροκϊοῃ, δὰ ποῦ ΠΠΘΓΟΙΥ ἰοναγὰ8 (Π6 ΘΙ ηΘηϊ, 

Ν. 1ὅ. ΗΈΕΥΒΝΚΕ: [ἰ ἰδ ἰπ6 ἀυ οἵ ΟΠ γἰβεῖδηϑ ἴο 
ταβϊηἰδὶπ (6 δρίτῦ οὗ Ἰοῦα ἰη ἴπ6 ΟΒΌΓοΝ, δπὰ ἀ6- 
ΒΙΓΟΥ 41 βοοὰβ οὐ ὈΪ ἰΘΓΏ688.-- ΕἼΘ [ῸΓ 6γα, ᾿οοίἢ [ῸΓ 
ἰοοί, 8. 6 ῥγϊμοΐρ]α οὗ Ὀνίηθ 7υδέ1οα : Ὀυΐ 80 ΕΒἢ- 
Ἠ688 ὙΟΟ]ὰ οσχϑουίθ ἰδ ἢ Βὴ ΔΙΌΪΟΓΑΓΥ 8.}}6.--- ΤΑ ΒΚῈ: 
Τὸ γοαυϊο ροοά ψΠ ον} β ἀον} 8} ; [0 γσοαυΐα οἱ] 
πὑ|ῖῖρι ον] 8 Ὠθδι ΒΘ ϑῃ : ἰ0 γοαυΐα σοοὰ πὶ ροοὰ 
ἦθ Θοσατη η 8090 ; ἴ0 τοαυΐία ονὶϊ τι ἷἰθ ΟὨ γτῖθ- 
11Δ}.---ΟἸΒΎΒΟΒΤΟΜ : ἮἮ Βεΐ Πδστ ΟΠ Ὀ6 ἀ016 ἴ0 ἴΠ6 
ΤΩ8Π, ὙΠΟ ἰδ 80]0 οὐθὴ 0 γϑραυΐδίθ δὐνῇ] ὙΠ} ροοα 
Ὑ μβοῦθδβ {6 66, δοης τ 10} 118 βιΐηρ, ραγίβ σιν ἰϊ 
1{6.- Οὐ Οἱραῖ! Κηον ὨῸῚ ἰὸ πάγῃ αν. Ζ᾽ηζθη- 
ἀονῖ εβαϊὰ, ὑμαΐς .ἷ8. οἰνϊοῦ αἷτὰ ᾿ὰ8 ἴἰο ἰονο 0856 ὙΠῸ 
ἐπίυγοα ΐτλ. 

γν. 12-1δ., ΞΤΟΓΕΜΕΥΕΝ: Τη6 ΑΡροβίΐθ 18. οοϑῃ- 
οογηθα δου ἔνο (πίηρθ, [μΒαὲ ἰδθγο Ὀ6 τυυίυδὶ 6 Χ- 
ἰοτίδίίοη, δὰ ἰδὲ ρεδοθ Ὧθ τηδϊηίαἰ θά, ΒΒοῖδι δΓδ 
ἡπωρογίδπὶ: ὈΟΪῺ πιυϑῦ ρῸ ιδηὰ ἴῃ πὰ, ΝΟΙΠΟΡ 
βῃουϊά Ὀ6 6 ᾿ἰπάγβηοο ἰη [Π6 ὙΔΥ οὗ ἰ6 οἴμοσ, ΤῈ 
ΟΠ6 08} ῬΓΟΒΡΟΡ ΟἿΪΥ πη {6 οΟἴΟΡ ἀ068: δῃηὰ {88 
ὙΘ᾽ γα οὗ ἰῃ6 ΟΠυγοῖ, ΟὨΪΥ τ Ὥρη Ὀοΐὰ ἃτὸ ἀυ}γ Γο- 
ξατάοα, 

γι 16. Ηξυύβνεα : Τῆ6 ΟΠ βείδη 18 δἰ ΤΑΥΒ. ὑπο 
106 σΓοϑ8, δηὰ δίγδυϑ ἴῃ Ἶογ.. ΟΕ ΒΕ ΔΉ τὯὉ ΝΥ 
ἴο ἴσιο αἰδάηοθθβ. Βυὺ ἰῃ6 ρμἰδάποββ οὗ ἃ Ομ υϊβιίδη 18 
ἑηναγὰ, ἀσορ, 816ηῖ, Απὰ ἰδμ6 ρῥαϊῇ ἰο (8 ρἰδάῃθβϑδδ 
1168 ΟὨΪΥ͂ Ποῦ ἢ ΒΟΙΤΟ. Ζ7{ε6 δευεγα τεγμῆι ραυ- 
αὐιιηι.---Ἴ ΠΘΓΟ 18 τη ἢ ΒΟΙΤΟῪ ἴῃ (86 ποτι]ὰ - Ὀαΐ ἰΐ 8 
ΟἾΪΥ ἴγυο τηουγηΐηρ ὑΠ αὐ 18 Ὀ]οβ86ἃ (Μαῖ. ν. 4. ΤῆΘ 
ποιῖς οὗ ἀοὐἶδβ ψγδοθ 8 ἰῃ6 τηοϑὲ ρ᾽οτίουβϑ (δαὶ σδῃ 
εἰδάάοθη (6 Ὠθρατὶ οὗ ἵδη. ΦΟΥ͂ ᾿᾿κον δα ὈΘΙοΏρΡΒ ἴὸ 
ἦΠο ἔγυϊς οὗ [86 ϑ'ρίτῖ! ((4]. ν. 22).---ΕἸΣΘΕΚ: Ἧ 6 
ΤΩΔΥ͂ ΟΥ̓ΘῺ Ὀ6 586 1]0 ὈΥ̓͂ ἃ γΑΙΙΟΙΥ οὗὨ ἰογίι 6 : ΟὨΪΥ 
{Π6 ἰουπάαϊίοι οἵ ὮΟΡΘ6, 248 10:6 ῥγοροῦ βουσοθ οἵ 
ΟἸὨγίβδη ᾿ογουθη 88, βῃου ἃ ὑοῦ 811 οὨδηρμοΒ Γὸ- 
τοϑΐη (Π}0 ΒΔΙη6.--.Βεγί, Βὲδ᾿ :Σ ΜΔΌΥ δυρροϑο ἔδδὶ 
[Π6γῸ '5 ποῦ ἴῃ {6 ποι] ἃ τογο Ἡγοίοαα, ὈΠΏΒΡΡΥ 
ΤΩ ἴδΔὴ ἃ ἔστι ΟἸ βι 18} . ἴῃ (118 ῬἨΑΥ {π6 ΔΟΥΪ] αΪ8- 
ΒΟΑΡΙΘΏΒ ὈΘ6ΟΡΪ6.---Βὺῦ ῬΓΑΥΘΓΙῺΙ ἸΟΥ͂ ΔΙοηθ 8 ὑστι6 
ἦογ.--[Βλβπκον Β βοιύτηομ ΟἹ ἰΠ8 ἰαχὺ ΟΡΟῺΒ ἰδ: 
“ Ἀε)οῖτα ουεγηιογε ἡ Ο μοοὰ Αροβίϊθ, ΠΟῪ δοοορί- 
816 τΌ]ο8 ἀοδὶ που ῥγοβοῦῖθο! Ο ριδοίουβ Οοά, 
ΒΟῊ ρτδοίουϑ ἰδ ἀοϑὶ ΤΊΏου ᾿ἰπηροθο [! ̓ ᾽-ϑὔοα αἶ80 ἃ 
βου ΟΥ̓ Ὦγ. ΏΟΝΝΕ, διὰ ΟΣ ὉΥ Ὦτ, ΟΔ1,5.-- 
Ψ.1. 
ν 11. Ζπινοι: Ττθδ Ῥσάγον 8 ἐπ6 ᾿ἰΔίηρ οἵ 

ἐνο Πποαυὶ ἰὸ αοα, ποὶ ΘΙΩΡΙΥ, ΜΟΓΑΥ ὈΔΌΒ]6.---ὺ- 
ΤΗΒΕ, ἰῃ ΗἾΔΒΚΕ : ΤῊΘ ἪΠ016 116 οὗἁἩ ἃ σοηυίηο ΟὮγὶβ- 
ἐἰδῃ ρΌΘΘ ΟἹ ΘΟΠΕΪΏΌΔΙΪΥ ἰῃ ργάγοσ, Εὸγ, ἱπουρῇ Π6 
ἴθ ποῖ ΘΟΠΒΙΔΗΓΠΥ τηονίηρ Ὠἷβ Ἰρ8 ΟΥ του νην 
ποτὰβ, γοῖ ὑπ 6 Βοαγί, 1κ6 [06 ΔΙΊΟΓΥ δηᾶ Βοατγὶ ἴῃ [6 
ὈΟΑΥ͂, 068 ΟἹ Ὀοδιίϊηρ, ὉΠΟΘΑΒΙΠΡῚΥ τὶ βῖμῆδ, δηὰ 
10}6 τηοτθ ὑπαὶ ὈΪΟΒ, νοχαϊίοη, απὰ ἀἰβίτοθθ ὈδοοτΘ 
ΒΟΥΘΙῸΪΥ δον δηὰ υτχοηΐ, πὴ δὸ στμοῦ [16 
δτοαῖοῦ ἴοόγοο ἀοοβ (ἢ ἷ8 βίρῃϊηρ δῃηὰ ὑγαγίηρ Ῥγοοθοᾶ, 
ΘΥΘΠ ΟΥΆΪ]Υ, 80 (μδὺ γοὺ ΟΔῈ 88 {116 πὰ ἃ ΟἸτἰειΐδῃ 
ἩΪΙΒΟουΐ ῬΓΑΥΟΣ 88 ἃ ᾿ἰνίηρσ τὴδὰ ΜΠ ΠουΣ ἃ ΡυΪ86, 
ὙΓΠ]Οἷι βίδη 8 ΠΘΥΘΡ 5111}, ἐπουρὶ (86 τηδὴ ἷ8 β] θθρίῃηρ 
ὉΓ ἀοΐπρ' Βοπηιοι εἷς οἶδα, δὰ Πο 8 ποῖ ἀνάσα οὗ ἰϊ.-Ὁ 

4 [Τοῦτο γὰρ χάρις, κιτιλ.--͵αὦ. 1} 

Ἀιεσεπ: 70 ΡΓΑΥ πίποῦυϊ στονίηρ ἩΟΔΥΤΥ, τι οῦὲ 
γ  ο]ἀΐηρς ἴο Ηἰπάγαμοοθ, ὶ δου ἀοδρμαϊγηρ οὗ [86 
βαϊνδίιοη οἵ ἀοά, 18 (0 ΡῥγΔΥ Ὑίϊπουΐ οοαϑίηρ. ΑΝ 
ΒαγϊηρΒ οὗ Ξογρίαγο τηυβδὺὶ Ὀ6 γρἀυοσοα [0 ργδοῦοθ 4150 
ἴῃ ἰῃας ϑρίγιε ΟΥ̓ ποτ ΠΟΥ͂ ογ υἱϊοΓοὰ : ὉΠῸΟΥ 
ὙὮΟΒΘ ΔΌΒΡΙΟοΒ ἨΔ ΠΟΥ͂ΘΡ (Δ Κ6 αἷπὶ ἴ00 ΠΙρὮ, ΠΟΓ ἴ8 
ΔΗΥ͂ ἱπάαυϊροποα αἴνοῃ ἴοὸ ἴ86 Β᾽υρρ Ἴδη η0858 οὗἨ [80 
Βοεἶι.--Ἰ θη γοὰ ἀο ποὲ δὲ ὁὔοο σϑοοῖτο [86 ἰὴ 
Ργαγοὰ ἔου, ἀο μοὶ ᾿ἱδογείοσο ρῖνθ οὐδοῦ; δο]ὰ οἱ 
(Εοιι. χὶϊ. 12).---Βενῖ, Βὶδ. ; ῬΟῸΥ ρτοδὶ πἰηάγαησοθ 
10 ῬΓΆΥΟΓ : 1. ἴοο τηυοῖ ουνναγὰ Ὀυδβίηθβθ Ὁποοῖω- 
τηδηᾶοα Ὀγ αοὰ: 23. ἴοο 11|}16 δυσάυΐηρ οὗ [86 ὈΟὰΥ - 
8. ἴοο 1016 ὈΥΐνϑον ; 4. ἴ00 γτοδί 810} 1} 685.---- 77 
δαγῖε: ἢ ἰοὺ πουϊάδι ποὺ οὐδ86 ἴο ὈΓΑΥ͂, Οὐδ ποὶ 
1ὸ ἀοβῖτο Τθ6 ἔδσυοσ οἵ Ἰονα 18 ἴῃ 6 ΟΥΥ οἵ [86 Ὠρασῖ, 
ΑΥΟΒΤΙΧΕ, 88 αὐοϊοα ὈΥ ἮΥ ΟΚΌΒΎΓΟΒΤΗ : ΟΟὨΠ ΠΟΌΒ 
οβῖγα ἴ8 οοηϊ πθουϑ Ῥγάγοσ. [Π γΟᾺ οοδ886 ἴο ἀξεῖτο, 

ΥΟῸ ἃσγὸ ἀυμῦ, γοὰ ἤᾶνο οοδβοὰ 10 ὑγϑγν.---τ. 1,.-- 
Κύκρια (π ἴ6 ᾿γχγαλγωησόη ἂπὶ Αγαηζεη- ὑπᾶ 
ϑιογδεδείδε, Ρ. 218) ἀοαβ8 ποῦ 4]1]οἷν [Π}6 νδ ἱν οὗ [86 
οομρ]αἰηΐ ; 7] εαπποί Ῥγαῦ ; 88 γοι Παῦϑ οοτρ]αἰ θὰ 
(ἢπ8 10 ἃ ΙΩΔΏ, ΣΟῸ ΟΔ} σὲ 88 σοΥίϑ. Π]Υ Εἰσἢ ἰὸ 
Οοά, δηὰ βαῦ: Ἅἰα8, Ο Θοά, 1 εαπὶ πο ἰοη σεῦ Ῥγαν 7 
δα 80 γοὺ 8ΓΘ ΔΙΡΟΔΟΥ οπρηροὰ ἴπ ὈΓΑΥΟΓ.---ἰβ66 ἵνο 
ΒΟΓΙΏΟΏΒ ΟΥ̓ ΒΑΒΒΟῪ Οἡ (δ᾽8 γΟΓΒ6,--ὐ', 1,. 

Ὑ. 18, Ὑὰῖ τηλῃ 18 ΟΣ ὑπι μα Κ} ἰο Οοὰ, ἴο 
πΐοπιὶ ἐΠ6 ΥἱὨ ΘΟΙΒΙ,688 οὗ ΟἸτῖδὲ δπὰ [86 Βορε οὗ 
οἴογῃαὶ 116 ἀγὸ ποῖ ΟΥ̓ Β0Ὸ χη ἢ σΟηβοάσυοηςο, {πὶ Πα 
ΘΔ} τοὐοΐςα 1 ὑ86 τηϊάδὺ οὗὁἩ ξοττοῦγ, ΤὨδηκερὶ νηρ 15 
ἃ Ὀγΐα]6 ΟὮ ΟἿΓ ἀοβίγοθ, ὮΝ ὅγὸ ἰπἀοοὰ ροττηϊτοὰ 
ἴ0 ΡΓΔΥ͂ ΘΔΣΏΘΒΙΪΥ, γαῖ 80 {Ππ|λὲ ΘΟ Β Ὑ1 6 ἀφδσοῦ ἰὸ 
8 ἸΏ8η ΟἿΥ ΟἾ.---ΕἸΞΣΟΕΕ : Θὴ6 δΒηἀβ δἰ παγ8 οὐοδ- 
βίου ἴον ἰμδη Καρίνίηρ, τΠ θη τὸ ἸΟΔτ ἴὸ υπαογϑιβνα 
ΠΟῪ δὐοὸῃ ἰδαΐ ὙΠΟ ΒΟΘΙῺΒ δάψοσβο ἷβ ἴῃτι8 πὴ }}} 
ἈΓΓΔΏΜΟΩ ΤῸΣ ἐπα ἀῈ 6] Πρ οὗἨ [86 Βοβῇ δηὰ 1.8 αἷβρο- 
βἰοη, δηὰ [0 [86 το] οὗἨ 1ἴῃ6 ϑρί γὶϊ,--Βενὶ, ΒΙ1δ.: 
ΤΙΘ Ὀεβὺ {πδ κερί νὴ 8 Ἔχργοδβοὰ ἴῃ ΟὈθαΐΘΏςΘ, 50 
[μα τὸ δραΐη ργεϑοηΐ (0 Ἠΐτῃ 811 (Παὶ γὸ δύ γὸ- 
οεἰνοά ἔγοτῃ Ηΐπη.--- ΟἩ ΒΎΒΟΒΤΟΜ : δϑὶ ἰοὺ βυδετοὰ 
8016 60]} τσ Ὁ ΠΥ, 1Γ τὔοὰ ἀοβὲ 80 οὔοοβο, 
ἴβογ 8. ποϊιΐηρ 6} πῃ ἢ, Οἷνο ἀοἀἂ ἰμδηῖκα, δι ἃ 
16 ἰδ 8 οἰδηροὰ ἱπίο ἃ Ὀϊοββίηρ ὙΠῸ Οππυξοϑ- 
ΤῸΝ ἴδ νὰ8 δὴ αχίοιω: 72676 ; δμί οπε οαἰαγιῖῖν, δὲ, 
Απᾶ ΔἴἿΕΡ ΤΩΔΗΥ͂ ΒΟΙΤΟΝΒ π6 ἀἰοὰ πὴ} 106 ποτγὰϑ : 
Οοα ὁὲ ργαϊδο 707 ευεγγίλίηρ [δόξα τῷ Θεῷ 
πάντων ἕνεκεν.) --ἴο [Π6 ΤΠ ΚΗ] ἔποτο 8 θυ ον ἵπη» 
ρατίοα δὴ ἱβόγθαβ οἱ Ὀϊοβδίηρ, ΓΒ. 1. 28.5 [Α Ὀεδυ- 
εἶδ! Ὠγίθα οἡ 1818 γοῦθο ὮΥ Μγβ. Μετὰ Ηεύβϑεῃ, 866 
ἴῆ ΒΟΗΔΕΕ Β Θεέγπαπ Ἡγηιη- Βοοῖ, ῬὨΪδά, 1869, 
Νο. 80.] 

γυ..16-18. ΞΤΟΟΚΜΕΥΡΕ: ἴῃ ἩΠδΐ ἩΔῪ ΤῊΔῪ τ 
αἰἰαΐη ἴοὸ {πὸ ΔΌΪΠ}0}7 οΟΥὨ σοταρΙ τηρ τ τὰ [86 ΒυΣΙ ΠΟ ΠΒ 
ἴο 6 αἸτγγαυβ ἰουδ } Τῇ Ὑ]|] οὗ ἀοὰ 8 ὅτβι οἵἁ 8]}, 
ἐμαὶ ἴθου ἴοο Βῃουϊἀβὶ Ὀ6 ἴῃ ΟἸγϑι, ΤΏΘΗ [ιαδὶ ἴοα 
Θοὰ ἔον τὴν ΕδίθοΥ , (Π68 8 {ΠΥ Ὑ80]6 16 ἰη αοὰ 
δαῃὰ πίῖῃ αοὰ, τῆ ἃ Βοασὶ δαὶ ΟΥΘΡ ὈΥΔΥΘ, [πδὶ ἰβ, 
ἷ8 ονὸν αἰτοοίοα ἰονασὰ Θοὰ, ἸΤΏρη δε ἰδοὺ Ἰογίυ 
πῃ Οοὰ (ΡκΆ. Ἰχχὶ. 2δ δαα.), ἰβουῇ ποῖ δἰ γαυβ τὶ» 
ὑρμΐηρς αἱουά. ὝΥΒΘΩ ἰπ [Π6 ὙΟΙΥ͂ ἀορί!β οὗ [86 
801} ἰβ ἃ 8.1}} Ὁητθοοῦς θα σοῃβοίθηοθ, ὩῸ ΤηΔῃ ΟΔᾺ 
Ὀ6 ἰγῸ ρἷαὰ  Ὀυΐϊ Ἰοὺ [86 ροδοθ οἵ αοἂ ἀντο}} ἴῃ {ΠῸ 
Ποατὶ 8 ἀθρί!8, δῃὰ ᾿ξ ἷϑ Ῥοββί"]8 ἴον 866, 88 ἃ οἰ ]ὰ 
οἵ Οοἄ, ἰο ΘΟΡ 48 ἰἤ ἴῆου πορῦ ποῦ---ἰο Ὀ6 Βοττοῦ- 
ἴω], δηὰ γεῖ αἴνγαγβ τσοὐοϊοίηρ. 2. Βυΐ ΒΟΥ 8}18}} νγθ 
αἰἰαΐη ἰο 1π|8 Βατα δὰ οοπδίαπῇ οοτησηυπίοη {ὨΓΟΌΡὮ 
Ομ γίδε πίῃ αοα ἢ ΤΉΘΓΘ ΓΘ ΥΘΓΥ͂ ΤΩΔΏΥ ἱπἰοΙΤῸΡ- 
ἐΐοιβ ἐἰο ἴδ οουγϑο οὗἨ ΟἿΣ ὈΓΑΥΘΓΒ; ὈΪΘΑΒΌΓΕ δηὰ βοῦ- 

Φ [Δοοοσάϊπς ἰο ΤΟ ΤΗΕΒ᾽ 5 τοταΐοι : " ῬΡεΥ ὥΧΝΑ οχετί, 
νυ τυγείκεὶ τοῖον ; πὰ ἀκα ἐξὶ ἀδΥ Ἤρερ, ἀαεὲ Ἰοὴὶ ἔλιπε εεῖρε αϑ 
Ἡεὶΐ Θοί(ες:.""--. 1..} 



ΟΒΑΡΤΈΕᾺΒ Υ͂. 192-94. 10ὶ 

τὸ δηά υ8 οἴδα ὑπρτορατοά, ΝΟΥ οσϑῃ {ἰδ τουδὶ 
ἰποῖῖθ 08 (0 ὈΓΘΥΟΙ, δηὰ αἷβὸ ἴο ᾿ῃαηκερσίνίηρ. [1 
δ8.}} ἀρ 40 ]6 ἰο ρῖνο ὑμδηκ8 707 νου ρσ, γγὸ ΤὩΔΥ 
ΒΟνΟΓΏ61689 ἐπ 81} (Βίΐηρθ, δἱ ἰϑαδὲ ἔῸΓ [6 Θαγ ον 
Ὀϊοββίησβ δυο τοοοϊνοα ; ποῖ 88 ἰΐ 4}} [ῃδὺ γγὰ8 ἴὸ 
ζ0 ἴον ποιϊιϊησ: [1] πὸ Ἰδαγῃ 4180 ἴο ρῖνϑ (Ὡπη ΚΒ 
δΥΘΏ ῸΥ οἰαϑβοιηθηὶ ἰβοῖϊ, Βυΐ Θϑροοία!]ν 18 {δῖ 
πΌΟ Οσά ἴῃ ΟὨγϑὲ ἢδ8 ἀοηθ ἴῃ ἴῃ 66, πΟΓΠΥ οὗἁὨ [6 
ἰοΐίοβε ργαῖϊϑο. 7ο ὃ6 51}}} ἀηοογιδίη 88 [0 οὖὖῦ ρτᾶ- 
εἰουβ διδίο 18 ἃ βοαγί.γου Ὁ]6, ΒοΓῸν ἴἤδη 8}} ϑυ οσίηρ, 
 Βοσοαϑ ἰ0 ὃδνο ουηα ΤΩΘΓΟΥ͂ πλαῖζ68 ἰΘΙΏΡΟΓΑΙ 84116- 
ἤουϑ ἰίσῃς, Ἧ͵6 Ῥογοοῖγθ αἷδὸ ΟΝ [{{{|6 βδ] υἵδγῃ 
πουϊὰ Ὀδ ἃ ἔπι οὗἨ υπηάϊδιυγοα ρῥγοβροῦν, ἴῃ ἡ Ὡ]οἢ 
186 Ὠρατὲ πουϊὰ Ὀδοομα οοτειρίοα δπὰ ΟΥ̓ΟΡ ΤΔΟΓῸ 

Νοῖ Ε{}} δα ἀπά ἰμβυτα ον 6 ΟἿ ὈΘμΐπα 
8, 11} οὖν πίιοΐα 10 θ6 ογνουϊδοιϊησ ἀσνοίοη δηὰ 
δτοοάγ. 

ὈΠΡΌΘΆΪ.Ό]6 ͵0γ.-“Οορ. Ῥᾶσι, ἀὐκβηαβητΒ Ἡγιηη, 
Αἰεὶ δὸ ἐγαινγὶσ, πἰολέ δὸ δεν, δα. 

ν, 19. ΞτΆμενΝ : ΤῸ ΗοΙΪΥ ἔρις ἰπ 5 ρτὰ- 
εἷουϑ ποτκίηχϑ ἰδ αυσποιοα ὈΥ͂ (86 ῥίουβ δραίηϑὶ ἐμοῦ 
ὙΠΙΕι ᾿τηγουρὶ σΔγο  ΘΘ5η 6588, 80 πα [6 Ἰίσῃξ οἵ ἸΟΥ͂ ἀηὰ 
δἰσοησίῃ ἀροϊηθ8. ἴῃ ὑμοπὶ, δη ΠΟΥ͂ μᾶνὸ ἰ0 τοίη ]6 
ξ πιὰ διάθηως βἰφἂβ: Ὀὰὺ [06 ὑπροα Υ ΒΌρργοβ8 (ἢ 6 
ἩοΙγ ϑρίτι 8. ἱκποοϊκίησ ὈΥ τηίοῃ γοβίβίδηςθ.--- Βεγί. 
Βιὶδ. : ΟἾΘΟΚ (Π6 ρονγον οὗ [6 ρί γὶδ ποῖον 'ῃ γουγ- 
βοῖνοβ ποὺ ἰῃ οἴμοιβ. ΒΥ αἰβδθὶραϊίοη αδἰποηρβὲ νϑηΐ- 
68 πα ᾳφυοησὰ ἰμ6 ϑρίγίς ἴῃ οὐγβοῖνοθ, ὁ βῃουϊὰ 
ΔἰΤΔγ8 τοϑϊβὶ Ουγϑοῖ γ6 8 γαῖθον Δ ΟἸΠΟΓΒ.---ΕἸΚΟΕΕ: 
ἴῃ (ἶσα οὗ (6 ϑρίτίς νὸ ἀο ποῖ δχϑγοῖϑθ 85. τω 
ΓΟΑΘΟΠΔΌΪΟΠΘΞΘ 88 ἴῃ ἴΠ6 Δ αἰγΒ οὗὨ οἷν!] 16, ΠΟΤ 6 
Κηον ΒΟΥ ἴὸ ἵστη ἰο α86 (6 σὶ 8 δηὰ ἰπί} Προ 
οἵ ον τῇ οἰείζοη : τ 115ὺ ἴῃ δρὶ ταδὶ τΐηρθ, οἢ 86- 
οουηὶ οὗ (6 Δρργομβοηάθϑα δῦυϑο, 6 αἰζθιηρὺ δῇ υὐΐον 
οχιησίίοη.---,οΟΝ ἀκπίάση : Οπθ τηαΐῃ σᾶιβ6 ΟΥ̓ [86 
ἀφο οἵ οὖν Ομυτγοὶ ἰ8, ὑπαὶ [π6 δοιν ν οὐὗὁἨ (ῃ6 ἰΑ[{γ, 
6 πμληϊ(οδἰδοῃ οὗ 1860 ρἰ δ νουο ιβαίοα ἰο {θὰ ἔογ 
(δὲ οοἴμαλοη δἀναπίασο, [898 Ὧ0 γοριΐαῦ ϑρῆογο οὗ 
οροτγαιίοη (οοιρ. 1 ον. χὶν.. τ Ἴοτο (86 116 18 σ0η- 
υδοϊοὰ δηὰ υἱἐπογοα, 

Υ. 20. Ηκύβχεξβ : Ῥγορἤῃοϑνίπρθ αἴὸ, β γον 
δρολικίησ, οοηδίἀοτοά ὈΥ 86 (ἸἨγίβϑιίδη ; 116 8 ποῖ ἃ 
δοορίίς, ποῦ δὴ ππθβϊϊονοσς, θας ποἰτμον '8. Β6 σγϑᾶυ- 
ἰους---ῬΓΟρ οῖ8. Θρροᾶν δυϑὴ ἃἱοηρ Τὶ ἴΠ|6 ττι 6 ἢ 
ψογὰ - ΟἹΪΥ ποῖ ἐπ ορροεδίδοπ ἴο ἰϊ : [ΏΘΥ͂ ΓΘ ΓΑίΠον 
ὅοθε ἐπ ποτα 6 σορὰ ὈΘΟΟΠΊ68 ᾿ἰνίπρ, αὐ ὰ ἰΠγουρὮ 
ἰδοίὰ αἷϑὸο ἔου οἴμοτβ, Τὴ Βοίοστηοθ ποῦ ἴἰ6 
Ριορμοὶδ οὗ ἐποῖγ ΘΘΏ ΟΣΥ ; ΡΕΝΕΕ ΟὯ6 ΟὗὁὨ [Π086 οὗ 
(86 σδηζΓΥ ἰπαὶ (ΟἸἸοποα. Νοῦν νὰϑ (6 το πδηϊηρ 
ἰο ἴθοτι δἷϑο (ἰ 6 δίδιωρ οὗ (6 παϊγοὰ ποἢ ἸΏΘΥ παὰ 
(0 ἐπάπτο (Μαιί, τ. 11, 12).----Βενῖ, Βἰδ. : Ὑ|ε βὈουά 
ἀμγ τοραγαὰ [μ6 πηᾶππορ ἴῃ Ἡ]ιϊοῖ αοα τοσκ8 ποη- 
ἀτουθγ ουθὴ ἴῃ πουΐοοϑ, δηὰ ρὶνο [86 βΊΟΓΥ ἴο Ηΐμ 
αεἰυδο. 

(05. νυ, 16-20 Βιβῦορ ΒΚΥΕΒΙΡΟΝ δα9 σία 
Νοίοα, δηὰ ἃ ϑδγιωοῃ ΟὨ Υυ. 18.--ῳ00. 10. 

Υ. 21. Ζπικαιι: ἔγουσ αἷΐ ἰλίπσε; δαὶ Ὠο] 48 
ξοοὰ οἵ (μΐηρβ [αὶ ἀτὸ 6ι}}} ἀου δι}, δηα τοβροοίίηρ, 
πιο (86 ἰυάφταθης 18 61}}} ηδοι ]οα--- Βεγὶ, ΜΒ δ. : 
Ιν ἰθΘ οὔα (ἴῃ, ἴο ῬγοΥΘ ; δποίμος, ἰο ἀθϑίγου. ΕῸΓ 
ἔνα {π2] (ποτ 9 ποοάδοὰ (6 ϑρίγί! οὗ αοἕ, δὰ δ 
Μυσηδῖο τοϊηὰ, (μδὲ Μ}1} Ὀδηὰ δηὰ ὕον..-- Βαίθυον 
ΒΟΥ͂ΟΙΕΥ ριοβθο 8 ̓[86] 18 ἴο Ὀ6 ρτγονυϑὰ ὈΥ͂ (ἢ8 Δἰγοδαγ 
διι(μοη ἰςαιοὰ Ἰ,;͵ 76 δῖο τοαυϊγοὰ ἰοὸ ἀϊδβοθσῃ, 
Βοῖ ΟὨ]Υ υαροίῆν ἀρίτϊιι θυ Κα νῖβο πυμηδη δά ΐχ- 
ὅετοβ σἰξἢ ἐπα ἰγταϊ, [)ὲ ἃτὸ ἴο δον ομγδοίυεδ ἰὸ 
δ ργογϑὰ Ὁγ (6 ϑρί τίς οὗ αοά (ῬΒ. ὀχχχῖχ)ϑ, Ηυ- 
Ῥηλῃ τοῦϑοῦ ἰπάχοθ αἰ δυο ἰη αἰ δγοης ἰηάίν! ἀυ- 
αἷδ 80 ἰοῃ 88 Ὑ6 ἃγὸ πηρ] κ᾽ θπηοὰ (1 Οον. ἱϊ. 14); 
Ὡς ἀρβοήος Θσδογιδιίοῃ ἰ8 ἀϊγθοίθα ἰο βυοὶ 88 

ἀο [Π0 Αροϑι168 τθοοηπηθηὰ ἢ Αηὰ ΠΟῪ ουπίοτηρί» 
ὉΪ6 ἴῃ ὑμοῖγ Υἱοῦ 18. Δ ὈΪηὰ δηὰ ἱπρ!οἱῦ (Αἰ εἢ |-τ 
ὙΑΤΕΒΙΑΝΡΒ ϑΟΓΠΊΟΩ Οἡ (δΐ8 τοῦθ: 1. Οὐγο δηά 
αἰδογϑίΐοη ἴῃ ολοοδίηρ ; 11, ΕἸἰγτηποθβ δηὰ βἰθδαΐῃθ8ς 
ἴῃ γείαἱπέηρ.---ὦ, 1,1 

ν. 22, Ρέγιρι ἱνδα δὶ οἱ γαϊεὶ. ---ΠΕΙΡπι ΒΕπα 
ΟΛΤΈΘΗΙΒΝ, Ομοπί, 114: (76. βου!) σπίτι δαγηοδὶ 
ῬύΓΡΟΘΘ Ὀορίῃ τὸ ᾿ἶνο, ποῖ ΟἿ]Υ δοιογάϊηρ ἴ0 ΒΟΠΊΘ, 
θαυῦ 41}, 1ῃ6 δοτμτηδηἀιηοηῖβ οὐὗὨἨ ἀοὰ,--- Θ.ἸΟΟΚΜΕΥΣπ: 
ϑμυη ΟἹ] ΟΥὗἮἨ Ἔν γῪ Κἰηά, ουθὴ ἤδη ἰθοσο ἰ8 ΠῸ ἴῃ» 
ἰδ οι οὗἁὨ δου]; ψβθὴ ἴδ ἷβ ποῦ ἃ 116, θὰ δὴ οετοῦ : 
Θϑθη πο ἷἰξ 'β ἰουπά ἴῃ δὴ οὐιθτνῖβα ψν6}1-Θ Πρ 
ΘῃΘ(, τοβρθοίβθ]6, Ὀοϊονοὰ ρούβοη: ουοὴ ψμθη ἰδ ἰ8 
Ῥτοροδβθὰ ἰπ οοῃηροίίοη πίῃ πραὶ ἰ8 ἔτ δηὰ μοοὰ: 
οσθῃ 6 ἰδ [88 τη ςἢ ἐπαῦ 18 ρ᾽δυβὶὉ]6 δὰ αἰἰγαοῖ- 
ἷνο, Ὑδαίονον οομβίοίβ τι ἰμ6 ποτὰ οἵ Θοὰ ἰδ 
οὗ οὙἹ], Ἰοὺ [0 ΒΘθῖὴ ὭΘΥΟΓ 80 ΟὈνΪΟὐΒ, 

Υ͂. 28, ,ΊΒους ρθδοθ ἼῸ δαποι βοδίϊου [ὉἨλπ- 
νοσκ : αοὰ ἴ8 βΆγβὶ (Π6 αοὰ οἵ ὑδαςο, Ὀοΐοτο Ηὀθ ὃὉθ 
ἴῃ6 αοἂ οὗὁἉ βαηποιἐβοαλίίοη, --ὦ, εὴ, ΪΠουΐ βαηοιβοα- 
[ἴοῃ ὯῸ Ρ6860.---ΕἸΕΘΕΠΝ: Μδ δὴ ἱπάοοα ἀο ποῖδι- 
ἱῃρ σίτου αοὰ ; Ὀὰϊ αοἀ α͵5ο π|}} ἀο ποιμίπρ υὶτ- 
ουΐ τη8η, δηὰ {μ6 ρῥγοοῦ οἵ .ἷβ8 οθδϑάϊθποθ δὲ οΟΥΥ 
βΒίορ.-Θ ΤΆ ΚΕ : Β]οβϑοα (ῃ6 πλη, ἴο μοι Θοά ἰΒ 8 
ἀοά οἵ ραδοθ ἴῃ ΟἸτἶϑι, δηὰ ποὶ ἃ αοἀ οὗἨὨ νβηρθαδῆοο 
οὖ οἵ Ομ γϑι,"--,ἼΚ..6ὸ αοὰ οὗἁ ροδοα ᾿δ8 ᾿βουρῇίϑ οὗἁ 
ΡΟδοα ἰοναγὰ υ5.---ΕἸΞΟΕΕ : Ῥόδοο τὶ Οοἀ 15 τὲ 
οὗ 4}1 ἔμ δἰοηοιηοηΐ, οβδοιοὰ οὰ ἴῃ σγοββ ΟΥ̓ 1:6 
Ὀϊοοὰ οὗ Φεδβυ8, δηὰ τοοοϊνρὰ ὉΥ ἃ8 ἴῃ ζαϊτθ, Βαὶ 
ΘΓ ἴπ0 ἰά68 18 811} Ὀτοδάθν, δηαὰ διηθγαοοβ ᾿ἰΚονἶθ9 
ον νυ ΐηρ ἩΠΟΓΘΌΥ͂ αοα ΠΟ]48 08 ἴῃ δβυθ]θοιίοι ἰο 
Ηϊτβοῖ, 8ο ἐμαὶ 411 βιγίνίηρ δὰ οαν!]]ηρ δραϊηδὶ 
Οοὰ οοαβεδ, δηὰ ὁ [ἢ 0 ΘΟΠ ΓΑΥΥ͂ ΘΥοΓΥΓΐηρ ἴῃ τυδῃ 
ΒΕ Πλἰ (8. 186] οΟὨ ΘΠ ΘαΪΥ ὑπᾶονρ αοά, ρᾳβ868 υπᾶοὺ 
[ῃὴ6 ΘΑΘΥ͂ γόκθ οὗ ΟἸἩγίβί, ἰΒ Κορὲ ΌὉῚ αὶ Ἵομβϑογίαϊ δὰ 
ΜΕ Πρ βρ᾽ τἰῦ ἰο ἃ ἰογίυ] 116 δοοουαϊηρ ἐο (86 πὶ]} οὗ 
ἀοά, πὰ 80 ρϑᾶθο ὙΠῊ αοὰ ἀπά ἰῃ αοὰ τοῖο ἴῃ (}6 
δραγί, Τιΐθ ἀοὰ οὗἁὨ ρΡθδοο, ἀγανίηρ 8 ἴἢυ8 οπίίγοὶν 
ἰο Ηἰπιβοὶί, ὉΥ (806 ὙΘΥΥ͂ ΒΑΠῚ6 Π688Β ΒΑποί 68. 08. 
ΕῸΡ ἀὟἹῪ οὺν βαποιβοδιίοι 8 ἴθ πὶ] ἀπὰ οοη- 
ἰθηἰθα βυστοηάον ἰο αοὰ, ἰο ΠῚ ν|}] δηὰ βογνΐοθ, δπὰ 
οἰδανίηρ ἰο Ηΐπὶ ἔογονου.-- ἢ }8 σϑασῦΐγοϑ Οἢ οὖν δὰ 
Ραυτϑαΐ δηά οβοστὶ, Ὀὰὺ ἰη ἰ})6 βιγοηρίῃ ποι Οοά ἤν- 
πἶβθβ (ῬὨ]], 1Ϊ, 12 8ᾳ.). ἸΤΠΘΓΘΙΌΓΟ, ΠΟ ροδοθ σὰ 
βἷπ, ποὺ ουθὰ ὙΠῸ ΔΏΥ ἔδυογίιθ βἷπ : δηϊζἧγο βδποιῆοα- 
ἤοπ ἰ8 ἢπ6 αἷπι.- δον, Βὶδ. : ΒΥ μὲ 1411] τὸ δγθ 
ὙΒΠΟἾΥ οοττυρίοα ; [Π6 Βαποι [γἱηρ Ῥγοοθδβ που]ὰ 
ἴδ ροβϑοβϑίοῃ οὗ 8 ὙΠΟΪγ. ῬΓΟΘΟΏΠΥ ἨΔ 816 
αἰγαϊὰ {Ππαὺ γὸ ἸΩΔῪΥ͂ ὈΘΟΟΙΏ6 ἴ00 ἢΟ]Υ.---ἰ ΒΊΒΠορ ἯΥ 11.» 
ΒΟΝ : δρίγἕβ, δοιὶ, δοάν. ΑἸ] [π686 αν ὑθδπ ἀεβ]οά, 
δηὰ 41} τηυδβὲ Ὀ6 τεζθῃογαιβα.-τὖ, 1. 

Υ. 24. ΒενΝΟΣι, : [πὶ 1η18. Ὀτί6 8 σογὰ 'β σοηἰαἰηοὰ 
(86 δβυπὶ οὗἁ 8}} οοῃϑοϊαίΐοη..--- Βεγῖ, Βὶδ. : ὙῈ τουδὶ 
ποῖ ταβὺ ἴῃ (ἢ6 Ὀοβί οὗἨ γι ]οβ, Ὀυΐ Ἰνοίακα Οὐγβοῖνοβ ἴο 
αοά Ηϊπιβο!ς, Οἰμογσΐβο δὴ ἰὰο]δίσυ στονβ ουἱ οὗ 
(86 τυ Ϊ68. 

ΑΟΘΗΑΝ : αοἃ ποῦ ΟὨΪΥ͂ ΒΡοΑΚβ, αὶ Μ1}} ἀο. 
1 Ηἰπὶ πορὰβ διὸ πόύορ αἰκ)οποὰ ἔγοπλ ἀθϑᾶβ, 
ΠΟΡ Ὀτοσηἶβ68 ἴγομ ἰμαὶν ρογίοσιωδηοο.---ὖ. [2 

γν. 28, 24, Ξτοσκμευξκε: Ετοτὰ ἔδ6 Αροβεϊθϑ 
θοποάϊοἴίομ, 88 θασγηῃοδί 88 ἴΐ β σομπηξοτιϊηρ, ἯΓ6. ΤΩΔΥ͂ 
8060 [Βδὺ [Π6 ἀυοβίϊοη ΘΟΠΟΘΓΏΒ ἃ ἱπογουρἢ βαηοι βοδ- 
(ἴοῃ : 1. Ὑαὶ ἰ8 (5 Νοῖ 6 δυρογῆοίαϊ ἐγδηβίογιδ.- 
(ἰοὴ Βαρο δηὰ ἔῃογο, ὈυΣ ἃ σεπουδίοῃ οὗ οὐγ οπεΐτο 
πδίυγο: 23, ΤΥ ἴ8 ἰὑ 8ὸ ΒΙΖΗ͂ ΠΟΟΟΒΘΑΓΥ ἢ Βδοδιβθ 
μαὺ ν}} Ὅθ (86 βυδ]θοὶ οὗὨ ἱπαυΐνυ δὰ ἰαρταθηξ οἡ 

Ῥ [Τἔ 18 ἃ 611}]} τῆοτο βοτίουιβ ἐπουρῆξ, ἰδὲ δα ἐπα σοᾶ οἵ 
σοΏροΘΏ06, ΠΟ 1056 ἐπα 5 ἦηο ΟΘοά οὗ βἰοοὰ ἰη εἰ (Δ ἢ), ΟἸ σι σὲ; Φοῖισ ν. 22; Αοίβ χτὶϊ, 81; Βον. ᾿μμμεν ΚΥῊΝ .Ξ 

[Βεχβον : ἯΠδι ἃ εἱοσίου ἔγθοάοιρ οὗ ἱμουρᾷὲὶ 5.1, 



[0ὼ 

106 ἄαγ οἵ ἰαάρστηοοῦ δηἀ ἀροϊβίοη οὗἨ οὐν οἰθγηδὶ 
ἀοβύηγ : 8. ΗΟ ἴ5 ἰδ ροβϑίθϊ6 2 Νοὶ ἷπ οὔῦ ΟἾὟῃ 
ΒίΓΟΡΊ ; ΠΟΡ 86 Ἧ6 γοίογγθα [0 ΟΌΣΒΟΙ ΟΒ, ΠΟΓΟ 
Βθου α Βηἃ ΟὨΪΥ τ οδ688 απ οοττυρίίΐοη, Ὀὰὲ το 180 
βιοδα  αϑὶ, ρσγδοίουβ Ὑ7}}}, δηὰ [0 ὑβουρη δ οὗὨ ῥθδοο, 
οὗ ΑἸπιΐσῃι Οοὰ.---[ἸΚΈΧ  ῦβ, ἴῃ ΥΟΚΟΒΎΓΟΕΤΗ : 

ΕἸΒΒΤ ΕΡΙΞΤΙΕ ΟἹ ΡΑΌΪ, ΤῸ ΤΗΕ ΤΗΒΘΒΑΓΟΝΊΑΝΗ. 
᾿ἀμπαλρυνανω, σας ταανοηςν 

ὙΠαὺ στοϑβοι δὰ {π6 ΑΡροβίϊο ἴο ῬΤΑΥ ἴῸΣ ἃ ρογίδοϊ 
Ῥγοβογναίίοη οὗ [ποθ οἱοηθηΐθ (βοὺ, Ὀοάγ, δηὰ 
ΒΡ᾿ΓΙ1), ὉΏ]658 Β6 ΚΩΘῊ ἴΠ6 σϑυῃΐοη οἵ 8}} ἰἴγθο, δυὰ 
ἴδδι ὕπο 18. ΟΩ6 Ββαϊγδίϊου [Ὁ {116πὶ 4}}} ΤΉΘΥ ν}}} 
ὕε ἀω ΓΟ ργοϑοῃΐ 8}} ἴἄσθο Ὀ]Δτλ6 1688 ἴο ἀοἀ.-- 

γ. 

Οὐποϊαβίοη οὗὨ 186 ἘΡ͵8.16 τι Βαϊαίαίίου δᾶ Βοηϑᾶϊοιοη, 

σπ. Υ. 32ὅ--28. 

95, 26, 2] ΒΙΘΙΓΘΏ, ῬΓΘΥ͂ [ῸΓ τ8. ατοοῦ 81] 116 Ὀγοίθσοη ὙΠῸ 84. ΒΟΙ͂ Κι885. 1 
οματρθ [8 }.τ0} γοὰ ὈΥ [86 Τιογᾶ, μᾶὺ 1818 [{88, τήν] Θρίθ:]16 θῸ τοδά πηΐο 81] 

28 {86 ΠΟΙΥ ἦ Ὀγοΐμγοπ, Τὴ στδοθ οὗ ον μοτὰ Φ6δὰ8β ΟΒτιβῦ δ στ γου. Απιοη.ἢ 

ΡΥ 27.--.᾿Αδὄ. Β. Ὁ.1 ἘΠ ἐνορκίζω [υπὰἃ ΠΟΤ ΟΤΘ εἾε6}; Β΄. δηὰἃ τποδὲ οἰβότα, ὀρκίζω, πο ἢ ̓5, ἐπι ἀϑοά, ΤΏΟΣΤΘ ΘΟΣΏσοσι 
ΣΧ [π ἐπ Νοῖν Τοπίδσησῃν ΓΝασὶς ν. 7; Αείδ χὶ 

ΤΑΟΤΟΙ͂Υ ἃ ΟΟΥΤΘΟΙΟΏ. [1 ΔΟΏΤΩΔΗΣ, 
Σἷοα χίνο ἔμὸ ζ.}}} ἴΌσοο οἵ ἴδ ΟΥ̓ροΙκς τοῦ 

διιὰ ἴῃ τηοκδέ οὗ ὁ ὙΟΓΆ ΣΟ. 

ἘΪΕΡΟΉΌΘΟΣ Ὀχποκοῖϑ ἰὲ ἴῃ δ15 νοσδίοσι.- - ὦ. 1..] 
Υ. 28.--ἀμήν αἱ ἴδ οἷοδο 18 ταπίΐηρ ἱπ Β. Ὁ). Ἐ. α. 

φαὐΐοτα σΟΠΘΣΘΙΥ οτοϊ ἰΐ ; Εἰρσοιθοὶ Ὀσαοκοίϑ...--(. 1.} 

ἘΧΈῈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

1, (Υ. 26.) Βχϑοίδσυϑθ, σαν ἴοσ τι (καὶ 
Β. Ὁ.}, 18. Ὁπδυ 840] 6 γραδ ἀνε ή ̓ηβογῖβϑ ἐῃ6 ἩΝῈ 
Ὀγδοϊκοίβ.-ὖι 1.1). ὙΠ6 οἱοδίηρ, τογὰβ ΔΓῸ ΘΟῃοἶβ6 
δηἀ Προεαγίγ, ἘΕἸἰγβί, Ὧ6 80] οἱἱ8 Ἰηϊογοοβδίοη ἰη ΘΒ ἢ 
οὗ δΪ8 δροβίοϊ!ς οδ  ηρ ; τπ|8 6 ΤΥΘαΌΘΠΗΠΥ ἀ008, [Δ Ὁ- 
ἱπρ' δίγθδβ Ὅροι ἦδ, δπὰ Βυμ Ὁ δυΐηρ ἴον 0 (2 ΤΊ 688, 
ἦ!!.. 1: Ἐομῃ. χυ, 80, Οὐ, ἱν. 8; Ἐρῆ. ΥἹἱ. 18, 19 : 
ῬΏ]6. 22) ΒΕΧΚΟΕΙ, ποῖοϑ ὑπαὺ ἰῇ 1Π6 ἘΡΐ81:16 τὸ 
τΠ6 ἀαἰαἰίδη5 δηὰ ἴῃ ἐδ ΕἾχβὶ ἴὸ [6 ΟΟτΥ ΠΕ] 8 Ὧ6 
ἀο68 ποῖ ἀο 80, ὈΘοδΌΒ6 Ἦἣ6 Μὰ ἰῇογο οοιῃροὶ θὰ ἰο 
δϊμοη ἢ 18 γοϑίοσβ τ ἢ (ΔΊ ΠΟΥΙΥ βουθυῖγ ἢ 

2. (Υ. 26.) Οτοοὶ 411 ἴ89 Ὀχοΐδσοι ἢ ἃ 
ΒΟΙ͂Υ ἰκίδα ; φίλημα, ἃ Ἰογο-οκου (Βοιῃ. χυΐ. 16; 
1 ΟοΥ. χνὶ. 20: 2 Οὐογ, χἰϊὶ, 19); φίλημα ἀγάπης 
(1 Ῥεὶϊ, ΤῸ: ἴῃ ἰῃ6 1ιδίϊη Ἐδίποτθ, δηὰ γοὶ Τοτ- 
10}}]}1}8η, οδομζμηη ὶς [δὶ ιν Ῥαοῖδ,---ὦ, 1,.], 
ΑἾ30 ΒΙΓΡΙΥ ραχ. ὙΠ6 Κἰδβθ, ἃ ζϑηθγδὶ σῃδιῖ οὗἉ βα]ὰ- 
ἰαϊΐομ, Οδροοΐα! ]γ ἴῃ (86 Εδδβὶ, τγὰϑ ὮΡΤΟ ἰο Ὀ6 Πα]- 
Ἰονοὰ 88 δὴ Ὄχργοβδδίοῃ οὗ Ὀγοί με ἴον, δηὰ οὗ {Π6 
ΘΟΙΏΓ,ΟΏ ἸΟΥ͂ ἴῃ ἰπ6 [οτὰ, [10 μαὰ 118 Ρ]8οθ ββροοΐδ!]ῦ 
ΔἴΟΥ ῬγΆυοῦ, δηὰ Ὀοΐογο ἰδ κίηρ ἴ[Π6 ΗΟΙ͂Υ βαρρον, ἄς. 
Ἀσοογαΐῃρς ἴο Τογυ Δ π 10 ττὰ8 οτηϊ ἰοὰ οἡ ἀοοῦ Ετὶ- 
δ  (οἢ δοοουηΐ οὗὁἨ [Π6 Κὶββ οὗ Φυ48). 1,δἴον 6οοὶθ- 
δἰΆΒΙΪΟΑΙ ΤῸ]65 {πὴ ἃ Υἱοῖν ῬΑ ΟὉ]ΑΥΪΥ ἰο ουϊιΐην ΟΗ͂ 
ΘΥΟΓΥ͂ Ῥγοίοχί ἴ0᾽ ὨοδίὮΘΏ σα απ. ηΐ68) ἱπίδιοὰ ἐπα 
ΘΏΪΥ τη ΔῃΟΌΪα Κ᾽ΒΒ ΠΏ 6, δὰ ὙΌΣΏΘΝ ἩΟΙΏΘΏ, ΤΠῸ 
ουδίοτη Τοιηδίηθα {1}} [06 τηϊὰϊα αρ68, δπὰ ἱΐ βι}}} 
Ῥγουδῖΐα ἰη {Π6 Εἰαδὲ αἱ Ἐδϑῖοῦ (οοτρ. Αὐσῦετι, Παπά- 
δωοὶλ ἀδν εἶν. Ανελᾶοϊ., ΤΠ. Ρ. 718 Βαᾳᾳ.). ἘΒοοδαβα ἴῃ 
[09 οἵμονρ Ῥδυϊπθ Ῥαββαροδ ἰὰ ἰβ βαϊὰ : ἀσπάσασϑε 
ἀλλήλους, Ὀπὸ ΠοΙῈ: τοὺς ἀδελφοὺς πάντας, Ὦτ 
Ὕετικ δηὰ ΟὔΚΕΜΑΝΝ ἰηΐοσς ἐμαὶ (6 Ἐρίδι16, τὸ - 

". 

Φ (σοι. 3 Οοσ. 1. 11; ῬΉ. 1. 10: ἩἨΌ. χῇὶ. 18.---Ὁ. 1,.} 
{ [ΒΕΝΟΚΙῚ, 8150 σοσζδῦῖτα ὑπαὶ (8159 Γεῦποοε ἐς τσ πρ 

Ἐκ πὶ 9 ἘΡἱδέ]98 ἰο Το απὰ Τίϊιδ, οἰἐπ ον 6- 
οαῦδο Ρβὺ] οὐάτοθεοαῦ ποτὰ 88 δίΒ ΒΟΏ8, ΟΥ ὈΘΟΔΏΒΟ ὃδ6 οοὐ]Ἱὰἃ 
δἰσοαὰγ οουκι οἱι Ὠδυζηρς ἐμοῖς ᾿πιοτοοβείοχι.---. 1... 

Τιοδβοιάοτί, ΑἸίοσα, ἘΠἸοοῖῖ οαἀἱϊὲ ἐνορκ.---ΝΙΘΑΣῚΥ 41} γοσαὶοοδ δῃὰ δοσϊωσηθηΐω» 
88 ἘΞ. Ὑ. ἀοοδ ἴῃ (8:0 Οδος ἰῃδίδῃοοδ, δ ἃ ΠΟΘ ἔπ [ἢ Τὰ 

ἘΨ, 27.--ἁγίοις 15 τ τττηρ ἐπ Β. Ὦ. Ἐ. Ῥ. Ο. απὰ ἴῃ 5ϊ:.. Ὠγίπιά πιαπι ; Ὀπ 8 Τουσπὰ ἴπ Α. Κ. 1,., 
6 ὕοἱΐο ἱβ ῬΡΓΟΡΘΡΪΥ τίσ ἰπ Βοϊ αἰ πρ,, τΒαὶ ἐξ παδ οταϊτοὐ κ8 ΟΠ ὉΠ Ό51|4] ἀπ ΔΡΡΆΓΣΟΠΙΙ 

διιρογδυουε, γδίπου ἰθδῃ ἰξ τὸ δὰ ἀοὰ ; 1ΐ ἰδ ἰοῃπὰ ω]60 δὲ Ἠοῦ. ἐϊ. 1. ἄορ, Αμυσὰ 

7 Ταοϑὲ οὗ (8ο δι δοσίτοθ Βᾶγο δ, δὰ δὸ Βῖῃ. [186 οτἰ ἴσα] 

οἶον Ὧ668], ῃ!ὰ {δ ΟΓΟΙΟΓΟ, ῬΟΓΏΔΡ9, ἔπ ἐῆ6 ργεδκοὶ!ξ 

η.--. 1..} 
Β:η. Σεοιηᾶ τπσητε, 

[1 ἰδ οτοϊιοὰ ὮΥ 1δοϊσοδσνι, ΤἼΒΟ 6: 

! φοἰγοᾶ δηᾶ χολὰ ἴῃ ῬΌΙ]α ὉΥ (6 ῥγτοπϊ ἀθηΐβ, γοαυΐγοϑ 
ἴῇοση, ἔγϑὶ οὐὗἁ δὶ], ἰο βαϊυϊθ δηὰ Κ᾽88 4}} ἐῆ8 Ὀγεῖ σε 
ἴπ ἴῃ6 ΑΡροβι]ο 8 παῖ. ΕἸἼΤΑΙΌ ΘΥΘΏ δϑϑοτίβ ἐπὶ νυν. 
25--27, ὈΟρΡΊΠηϊηρ 80 ΔΌΓΌΡΙΑΙΥ, ΓΘ Ρ]ΔΙΥ δα ἀοά Ὁγ 

ΓΡΡᾺᾺ] ἴῃ 818 ΟΝ πιδπα [Ὁ ἴ86 δυϊπιοηςοδιίοη οὗἩ [86 
ι ἰοῖτον, δοοοράϊης ἴο 3 ΤΏ 688. 11. 17 (1 Ῥυτβύδησο οὗὔ[ 
[Π6 Ὁπί 8 Ὁ]6 Ὠγροίποβῖ8, [πδ΄ ον ΕἸσεὶ ἘΡΙ8.16 πδ8 
ΤΑΙΠΟΡ ἴΠ6 ΒοΟΟὨά) ; δῃά ἐμαὶ (686 πογὰβ, δοοογὰ- 
ἱπρΎ, τπογὸ ἱπιοηἀ θὰ ται [Ὁ τ[06 ῥγοβί ἀθῃίβ - Τίπγο- 
ΤΥ πανΐπς ΡΓΟΌΔΟΌΪ ἰηἰοσιηοα Ὠΐπὰ ἴπαὺ οὖν Ξοοοπὰ 
Ἐρ 8019 (προ ὰ8 γαΐμος [86 ΕἾσΣβ) πδὰ ποῖ Ὀδθη 
ΑΟΪΥ τοαὰ ἴῃ ρυδ]ἷο Ὀοίογθ 1Π6 δϑϑοῃ]οὰ οδγοῖ. 
Βαΐ οὐϑῃ ἐδ δρροδὶ ἰοὸ ὃ Φόδη ὃ. 88 πὸ βοότον ἴο ἢ 

: 8}1 (18. ουἱδ οὗ ἰμ6 ΘΔΙΘΡΌΓΥ οΟὗἨὨ υἱδοῦ! στοῦ] ε9 
᾿Ἀγροίμιεϑεβ, Ιῃ ορροκιεϊοῃ ἴο ἰξ ΗΌΡΜΑΚΝ ῥγορουὶν 
ΤΟΙ ηὯ8. 08, ἐπαξ ἴῃς ἰηγν ϊαϊΐοη ἴῃ Υ, 26 8 δι ἀγοβερα 
[το αἷΐ {π6 ΤΠ ΟΒβδ  ΟηΐἶδηΒ, δ ΓΠΘΓΟΙΌΓΟ αἷδὸ ἐμ6 ποχὶ 
τ. 26. ἢοῆςα: 7) οἰέυεν πῖν δαϊκίαξίοη, (ἵπ σον τιεοίἑον 
υὐἱλ ἐΐε λοῖν ζὶ55) ἰο αἷ ἐλ ὀγείλγενν--ἰἷθ [η6 ΤΉ 68- 
ΒΑΪΟΠἶΔη5 αἀἰὰ οΟἸ]οοἰϊνογ, τ Θὰ οὰ Βοδτΐς ἴΠ6856 
ῬοΓὰθ {Π6Ὺ Κἰββοα 056 δ ΟΊ ΟΥ, 

8. (. 27.) Ζ δάϊαγτο ψουι, ἂς. : δρκίζω οΥ ἔνορ- 
κίζω ᾿ΔΒ 4130 ἃ αἰ οτθηΐ οοπβίγυοι οι. ἤτοσα {86 ῥγεϑ- 
οηΐ, Ὀυΐ ΠογΘ ἰξ ἰ8 οοῃδίσυρα πὴ ὕπο δοουβδίϊνοϑ, 
οὯ6 οἵἁὨ [6 ΒΌΠΔΗ Ῥογβοὴ δα ἀγοββοᾶ, πὰ δ Πο Ὁ οΥ͂ 
(ῃὨ6 Ὠϊνΐίπο Ῥοσβοὴ ὄν Ὑοσα ἐπθ δα ασγαῖ οι ἴδ οϑ 
ῬΪαοθ (οοσηρ. οἰ χὶχ. 18) ; τὸν κύριον Αοτρ᾽ δὰ 
ἱπαίγοοὶ ῥγοοῦ οὐὗἉἩ τπῸ αἰνὶη 7 οΥἩἨ ΟΠ τσὶ [Πδυϊ. νἱ. 
18; 18. χν. 16; Μαϊὶ, χχνΐί. 68.---ἡα 1.1. ὙΙδι [0]- 
Ἰοῦγβ τηΐὶρῃςϊξ τηϑϑῃ : ἰπδί (06 Ἐρίϑι]6 Ὀ6 τεδὰ ὃν 48]} 
(ἀαύῖνο αἴον (ῃ6 μαββίνο): Ὀὰΐ Ὀοιίοῦ : ἐμαὶ δ Ὀ6 
τοδα ἐο (δεζογ δ) αἱἷ, ἱποϊπμἀϊπρ αἰδὸ {πο86 γο οου]ὰ 
ποὶ τοδὰ . 6180 Ὀοίογο ποθ δηὰ οἰ) άγοη - οριπέδιδ 
αυδει απίίδια (ΒΕνΟεΙ). Νοῖ: δοκηοπ]οροα 89 
σεπιῖπο; ΝΌϊοἢ ἰβ ἀρδίηδιὶ ἐΠ6 Ὡβαρδ, δηα ΘΟΌΔΙΠΥ͂ αἱ 
γασίδησο πὶτ ἴῃ 6 βίδίθ οὗ [86 οββο, [6 ϑοοοπὰ Ερὶ8- 
8)6 Βανΐπρ Εγϑὶ ἴο ρου οὗἁἉ βρυτίουβ Ἐρ᾽811.8. Βεΐον 
αἷϊ ἰδλ6 δγοίλτεη, ἰὸ νὶὶϊ, ἰπ ΤἼὨΘββαϊοπίολ ἢ ποῖ δυγοδα 
ἴῃ Μαοράοηΐα ρΈΠΟΡΑΙΥ (ΒΕΚΟει, [ἸΤΟΚΟΒΤ ΟΕΤΗ 
ἴον ἰἤθδδιὶ τουδὶ ἴᾶγο ὕοθὴ δσρσζοβϑοὰ, Βυὶ ΜΕΥ {018 
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ἀγχοηξ, ΞΟΪατὴ δαὐαγαϊίοη ἢ ΕῸΓ ἴῃ 186 Βυρροβίιίου, 

ἐδδὲ τὸ ποοὰ τοῦ ἰδκὸ [86 βίγοηρ Θσχργθββίοῃ 80 
εαἰοῖὶγ [ΦοΟΤΈΤῚ], τὸ ἀλγα ᾿υδὺ 85 11}116 δοαιΐθδ06 ἴῃ 
ἐδὲ9 ἱπδίαποθ 88 αὖ 1 Ὅοσ. υἱϊϊ. 18 δηὰ οι. ἰχ, 8. ] Βα 
Ἐτεσυπθοτο ἰμ86 Αροβίϊα [818 88 ροοά τϑᾶβοὴ ἴὉῸῦ 
βρελκίης 806. ΑἸγοδὰν ΤΉΚΟΡΟΒΕΊ δηὰ ἴμθα 015- 
ἘλύβΕΝ οοη]θοίαγο ἐμαὶ ἴΠΟΓΘ ὙΔ8 ἃ δ ἰσῃὶ Γεο ηρ οὗ 
ἀϊριτασὶ ἐμαὶ (Π6 ῥγϑβϑ ἀθη8 τυρὶ Ὡοῦ τοδὰ 86 Ερἰβ- 
εἶα ἴο 1} : σάστιν δὰ ΤῸΝ ΟΕΒΙΆΘΗ ΒΌΡΡΟΒΘ ΟἰΓΠῸΓ 
αὶ τρδϊονοϊθηξ, θανίουβ ῬΟΓΘΟΠΒ τηῖρῦ ΒΌΡΡΓΘΒΒ [86 
ἰειζος, οὐ ἰμδὲ δ [8136 ῥχιιάθποθ δηὰ σϑυίίοι ταἰ οὶ 
οοαιηπηίΐοαΐα ἰδ ΟἿΪΥ ἰὸ ἃ ἔδυ. ΤῺΘ Ἰαϊίον ἰάθα ἰ8 
τοῖο σοπῃοοίνδοϊο ἐμαη ἴμ6 ἴογτμοσ, Βυῦ πιουΐ 
εἴθωσος οὐϊάδῃσθ ἰξ 18 Βοδγοοὶῦ ταῦ [ῸΓ υ8 0 ἰδἶκθ ὑρ 

ἃ Τορτοδοῦ δραϊπαὶ ὑμ6 ῥγοδίἀθηίβ, ΤῈ6 ἱποίἀθηΐαὶ 
ἀἰδιυτθδηοοβ δὲ ΤἬ ββδ] ουΐοα ΓΟ ῥγοοθοαθα ἔγοτῃ 
(06 ἀτάκτοις, ἀπά ἴ[Π6 τηοϑὲ ἐπδὺ 8 ἴ0 ὍΘ ΔρΡΡΓΘΟ- 
μοπάοα ν)δϑ, ἰμδὲ 41} (ργοβί ἀθηΐβ οὐ οἱ!" 18) τηΐρῃῦ ποῖ 
Δ 76 Ἔχδοῖὶν [86 τἱρίιῦ ἰασὶ ἰῃ ἀθα!ηρ τι (6 πὶ. Ιὑ 
8 ποὶ 8614 : τῇ ἐκκλησίᾳ (οομρ. Ο]. ἷν. 16), Ὀυϊ 
δ ρα 6 81}}Υ : ἐο αἱ ἐδ δγείλτοεπ; ΕΒ ἍὝΕΤΤΕ: 88 
πιποἢ 88 (0 ΕΔΥ͂, [ῃδί ΠῸ 0Π6 Βῃου]ὰ τηΐ58 ἴ86 τεδάϊηρ. 
ΤΒετα ἰ8 η0 ἐουηἀδίίοῃ ἴον ΒΑυΚἘ βιαϊοιηοπί ((ραυίμδ, 
Ρ. 491), (μδὶ 16 νον οὗ 6 ἰαΐθν ρογῖοα Ὀδίγαυϑ 1[86}} 

πρὶ ἴο ψΒὶοἢ ἐδ 6 ἀροβίοὶἶο Ἰοὐΐοσβ δὰ (Ὠ6 δι.- 
(μοΓΥ οὗ βδογοὰ ἐδίηρβ, ἴο νος ἀὰθ ΓΟΎΘΓΟΠΟΘ ΜῈΒ 
(ο Ὅς διοπτη ΟΥ̓ ἃ τοροαίθα σϑοάϊηρ ἴῃ ῬυὈ]ΐο, δπὰ 
ἰδὲ Ῥδὺὶ Εἰ πιβο} } οουὰ πόνον Βανο ἰουμα ἐξ Ὠ6ο68- 
ΒΔΙΎ ΒΟΪΘΙΩΗΪΥ͂ ἴο δά͵υσο 1:6 σδυγοῦθθ, ὑμαὺ [ΠΟΥ 
βμουϊὰ ποῖ ἰϑθᾶνο εἷβ ἰοιίοσβ υηγεδά, Βυΐ ἐπᾶῖ 6 
ἄοςϑ8 ποὲ ἀ0 δὲ 8]] : ΟὨΪΥῪ ἰδδὲ 89 ΕΡί8016 8}}8}} ποὺ Ὀ6 
πὶ μο] ὰ ἴτοπι ατν οπδ, ἴον ἰῃ 18. ΒΘ τῇδ κ68 ἰποῖὰ Δῃ- 
ΒΠΟΤΘΌΪΟ Ὀοίοτο αοᾶ-: δηὰ 88 ἰ0 ἃ γορϑαϊθα γοδάϊῃρ 
ἴος {π6 βακθ οὗ βῃοπίης δβοῆοῦ (ἃ δίγδῃρθ ἰάθα ἴῃ 
ἴω! ), [ποτ 8 ἀσαῖῃ μπ0 ταθηϊΐοη οὗὨ ἰξ, ἃ8 [8.9 ΥΘΡΥ͂ 
δοτίδὲ ἰπδβηϊἶνο βῆονθ (υυὔναμανν) "--πΒὺ} νὮΥ, 
ἄκη, (18. ἀγροὶ ὀχβουίδοη ἢ ὙΠΟΓΘ 8 0 βοοοηὰ 
ἱπδίαποθ οὗ ἷξε, ἀπὰ ἰο υ8, τὶν οαν ἰηοχϑοὺ Κποπίθακθ 
οἵ 106 οἰγοπιαχδίδηοοα, ἰξ 18 ποῖ ρουίθο εν ἰη 06} 6 1016. 
Βαϊ, τοιηοιηθοτίηρ ΠΟῪ 5τοΘ Υ 6 Ἰοηροα ἴο 886 [86 
ΤΒΟΒΘΑΙΟ"ἶδη8 (οἰ), 111.), τὸ υπἀογβίδμα ἰἢυ5 τηθοῖ, 
(οὶ Βὸ οοπείάοτβ ἰὑ οὗἁὨ εἰσὶν ἱηρογίδηοο ὑμδὺ Πὶθ πτῖῖ- 
ἰορῃ δσχμογίβεϊοηβ βμουϊὰ δοῖθ βίγαίρῃς ἴὸ 8]}, διὰ 
δδτο πεῖν ἰπῆπθποθ οα 8]}, ἰῃ οὔάδν (ἰαὺ ΠΟ ζἈ]86 
ΤΕΡΟΓΙΒ ΤΩΔΥ͂ ἀσίβο ἴγοϊῃ 8 [890 ΓΌΒΟΣΥΘ ; 8180 (ἢδὶ 0 
ΟἿ ΙΒΔΥ̓ Ὀ6 ΔΙΙοοὰ ΟἹ ΔΩΥ Ὀγϑίθῃηςθ ἴὸ ἀνοϊὰ διοὰγ- 
ἴῃς ἴθοπι, δπὰ δαὶ σΘΏΘΓΑΙΙΥ 411 ἀἰβογθρΔΏ ΟἿ68 ΤΩΔΥ 
9 δὲ ὁπο0 οσζυδμοὰ ἰη (06 Ὀυὰ, ΗΌΡΜΑΝΝ ΓΟΙοΥΒ 
ἰἴο ἴδ6 εἰτουτηβίδησο, ἐμαὶ ἰμ6 ΤῊ ΘΒβα]ομΐβη8, Μ8Ὸ 
γελτηοὰ β8ὸ ΘΑσπ ϑὶ Ὁ. ῬϑὺΪ ΒΒ ῬΟΓΒΟΩΔΙ χοίυγη, 
ταΐσῃς Ὀ6 ἰοτηρίοα Βοπιο ναὶ 0 ὑπάογγαϊαθ [Π6 ττὶΐς 
ἴδῃ πυϊδϑιϊταΐα ἴον ὑμ8ὲ : δηὰ [ῃϊ8. 6 συλγὰβ ἀραϊηδὶ, ἢ 
--Τιΐὰ ΟΥ̓͂ ὨΟ 688 ἱτ}0 168 {6 ΘΟχ᾽ϑίθηοθ οὗ 
8. Βεγῖ65 οὗἨ δροβίοϊἷο Ἰθίίοσβ : οἡ (Ὧ6 ΘΟΠΙΓΑΓΣΥ, ἯΘ 
Τϑίμοῦ ρος [Π6 ἱτηργοββίοῃ ὑμπδὶ τιϊηρ 0 οἰ υτοΐ 68 
Ἧ 25 5.1}} ἃ. ΠΟῪ Ὀπβίηθ98 ἕοσ ἷπη, δὰ ἤθη06 [ιἷ8 6ὁΧ- 

9ΊΓΑΙΡοκὺ ᾿Ππονῖθο 666 Εἰΐ 5 απ ἴτοτῃ ἐδθ δοτἧδί ἴῃ 
ἕκτον οἵ ἃ 16 δοῖ. Βυὶ ἐρ' πχρυέ οοσίδί αν ἢοξ ὉΘ 

᾿ πον γετῦδ οὐ ἐμβορίηκ,᾽ “σοττδηδίηρ," ἘΣ ἡ 
ἴῃ τοΐδχομοθ ποῖ σρσσοὶ ν ; Ὶ 

ἀμα δμ Θ ΤΩΔΥ͂ ῬΟΓὮδ ΓῚ 1 τὸ 
ἀν οδίμοοῥς ςπεὶ τοοσσξ ΘΧροδίοσε, 

--(δαὶ 4} ἰχίϊ ο ἷ ΟΣ {πὲ ἀεὶ ον ἴσῳ Ὁ ΩΟ δ᾽ ΤῊΝ 
Ἐρίειϊο, ποῖ τιασοὶν ἴο 0 ΟΙΘ 
πεκοιμημένοι (οἷ. ἴν. 13), ὕτιὲ [0 αἱ εοὐϊδοιΐ ἩΣΙραΣ 

δο πηυδηδ]ὶ δὰ ἰοτι."--Ζεοοίεγεε: “9 μαῤάμ. μὰς Ἢ 
οὗ “αἱ (λὲ δοῖ Ἐ.0 δυτήσιοσι 

Βοφοεπεῖο οὗ ἐδ δροδίοἹο σι δου ἃ Ὅ6 ἐἶΐπὴ5 6Χ- 
επδοχαοὰ οἱ ἐδ ὙΟΙΥ δτοξ οὗἨ ἔΐὸ οδμοσιῖοαὶ Ε"ρ15» 

οοράϊηρ δηχίοιν (δαὶ ἰη6 Ερί5ι16 βῃου! ἃ δοῦ οἱ 8]]. 
ΤῊῖΒ ΕἸγεὺ ἘΡρ 8.186 ἢ6 ΓΟΟΙ ΠΟ Πβ ἴὸ 6 γοδὰ, δὲ 
Μοϑδβ δηὰ {πὸ Ῥιορβοῖϑ στο γ6 τοδὰ (θοιυΐ, χχχὶ, 11 

. ΒΕΝΟΕΙ͂, 
4, (Υ͂. 28.) ΤῊΛΘ ρταᾶοοθ, ἃς, δο. εἴη, ἔστω; [16 

ΟΥ̓ ΠΑΣΥ Ὀοποάϊοϊϊοι αὖ {πΠ6 οἷοϑθ οὗ (86 ἸΣΡΙΒ0168; 
ΒΟΙΊΘῊ δαί Βῃογίον 8.}}}, 1 ον, χυὶ. 28 [βοσογαΐϊηρ ἰ0 
{86 τοδάϊηρ ἐπᾶὺ Ομ ἡμῶν.---ἶ. 1]; βοτγίοϑί οὗ 
811, 0]. ἰν. 18; ἴον 6 τηοϑὺ ραγὺ σῦν ΙΏΟΣΘ 6χ- 
ἰοηᾶρα : Ὀιυΐ Αἰ ΤΑΥΒ ΒΟΙΩΘΉΝΔΙ 5ἰ Πλ 1], ΤῊ 8. 8Α]]} 
πορᾶ, Αἱ ἴδο Ὀορίπηίης δηά δηὰ οὗ (μ6 ΕΡίβι165. 86 
ἀοβῖγεϑ στασθ ἴογ 6 σοδάοσβ, δπὰ (Πδὺ (86 ργδθθ οὗ 
Ψεβὰ5 ΟἸγβΊ, Απὰ {{|8 ἐτωρ] 68 ποῦ τρογοὶΥ δαὶ 
ΟἸιεῖβὲ 18 αἰΐνο, Ὀυὺ ἐμαὶ Ηδ 18 Ὀίνίπο. Νὸ οὔὸ πουϊὰ 
γψοπίυγα ἰ0 Μ|ΒῺ ἴοὸς 18 ΣΟΒΘΙΒ [196 σταοθ οὗ ΔΩ͂ 
ἸΏΘΓΟ Δ}, 

ῬΤΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΤ, 

1. (Υ. 26.) Αἀναποοὰ ΟἸ γἰβιϊδ 8 το στρα] ἴου- 
ἐοϊϊοη ὉΥ͂ υβ ἴῃ ΟΡ ἰηἰογοβββίοηβ, ἩΒῖο τ τορατὰ 
ΔΒ ΕΆ8 ὨΘΟΘΕΒΑΤῪ ἴον ἰδθιη, δῃἃ γ (μϊηἰς ΡΟΥΠΔρ98 
(δὲ (Π6Υ̓ ὈΓΑΥ {ΠΟ 86͵ 68, δηὰ Ὀοιίον ἰβ8η τὸ. ΥΥ̓Θ 
ἀο ποῦ τοβοοί, ἐΠαῇ (ΠΟΥ͂ ἃΓ6 αἰβο 1Π6 τιοϑὺ θχροβοά ἰὸ 
186 ΘΠΘΙΛΥ͂, δηα τηυδβὺ οοπιοηᾷ ἴῃ [Π6 ἔτοπῦ τληκ. 

9.. (Ὁ. 20.) Εἔνοηῃ υνἱίδουξ (80 Θχίθγῃαὶ ἔοστη, 
τοοοιητηθηἀοαὰ ΟΥ̓ {Π6 ΑΡΟΒΙΪ6, ἃ ΒθαΡγ Υ ὈτουΒοΥΥ 
Ἰονγθ 18. ἃ Ῥουββίθϊο ἰΐηρ. Αμπᾶ γοεί ἰΐ 8 ἔγαο ὑἱαὶ 
ἴΠ6γΘ οδῃ ΒΟΔΡΓΟΘΙΥ͂ ὉΘ 8 ὈΡΘΆ Πρ Ὡορίοοῖ οὗὨ 4}} [06 
ονἹάθησοβ οὗ ἰονθ, δηὰ Ο νι βϑιϊδῃ ἴονὸ ἰϑϑ ποῦ ὕὁΓΤΟῊ 
600], Ἐχίοδγηδὶ τῦϊοβ ἃγα οὗ Π0 δυδὶϊ : ὑυδ [86 [6}}- 
ἀΘΏΟΥ οὗ ἰμ6 ἴπηος [ἰ8 ογθαῖθϑ 10 8617 Ἰονίῃρ 
τ δ ἐδϑ δ 008. 

8. (Υ. 21.) ΤῊΘ δαγμοδϑί δαἀ)αγδίίΐοη βου ἰμδῦ 
Ῥαιΐ Ῥϑγοοῖνοθ ΠΟῊ ἰῦ 18 [ῃ6 δἷπὶ οὗὁὨ ἰΠ6 ΘΏΘΙΩΥ οὗ 
ἐσα ἢ ἴὸ πιάτα ἰδ ἔτοτα ἴ86 ῬΘΟΡΪο.---ΟἌΥΥ ΙΝ : 
ΤΏΟΓΘ ἀ.Ὸ αἰγαγβ ἰὼ 06 ἔοαηὰ ἴῃοθα ΒΟ ὙΠ ἀΘΗΥ͂ 
(δὲ ἰὑ 18 τό 1} ἰο ρυ } 188 υ]ιαὶ ἘΠΟΥΤοὶ δΔοκπον]ορθ 
ἰο ὉΘ ροοΐ.---ΒΕΝΟΕΙ,: Ομοα αιΐωδ οἰσι αἀγμγα- 
ἰΐοπα }ειδεί, ἰά ἤοπια διι ἀπαίλειπαία ργολὶδεί, ΤῊΘ 
Ραββᾶζο ἰβ ἔδίδὶ [0 411 ΒΒ. Ὀ]Θ- ρσο  Ὀἱυο.--- ον, Βὲδ. ; 
Ηδ τουδὺ μεγο ποἰϊσοὰ ἐμαῖ ἱμοῦθ Ὅτ ΓΘ 800] 188 
διοοηζβὺ ὕπο, ὙΠΟ ταϊ σοῦ ΒΥ : ΠΟ ΚηοτΒ πθοί μον 
ἰς 18. Βυϊία 9 ἴῸΓ 411 (οἷ, ν. 19 ; ἰἰ, ὅ)} Ὑ}ο ἴδῃ 
ΜῚ}} ποῦν ῥγοϊθηα, ἰῃ οοπίοτηρὶὺ οὗ Βιιοἢ ἢ δα) υταϊίοι, 
ἰο ἔογά ἐδ6 Ἰαϊγ ἰο τοδὰ [86 βογίρίυγοβ ὃ---Ὗ ΠΒ6ΓΘ, 
ἴοο, ͵8 ἔΠογο ουύθῃ ἃ ἴγ806 ΟὗἩὨ ΔΗΥ ἢχίηρ οὗ δῇ δυϊμθη- 
ιἷο ἱπιοτργοιδοη --ἰ ΒΕ ΝΒΟΝ : Ῥδὰὶ αἷὰ ποῖ ἰοοὶς 
ΡΟ ἱρηογᾶμοθ ἰὼ Ὀ6 {Π6 τηοίμον οἵ ἀδγνοίίοῃ ; 
ποΐίπον αἰὰ δα τϑοοιηιηθηὰ ἰῦ ἰο ἴδοι, ὕυοέοτθ ἱμοΥ͂ 
τοδὰ (86 βογίρίιγοβ, ἔγϑὶ ἰὸ τοδὰ α δυδίοηι οὔὗΓ αἰυΐπ- 
ἐν, ἄτασα ἃρ ΕΥ̓͂ υπἰηθρίτοὰ δηὰ {}}1016 τηθη.--- 
ὙΥΟΚΡΒΎΟΕΤΗ : ΤΐβΒ »μδίδε γοααϊπρ οὗ (ἴα Ερίδι]65 
ὙΩ8 ἃ Ὀἰνίπο ργονυϊβίοη τρϑθ ὈΥ̓ (Π6 ΗοΪγ ϑρὶ τὶν 
ΗἰπαβοΙ , ποῖ ΟὨΪΥ ἔον ἴΠ6 ρΡυῦ]ϊο ῥσοταυϊαίίοῃ οὗ Ηΐθ 
οὔτι Ὑ11} αη ἃ πογᾶ, Ὀυὺ ἴον (86 ρογίδοι δβϑυγϑηοο δηὰ 
Ὀπϑνγοσνίηρ Ὀ6 16 ΟΥ̓ 4}} γθδβοη} Ὁ ]6 τι ὴ ἴῃ [86 ὕπν: 
ἑποηδϑδ, αμἰλεηπίϊοίίν, ἑπέεστὶέν, ἀλκὰ ἐπερίγαξίοι ο 
(λαὲ νογά,---ἰ. 1} Ἵ ' δ 

ἨΟΜΙΜΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΔΟΤΙΟΑῚ, 

Υ. 95. Βενῖ, Βὶδ. ὁ ῬΤΑΥ ἴον τ8: ἵ πορᾶ ἴξ 49 
Ὑ6]] 88 γου.--- ΤἩΕΟΡΟΚΕΤ: 1. Ηθ ἀοδίγεϑ ἐμεῖν ἱπίθν- 
οοββϑίου - 9. ρῖνοβ ἰπϑῖὴ δὴ δχδιηρῖθ Οὗ τηοάεβίγ.--- 
Βενὶ, Βὶδ. : [86 ΟΒυτοὶ χτἱ ταῦ ΟὨΘ ΤΩΘΙΌΘΡ 
δου ἃ Β6ΙΡ δῃοίβουν, ἃπὰ σΩΔΥ γ70}} 866 Κ [πὶ οἴ ΠοΣ 8 
Ὦ6]Ρ. 



104 ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΕΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤΟ ΤἸΒῈΕ ΤΗΕΒΕΒΑΚΟΝΊΑΝΗ. 

[“Βλπνεβ: ΤΏοΓο ἰδ ΠΟ ΠῸῪ ἱπ πο ἃ ῬΘΟΡΪΘ Υ. 21. Ἑδγῃηοδβίμοεδβ δ ΓΕ8, 
ἐΔὴ Ὀοίζοῦ δᾶύψαποο ἰδ6 οδιδα οὗ ῥοἱδὶν ἴῃ ἐμοῖς οὐ γν. 2δὅ-28, Α οὨυγοῖ ἰδ ναὶ] συαγάοᾶ, σοι 1, 
Βοαγίβ, ἴδ ΟΥ̓ ὈΓΑΥΪΏ ταυοὶλ [ῸΣ ἱΠοἱγ τα ἰβῦθσ.---ο [ τη 08] ἰπιογο βίο 8 ομοσβμοὰ ἰῃ ἴς ; 2, ὈγοΟΙ ΒΟΥ 
΄. τ ἴον ͵β αἰϊνϑ ἰῃ ἰῦ; 8. 6 ποτὰ οὗ Θοὰ ἴδ σἰριεγ δοιὰ 

. 26, Δεγῖ, Βὶδ. : ΤΊ ΒΟΙ͂Υ κἰβ8 18 ορροδοὰ ἰο | {ΔΙ ΠΔΙΪ αἰθροπθοὰ; δηὰ. 4. 186 μγδοθ οὗ δοδὺθ 
(6 ἴλ186 Κκΐββ. οὗ (89 ποιϊά, ΟὨγίβὺ γι ]68 οὐοσ 4]], 



ΤῊΝ ΒΕΟΟΝΌῸ ἘΡΡΙΒΤ ΕΣ ΟἿ ῬΑΤΤΙ, 

ΤῸ ΤῊΣ 

ΤΗΒΒΒΑΙΟΝΊΙΑΝΕΘ. 

ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ, 
ἀπξεσοιπεκοίξοκστες τεσασεοῖε 

861, ΟΟΟΑΒΙΟΝ, ΤΙΜΕ, ΑΝ ῬΊΑΟΒ ΟΕ ΜΆΈΣΙΤΙΧΟ, 

Ἰππ βοοομᾶ Ἐγίβϑι]6, οὰὰ [86 016, ἱπᾶϊοδίθθ {1.6 βδιὴθ βίδίϑ οὗ ἐμπιηρθ 88 8:6 Εἰτβί, διὰ 
ῬΏΟΥ͂ΟΒ 8130 πὶ 8 Εἰτ }18} αἰτοῖο οὗ ἰβουρσιιέ. ἩδΓο ἴοο Ἧ 8.}}} δηα 10 βογί οὗ γοίδσθποθ ἴο ΔΗΥ͂ 
δεν ΟὨσδύδη δαἀγογβατίοϑ οὗ (86 Ἀροβίϊα, ΒΙγδηῦϑ δὰ ΤΟΥ 86 8.1}} 88 1π [π6 ΕἾγβί 
Ἐρ βι]6 18. ΒΘ ΡΟΙΒ, δπὰ ᾿οϊηθα τὶ ἷπὶ ἱπ {π6 οοτηροπί λοι οΥ̓ (86 Ιοἰΐατ, ἘΤοπὶ {πῖ8. ὙΟΣΥ 
Οἰουμηδίδησθ 1Ὁ ΤΔΥ ΣΟῚ στοδῦ ῬγΟ ΔΌΣ Ὀ6 ἰηΐοιτοα, ἐπαὺ ἐπῖ8 βοοοπὰ ἘΡΐβι}6 Α͵80 τῦ89 
πιο αἱ Οοτπῖ, Αἴοσς (86 ρῬογοα τηλσκοᾶ ἐπ Αοίβ χυἑἱΐ. ἯγὙὸ 0 Ἰοῃροῦ πᾶ 511885 τ τ ἐμ9 
Ἀροβέϊο, Βυΐῦ τβθῃ ἐπ βυ ρβοσί ρύζομ βαγα, ζγοπι Αἰδδηϑ, ἰμαὺ 'β ἸΘΓΘ 88 ΘΙΤΟΠΘΟΒ 88 ἱπ [86 
ΕἸ ΕΡ᾿βι]6. ΑΒ τοραγᾶὰβ οί ἐμὸ εἰἰπδίΐοη οὗἩ ἔμ Αμροβίῖθ δηᾶ ἐδ βίδίο οὗ [89 ουγοι τ) 
ἸΔΔῪ Οὔθεῖγο ἴῃ (Π0 δοοοπᾶ ΕΡ͵8116 8 ἐσ ΠΟΥ ἀουθὶορτωθηΐ, ποῖ ΒΒΟΥΒ Ὁ8 (μα 10 γᾶ τσ τίθ 
26 ἔἶπι6 δἴϊογ [86 ΕΓΒ; ποῦ ἴοο ΒΟΟῈ δίϊον, ἔογ [9 ΕΠτεὺ ΕΡ βι]6 τχηυσδῦ βᾶνθ ὈΘΘῺ ἴῃ Ορϑτᾶ- 
ὕσῃ [ΟΓ βοῖῃθ {ΐπ|6, 1 ἯὧΘ Δὸ ἴο δοοουπέ [Ὁ ἴδ.) Δρρεδᾶσδῃοθ οὗ βρυτγίουβ Ἐρίβιϊεβ (Ὁ. ἰδ. 2) ; 
ΒΟΥ γεῖ [00 ἸΟΠ ΔΙΆΕΓ, οοτίδὶ Ὡ]Υ ποί διἵῖο Ῥδὺ] μιδᾶ 1οἷν Οοσίηίι, ἴογ Οἱ. ἱϊ, δ; 111, 8, 10 ΣΡ ΊΥ, 
88 ΒΙΕΒΕ ῬΓΟΡΟΥΥ ΓΟΙΆΔΙΚΒ (ἴῃ δἷβ ΤΙηἰτοἀυοίΐοη), ἐμὲ Ῥδὰ] μΒαᾶ Ῥθθῃ Ὀαΐ οὔςθ ἴῃ Τ|6888- 

Ἰοαῖολ.» Ῥδιϊ 889 ἴο Θῃ το δὴ οὐβιίττιοϊ:γο Βοβο Σγ (ΟἙ. 21, 1, 2); δῃᾷὰ ἐμῖβ δρτθοβ τὶς (86 
ἰείδες γμοτίοα οὗἁὨ ᾿εἷα βέδυ δ Οογί ἢ (οοιαρ. Αοίβ χυἱἱ. 9, 12). Μογϑονογ, ἔμθγθ δῖθ ὈΓΔΠΟΝ- 
ὐστοοθ ΘΓ Οὐσία (Ὁ, 1. 4); τ ΒΙΟΝ ᾿πρ]165 ἐμαὶ Ῥαὺϊ Βδᾷ δἰγοδὰν Ῥθθῃ του κίπρ [Πο10 
ϑοῖη8 {π|6 (ΟΟΙΏΡ. 3 ΟΣ. ἱ. 1; Εοῃι. χυΐϊ. 1). [πη ΤΠ ββϑ] οπΐοα, οα [86 οΟἵμοῦ Βδηᾶ, {Π6 ἀθυθῖου- 
τρθαγλω ἰιϑοι ἢ ἴῃ ἰἶτθθ ρῬδγι Ὁ] 88, οὗ πο ῬΔῸΪ ταῦσδὺ μδνο Ὀδοα ΔΡΡΙβοα ΟΥΔΙΪΥ͂ ΟΥ ὉΥ͂ 

1. Αἢ οὔ ΌΓΟΔΙΚ οὗὨ ΠΟῪ ροσβοουξου8 (οἷ ἱ. 4) Ὀτουρμῦ τ ἰδ [6 ΠΘΟΟΒΒΙΕΥ ΓῸΓ ΠΟῪ ὁ0ῃ- 
ἀπηδέῖου ἴῃ ἐδ (Αἱ (ἢ. 

2, Τμο οχοϊϊοαθηβ ἱπ στοσασᾷ ἰο πὸ Ἴχρθοϊδίΐοη οὗ [89 Αἄγνοπὶ δὰ ἱπογοδβοᾶ, μαὺ ἴῃ ἃ 
προὐϊβοὰ ἔἴοιτα, ΤΈΘΥ πῸ ἸΟΠΡῸΓ δηἰοτίαϊηθαἃ Δηγ ΒΟ οἰξα 6 88 ἴο ἐμ ἀοδᾶ : οὐ ἰδὲ ροΐπηὶ 1 
Τβεδα, ἱν. 13 βαα. δὰ ρίνοι ἰμθηὶ βαβιοϊοπῦ Πα ; θα 88 ἔμ γ ἀϊὰ ποὺ τϑοοῖγθ {86 ἱπβίσυοίου 
δ8 ΒΟΌΟΙΪΥ 848 1 Τ1ι688. γ. στοαυϊγοᾶ, Βο ἐμοῖγ τοϊπὰβ δὰ Ὀθοη δριίδίοα ᾿π δποῖμ 9 ὙΑΥ, ῬΑΓΟΥ 
ἀτουρῖ ἴεῖτοσ δπᾶ οοηῃδίεγηδίίοη, ΡΥ  ἐπτουρἢ ἃ τοποιηθηξ Ἰοπρίηρ, ΜἩ  :15ὲ ΤΠΘΥ Βαρροθεά 
(δεέ ΟἸ τί δι 5 τοΐιγῃ γ88 ἱτητη βίο! Υ ἱτηπυϊποαί, βαρ ρεδβίίομβ ἐμαὶ οἸαἰτηοᾶ ἴο Ὅ6 ἔγοτα ἐδθ 
βρίτϊε, διὰ ουθ ἔογροα δροδίο!ο 1οξίθσβ (ΟΣ δὖ 1θαδὲ ομθϑ οἰ θγ) ἱποσθαβθᾶ {86 υἱοϊθιῦ οοσαπιο- 

Φ (806 Ζείγοακμοίίον ἴο ἐμο ΕἸ:δὲ Ἐρἰδέϊο, ὑ. 9, δσιᾶ ζοοίετιοίο.--. 1..} 



100 ΒΕΟΟΝῺ ἘΕΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ῬΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕ ΤΗΒΞΘΑΓΟΝΙΑΝΑΗ͂, 

ὑἰοη (ΟἈ. 11. 1, 3). Τὸ οοτγτοοὶ {18 οστοσ, [86 Αροβίϊθ :ῃηβ:8[8 ου [8:6 ὑσὶ ὉΪΥ σΊΑΥα ομδτδοῖοσ οἵ 
[1:6 οδἰδβίγορ!θ, {πδὺ τγ88 801}}} ἴἰο ὍὈ6 Ἰοοκοα [ὉΓ ῥγουίϊίουβυ, ΕῸΣ ὈΘΙ ΘΥΈ,Β, ᾿Ἰμἀοοα, [86 τΤοβὰ]ξ 
Ὑ11 6 ἃ ΒΔΡΡΥ͂ ὁη6:; Ὀυΐ ἢγϑ᾽ {116 Βουεγὸ ὑτὶδὶ οὗ μ6 ἀομηϊηδηΐ δροβίδβυ, οὗὨἩ [86 Αμ οὨτβδη 
Ῥογϊοα, ψ1}} Ὀ6 σομο {πγουσῖ ; δηᾶ, 8} (18 ῥᾶββαρα 18 οεἴδοϊθα (ν Ἀ1ο ἢ βοταο ῖης αὖ Ῥσθβοπξ 
ΓΟβίσα 8), [86 ἄδνσι οὗὨ ΟἸ ΓΤ 5.8 ὈΪϊοββοα Οουλίηρ 8 ποῦ ἴο ΡῈ δχρϑοίθᾶ, 10 18 ποῖ βδιβίδοιοσ 
ἴο ΒΑΥ ὙΠ) ὯΒ ἮΤΈΕΤΤΕ, ἰμαὺ ῬΔῸ] βΒ66 Κ8 ἴο οοοΐ οἱ βδοιηθονν δὶ [Π6 ἴοο ᾿Ἶγ ν οχρθοϊδοῃ, 
ΒΔΙΠΟΓ, 6 Β66Κβ ἴο ἄθϑρϑῃ 86 ἴοο ᾿ΣΣΠΕΥ ΟἸΟ ΙΒ α ΟΡ, δη ἃ Ῥσοραγο 1.6 ΓοΛΘΥΒ [ὉΓ 8 {1πι0 
ὙΙΟῚ Ὑ{111 ὍΘ τηοτθ Υηρ [8 [ΠΟΥ βυρροβεᾶ, Ηδργο ᾿κονΐβο, ἐμουσὰ ἴῃ 8 ἀἰδογοηΐ αἰγθοῖοι 

ἕτοπι 1 ΤΏ 655, 'γ., 0 ἀρζαὶῃ ΔΡΡθδσα (δύ [Π6Ὺ ὝΤΘΓ,Ο 8{1}} ἴοο 1} {16 τοοοπο θα ἴο {μ6 θεγίουβ ῥϑδίὰ 
οἴ [16 Ο7088 δηὰ οὗἩἨ ἀρδίῃ, δῃηὰᾶ ἰοοὸ σοδάσ!Υ οὐθ]οοκοᾶ [μ6 ὠδῖνες. 

8. 10 15 ῬΓΟΌΘΔΟΌΙΥ οομπροίοα 1} {})}18, (Πηδὺ [6 ουὐΐστον οἵἉ ἃ ἃ βογάοσι υ, Ἰδ σὺ οἰϊοϊ οΟἸΒη. 688 
μιδὰ ποῖ ἀφο] πο, Ὀαὺΐ δα ἀΟΡΙΟΓΘΌΪΥ ἱπογθαϑοᾶ, 1 ἰμοὲγ ἱπουρσῦ τγ͵88: “ΝΟΥ, ἱπαοοᾶ, ΟΥ̓Ογ- 
Φυΐϊηρ (δῇ ΟΧΙδίβ 18 ῬΓΕΒΘΩΕΠΥ αἰ 880] υηρ 17) 80 τηῦοἢ 0 ΤΏΟΓΘ Πρ ὕ ΤΩΔΗΥ͂ Ὀγοδῖκ Ὀουμπᾶβ, 
Αμαϊηδὲ (μΐ8 ἐπ6 Αροβί]ο ἀϊσεοῖβ, οἰ. 1}, ὁ βαᾳ., μἷ8β βῃδτρ ποσζὰ οἵ σορσζοοῖ, δδᾶ δηὐοΐϊῃβ βίθσπεσ 
ΤΑΘΑΒΌΓ͵ΓΕΒ οὗ ἀ18601}1η6. 

Τυβ ἰδ6 Βεοοηᾶ ΕΡ᾽βὲ]6 ἐπγουρουῦῦ ῬΓΕΒΌΡΡΟΒΟΒβ {π6 ΕἾχβί. ΤΏ ΕἸγεῦ το αΐαβ {110 ΗἸΒΊΟΣΥ 
οὗ {116 σοπγογβίοη οὐἁ [6 ΤΊ ββδ οἶδ Π8 ; [Π0 βθοοπα ΒΏΟΥΒ 18 [86 ῬΓΟΡΤΟΒ8 οὗ {πΠοὶγ ἀθυθὶορ- 
τηϑηΐ. ΤῈο ΕἸγϑὺ ἰτγοδίϑ οὗ [86 ΡῬοβϑὶ Ὁ1]16 ὨΘΆΓΗΘΒ8 οὗ [86 Αἀγοηΐ; {μ6 βοοοπᾷ οοιτοοίβ 8. σ᾿ ἷ9- 
δΔΡΡτομδηβίοῃ οὗ {18 ἀοοίσι πο, ΤῈ ΕἾχϑ σίγεβ ἔτ ΘΠ Ἃ]Ὺ πδγἑηρ᾽ δσαίηβί 8 βρ γι οὗἨ ἀἰϑοσγάᾶου : 
(86 βεοοπὰ 18 τοαυϊγοα ἴο δὐΐδοὶς ΤΏΟΥΘ ΒΏΔΓΡΙΥ {18 βία ΡΟ ΕΥ1], Βαβι 68, ῶ ΤΉ 688. 11. 15 
ΤΟίοτθ ἴο ἴπ6 ἘΠτϑὺ ΕΡἰβι16 (86 τοίϑγθῃσθ δ΄ ἰθαϑὺ ἐποίμθθ οὐῦρ ΕΠ-βί), δπα 2. ΤΊ688 1]. 1 ἴο 1 
ΤΏ 688. ἷν. 17. . 

Βομλθ δχροβίξζοσβ, ἰύ 18 ἔτι, που] ἰηγεγί {Π6 τεϊαϊΐοη. [Ιῃ {Π6 Εγβί ρ]δοο, σα βότιῦθ βυρροβεὰ 
ἐμαὺ {πὸ Νίδῃ οἵ βίῃ (οἢ. 13. 8) ττᾶ8 6 ΕχΌροσοσ Οζα, ὙΠῸ αἰξοιιρίθ ἕο Ρ]866 })18 βίδξυθ 
ἦπ {110 [610] ; ΠΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, ὑπδὺ ἀπ᾽ ἀρχῆς (0Ἐ. 1. 18) 18. ΟὨ]Υ ἴο Ὀ6 πηδεγβίοοα ὈΥ̓ ΒΌΡΡοδίῃς 
ὑμαὺ (80 ἘΡΐ8|10 τγβ δι ἀγοββϑοα ἰὸ Φονβ ΟἸ τ βιΐδηβ ψοὸ Πδᾶ οομλο ἔγοπι Ῥδ]θϑι πο, δηὰ 
διηοηρσδῦ {86πὶ 880} : Βη4}Υ, {πδὺ [6 τᾶ οὗ σοηυϊῃθηεβθ (ἢ. 111. 17) 18 ἴο Ὀ6 Τεχασγάσα 88 
ἃ ὨοΐΐοΘ οοἸμμ)θπηϊοαίθα ὈΥ̓͂ ῬαῸΪ ἰο 8 Τοδθτβ δῇ ὁῃοθ 1 Π18 ἢσϑί Ἰοϊΐεσ. Βαΐ [6 γ0]6 οὗ 
(18 18. ὉΓΙΘΥΙ͂Υ͂ ΔΡΌΣΓΑΓΥ. Α ΤηΔῚῖς οὗἩ σοπΌΪ ΘΠ 688 τῦδϑ ποῖ δηίθα ὈΥ̓͂ ΓΟΔΟΥΒ ὉΠ] ΒρΡΌΓΙΟυΒ 
Ἰοιίουβ πο γο ἔουι ποοζηϊηρ, δπᾶὰ {μ18 ἀραΐῃ 18 ἠοῦ ΘΟΠΟΘΙγΘΌΪΘ ῬΧΙΟΣ ἴο {9 Θχἰβίθηςσο οὗ ψεμτΐηθ 
Ἰοϊίοσγβ, ΝΟΣ δ΄ [πο Ῥδιθβιϊ ἴδῃ τροὶρ᾽θηΐβ οὗ [86 Ἰθεΐοῦ δηγίΐηρ Ὀυΐ ἃ δοίίοη, ἱπυθηϊθα ἴο 
ΤΟΠῖΘΣ ΒΟΙ ΘΎ μδῦ ΤΔΟΣΤΘ ὈΪΔΌ51016 ὑμδὲ Ἡ 1ΟΒ οοηΐγααϊοίθ 81} ΟὨΤΟΠΟΙΟΡΎ, ἰδ 6 ΤΣΟΙΈΓΘΩΟΟ ΟΥἨὨ [δ6 
ΒΘΟΟΙΠΑ ΟΠδρίοῦ ἰο Οδ]ρσυϊδ. 

1,688 ἸϊηρΟΒ810]6 ᾧ »γίοτὶ 18 ἘΤΑΙ Ὁ πγρούμοβῖβ, [πὲ {86 ϑοοοπᾶ ἘΡίβι16, ραΐ 118[ 45 θοΐησ 
[86 ΒΒοτίογ, 18 γαί μον ὅι6 ΕἾχεί, διὰ ἰηἀοοα τὰὺυϊιζοι ἔγοσῃ Βογοα : ἐμδὲ Ῥδὺ] ἐμογοῖπ οοϊτοοὶβ ἐδ 6 
τα ϊβαη ἀογϑίβμαϊηρς 1 Τορσαγᾷ ἴο ἷ8 Ῥσοδοίηρ οὗὨ [10 Βροραγ Αανϑηΐ ; ἐμδὲ ΟὨ]Υ ὉΥ μ18 οοττθο- 
οι ἰ8 [86τγθ οχρ]αἰποὰ {Πδὲ δηχι θυ οπ δοοουπύ οὗἉ Βυοἢ 48 αἸοᾶ Ὀείοτο 86 Αἀγοηΐ, τ ΒΙΟὮ ΒΘ 88 
ὩΟῪ ΟΟΟΑΒΙΟΏ ἴο ΓΕΙΏΟΥΘ ἴῃ ἷ8 βοοομᾷ Ἰείον (1 ΤΉ 688. ἴγ. 18 8βα4.). [10 18 οογίδὶ Ὡ]Υ ποΐ ἃ »γίογὲ 
ὑπ ΡΟΒΘΙΌ]6, [πὲ ἔγοσα 8. σα ϊβυ ἀογβιδηϊηρ οὗ 2 ΤΊ 658. 1ἰ, ΤΠΟΓΟ βῃου) ἃ μανθ διυΐβοῃ βυο᾽ δὴ 
ΒΩΧΙΟΙΥ 848 1 ΤΉ 685. ἦγ. 1τ}1168, ἐπουρ ἢ ὁ του] 5111} δηἃ Το Ὡδίυγαὶ ἃ αἰβοσεηῦ οδδοΐ οὗ 
2 ΤΏ688. 1, Βαΐ (Ππ6 Θμεγο σαϊδίΐου οὗ [89 ἔνο Ἐἰβί]ε8β ἰβ ποῖ δἰ 8}} βδιϊβίδοίοσι!υ δχρ]αἰπρὰ 
ὉΥ ΕΑ Β τοϊμῃοά. ἴῃ ἃ βγεὺ 1οὐΐοσ τὸ οδὴ υπαογβίδηα {Π6 [Δοῦ δηἃ σϑϑβϑοι οἵ Ῥδὺ} ἘΒ τουοσί- 
ἴπρ᾽ 50 ῬΑΙΓΟΌ]ΔΥΙΥ ἴο {86 ἰδίου οὗἩ [π6 οοπμγογβίοη οὗ [89 Τ θββδ] ομΐδη8 (οη ἰμδῖ ροΐμὲ οοτηρ. 
186 Θχροδίοι οὗἩ {π6 ΕἸτϑὺ Ἐ18ι16) ; ἱῃ ἃ Ἰδΐεσ Ἰοϊίοσ, δέον [δὲ ον βοοοπὰ δᾶ ῥγοοθᾶβᾶ 88 
[86 ΕἸἰχϑῦ, τὸ Βῃου]α πὸ ἸΟΏΡΘΥ ΘΟΙΙΡΓΘὨΘηἃ Σὺ; ΟΣ δραΐη {86 ἴδε, μα οὔὺγ ΕἸσβὶ ἘΡρ 1516 
Βῃου ἃ ὈῸ 80 ΘὨΙΤΟΙΥ βἰἸθηῦ τοϑρϑοϊηρ [6 βοοομᾶ, ᾿π ἐμπδξ ῥαββασθ (1 ὙΏΕΒβϑ. ἱϊ, 16 [6] βαᾳ.) 
ὙΠ6ΙΘ [06 ΑΡοϑίϊθ σϑοοῦῃίβ 8}1 16 οσῈ8 δια εθοσίβ ἰῃ Ὀ6}41[ οὔἉ (86 ΤΉ Θββα]οηΐδηβ, ΟΥ̓ ἐὴϑ9 
ταθηζίοι οἵ [6 ΟὨυτΟ68, ἰῃ τ ΒΙΟΩ ῬΔῸΪ ο]οτγιοα ἴῃ [9 ΤΒΟΒβϑ]οπΐδηβ (2 ΤΈΘΒϑ. ἱ, 4), Ἐτγασ,, 
ὙΠΟ ἸΏ Δ Κ68 Ὠἷπὶ πτὶΐθ 80 αὖ Βοίωθ, 88 ΠῸ οἵιοσ [80 ἃ ὙΟΓῪ [ΟΤοθαὰ οχρ᾽απαίΐζοη, Αἱ 3 ΤΏβϑα, 
ἰὶ, 2 ΕΤΑΙ Αἱτηβο Γ 88 ἴο δά, ἐμὲ ἔγοσι ἰμδὺ ἴΐ ἰβ ουϊἄθπὲ ἐμδὲ οὺσ βεοοπᾶ Ἐρίβι]6 δὰ 
ΔΓΕΔΑΥ ὈΘΘῺ Ῥγοοθᾶθα ὈΥ 8 δυο ΕΡ 8016; δῃᾷᾶ βῃουᾶα ἐμδὺ μανὸ Ὀθθη, ποῖ οὔσ Εἰσθέ, Ὀπὲ 
ΔΠΟΐΠΟΡ Ἰοϑὲ οῃϑῦ ἘΤΠδῦ σογο, ΒΟ ΘΥΟῦ, ἃ ζΤΟῦ 1658 οοη͵οθοΐαγο. ΝῸΓΣ 8 ἔποτο δ Βεγοβ, 
δἀεασαΐθ ΟρροσίπλιΥ ἴον [16 γοχαίζοῃβ οι (86 ΑΡοβί]θ μδὰ ἰο βυδεγ, οἷν. 111. 3; ἴοσ θα, 
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ΑΕ βοτὰθ ἐΐπιθ οὗ ἀπορδίτυοίθα ΔΟΙ"ΓΥ ἴη μδὺ ΟἰΕΥ, [86 ἀρίζαίοῦβ δυγγθα ἔγοπι ΤΊ} Θβ88)] οη δ, 
᾿8 βοζοῦτα [ΘΓ Θϑηθ ἱητηοαΐατεῖϊν ἰο δὴ οπα (Δοίβ χυϊἱ. 14). 80 νὙο ὙὙ1}} τοϑῦ 10. (})18, {1188 

(86 018 65:80} 186 ἃ Βυοσοβϑίου οὗ [86 ἔνο ἘΣ 3165 15 1 Κουσῖ86 [116 οοστθοῦ Ο68. 

42, ΟΕ ΝΤΙΝΕΝ ΞΕ ΟΥἹ ΤῊῈ ἘΡΙΒΤΙΖΕ. 

ΤΊ Ἔχέθσῃδὶ ουϊάθηοο οὗ ἔθ βοοοηᾶ ΕἸ 8016 18 Ῥγθοΐβοῖυ [816 ΒΆΤᾺ6 ἃ8 ὉΓ {1160 ΕἸ γί, δη 88 
ἴοςΣ (86 ΕἸ Ἶ8016 ἰο ἐῃ6 ΘαἸαιίδη8. Αἢ δ]]υβίοη ἴο ὃ ΤΠ689. 11. 16 βᾳ. 866 πῃ ῬοΟΙΥΟΑΆΡ, Ῥλὲϊ, 11. 
1186 ΕἸγεὶ ΕΡΊ8.|16 88 ΟἹ ἃ 010856 ΘΧϑιρϊηδίϊοη οὗ οὐϑῃ 118 τηϊηυἰαοϑί ἔδρα ΓΕΒ Ῥσουϑα 186] ἰο 
ὸ σου ΐ 6 1 δα ΐηο, ἐμπαὺ οὗὨ 1861} (6118 ἴῃ ΔΥΟΓ 4180 οὗ ἔμο βϑοοπᾷ. Τμθ Ἰδιίθν ἸΣ Κονγἶβο Π88 
ΠΟΤΟΣ Ὀ66ῃ δυβροοίοα ὑπ} [86 190} οοηΌΓΣΥ, δῃα {Π6Π ΟἹ 80-08}16ἃ ἱπέίογηῃδὶ στουπαᾶβ . Αγοΐ ὮὉΥ 
ΗΝ ΕἜΝΒΥ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΒΟΗΜΙΟΥ, ὙΠῸ Ὀορδῃ (1801) τ [ἢ ΤΏΘΓΟΙΥ ΘΧρ]διηῖηρ ΟἿ, 11. 1-12. δ8 ἃ 
Μοπί πη! δέῖο ᾿ηξογροϊδίίοη, δα ΒΌ ὈΞΘαΌΘΗΕΙΥ οΔ4116ὰ η αποβῦζοῃ ἐμ τσ ο]6 Ερ᾽βδ] 6. ὈῈ ὝΕΞΤΤΕ 

ἴοοΚ βι 168 τ ἶσα ἱπ ἐμ6 ἢγϑὺ οαϊίΐοι οὗ ἷβ ᾿᾿ὐπἰοίέμης [Τἰγοαποίζοῃ ο [89 Νον Ταβί.---ὦ. 
12], θαῦ βυ βοα Θ ΕΥ̓ ἢ6 ΐμγθ6} σεξαϊοα {Π6 στουμαᾶβ οὗ ἀουδί. Οἱ [Π6 οἴδεσ μδηᾶ, ΚἘΠΝ 
εἰἰδοκοα [16 σοηυϊῃθηθ88 οὗ ἴθ ΕΡίδθ|16 ἱπ {πη6 Τ ριησοη Ζοὶἐδολγ 7, 1889, 11... δὔζοσ ἷπλ 
ΒΑΕ, Ῥαμῖιδ, Ὁ. 488 8α4.,) δπᾶ ἰπ ἃ ᾿ηοαἑβοα ἤοστα ἴῃ ἷβ δῃηὰ ΖΕ1.1,.ΕἘῈῸῈ 7Τλοοῖ, Ψαΐγό., 1858, 11. 
Ρ. 150 βαᾳ. ; πχοβὺ ΤΘΟΘΏΪΥ ΗΠ ΘΕΝΕΕΙ, (ὙΠῸ τορᾶγαβ {πὸ ΕἸγϑῦ ἘΡ 8616 858 βιοῃηῦϊ 6) ἴῃ ἷ8 
Ζεϊμολτ(γ ἃν εοὐἱφϑοη βῆ. Τλοοϊοσίο, 1862, ΤΠ. Ρ. 342 βαα. Ατηοηρδύ [86 ἀοίδπαθοτθ οὗ [86 ραηῦ- 
ἸΠΘΏ688 ΔΓῸ ΘΒΡΘΟΟΐΔΙΠΥ ἰο Ὀ6 πδιηθᾶ αὐΕΠΙΟΚΕ, Μοὶ γᾶροα, 1828 ; ΒΕΙΟΗΒ, αἰὐλοηξὲ ροδίογίογἽδ 
αὐ Τὰ. ερίδἰοΐα οἱπαϊΐοϊα, 1829: ΤΑΝΘΕ, θκ.8 αροϑδὲ. Ζοϊ(αζίον, Ἰ. ῬΡ. 111 5αα. : [80 ΘΧροβιΐζοσβ 
ΠΌΧΕΜΑΝΝ, 2α εοἅ., στ ΞΕ [οσου Π6885, δηα ἩΟΈΜΑΝΝ. Νοίδιηρ Ὀυΐ νδὲ ΗΠ ΘΕ - 
ΤΕ, ὈΓΙΏΡΒ ογχαγὰ οὗ ᾿ἷ9 οὐ Του δῖ π8 8011} ἀΠΔηΒυγ Γοα. 

ΜδηΥ οὗὨ ἰδ6 ΒΟΙΌΡ]68 8]16ρ6 ἃ δῖ ἱπ {πὸ Ὠἰρμοϑὶ ἄοστοο {ΥἸβδίησ. Οπμθ ἰΐπη6 [86 ϑεοοουμ 
Ἐρί 8:16 βΒῃουϊἃ θὰ ἴοο [πὸ [0 ΕἸΓΒῦ, ΤΏΘΓΘΙΥ δῃ ἰτηϊξδίίου ; θη ἀραὶ {ἢ 6 ΘΧρσθββίουβ (οἱ 
ὙΠΟ ΟΥΕΥῪ ΕἸ ἱϑὲ1]9 οοῃΐδὶηβ ἃ πυμθθγ), ὑμπαῦὺ οδμποῦ Ὀ6 τηδίομοα ουΐ οὗ οἴΒΕΥ ἘΤΊΒ|168, ΔΓ 

ὈΓΙΕ 848 στουηαϑ8 οὗ βυιϑρίοΐοη. [Ιἢ ἰσυΐῃ, [86 βοοοπὰ Ε᾽ϑ[16 88 Π0 στϑδίθσ γοβθι} ]λησα ἴο {86 
Εἰγεὲ ἤδη ἐπ Ἐ΄5ι16 ἴο [6 ἘΤΡ ΘΒ: δὴ8β [88 ἴο ἐμαὺ ἴο [6 ΟὈ]οββίϑδῃϑ, ΟΥὁἨ ἔπη ΠΔΔΩΥ͂ ῬΑΒΒΆΣΤΟΒ 

οἵ ἰ)6 Ἐρί5ε16 ἐο (860 ἘοΙηδηβ δύο ἰο {πὸ Ἐρίβέ]6 ἰο [μ6 αΔ͵᾽δίδηϑ ; 10 μ88, Ὀθβὶ 08, 118 α]ΐο- 

ξεῖθεν ἀσδηϊίο ἀπ Δρρτορσγίαϊθ αἰ. ΝΌΟΣ δῖ [π6 ὑθου]δγιτϊο8 οὗἨ Θσργεββίοῃ [ὉΓ {πὶ ΤΟΔΒ0Ὴ 
ὈΠΡΔΏ]1Π6, 88 6 ἜΧροβιίΐοῃ Ψ11 ματα ἴο Βῃ:ογ. Αποηρδὺ ΟἴΠΕΡ Ροϊηίβ, πα βοᾷ, ἨΙΘΕΝΘΡΕΙ 
ΟΠ Κ5 μαι ἙἈ. 1. 6, 7 848 δὴ ὑπδροβίο!δο βουῃᾶ, 88 1 οὔθ τηοτϊἰοα ἐπ6 Κίησάομι οὗ αἀοα Ὦγ 
δυβδγίησ ; τηοσϑοόνογ, ἐμ 1η οἷ, 1. 1ὅ τὸ ἰσῦ ὩΡΟ᾿ 8 αἰ πιοϑῦ ΒοταδῃΖὶπρ᾽ Τοοουγτλ πἀαϊίοη οἱ 
6 ΑΡοβίο᾿Β Οὔ] δηᾶ υυσι θη ἰσγδα 108 ἴῃ ΘΘΏΘΓΑΙ, δ ἃ 80 ἔοσί ; Ὀὰξ οἴ ΘΙΒ {111 ματὸ αἰ Π]- 
ΟΝ ἰη βϑοΐηρ ἴῃ ἩΜαὺ ἩΔῪ λι6 Ἰαύίον ἰοχὺ '8 80 6ββϑθ} 1 4}}}0 αἰ βδσγοηῦ ἴγοτη 1 ΟΟΥ, ΧΙ. 23 ΟΣ χν. 
ἢ, δηα 858 [Ὁ [6 ΓΌΤΤΔΘΙ Δηα οΟἴΟΣΒ Βυρῖ, ἰΐ 18 [6 1688 ὩΘΟΘΒΘΒΑΤΎ [0 δηϊἰοἱραΐθ [86 Ἔχροβιτίοῃ, 
88 [86 ΓΕΘ] ἢ ΤΟίΘΓΘΏοΘ ἰο (0.9 αυρδβίΐου οὐὗὁὨ ζΘΠΌΪΏΘΠ688 18 ἴῃ ΔΗΥ͂ Θυθηΐ ἴοο ἀπὶιηρογίαῃί 9 
ἱπἀορα; ΗΠ ΘΕΝΕΈΙ Ὁ Πἰτη861} ἀοο68 πού ἴῃ {18 τοϊδίϊοι σὸ υσμο ἴδῃ ἴο ΒΔ Υ (Ρ. 346) : “ Οετ- 
ἰδ γ ὁ 8.6 Βοσὸ Ὀσουρῦ δὲ Ἰοαϑύ ἰο [86 οσίσζθηι ᾿ἰταϊῦ οὗἨ ὅμι6 Ῥδ]}π6 τηοᾶθ οὗ βίαϊομηθηΐ." 

Α στουπὰ οὗ βυβρίοίοη, ὁπ ψΐοῦ ΒΑΕ Οβρθοΐ!]}ν 1Δγ8 βίγθββ, 15 Ὑμαῦ γ1ὸ τεδα 1η: ΟἿ, 11, 2 
οἴ ἰογχοὰ Ἰοίίουβ οὗἩ [16 Αροβίΐο, ἰδκδῃ ἴῃ οοῃπθοίΐοη τὶς {16 ὕοκοα ὈΥ Μ ΑΪΟᾺ δοοοταϊηρ ἕο 
ἐὰ, ἢἷ, 17 [8.6 ΓΕΔ ΘΙΒ γοΓΘ δου τσδγαβ ἴο τοοορτΖο [86 χοηυΐη 6} 688 ΟὗὨ 8} δροβίοϊο ἀοσαπιοηΐῦ. 
Το ζύτΔΟΓ ρα β988 56 ΚΈΕΝ που]Ἱὰ ποῖ ππαοτβίδηα οὗ ἃ Βρυσίουβ Ἰοίίον, Ὀαὺ ταῖν (μ8ὺ δ ΒρΘ δ Κ8 
οἵ 8 τηυϊδοοπδίσυοοη ὑμπαὺ Δ Δρροασοᾶ ἴῃ ΤὨοβϑα]οηΐοα οὗἨ ἐπ6 ΕἸταὺ Ἐρβι1θ. Απὰ ο 1ὑ 18 
πραοιβίοοα 8180 ὈΥ ΒΙΕΕκ ()ηἷ., Ῥ. 886), νῇο γοῖ Γοραγαᾶβ μ6 βεοοοῃὰ Ἐ) βι}6 1ΣἸκουυ 86. ἃ9 
ξεμῦϊηο ; Ὀαζ ἴῃ ΘΟὨΒΟαΌΘΠΟΒ οὗὨ (μδἷ Ἰηἰογρτοίδιϊο 18 Οσρ] δηδίϊοῃ οὗἁ οἷν. 111, 17 Ῥσουθθ ἴο Ὀρ, 
ὃ5 ἩΤΙΘΈΝΡΕΙ,Ὁ ῬὈΓΙΟΡΟΙΥ ΤΟΙΛΑΤ 8 (Ρ. 268), ΥΟΙΥ υηδαίϊδίδοϊοσυ. 1. Πού ΥοΓ, οὗ, 11. 2 ΒΡΘΔΚ9 
οἵ ἃ ἰογχοᾶ Ἰϑέϊεσ, 88 δ᾽ πχοϑὲ 811 βίποθ ΟΠΙΘῈΝ πᾶνθ υπεγϑίοοα, ἔμθ ἰξ 8. 6] ἃ ἕο Ὀ6 ἱποου- 
δεἶτδῦ]6 ἐμαὶ βασι 8 (ῖηρ βΒῃουἹᾶ μᾶγο οοουττοα δὲ 80 δαυν ἃ ρογὶοα ; αἷ8ο ὑπαὶ Ῥδὰ] οου]ὰ ΄ 
δοξ ΡΟΒΒΙΟΙΥ μαγθ ἐμουρμῦ ΔΙΓΟδαΥ ἴῃ [Π6 Ὀορὶππΐπ, θη 6 δα 88 γοῦ πτϊζίθη ὙΘΙῪ 6 Ἰοὔ» 
ἰεῖ5, οὗ δβοξεϊηρ ὩΡ ἃ ταᾶγκ οὗ ζοηυΐποηοβθ [ῸΓ 8}1 βι Ὀβθαποηΐ Ἰεἰίοτβ: “ΤῊ Ϊ8 18 [8.6 βῖρτι ἴῃ 

ἜΤΕΙ ἘΡ 5:10, 801 τε ;7 ὑπδῦ, ἸΔΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, [8.0 ΒΙΠΆΪΠΣ ΡΊΓΑΒΘ πὶ 1 ΟΟΥ. ΧΥΪ. 21 15 [86 παίῃγαὶ 
εχρτοβαίοι οὗ ἷ8 Ἰουθ ἴῃ [86 Βα] υἰδίίοη, τ ΠΘΤΘὰ8 Π6ΓΘ, ἴῃ 8η δἰζορ 6 ὈΠΡΔΌΪΙ 6 ΤΔΏΠΟΙ, 10 15 



[08 ΞΕΟΟΝῸ ἘΡΙΞΣΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΝ ΤΠΕΒΒΑΓΟΝΙΑΝΗ͂ 

ταλᾶς ἴΠ6 τηὰτῖ οὗ αἰδεϊποίίου Ὀούνγθοῃ ζοηυϊηθ δηα βρυτγίουβ Ἰεἰξογβ : ὑπᾶὺ {118 Δ |(68 τι8 [0 ἃ 
{1ὴ9 ΒΘ ΒΡΓΙουΒ Ἰο ίοΣΒ μα ΘΟ ἰο Ὀ6 ΚΠΟΎΙ, δπὰ ἔποσθ 71δ8 ὀοοδϑίοι ἕο 851 [0Υ (16 ἰεϑῶ 
οὗ ροῃυϊῃθη 688. : 

ΤἼΏ 686 Δυρυμλο 8 ἰ086 ΘΥΟΣῪ ΔΡΌΘΆΓΔΠΟΘ ΘΥΘῺ Οὗ ὙἈ] ΣΕΥ͂, 88 ΒΟΟΙ 88 Ἴ7Χ6 Γ68]1Ζ0 ἰ0 ΟὙΓΒΟΪΥΟβ 
{86 βίδίϑ οὗ [80 οδδο, Τῇ ροΐηῦ γγχ88, ἕο βοοῦτγο [116 ΤῊ ΘΘβ ] ἢ 81:8 δραϊηδί γεροδίρα ἀεδοορρίοι, 
Δηα ἴον {118 [6 Ὀεϑὲ οχροάϊθης τγὋβ {86 ῥγθοδυϊου (δὲ Ῥδὰ] 1 ὌρΡου : “8501 τί ; Ἰϑῦ πὸ 
ἔυΐυτο Ἰοίξοῦ θ6 Ρᾳΐ ὍΡΟΙ γοῦ 848 βοηὺ ὈΥ̓͂ π)6, ὙὙΒ1Ο ἀοο8 ποῦ σοπίβδίη [86 βα]υϊδίομ τσ τῖθη Ὁ 
Ταΐη6 ΟὟ Βιδη."} Νον, Ὁ 18 ἔχ δύ ΟἿΪΥ ἴῃ οὐμοῦ ἔτο ᾿μβίδηοθ, 1 Οὐσ. δηᾶ 60]. ἱν. 18, ὁ 
ψο πιοοῦ τὶ} 1Π6 Β8ηη6 Οἴαυβο: “ ΤῊΘ βαϊαίΐαίίου ὈΥ {6 Πδπα οὗὨ τη6, 40], δῃα ἱπ πεῖ (Π6γ οὗ 
(8.686 ἔνγο Ρ]8068 8 [Π6 βδμρ ομ᾽θοϊ δββογίβα 88 ἴῃ ΟὟΓ ἰοχῦ. 8’. 0 τὰθπο}} {Π6 1688 οΟυ]ὰ ἃ ΌΓΩῸΙ, 
αὶ (ἷ8 δηα οἴμεῦ ΕἸ β[168 Ὀδϑίοτσο ἴτω, αν πουρῶΐ οἵ τυτιτϊηρ : 7} ἐδ πῖν ἰοΐοη, ἐπ δοοτῳ 
Ἐριύδιϊθ. Ἔσοτ, ἴῃ ἔδεοῖ, μα αἰᾷ ποὺ βηά ἱξ βἰογοοϊγροα ἴῃ 4}1 {μ6 ἘΡ΄8168β. Βαΐ [16 τοδὶ Ῥαυὶ] 
τηϊρσῃῦ. 8ο τυτῖΐα ἕο {86 το 8] Τ Θββ8] ἢ 8η8, τυ Εἰϊδὺ ἀϑΐηρ (86 βα]αϊαίΐοι οὗἨ οογα δὶ ἰονὸ (δπὰ {118 
ι οογίδ᾽ ὨἸῪ γ88 ἢ οὖν ἘΡ 8116 1ΣἸκονβο γαῦ οὐ 811} 88 δὲ [86 βϑῃ)θ ὕλη 6 8 ῬΓΘΟΔῸΓ ΟΠΔΙΥ͂ ΤΠ688- 
ὑτ0. ΤῊΘ Βα] υἱδίϊοῃ 789 88 (ο 18 οοπίθηϊϑ ἃ [ΟΚθῃ οὗ ον; 88 ἴο 1(5 ἔοσῃ, δ8 Ὀεΐηρ πίνει 
ὈΥ Ῥδυ]Β οσὰ δᾶ, ἃ ἰοκοῃ οὗ σοηυϊποηρθβ, Βυΐ ὙΠ0Ὲι {818 1 18 ποΐ δὖ 811} ὨΘΟΘΘΒΑΙΥ ἴο 
ΒΌΡΡΟΒΘΟ, {πὲ [Π6 58π1|6 ΨΟΓΟΒ τηυσδῦ ΘΟ ΟΣ ΠῸΔΙ1Υ ΤΟΟῸΣ ἢ {86 ΟὨΪΥ {Π]ηρ τοαυϊγοα τῦδ8 {16 δαϊο- 

τΑΡἢ βυθβοῦ ρου, ἴῃ πδὺ 8Υ Ῥδὺὶ υπάαοτγείοοα [Ππ6 νοτὰ ψοῦυ]ὰ 6 ῬΕΡΙΟΌΥ Ρ]δὶπ ἴο 3, 
1 τ Ῥοββοββϑα ἃ γα Ἐρίβιϊα ἴο 0 Τ Θββδι οπΐίϑηβ, 10 18 ἔγαθ, ἱπἀ664, [μὲ ΒΌ ἢ. ἃ ῬΤΟΥ βίοη 
οοὐυ]ὰ οἹἹΥ ᾶνθ Ὀθοῃ βυρρεβίθα ἴο Ῥϑὺ] Ὀγ {16 ἔδοί (μαἴ Βρυτίουβ Ἰοίζοσβ ΓΘ ΔΙΓΟΔΥῪ ΚΠΟΥ͂Ι; 
Ῥυὺ φοοοταϊΐπρ, ἴο ΟὮ. ἱΣ, 2 [18 γγᾶβ Ῥγθοίβοὶυ [06 ᾿886δ. ΑἸΟΥ {16 ΑΡοβί]οβ ἀθδί [86 ἰοιηρία- 
(ἴοη ἰο βυοἢ ἰοσρίηρ οὗὨ Ἰοίίοτβ ταῦ ΘΑΒΠΥ τλδ 6 186] [610 : θὰ  ΨὮΥ ποῖ 88. γγὰ}} ἴπ [8060 
{1π|68 θη πτϊηρ ὕο [Π6 ΘΠ ΤΟΙ 6Β 7188 8{1}}} ἃ πον ἰΐηρ, 8βο (μδὲ 'π ΔΗ ρτοδίϊγ οχοϊ θα οἶτοὶθ 
810}} ἃ Ἰεζ(6Γ το 1] ΒΘοΙῃη θα ἰο Ὀ6 [86 ΔρΡῥργορτγίδίθ τ βϑῃβ οσ βεουσίῃρ 8 Θηΐγϑῃςοα [ὉΓ ὈΘΟΌΪΙΥ 
ΠΟΟΏΒ. 

ΤῊυΒ τοραγαρα, ονοσγ ΐης Ὀδοοπιθθ ἱη 6] ρὶ 016: οα ἐπα οἴμοῦ μδηᾶ, συ μδαὺ {1686 ΟΥΙ 08 
ΟἸΔΓρΡΘ ὉρΡροὴ (86 ἴὈΓΡῸΣ 15 αὐ ουυ ἱποοιργθμοπαὶ Ὁ]Ϊ6. Ιιοοκίπρ' δῇ ἴπ6 ταδέξο ἴῃ ἃ ῬΌΓΕΙΥ 
Τοϊϊομαὶ ᾿ρμ, μον Το] 18} του] ἰξ παν Ὀθθα [ὉΤ ΔΩΥ͂ ΟΠ6, τ1ο ἀοβίγθᾶ ἰο ἔογρο ἃ Ἰοίίον (θᾶ 
{π6 6886, γγχὰ 866, 8οί!: 817 Τοσοῦτο), ἰο ἀΥΔῪ δἰοηξίοι 80 ροϊηΐθα!υ ἰο {18 Θομβὶ ἀογϑοᾺ : 

ΒΟῸΣ ἨῸ βρυτίουϑ Ἰοίζοῦ ἴο Ὀ6 ἱτηροβθᾶ οπ γοῦ, ἐπα [88 ποῖ ΤΥ οὐσῃ βυθβογ ρίϊοθ. Υδϑ ἰι6, 
Τοσβοοίἢ, ουθὴ ἐπ μἷβ δυΐορταρῆ ἰο ἐτηϊίαίθ (86 Αροβί]οβ Ββαηανυγίησῖϊ ὙΤμδὺ πουἹὰ ποί 
ΤΑΘΓΟΙ͂Υ Βαγο Ὀθοη [00] 18}, Νυὺ ἰδ του] μαγθ Ὀοίγαγοα βυοἢ ἃ ἄδρτϑ οὗ οδ]]οὺβ οὐξυβθπαβθ οὗ 
σοηβοΐθῃοθ, 88 φου ἃ ΠΟΥΟΣ Ὀ6 Τοοομο δα ἩΣΙ ἐμ6 ΟΠΔΓΘΟΙαΡ οὗὨἨ ΠΟΙΪΥ δδγηθϑίποϑ δηᾶ {που }} 
Ῥυγγ, ὈΥ ΜὨΟἢ ἀπ αἀοη Δ Ὀ]Υ οὐν ἘΡ 8016 ἸΠΚοννῖθο 18 ἀἰβεϊηρυϊβμοᾶ. [πῃ ἴδοί, ἰο ᾿πῖογ ὑπδ} {16 

ΠΛΟΙ͂Θ ῬΟΒΙ γον ΒΩ ΟὯ6 ΒΔΥΒ: 1 πὶ ἐδέ «Αἀροϑίϊο, [Πθγ6 18 [86 Βίγοηροῦ ρτουῃα ζοσ βυβρθοξηρ 
{μαὺ 10 18 ποὺ ἔσι6---(ΐ5 18 ΒΌΓΟΙΥ υπ͵αδί, 80 Ἰοπς; 88 {Π|6 ἱτηροββι Ὀ1 ΠΥ οὗὨἨ 8 βροδκίηρ [86 πιὰ 
δ ποῦ ΒΟΥ ΟΟΒΟΪ δἰ ογ. ἴπ {86 ἘΡ1Β.16 ἴο ἔμ6 Οα] αἰίδηβ [86 Αροβίθ βροδκβ λι (ὯΓ ΔΓΡῈΓ 
Τοίδγεμοο (0 Πἷβ ΟὟΤΏ ῬΘΙΒΟΏ, δηα γοῦ ΠῸ ὁ560 απθοϑίϊοιβ ἴΠ6 σα πα ΘΠ 688, 

ΤῊ τοδίη ρτουπά οὗ ἀουβί, δΔῃὰ τ68}}γ [86 ΟΠΥ οἱ ἐμαὶ οομλ68 ἱπίο βουϊουβ οομπεὶ ἀδθγδίίοῃ, 
ὧθ ἐμο σοηίθηξβ οὗἉ [86 βοοϊΐοῃ, οἷ. 1, 1-12, Τὸ γγχὰβ ἔγοπι ἐμΐ8β ροϊηῦ 8180 ἐμαῦ ΘΟ ΤῈ ἢϊπὶ 
ουδὲ πίατίοα, 1ύ 18 δβϑοσίθα ἐμδὲ [ὴ6 ἀοοίτγῖπο οὗ (86 Απεϊοτὶβέ, τ ΒΙΟἢ 18 Βογο ῥσοβοηίβα, 18 
ποῦ Ῥδυϊπο. Βαΐ ἴῃ {Πΐ8, ὈΥ αἰπῦ οὗὨ τϑαβοηΐηρ ἱπ ἃ οἶσοὶθ, Ῥθορ]6 ουΐ ουὖυῦ δηα ἐΑΒὨΐοη ἴοῦ 

ἐμοσιβοῖνοβ ἃ ποι ἰουβ Ῥαὰ], Ὑοὺ τμδὺ Ῥϑὰϊ βᾶγβ δθουξ [86 στοδηϊηῃρ οὐθαίϊοι ΟΟΟῸΓΞ ΟὨΪΥ ἷἰπ 

Ἐοιι. γ]11]., ἀπ {π6 ῥγοβρϑοῖ μ6 μοϊὰβ ουξ οὗ 1βγ861}8 οοπυθιβίο ΟὨ]Υ ἴῃ Βοτα. χὶ. 18 {Βα ίο ΓΘ 

{μ6 Ερίβι]6 ἰο {π6 Ἐοπιδὴβ ἰο Ὀ6 Τοραγᾶθα 88 βρυτίουβῖ Οἱ ἰδ6 “οἷα, (ὮΘΓΘ 18 ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ δὴ 
ἙἘΡ βι16 ἐμαὺ ἄοοβ ποῦ οοῃίβίῃ βΒομὴθ ροϊηΐ οὗἩ ἀοοσίγπο ῬΘΟΌΪΙ ΔΓ ἰο 186], 

ΤῈ ἰβ βαϊα ἐμδὲ (6 Ἔχρεϑοίδίϊου οὗἩ ΑπΕομγὶδὲ ταδί ὁπ ἃ 76] 8} ζουπάδείοη, ΘΒρ ΟἾΔ} οὐ ἴδ0 

ῬΤΟΡΊΘΟΥ οὗ [86 ὈΟΟΚ οὗ Ὠδηῖὁ6] ; ἐμαῦ ὈΥ (86 ἀονοὶορηηθηΐ οὗ μδὺ ἀγοβθ {86 ΟἸιτβίδη ΔρΟῦλ- 
Ἰγρέϊο ἀοοίτῖπο ; ἐμαί, 88 ἴοσ ἐμἰ8 βοΐ ἔουπαᾶ 8180 ἱπ Ῥϑαϊ, ἔμ6γὸ 18 ποίμτηρ ἴο οὈ͵θοῖ. ἴο δὶ, 
Βἴποθ ἴῃ ΟΕ τοϑρϑοΐβ 8180 Ὧθ ἀἰθοούετβ ἃ ὙΔΥ͂ οὗ (μἱηκίηρ δηὰ Ἰοοκίηρ αὖ [ἱηρβ (μα 15 με" 
γαοα ὮΥ 76 θῃ 6] οτηθηΐ : θα ἐμδὺ τὸ βῃουϊ ἃ Ὀϑτατσο οὗ αἰγὶ απο ἰο ΐτη ποῦ οὐ Ὑμδῦ ἰϑ 

δον 8}, [Ώ8Π οδῃ οἡ ἀθοϊβῖνο ρτοῦπαβ Ὀ6 ΘβίδὈ]} }8ηεα, Ὑ76 8881} Ὀείίον ἄθβοσὶθθ {86 ἔγυο δίδίθ 
οὗ (86 οδ86, 17 τὋ ΒΔΥ ἐπαΐ {16 ΑΡοβέ16 8 ἔτ διὰ ἐπουρῦ ἃγὸ τοοϊοᾶ ἴα {1 ΟἹὰ Ταβίδπιθθς: 
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πενοϊδοη. ὙΒαΐ, [Πθη, 18 ΓΕΔ} Ῥαυϊηθ 15 ηοῦ ἴο Ὀ6 ἀοίοτιϊηθα ὦ ργἹογὶ, Ὀὰὺ σας ῃοσγοᾶ ἔγοχῃ 
86 ΒΟΌΓΟΘΒ ; δῃὰ οὗ [686 γ7χῪας 8181} πο ῬΓΟΠΟΌΠΟΘ ΘΏΥ ἴο0 Ὀ6 ΒΡΌΓΙΟΙΒ, ΤΘΓΟΙΥ ὈΘΟΔΌΒ6 ἰδ ὈΓΘ’ 
δεηί8 ϑοτηο  ΐηρ 8130 (δὲ 18 ῬΘΟυΪΪΆΓ, 80 ἸΟΩΡ᾽ 88 ἱΐ 18 ποῖ ββονγῃ {Πδὺ {1}18 Ῥοου Αγ Ὺ ΘΟ Γα- 
(οἰ {Π6 παίῃγο οὗ ἴ7π6 ἀροβϑίίθ.0. Βαυΐ ἱπ {86 αὐρβίϊομ Ὀθίοσθ 8 {18 15 ποῖ δ 4}1 [88 
0286. 

ΒΑΛΕ, ἱπαοοα, Μ1}1 ἀοίοος 8 ρσγοδαΐ ἀϊδγθεποθ Ὀοῦνθα ἴΠ6 ἘΣ 8.168 ἴο {86 ΟοΥ 848 δηᾶ 
ἴδοθο ἴο 6 ΤΉ ΘΒ] ομΐδη8. ἜμΠ6 ὑγαθῃ 18, [δ ΒΘΙΘ 85 [Π6γ6 τὸ Βπα οτἱρίῃδ) δα Γοβ, τ Ἀ1ΟΪΙ, 
Βοπεῦοσ, ταοδὺ θΟΔΌ  Ὰ]]Υ ΘΟ ρ]οίΘ Οοὴθ δηοίμοσ, Τὺ ἰύ 18 Ὑ1} [16 Ὀοΐης οἱοϊμοὰ ὕροη 
[3 Οογ. ν. 23] δηὰ ομδηροὰα (1 Οοσ. χυ.), δηᾶὰ ὑμθὴ ἴ86 Ὀοΐηρ οδυρηῦ ΔΔΥ πο {86 οἰουθ 
(( ΤΊ οβ8. 1ν.) ; [06 ὁ6 ὉΠΣΠΡ ΠΘΟΘΒΒΔΙΙΠΥ ΓΟα ὗο8Θ {Π6 οἴμοσ, ΟΥ [}60 βϑῃλθ βοσχὺ 18 786 το] αὐΐοι, 

πο 2 ἜΒ.658. 11, ΒρΡΟΔ 8 Ῥαγίϊου ὺ]ν οὗὨἨ ΑποΗγΙϑί, ΔΘΓΘΔΒ 1 Οὐσ, χυ. ἀδδίρτιδίοϑ ἀϑαῦ 88 [6 
λϑὲ ΘΏΘΙΩΥ͂, δηα 80 ἱπύϊλδῖθ ὑΠ8, ὈΥΙΟΡ ἴο {10 1α8ὲ ΘΙΠΘΙΩΥ͂, ΟἿΟΣ ΘΠΘΏλ16Β. ΔΓΘῸ ἴο Ὀ6 ΟΥ̓ΟΓΟΟΙΏΘ, 
Τῆδὶ 1 ΟΟσ. χυ. βρθοΐδ! ΔΙ ΟὨἾ268 ἩΪῚ ῬΒ. ΟΧ., δηα 1 δηᾶ 2 ΤΊ δββ. τ Ὁϑηλοὶ, τὸ ΣΟ ἱ]Υ 
δτδηΐ  ΟἿΪῪ {18 ῬΓΟΥ͂ΘΒ 20 ΘΟ γα ϊοίζου δηἃ 20 αἰ δγοηοθ οὗ δυϊποιβῃῖρ. ΤῈ ὕτσγο βυρρῖο- 
τῆδηξ ΘΔ ἢ ΟἾΠΘΡ 1ῃ ἐἢθ 8816 ΨΥ 88 ἀο ομ. Υ. δῃα 1 ΟΟΥ, χυ. Βυΐϊ τγθ 8118}}1 ΌΥ͂ ὨῸ Τ68}8 
τεῦκου [Π6 ἀοσίτπο οὐὗἩ ΑΕ Ομ σῖδῦ διμοηρ ΒΑΠΌΣΠἶοΔΙ] ποίλοηβ, 1 δἱοηρ τὶ Π8π16), ῬΒ. οχ., απμᾶ 
οἴδες ΟἹ Τεβέδιηθην Ρ]δοο8, τὸ (μῖηκ οὗ 1 ΦΟὨΣ 11, 18, 22: ἵν. 8; 23 Φοόοδὴ 7; δᾶ [9 Αροοϑ- 

ἴγρϑβε. 
{18 ἔγπο, ἔΠοΥ του] σὴ ἤἔοττα δὴ ἱποοηβ᾽βί ΠΟΥ Ὀοΐνγοοθῃ 1 ΟὐΥ. δῃᾶ 2 ΤΏοϑθ. ΤΏΘΓΟ, 1 

ἷΒ β814, Δ] ὨΟρΘ65 ἴο 1ΐγο {1}} 16 Αἄγϑηῖ, ΒΘ Γθα8 ἈΘΤΘ (Π6 δἷπὶ 8.ΓΘΔΥῪ ἰβ ΟΥ̓ Τ]6Δ}8 οὗ 8 (67- 
ἰὴ ἸΒΘΟΥΥ ἴο δοοουῃῦ ῸΓ ἴῃ6 [δοὺ, [μδὺ (16 Αἄγϑθηΐ οδηποῖ γοῖ ΤὁσΟΌΓ 80 βοοῦ, ΤΉΏ18, 1 18 

ΔΙΙοροα, δ ΟμΟ6 ἢ η}}168 ἃ ἰδαϊουδβ, ἔγα .1688 Θσ οί που, ου δοσουπί οὗ ὙΈΪΟΩ [86 ποη-ΟΟΟΌΓ- 
ΤοΏρΘ 18 Ἔχ] δἰ θα οα [86 στουῃάὰ οὗ ἃ οογίαϊῃ ΕΠ ποο ; δηα δ᾽ ορ ΕΒ 6Υ [Π6 Ῥγοθρδοῦ ολΥγίθδ 
Ὦ ἴο {πὸ οπὰ οὗὨ [Π6 Ἐοπιδῃ ΤΩΟΠΆΓΟΙΙΥ, [ὉΓ Ὀογοπαᾶ [δ6 βἰδηα-Ροΐϊηΐ δηᾶ ἰΐπνα οὗ [π6 ΑΡοϑβ116. 
Βαϊ 17 Ῥδὰϊ Ἰοοκοᾶ ἔογ ἴμ)6 Ααγϑηΐ 85 ῬΟΒΒΙΌΪΥ οοουγτίηρ, Βοοῦ, ΜἘΥ τἱρ ιῦ ἢ ποῖ 8}80 ὑμῖηκ 
οἵ 6 δυο τι ϑιϊδη ἀουλἱ μδύϊοη 88 ΟΟΟΌΓΤΪ Πρ ΒΟΟῚ δΔηἃ ΒροΟΘΣΥ Οχρὶγίηρ ἢ Π6 ουθη 88 08 ὨΪ1η- 
δἾΓ ἐπαλ 118 ὈΘΡΊΠΗΪΗΡΒ δΔ.Ὸ βι γΓ σ᾽ δἰτοδὰυ. ὙΤΠθγα 18 ποῦ ἃ νοσγὰ οὐ οοτγ 0}. [ὉΓ ΒΌΟ ἢ 88 
Ῥεῶρ9 ΟΠ ἴο0 ΡῸ Δϑ0 ΤΥ, Ὀδοδαβο [6 Αἄγθοηΐ τῦ88 50 Ἰοπ ἴῃ σοὨλΐης ; Θἢ [Π6 ΘΟὨΓΑΓΥ, 80] 
βείβ ΓΙ ΟὨΪΥ [080 ὙΠῸ βυρροβοα ἰμαὺ ἴὖὁ νγῶϑ ΘΥΘἢ ΠΟῪ δ΄ [86 ἀοΟΥ, δηᾶ ἔμογοῦροη ἴοο 
Ἐσθεγ ονοσϊοοκοα [80 βού Θ Ῥδ0}} οὗ {8:8 οτοββ δηᾶ οὔ ἀδδίῃ, ἐπσουρὶ Ἡ ΒΙΟᾺ ὉΠΟῪ δα γϑὺ ἴθ 

Ῥϑ8, ΤΏΘ ΑΡΟΒ[]9 ΤΘΓΟΙΥ τοι 48 {Π6πὶ οὗἨ [μϊ8, Ὀὰΐ 6 068 ἠοῖ ΒΔΥ : 1ὑ Ὑ1}} ΤΑΥΓῪ ΖῸΣ 8 Ἰοῃ 
πιο γε. ΤΟΥ ΝΈΜΑΝΝ 8 αὔθ τρῦ ἴῃ σΘοΙαρασίηρ 86 ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗὨ ΙΒγδ6}}8 δοηγογϑίου (οι. 
χὶ, 95 5α4.), οὗ πιϊοῖ ἐδ ταῖϊσαῦ ΠΠΚονσῖβ ἈῸ Βαϊ, δῃἃ ὙΠΠ .8ὲ 845 110{10 ΤθΆβϑοι 48 οὗὨ ἰδ 
ῬΙΟΡΏΘΟΥ ἴῃ ταραγᾷ ἴο Απίϊοητῖβί, ὑπαὺ 10 ρμοΐηΐβ ἕδν Ὀθγοπα [86 βίδιῃα-ῬΡοϊηΐ δπὰ {1πη16 οὗὨ (89 
Ἀγροβέῖο. Βοϑίἀθβ, νγὰ8 βοΐ [Π6 Ἔχρφροίϊδοιυ οὗ ἴι0 Αἀγομηὶ οὗ ἰβθ 1 δὴ οὐἱ]όοῖκ ἴο 1δ6 δῃᾷ οὔ 
ἴδο ΠοΙΔΠ ΤΔΟΠΔΙΟὮΥ ἢ 

Βασπ Εἰπιβο) Υ, ΤΩΟΥΘΟΥ ΘΓ, ἃ8 σοΟα 848 δυδηᾶδομποαᾶ ἐπδὺ δυχυμηεηῦ, ΠΘΏ 1η 185, ἢ 8. ΠΟΤ᾽ ἔοστα 
οἵ Ηἷβ Βγροιιοβὶβ, [6 ἀδδϊσηδίθα ἔΠ|6 γϑαγ 68 48 0 δι] οδὲ ἀαΐο οὗἩ [86 βοοοπᾶ ΕΣ ͵5116 ἴο ἐδ 
Τθοθβδ] οὐ ΐἷδηβ. [8 1 ποῦ βίτδηρθ ὑμαὲ Ὑϊιαῦ γ88 ὕο ὩΓΟΌΒΘ ΒιΒρΊ οἱ 05 ἀρδϊηϑὺ Ῥδὰ] 15, 8 [6 
ΥΈΔΙΒ αἴζοσ (Π6 ΑΡροβί]θβ ἀδδίι, δοορορίθα τιϊποῦς ΒῺΥ ΒυΒΡΙοΐου δἰ 8]1, 88 βοοῦ 88 [6 τῃδίϊοσ 
ΟΟΠΟΟΓΏΚΞ 8. ἔΟΓΡῸΓ ἢ ΑἸΓΟΔΩ͂Υ ΚῪΕῈΝ ρμυΐβ [16 οοϊηροβίἔοη οὗ [μ6 ἘΡϊβι16 ᾿πῖο [16 {ἴπι6 Ὀαΐνγθθῃ 
[8 δορὰ 70, Ὀοΐτγοοη ΝΟΓΟ ΒΒ ἀοδίδ δηᾶ (Π6 ἀρειγιοίζοη οὗὨ 96 γβ8] 6), ΕῸΣ (86 Απιοτὶβί, ἢ6 
ἘΚ, 6 Νογο, τ οβο σοίυσῃ, 8ἃ0 ΠΟΥ. χυΐἱἱ, 10, 11 18 Βθρροβοᾶ ἴο βῆονγ, τγὰϑ Ἰοοϊχκοᾶ 70; [Π9 
κετέχων, δροΐη, Ὀοΐηρ γ᾽ εδραβίδη, δπὰ (86 ΥΤΉΝΝ ΔΊΓΑΥ 86 αἀοἰοβίΔ 0]6 τ] η688 οὗ {86 ΠΆΩ πη 
ἰδς Βοτηδῃ Επρῖτο. Βαϊ ὈΕ ἮΤΈΤΤΕ ἀπαᾶ ΤΌ ΝΕΜΑΝΝ ΡὈΓΟΡΟΙ͂Υ ἄθοϊαγο δραϊπβί βυ ἢ δὴ ἰη βίου 
οὔ ἐπο6 μος. 8] εἸοιηοηΐ ἰηΐο {16 ᾿πἰογρσείδιζοη οὗὨ ΟἿΣ ρδβϑβᾶρθ. ΒΑΕ, οἡ ἴπ0 οΟἶμοσ παπᾶ, 
δοΐπρ 5121} ΓΑΥΓ ΠΟΥ ἰπ (86 ἰγδοκ οὗ ΚΈΠΝ, οομλθβ ἴο (18 ΤΟΒαΪὶ : (δ [Π6 βοοοημα ἘΡ᾽βΒ.16 τῦϑ8 
[πεϊτΐϑῃ ϑοοη δοΣ [Π6 γοαῦ 68, Ὀαὲ πὸ ΕἾἶγθι ΕΡ 8116 Θομβι ΔΘΑ ΌΪΥ Ἰαΐογ, δἴθος (μὲ 86 οὀχροοίδ- 
ὕσῃ οὗ Απεοι γι δα ἰῃ σοπθοαῦθηοο οὗ ᾿ἰβ ΠΟΠ-ΡΡΘΆΓΑΠΟΘ βυραϊἀοα (ἀραϊηβί 186 Ἰαςοῦ 
Ροΐπί οο6 πο 1πἰτοἀποοπ ἴο [π6 ΕἸγεὶ ΕἸ Ἶ8{16) ; ἐπδῦ, πὰ ῥα συ αν, ἴῃ 2 ΤΊΘΒ8. 11, 17 δΙγεδαῦ 
στο δὴ Ἔχϑιρ]6 οὗ βρϑοΐ βου. ΟὨ τ βυδη Δροολ γρο ἀοοίσίπο ; (μᾶὺ Απ το; τῖϑῦ 18 πομο οὔ Σ 
ἴδλη Νόσο, δπα μδὲ [86 βἰδίθι)θηίβ οὗ ΟΣ ΕἸ βῖ1]6 ῬγΘΒΌΡΡοΟΘΘ (Π6 υἱοῦ οὗἩ ἔῃ 6 ΑΡΟΟΔΙ͂ΥΡΒΟ ; 
ἰδδὲ ἴΠ6 αἰνίηθ ὙγοσβὩ!ρ, τυ οι δοοοσάλπρ ἴο Βον. χἹἱ]. 12.-1δ.; χῖχ, 20 ἷβ ραϊὰ ἴο 186 Βεαβί, 



110 ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΌῚ, ΤῸ ΤΗΝ ΤΗΕΞΒΑΙΟΝΙΑΝΑΗ͂. 

δῦτοοβ ΜΙ 2. ΤΊΘΒ8. ἰὶ, 4; δῃᾷ δὸο (86 Βοδϑὺ τ Ἐΐοἢ γ8, δπα 18 ποῖ, δῃὰ 8881} ΡῸ Ὁ (Β εν. σχτὶϊ, 
8), ἴο ψῖῖ Νόσο, γγο ρμαεϑββϑϑὰ [Ὁ ἀθδᾶ, Ὀαὺ ψο βῃου]α ὁοσὴθ δρδίῃ, 18 τηδδηΐ 4180 ἴῃ 2. ΤΉΘΒΑ, 
ἱϊ. 0, 7; πῇ {Π6 σαλευϑῆναι οὗ 2 ΤΉΘ88. 11. 2. 88 ΤείογοηοΘ ἴο [Π6 ἀρ᾿ίδοι δοουΐ (86 ῥβουὰο. 
Νοτο δίϊοσ 6 8108} ἄθδίι, οὗ σοι Τδοϊίαβ, Εἰδί. 11, 8, σῖνεβ (}.18 δοοουπὲ: Δολαΐα αἴφιο Αεἷα 
,7,αἴδο αὐἰογγίζα, οοἶως Δογο αὐοεηζαγοῖ : οαγὶο διιρδη ἐεαὶζι, ὁ᾽ιι8 γᾺΠΊΟΤΘ, θοφαδ ρίωγίδιιβ οἱΌΘΡ6 διίτη 
᾿ὲπρεπέϊδιι ογεάσηνέδιδφιο (ΒΑΕ [ΒΚ [8.18 ἀθ] υβῖομ τγ88 οὗ ΟἸγβίϊδη οὐ βίη, Ὀυΐ τ μδὲ []]10 58 
ἄρ68 ποί δύ [1:6 ΟΣ βι8η8). 7π606 ἴαΐθ (6 770}, πιιιϊξία αὐ οεἰοδγιζαίοην ποπιΐπῖδ σγεοίΐϑ, τότ που» 
47, σρἑἀϊπδ σὲ οὐἶο γγαβεηζίωηι, Οἰϊἰδοσπζθηι ἐπ αἴδ8 ζαπιαηι 7078 αἱδομδεὶζ, 

ΤΏΘΙΓΘ δῖῸ δ᾽ οί μοῦ ὑῃγοΘ βρυγίουβ ΝΘΤΟΒ γοοορη]Ζοα : (818 ὁπ6 [86 γε ; ἃ βοοομὰ ἴῃ 180 
ΥθΑν 882 ὕ΄. Ο. υπᾶονς Τιϊαϑ ἴῃ Αδἷ8 ΜΙΏΟΣ (δοοογάϊηρ ἴο ΖΟ,ΔΙΔΒ) : Π6 (μἰγᾶ, ὑπϑῃ γ6118 
εἴϊος ΝΟΓΟΒ ἄθδί ὑπᾶοσ Ποιιϊάδη, οὐὁἨ τοι Τδοϊίυβ, Ἡ δ, 1, 3, τ 65. ταϑπίίου (οομρ. βυοίο- 
πἶυβ, Δετο, δ) : Μοία »γορο Ῥαγίλογιη, ἀγπιὰ 7αἷδὶ Νεγοηὶδ ἰδ ϊδγίο. ΟἿΤΓ ῬὈ]δ6α, βαγϑ ΒΑΓᾺ, 
ΓΟΙΟΣΒ ἴο {Π60 ἤγβί, 88 18 ἡπαϊοδίθα αἷβο ὍΥ ἔμ6 ὀχοϊζουηθηΐ ἴῃ {Π6 ΟὨγβεϊδη τορίοηβ οὗ Δομδὶδ 
δΔηα Αβ’δΔ, ΤΏ Ερ βία, 6 ἰδ ῖη ΚΒ, ττὰ8 ει θη δέζον {Πδἷ, 1. [16 σαλευϑῆναι, ἰμαὲ 8, {86 Θοπι- 
τιοϊΐοῃ οοοδβιοηθα ΟΥ̓ [16 ῥϑϑυο- Ν ογοηΐδη αἰβίυ Δ ΏΟΟβ, 788 ΠΟῪ Ρ88964, [86 ζώπιαηι 707 
ἀφοιαδὶ ᾿αὰ οοουγτοῦ, δηα {πὸ ΚΌΠΟΥ οὗἁὨ {16 ΔΙ͂ΘΙ 88 Δ᾽ γοδαυ ἀδπχοηβίσγαίθα, Ἠδ ΒΌΡΡοΟϑεβ 
(μδὲ {1Π6 κατέχων γ88 Ὑ οϑραδβίδῃ, Ὀπὺ ἐπαῦ τ ΒΘΙΒΟΣ [1.6 ἰδιηρ]6 ἴπ Φοσυβα!θλ Ὑγ788 8.11] βίδῃηίηρ 
β ἀουδέζα], βἰποθ οὨ. ἱϊ. 4 του Ὀ6 Θχρ]δίπϑα οἴμοσνβα (Ψψαδγὸ., Ρ. 168). Δοοοτάϊΐηρς ἰο {18 
Βομθηλα, [86 δυῖμοΣ ττοΐθ, 3, ἢοῦ ἀπ} [86 ΑΡΟΟΔΙΥΡ86 τῦᾶϑ ῬὈγθ ΕΥ̓ ΠΘΠΟΓΑΙΥ σοοορηἱΖο ; ἀπά 
.ἷβ οὐ͵δθοῦ γγὰ8 ἴο ἱτργθϑθ ΟἹ 8 Γεδᾶοσβ [16 τυιϊβάοτα οὗ Ἰοϊηρ [86 τιϊδίδ)κο τοὶ πα ὕθεα 
σοιηπλ δα ἰραοὶ ὑΠϑὴὶ (18 Ἰοθθοη, (μδὺ ἐμ6 Αἄγοηξ οδπμοΐ οοσλθ Ὀοίοσο ἀμ ἰσγὶϑὺ ΘΟΠΊΘΒ, ΠΟΥ 

Απὐϊοισίθυ υἱϊοαῦ [Π6 δροβίδϑυ, ποῖ ὑμπαῦ τς ποὺὺ {πΠ6 τοιουδὶ οὗ ἔπ 6 κατέχων ; ΘΟΠΒΘΟΌΘΗΝΥ, 

Ὑοβρδβίδη τηυδὶ ἢἤγεῦ 6 οὐοσί σον ἱ δηᾶ ΑἸ ΟὨτῖβὲ σηυϑὲ βοῦν ἱ π]561 88 ἃ τ]ὰ ἀσβροῖ, 
δηα βοῖ Ἰιὐηηβοὶ ἢ ὩὮΡ 48 αοά. ἘῸΣ {86 ἔαΐατα, (πογοίοσο, 160 18. θὰ οἰγουμηβροοῦ, απ ποῦ Β0ΠῈ 

ΟὝΤΡΒΕΙγ ΘΒ ὑο Ὀ6 ἀφοοϊγοα ὈΥ̓͂ ΔῺΥ 7χαυἶδὲ Δοροπὲς ᾿μιαἰδγίωηι. 
Τηΐβ οηὔγο Ὠγροίμοβίβ, ΒΟΎΘΥΟΣ, βίδη 8 ἐῃ ρ᾽ατίπρ' ΘοὨ Γϑαϊοοη ἴο [86 Ῥ]6ΐη ἰθθογ οὗ ΟἿ 

ἘΡί8{16 :--Ἄ! ΤΏΘΒα, ἐϊ, 3 ἀσο8. ποΐ δὲ 811 βουηᾶ 858 ἰζ Ομ γβείϑηβ δᾶ ἰο θὰ οοττοοίοα, ψδο (δὰ 
ΔΙΓΟΔαΥ ομο6 Δ] ονγοὰ ὑπϑιΏβοῖ 68 ἰο ΡῈ ἀοοοϊγοα ἰηΐο μ6 ποίΐοῃ (μαὺ Απ οτὶϑί τγ88 ῥῬγοθοηΐ, 
δα ἴο ἴδοῖα 10 μδὰ πον ἰο ὈῸ βαϊὰ : Νο ἀουδὲ Ηδ "7111 οοιπθ, Ὀὰΐ γοῦ ταυβῦ Ὀ6 [ΔΓ ποτὰ ᾿ιοοα- 

ἔα] ἴῃ 116 οχδιϊπαίίοη οὗ [Π6 εἷρῃβι, ΤῊ Αροβίϊθ σδίμοσ βρϑβκβ ἰο βῃοϊι 85 ΒΌΡΡροβο (μδί [89 

Τιοτᾷ ἰβ ἤδσθ, ἀῃᾷὰ ἔμ γ πιυβῦ 6 τοηιίπασα ἰμαὲὶ Απιοτὶϑὲ οοηεβ θγθί. ΤῈ σαλευϑῆναι οἱ 2 
ΤΊ688, ἰΐ. 2 Βᾶ8 ἃ αυἱΐο αἰοτοπξ ταοΐνα ἔγοπι ὑπαὶ πο ΒΑΕ ἱπαρυΐαβ ἴο 1. Βαϊ ρΘΠΟΓΑΙΪΥ, 

ΟΥ̓́Θ 88 ΤΟ ΔΓαΒ [86 ΑΡΟΟΘΒΙΥΡΒΘ, ἔπ8 ΠΟ]6 ἰβδι8 οὗ ἐδηίαβέϊο, ροϊ1οο-δρ᾽ χϊαλ] Δ]1υ8ἰ γοπεβ8, 8 
ὉΥ͂ ΠΟ Τη68}8 ἐῃ6 τοΒῸ] οὗὨἁ οογτγοοῦ οχροβίζίοῃ - δῃᾶ ἴῃ [Π96 ο886 οὗἩἨ ΟΌΓ ἰοχὶ βυςοι ἰἄ689 ἅΓ6 ποί- 
ἧηρ Ὀὰΐ 8 Β66Γ ἱπηροτίαιίοη. ΒΑΘ Β οοποθββίοι (ρ. 168) 18 πγοσίῃγ οὗ ποίο, ἐμδῦ (Π6ΓῈ 18 ποῖ 

016 οὗἉὨ {6 ἔδαξζῃγοβ ἰῃ 2 ΤΉ 688. 11. 80 Βρϑοὶ ἤσδ!Υ Ναγοηΐδη, ἐμαὶ [6 δυῖ μου πουϊᾶ Πᾶνα ἴο ὃ δἱ 
ΟΏ0Β βαὺ ἀΟἾΠ 88 μαυΐηρ [8116 1 ὨΪ8Β ραγί, ΒΑΌᾺ 8668 ποίην ἴῃ (8 θὰΐ [86 Ῥτυ ΠΥ 508. 
ἰαἰηοᾶ οἴοτὺ ἰο Ῥ888 ἴου (89 Αροβίϊο Ῥαυ]. Βαΐ ἷβ ἰξ ποῖ ζῶοτθ ργαδθϑηΐ, ἐμ 18, πιο παίυται, 
1ο δᾶπιϊξ (μα {Π6 το 15 ποῦ ΤΣ ΘΓΟΙ͂Υ δοῦπρ᾽ ἃ ρασγέ, θαὺ 18 σθϑ!]Υ [16 ΑΡροβί]α Ῥαὰὶ  [ (μα 
ἦβ ἐμ 6886, δηᾷ 16 ῬΔ0] τοΐθ [16 Ἰοίζοσ ἴπ ἐμ} 6 γϑᾶγ δά δὖ {86 Ἰαίοβί, δὰ μδᾷ δ᾽γοδαγ {10 γϑᾶΐ 

Ῥαίογο, δοοογάϊηρ ἰο 2 ΤΉΘΒ8. 1, δ, ργεδοβοα ἔμ βαπιθ (μΐηρ ΟΓΑΙΙΥ, δ ἐμοπ ἔο]]οντβ ἐπαὺ Ῥδυὶ 

δα Βροῖϑη ἰο 8 ΟἾΥ β01 818 οὗ Απ ο γῖβὲὶ ουθὰ Ὀοΐοσο Νοσο Ὀδοδπι ἘπΠΏροσοσ. ΕὔΈΜΑΧΝ 
6130 8 ααϊΐο τὴρσῦ ἢ ΗΒ τοτλδτκ (πᾷ 80 Εσσαι, Ρ. 239), ἐμῃαὺ {86 ἀρϑογ ρίϊοη ἱπ 2 ΤΊ 688. 11.) 88 
σοτῃραγοα σὑῖ(ἢ [6 ΑΡΟΟΘΙΎΡΒ6, ΔΡῬΘΔΙΒ β.1}} ὑο Ὅ6 ὙΘΓῪ βωρ]6 δηᾶ 11{116 ἀογοὶοροα, δηὰ ἰβεῖθ' 
ἴοτο οὗ δὴ θδυϊεῦ ἀδίθ ἴΠδῃ {160 Ἰαζίοσ. 

1ι 15 δ δὴν ταΐϑ βέγδηρο, ὙΒθὴ ΗΠ ΘΕΝΕΕΙ ΘΧΡΓΟΕΒΘΙΥ δϑϑοσίβ ἰο (86 οοῃίγαγυ, {πα 3 ΤΕΒ8, 
1ϊ., 828. οοπέγαθίθα τὴ 186 ΑΡΟΘΔΙΥΡΒΘ, βονγβ 8ὰ ἱπιροτίδηξ δᾶάγδμοθ ἱπ ϑϑομβδίοϊορ, δυὰ 
ὈΘΙΟΩρΡΒ ἴο ἃ [ἌΓ Ἰδίθν ρουϊοᾶ. Τ6 τοβυϊὲ οὐὗἁὨ ἢἷ8 δοτα δ ηδέϊοπβ 18 ἴο τοιουο {86 σοταροβίοη 0 

(89 (ἴπηθ οὗ Τταἦλη. [Ιῃ {86 τηγβίογυ οὗἨ 1Δ ]Οαβηθβθ μ6 σου ]α σϑοορηπῖζο ἔμ Θμοβίζο μθροβιεβ 
τηοβὺ ΔΙ ΙΕΓΑΤΙΙΥ ; βἴποθ [89 τΟΙΒΗΪΡ οὗ 8 ΒΌρτεπια ΠεἱἐΥ 18 βοτηθι εἷπρ ααἰΐο ἀϊβαγεπί ἤοσι 86} 
ἀοἰδοιίζοπ, ΤΘ Ὑτὶξοσ, δοοοσαϊπρ ἰο ἩΠΙΘΕΝΕΕΙ», 18 16 ἴο Βρϑακ οὗ {6 κατέχων ὈΥ͂ ἴδε διοὶ 

Φ (᾿Αοοοχάϊΐην ἰο [86 ὈοίΟΟΣ σοδάϊῃς, καὶ πάρεσται.--. 1,.} 



8 8. ΟΟΥΚΞΕ ΟΕ ΤΗΟΌΘΗΤ ΙΝ ΤΗῊΗΙΕ ἘΡΙΒΤΙΜΕ, 11) 

οἵ ἃ ἸοΏρΟΥ ἀοδν Παυὶηρ ΔΙΓΤΟΔΟῪ οσουγγοᾶ ἴμδη Π6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΘΘ σζᾶνθ σοϑβο ἰο οχροοῖ, δηᾶ 
ἰπογοίοσθ 8180 ἴμ6 βοοοῃᾶ ΕἸ ρ᾽βί]6 18 ἴῃ ἱγγθοοπο Δ Ὁ]6 οομ γδαϊοζοι ἰο [π6 ΕἸ τβῦ, γι ἢ δοοοχὰ 
ἱῃρ ἴο ΗΠ ΘΕΝΕΈΧΌ 18 ρϑμυΐπο. ὙΠ ἀοοίσίηθ οὗ {π6 ΕἸχβὺ ἘΡΊ 8616, [μαῇῷ {16 ἀδγ οὗὨ (86 1,οτὰ 
ΟΟΓ.68 αὐἱΐο δυ 6 η}Υ δηὰ δἰ ἃ ἐἶταθ (δ΄ οδῃποί Ρ6 οδ᾽συ]αἰοα, 1110 ἃ {167 ἴῃ (6 πὶρδΐ, 5 ποί, 
1.6 βδυβ, {86 ἀοοίτίπο οἵ 6 βεοοοπά, ΟἿ ΤΑΙΒΟΥ ΒρΡΘΟΙ͂θΘ8. ὙΘΥῪ αἰδίϊμοῦ (οἸΚθὴΒ οὗ ΟἾ χὐββ 
τοίατιι, ἰο υῖϊ, [86 Τἶ86 οὗ [1.6 δροβίδϑβδυ, δῃὰ ἴπ0 β6] οἰ βοδίϊοι οὗ (86 Μἴδη οὗ βίπ, Ηδᾶ Ῥβὰὺ] 
ΤΕΔ}]γ ἐδαρηὶ ἐμ π8 ἴῃ ΤἬ δββδ] ομΐοϑ (Υ. ὅ), Β6 σου] ἔποπα μὰ ἴπ6 ΕἸγχεὺ ΕΡ᾿β.]6 μανθ σαῖη σΟυ- 

᾿Ῥιοίον τοπουπορᾶ κἷ8 οὐσὶ ἀοοίτηθ. Βαΐ [μ6 Ψ}016 οὗἁὨ {18 δββοσίϊοι ἱβ Ῥϑυίθου  Υ ρτοῦπα]οβϑ. 
Α5 τορζαγαβ (86 κατέχων, Ἧ6 σδηποῦ ΠΘΓΘ ἔυγ 0 δος οἱραίθ [86 δχροβιτοι ; ΘΥΟΤῪ ΟΠ6 τασϑὲ 
ΔΙῸ, ἐμδὺ δ Οσρ δηδίζου ὶ ἢ 168Δ618 ἴο 80.0}} ἃ ΓΤΟΒῸ]Ὁ 88 (μαὺ οὗ ἩΙΠΘΕΝΒΈΙ, οδημοῦ δ 1θδϑὺ 
6 ὦ »γίογέ ἴῃ ΟὨΪΥ Ῥοββὶ Ὁ] 6 οὔθ. Βαυΐ {μαύ ἐδ6 εἷστιβ οὗ 86 ἐἶτη6, τηϑθηὐϊοποα ἴῃ [6 βοοοπᾶ 
ἘΡΊ 51:16, ἀγὸ ἴο 6 δοῃβι ἀδσϑα 88 ἴῃ ᾿συθοοῃοὶ 8016 οοπίγααϊοίίοι ἴο [Π6 σοτηΐτπρ 88 8 (ἰοῦ ἰὴ {86 
ἰσδῖ, 15 8 ΟΧΊΓΟΙΔΟΙΥ ΔΥΡΙ ΤΆΤ δββοσίώοῃ. Οδγίδι γ {π6 ἐἶπηθ δηα (86 ΒΟῸΣ 8ΓΘ ποὺ δἱ 81] 
(ΒΟ ΌΥ ἀοίογιϊηθα, δηα, ὁ [86 ΟΥΒΟΡ Βδηᾶ, ἴο τοραγὰ [16 βὲρῃηβ οὗὨἩ ἐμ ἐΐτηθ 15 ΘΥ̓ΟΥΥ ὙΏΘΓΘ 
τοαυϊγοα οὗὨ {π6 ἀἰϑοῖρ]ο8. Εγθῃ {16 ΕἸ γθί ἘΠ 1516 ἔΤΏ 8:65 βΌο ἢ ἃ Εἰση, ΠΔΠΊΟΘΙΥ, (86. αὐον, 
ΟΆΤΕΪε58. ΒΟΟΌΣΙΥ 1861 οὗἨ ἔμοβθ Ο 816 ΠΟ αἶβο1 165 (6. γ. 8). Τθδ δροβίβδβυ, οὐ ὑψοῖ (86 
βεοοοηα ΕΣ 153116 ΒΡ δ Κβ, 15 ποϊῃΐης Ὀπὲ [06 ἰσμοβὲ ἀουθὶορημθπύ οὗ ἰμδὲ ουἱἱ ἀἱβροβί ἴοῃ, δὰ 
πμει [6 ἀοοορίζνα ροῦγοσ οὗ ἔπ Μδη οἵ ΚΑἷπ οοπλαβ ἰο δὲ ϑῃᾶ ἴῃ ἐμθ Το δβ ἰακίηρ Ηἷπι 
ΔΉΘΥ ἡ ὈΥ {πῸ βρίγιὺ οἵ Ηἴβ του τὰ (2 ΤΏΘ688. 1]. 8), ὑμπαῦ “111 Ὅ6 (86 οοπδυμηηδίοη οὗἨ [μο8θ 
Ρδηρ8 ἩΒΙΟΙ οΟπ]6 Βυ 6} ΟἹ ΠΕΡ ὍἼΟ 8 τ] ο}}}ἃ (1 ΤΏ 688. γ. 8). ΤΏΘ ΨΠ0]6 18 αἰπιϑὰ 
ἸΠΟΓΟΙΥ δὺ ἃ ἩἸΟΚΟα, οΔγῸ 1658 βοουσγ. “Βυΐ ἰΠ6 αΔΥ,» Βα γ8 (86 ΑΡοβί]6 ἰο [86 ΟἸ τ β 1Δ}8 (Υ. 
4), "' ἀο685 ποΐ σΟ1η6 ΟἹ γΟᾺ 88 ἃ (μϊοῦ, Ὁ γ6 8.6 ΒΟΥ δηᾶ νυδίο ἢ] :,) δῃὰ ἀραΐῃ : “ Ὑουῦ ἅο 
ποῦ ΔΙΙΟῪ γΟΌΓΒΕΙγοΒ ἴο Ὀ6 Ὀείοο]οα ὈΥ (μ6 ἀοοορίξοηϑ οὗ ἴῃ6 δηιογ]βυϊδη Ῥογὶοᾶ, δπμα ᾿δΥθ 

γΟΌΣ ογ68. Ορϑῇ ἴῸΣ {86 βἷρτιβ οὗἨ [110 {1π16. Οπθ τηυβὲ τοδὶ Ὑ1ΓΠῚ ἃ ρῥγοοοῃοοϊγϑᾶ ορίπίοη, ἰο 
δϑδοτί (86 ἸΤΙΤΘΟΟΟΠΟΙΔΌΪΘἢ688 οὗ {86 ὑττο ΕΡἰβί]68. 

ΤῊ ἀοσγεϊορπιθηὶ οἵ ἔπ ἀοοίτίπο Ὀεγομπᾶ [μ9 ΑΡΟΟΔΙΥρβ6 ΗἼΘΕΝΕΕΙ, 8668 ΕΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἴῃ 
15, Ἰδὲ ἐμ δῦ ἢ γβιῖδη συΐϊοῦ, ὙΠῸ ἴῃ ἐμ6 Ἰαΐίδν 18 αἰδιληρυϊθηοα ἔγοτῃ {16 8180 Ῥσορμοῦ, 
ΔΙΤΟΔΟΥ ἴῃ Οἵ ἘΡ 18.196 Θο4168065 ὙΠ 1, Βαΐ 18 1 ποῦ [ΔΓ ΤΟΣ πδίαταὶ ἴο δοΚ πον θαρθ (Πδΐ 
ἰοτῈ τ)͵Ο ΠΑΥ͂Θ ΤΑ ΟΣ 8 ἢγϑὺ βίερ, οὐ ἩΜΙ ΟΝ, ποῦ γαῖ ΟἸΘΑΥν αἰβοσι ϊηαἰθα, ΠΠΘΓΘ ΟΟΥΩΘ8 ἔοσὶ ἢ {86 
ῬΑ ὈΥ ΒΟ (86 ἸΥἱη ΤΟ ΟΙΒ ΔΙῸ ρογίοστηθα, [16 οὐ᾽οοὺ οὗἨ πβΐοῖι 18 ἴο βδοῦσθ οἽσϑαϊ [ῸΣ 
{86 561 {Δεϊβοκξίοη οὗ (86 Μδπ οὗ Κ'η ἢ Ιῃ {παῦ οΆ86, ὨΟΎΘΥΟΣΙ, 2 ΤΉ688, 1. ἄοοβ ποΐ Ῥγο- 
δΌΡΡοβα 86 Αροοδῖγρβο, Ὀαΐ ῥγϑοθᾶρ 1. Οχ {6 ὙἘΒΟΪΘ, [86 ΡΓΟΡΠΘΟΥ οὗ Ῥδηΐοὶ 18 αυϊίθ βυῈ- 
εἷεπξ 85 1:6 Ὀδϑὶβ οὗ 2 ΤΏΘΒΒ 1]. . αυθὴ [86 δχδιέδιϊοη ΔΌΟΥΘ 41} {πδὺ 18 οΔ]16ἃ Οαοα οΥ ἐξμαΐ 18 
ἘΟΙΒΆΪΡΡΟα τηϑοίβ 8 Δ᾽ΓΟΔΑΥ ἱπ δαΐ Ὀ͵Ϊδοθ (ἢ. χὶ, 86: υἱὶ. 8. Τιὶθ οἹὰ Ῥτζϑαϊοίΐοῃ οὗ [16 
οΟπδυτητηδίΐοη, ὮὈΥ 18 Ὀοϊηρ οοπορηίγαίθα ἴῃ 8 68, οὗὨ δη  Υ̓͂ ἀραϊηϑὺ Θοα δηα ΗΪΐβ δποϊπίοα, 
δ τοπασοὰ ὈΥ {Ππ6 Αροβέϊθ, Ο86 Οὔ αὙγο 18 ΟρβηθΘΩ͂, δπα μ6 (μ08 ἔοσοϑίθὶ]ϑ 8:6 δοῖῃὴθ οὗ {δ6 
ἩΠΟΧοπο88 ΟΥ̓ Ὑ ΠΟὮ 8 Ὀαρὶ πη ηρ8 ΔΓΘ ΔΙΓΟΔΑ͂Υ βυἰστίηρ ; 811, 885 ΒΑσΕ δαπῃιὶίβ, ψὶμουΐ ἃ 
ησίο βροςοϊδο ΝΌΤΟΙΙΟΣ ΦΘΔΤΌΓΟ : ἰπ τγυΓὮ, 411 δέογα δυδη, ΝΡ τρα8 ΕΠ ΡΟΤΟΡ. Τῦ 18 ὙΘΥΥ͂ Θ0Π- 
ΘΕΥΔΌ]6 ΠΟΥ ὅπ ΟἿ βέ 85 ταῖρῦ Βα ὈΒΘα ΘΗΛ [811 ἰμΐο (16 Ὑγὰν οὗ βηᾶϊπρ δὶ ὁποθ 1π (86 
ἘΠΊΡΕΤΟΥ Νίετο [ὴ6 ΑἸ οτῖθὲ Βοηὶ ΠΟΥ οχροοίθα ; Ὀὰΐ ουθα [818 ργοθιρροβοα [6 δχίβίθης οὗ 
[6 ῬΡΓΟΡὮΘΟΥ͂ οὗἨ Απ οι σίθί, ΤῊ8 Κηοπ]οθαμο 18 6180 οὗ ἱπιροσίδῃοα ἔοσ ἐῃ6 ἱπίογρσγοίδεοι οὗ 
1ι6 ΑΡΟΘΔΙΥΡΘΘ. 

ΤΊ αυσβίζοῃ 88 ὑο [86 σι πυΪ ΠΘΠ6Ε8 τησδὺ ἱΠποσοοσο Ὀ6 ἀθοἰ ἀ66 6βϑϑη 14}}γ ὈΥ͂ ὑπ6 ὀχροδβὶ ΐοῃ 
οἵ [δ βεεοπᾷ ομαρίοσ. 

4. 8. ΟΟὕΕΒΕ ΟΕ ΠΟΘΕΙ͂ ἱἹΝ ΤῊΞΒ ἘΡΙΞΤΙ,Β. 

ἴὰ (18 ο886 {Π6 οἱᾶ αἰγίβίου οὗ ομδρίογβ 89, οὐ (86 ἼἢΟ]6, αἰύ {μ6 τἱρηῦ τλᾶγκ. ΤιὝΚΕ- 
ΜΑΥ͂Ν, ἱπαορα, πουἹὰ ἀϊγίᾶο αἰ σοι γ. Αἶαν [86 Βαϊαϊαιοη (ΟἈ. 1. 1, 23) διὰ ἱπιγοαποίζοῃ 
(τν. 8-12), 80 ἀἰδίληστίθμοβ ἃ ἀοοίσῖ δ] μαγὲ (οἷ. δὶ. 1--12) δῃᾷ ἃ πογίδίοσυ (οἢ, ἱ, 18-1}}, 16), 
ἰο ψ ἢ τὸ δα ἀθα ἴῃ οοποϊυδίοη ἐπι βα] αἰδίϊοη δη ἃ Ὀοποαϊοίΐζοι (γν. 1θ6-18). Βυΐ 10 18, μὰ {86 
ἄχει γἷδοθ, ππϑαϊ 8 Ὁ]0 ἕο ἄσδβοσί δ οἷ, 1. 8--12 28. Ῥοΐῃρ' βία ρΙΥ Ἰηἰτοδαοίζοη ; ἔμοὰ {86 ἀϊβάπο- 

5. (᾿Αοεοοχάϊηρ ἰο [80 τεδάϊηρ 20] ονγοᾶ ὉῚ ΒΙσαΕΝΒΛΟΙ ἰῃ 2 ΤΏεΒο. “ἢ, 8.--ὐ΄ 1,..] 



112 ΒΞΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΌῚ, ΤῸ ΤΗΝ ΤΗΒΒΒΑΙΟΝΙΑΝΑΗ͂, 

ἄοῃ Ῥούνγθοι 8 ἀοοίσμαὶ δηαὰ ἃ μογίδίοσυ ραγὺ 18 σαί μος ἃ τηοάδσῃ ἔπδὴ 8η δροβίοἹδ Θοηςορ- 
τοι ; δηἃ, τρογθουεσ, 1 18 ουο]οοκεοα ὑμδὺ [Π6 ὀχμογίδίλοι ἱῃ ΟΕ, ἱϊ, 18-17 ὈΘΙΟΠρΒ βίσ Ε]}Υ ἴο 
{π6 ἱπδίγυσίΐοη οοποοσηηῦ ΑΒΕ ΟΝ γΙβί, ἩΒΟΓΟΔΒ τὸ λοιπόν, ΟἿ, 111, 1, οὈΥ]ἹΟΌΒΙΥ ἱπιίσοάποοβ [ἢ 6 
οἱοβίηρ βοοϊΐοῃη, ΤῊ ἰαϑὲ ροϊηΐ 18 σθοοριιζοα ὈΥ ΗΟΡΜΑΚΝ, γ80, ΒΟΥΘΥΟΥ, Οα ἷϑ Ῥαγὶ ἰηΐοτβ 
ἴοο τυ} ἤτοι ἰδ, πϑιρ ον, (πὲ ἐπ 6 Θχμοσίδοη ἱῃ ΟἿ, 1, ἔοστηβ ἃ βοσγὶ οἱ βιρρ]οιηοηΐ, Ἐποου- 
ποοίοα ψ10ὰ [86 τηδῖπ ἱπδίσυοίίου οὗὨ ΟἿ, 1ϊ., δπᾷ ἰπδὲ, ΘΟΠΒΟα ΘΠ ΘὨΕΥ, οὐ {10 οἰ οΙοΌΒ ἰά]Θμ 688 
Β616 γσορτονϑᾶ Ὀγ ἔθ Αροβί]θ ἀο68 ποῦ δὲ 8]} οὐχί παὺθ ἴῃ ἐβομδίοϊορίοδὶ οχοϊϊεπιθηί. Βα {Ππ4| 
8 ἴο δββοσύ 10 Ὑ6 {Π8η 608: ὈΘ ῥτουθᾶ, 

Αςοογάϊηρ ἴο ταῦ 848 Ὀ66Ὲ Βαϊ, οὔγ ἘΡρΐδβ|19 αἰν 65 1861 88 [Ὁ] : 
1, ΟἿ. 1. οοπίδίηβ δὴ δι γοβ8 [Ὁ ἴ86 οοπβοϊδίίοῃ οὗ [Π6 Γοδθσβ ὑπᾶργ (86 ἔγεβἢ οὐ οσοδκ οὗ 

Ῥοιβθους[088 ; δένοσ {10 βαϊαἰδίίου (νυν. 1, 3), [86 Αιροβίϊθ [δὴ κβ αοα ἔοῦ ἐμποὶγ στον ἴῃ δῖ. 
(συν. 3, 4), οἴθοσθ ἐμθηλ ὈΥ̓͂ (86 ργοβρεοῖ οὗ ἡπαστηρηὺ δηα βαϊγαίζοι (ΥΥ. ὅ- 10), δηἃ Ῥγαγβ ἐπδὶ 
αοἂ που]ὰᾶ πιᾶκο ἐμοσὰ ραγίδκοσβ οὗ ρογίθοϊου (ΥΥ. 11, 12). 

2, ΟἹ. ἐϊ. ΒΌΡΡΙ168 ᾿πδέτυσίζου δηᾶ ὀχβογίδίϊοη ἴῃ σορασγα ἴο [1:6 δι ο τί βέλη ΘΟ ϑατημλδίοα 
οὗ 6Υ1]; {116 Ὑγδῃΐηρ,, δραϊηδῦ δ] οσσίης (ΘΠ Β0 1 768 ἕο 6 ΘΆ511}Υ τη 1816 ἑηΐο {π6 ποίξζοη οὗ [86 
(ΔΥ οὗ {86 Τιοτὰ Ῥοΐηρ δὖ {86 ἄοογ (ΥΥ. 1, 3), 18 οοπγτμοα ὈΥ͂ σου παϊηρ ἔμοτῃ (παῖ, 88 6 μδᾶ 
ΔΙΓΟΔΑΥ ἰο]ἃ ἰποπὶ ΟΥΑ]ΪΥ, {86 Μδη οὗὨ 5.1 τηῦβῦ Ῥσουϊ ουβ]ν Ὀ6 τουϑϑ] θᾶ (νυ. 8-δ) : {πδὲ (86 
ΤΑΥΒΙΘΓΥ ΟὗὁὨ ἸΔῪ]ΘΒΘΏΘΒΒ 18 8.1}} [Ὁ {86 ῬὈγοβθηῃΐ γεβϑίσα πθα ὉΥ͂ 8 οὐρβίγυσγο ρΟΎΟΓ, δῃᾷᾶ {1]}} 
ΟὨΪΥ ΓΕΔΟ 1(8 μοῖρῦ θη ἐΠ18 18 Το ον, δηα Ὑ111 ΤΠ 190 οομηθ ἴο 118 6 ὈΥ 1) ΔΡΘΔ- 
ἰὴ οὗὨ [86 1,ογὰ (γγν. 6-8); οὗὐἠ Ὑἱῇιδϊ βϑοτζί (10 ᾿γίῃρ ῬόΟῦΤοΣ οὗὨἨ {10 ΘΠΘΙΥ Ὑ{111 Ὀ6, 18 ΒΟΓΟΌΡΟΣ 
ΤΑΟΥΘ ΘΧδοῦυ ἀοβοσιροϑα (γν. 9--12); ναὶ [16 ΟΠ τδυδηβ, πομὶ αὐ βδύθβ ἔγοτι {18 σττυΐη, Π6 80 
ΤᾺΌΟἢ [86 ΤΔΟΓΘ ΘΩΘΟΌΓΑΡΘΒ [0 βἰαπα ἔδδβί, δπα ᾿πρΡΊΟΓΟΒ ἴῃ ὑπο ὶγ ὈΘΒδ ΙΓ [π0 Ὀἱγῖπο ρσυδτα ΔΒ} 10 
(νυν. 18-17). 

ὃ. ΟἸι. 111. οἴοβοβ 86 ἘΡΐβι|}]9 τὶ τορυ]δίζοιϑ ἱπ Τορατγά, σον, ἰο ἐο86 τἘΏῸ πδικοᾶ αἷθ- 
ΟΓΣΙ͂Υ ; δέοσ ἃ βιῃοσί ᾿ηἰτοἀυοίοῃ, ἱῃ ΒΟ 6 866 ΚΒ (πο ὶν ῬΤΔΎΟΓΒ, δα Θοτησηθπ 8 ἴο ἐμοῖὰ 
ΠΘΏΘΓΑΙΥ ἃ ἔδὶ Ὁ] ῬΟγβθύθσδηοθ ἴῃ (86 ἔσυθ ΟἸ τ βεϊδη βρὶγὶῦ (τυ. 1-ὅ), 86 σίγεβ Ῥδγιξου 
αἰγθο 0.8 88 ἰο {16 ἰγοδίπηοπί οὗ μοθ9 ὙΠῸ Ὑ11 ποὺ ἀοδὶβὺ ἔγοπι ἃ Ῥγδϑτηδίολὶ 16] 6 η668 (γν. 
6-16). Το [Π18 8τὸ δίζδομοᾶ ἴῃ ἴδ 7 πογᾶβ 86 Ῥαγίϊηρ βα] υἱδθξου δηα Ὀοποαϊοϊοι (νυν. 17, 18). 

ΤΙῸ ΕΡίδβι16 18 δῃοσί, Ὀυὺ ποὺ ου {πὲ δοοουπὶ [86 1688 ᾿τηρογίδης, ΤΠ6 ὙΦΆΥ ἴῃ ὙΒ1Οἢ [86 
ἈΡοβίϊθ οουηἴοσίβ ἷβ σεδθιβ ὈΥ ἃ σϑίδθησο ἴο ἴπο σἱρμίοουθ ᾿υᾶρτηθηΐ οὗ αοᾶ, 18 οὗ 186} 
ΨΟΙῪ ἰπδίγυσξανο ; 8.11} ᾿λοσθ [6 Ῥδοῦ Σ ̓ πδίσαοίζοη σοβροοίζης [86 ἱτηροπᾶϊηρ, Θομβατησηδίοι 
οὗ Βοβ ν ἰο αοα, τ ΟΝ ἄσθοσγγαβθ (6 το ἰο ὍΘ αἱ ο Ὠθατί, [86 τροτθ {86 β'ρτβ οὗ ἐδς 
[{πη6 τοῦθ ἐπ 6 ἔτ ρτοϑθδ οὗἉ [86 8 {ΠΟ γ δδη πδίοΓΟ ; δηᾶ, ΔΒ 0}, [π6 ΑΡΟΒΙ16 ΒΒ βουσὶν 1᾿ΚονΤῖ56 
διραϊηδὺ 811 Βῃ8:)-Βρ᾽ γι π8] ᾿πάοθηοθ 8 ἴο Ἠ6 Ὑ76}1 οοποὶ δοσγοᾶ, δὰ {16 ἀϊβοΐ πα, ἔπ 6 Ἔχθγοῖθα 
οὗ Ὑ ἘΔΟΒ Β6 ΤΘαΌΪΓΟΒ ἔσοσα 86 ΟΠΌΓΟΝ, 18 ἐπ (π6 ἰρμοδὲ ἀορτοο δἰοᾶ ἴο Πο]ὰ οτίδ ἃ σαῖττοσ ἴο 
{6 ΟἸσϊβίομοχῃ οὗὨἨἁ ΟἿΣ Δ γ. 

ΑΒ ἰο {80 ᾿ἡϊεγδίαγο, ἔθ γο 18 πούϊηρ Ποτὸ ἴ0 Ὀ6 ποίοα, Δέοσ τμδὲ ἢ88 Ὀδθοὴ οἰξοα ἴῃ ὃ 5, 
Βα νγὰ8 βαϊὰ ἴῃ {86 Ιηἰτοἀυσεου ἴο (π0 ΕἸἾτει Ἐ 8.16, μοὶ] ἀβ ζοοᾶ 8180 0. {86 βεοοιᾶ, Ἔχοθρὴ 
ΟὨΪΥ πδὲ ΚΟΟΗ Β ΟὈΙΩΤΩΘΕΓΔΙΥ 068 ποῦ οχίοηα ἰο ἐδ βοοοπᾷ ΕΡ 8116. 



ΤΗᾺΣ ΒΟΟΝῸ ἘΣΞΡΙΒΤΤΣ ΟἿ ῬΑΌΪ, 

ΤῸ ΤΠῈ 

ΤΗΒΒΒΑΙΟΝΙΑΝΟ. 

1, 

Αἀάγοϑϑ ἴοσ [10 Οὐπβοϊδίίου οὗ [6 τοδᾶουβ ππϑν {86 ἔγοϑἢ ουὐτοδὶς οὗὁἨ Ῥουβθου 1008, 

Οπ. 1. 1-12., 

ΑΝος ἴδ6 βοϊαίαιίοι (νυν. 1, 3), δ6 Αγοβίϊο ἐμ δηῖκβ Οοἂ ἴον ἐποῖτ στον ἢ ἰη ζἱ [ἢ {(γν. 8, 4), ΟΘΟΥΒ ἰΏ τα ὉΥ ἐδ Ὅτοδο 
Ῥοεὶ οἵ ἡπάστιοοτι ἀτιὰ δαϊναιίου (νυν. δὅ-10), αϑδὰ ὕσαυβ ἐμαὶ αοα ποιὰ χαδῖκο ἔμοτα ρῬοσίμοσα οὗ ρογζοσξίοι (νγν. 11, 12). 

1 αι], δὰ ϑ ἴνδημθ, δᾶ ΤΊ οί υ5 [ΤΊἸΠ]ΟΙΏΥ], απο {πὸ ομυτοὶ οὗὨἩ [Π6 ΤΆΘΕ- 
2 -«8Δ]0}18η8 ἴῃ (οα οὐν Βαΐδοῦ. δηᾶ τ86 Τιογτὰ Φοβὰβ ΟὨγῖβῦ : Εατδοθ υαηΐο γου, δηᾷ 

Ρθδοο, ἔγοπι ἀοα οὐγ' ΕΔΙΒΟΥ πὰ [6 ],οτὰ 9 6888 ΟΠ γιβῦ, 
δ θατγο Ὀουπᾶ ἴο ἰδδηὶ [σἷνο ΓΠ8ηΚ8 10] αοα 8] γϑυβ [Ὁ γοῦ, ὈΓΘΊΠΓΘΏ, ἃ8 

ἴς 18. τηθοῦ, Ὀθοδαθθ [πδὺ γον Δ στον Θχοθθαϊρν, δηα ἴἢ6 ΟὨΔΥΥ [Ἰονο, 
4 ἀγάπη] οὗἁ ΘΥ̓́ΘΡΥ͂ ὁ0Π6 οὗ γοι 811" ὑοτνναγα Θδ ἢ ΟἾΔΟΡ δΔθουπάοί ; 80 ὑμαῖ ψὸ οὔτ- 

βεΐνοϑ᾽" ρίογυ ἱπ γοῦ ἴῃ {Π6 οΒΌτοΒοΒ οὗἩ αοά, ἔὉΓ γοὺγ ραϊΐθμοθ δηᾶ ΖἈ1} ἴῃ 81] 
ὅ γοῦγ ρογβθου(οηβ δηᾶ ὑγ]υ δύ οπ8 [{86 881 ου10}}8] " Γμδὺ γ0 ϑηάυγθ: «οὐΐολ ἐδ 8. 
Ἰηληϊ αϑῦ (οοη [8 ἴοΚοη, ἔνδειγμα] οὗ (86 τἰρμύοουβ ᾿υδσηγμοηΐ ΟΥ̓ αοά, ἰμαΐ γα. 
ἸΏΔΥ Ὀ0 οουηῃίοα τΟΡΙΆΥ οὗ ἴῃ86 Κιηράομι οΥ̓ αοἄ, [ἴὉΓ ΒΊΟΝ γὺ 8180 βιι δι 5: 

θ βοοιηρ [1 Ἰπα 6647" ἐξ ἐδ ἃ τὶ σῃιύθουϑ της τὶ αοα ἴο τϑοοιαρϑηβο ὑγἱυ] θη 
Ἷ ἴο ἴδοπι ταῦ ὑγου 9 γοὰ [00 [8086 γᾷο δίῆϊοι γοῦ δϑ)οο}]," δηᾶ ἰο γου, ψἢο. 

816 (γου 6 ἃ [ΑΒ οιοά ) Γοϑῦὺ ἢ 8, ὙΠΘῺ ἴη6 Ιωοτὰ 6808 88}8}} Ὀ6 τονϑαὶϑᾶ [δὲ 
(86 τονϑἰ ἴοι οὗ [86 [ωοτὰ 6888, ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ Κ. 1. ἔτγομι Ὠϑάγϑῃ τὶ ΗΒ 

8 τ ΡΉ ΓΥ δησοἷ8 1} (86 Δησ6}8 οΟΥἨ ΗἰΒ ροῦγοῦ, μετ᾽ ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ], ἴῃ ΗΔ 1}- 
ἵηρ' ἤγα," ἰλκίηρ νσϑηζϑδηοθ οἡ μοι (δύ [το ἀογῖηρ σθηζϑϑηοο (0 ἴΠο86 Ψ}0, διδόντος. 
ἀκξίκησιν τοῖς] ΚΟΥ ποὺ αοά, δηα ὑπαῦ ΟΌΘΥ ποὺἢ (80 ρ05ρ6] οὗἩ ουν Ἰωοτὰ 6808 

9 Ομγῖβϑι :" το 58.841} ὍὈ6 Ῥαυθηθαὰ τὶ [88}8}} βυ δον Ῥυπὶβῃπηθηΐ, δίκην τίσουσιν,]' 
ονουϊϑίϊησ ἀοβίγιουϊοη ἴγοιῃ [ἢ6 ργθβθῆοο [206] " οἵ {86 Τιοτᾶ, δῃηὰ ἔϊοτι [86 

10 ΕΟ οὗ Ηἰβ9 ρογοῦ ; σψῇθη Ηθ 8}}8}} οοπλθ ἴο δ6 ρ]ογιβοά ἰπ Ηἱΐβ βαϊηΐβ, δῃηᾶ ἴο 
δαπϊγοα ἴῃ 411 ὑθσθπι ὑπαὺ Ὀοϊΐονο [0086 τγῆο Ὀ6]Ιον6 4] ̓  (Ὀϑοδαβθ' ΟἿγ ἰθϑ8.}" 

11 ἸΠΟΠΥ Δηοηρ γοῦ [[0 γοῦ, ἐφ᾽ ὑμᾶς] τγὰ8β Ὀ6]]ον 64), ἰῃ (δῦ ἄγ. Ὑ Βογοΐοσο [Τὸ 
Ὑοἢ οηα, Εἰς ὅ] 4180 Ὑ76 ῬΓΔΥ͂ ΑΙΝΤΑΥΒ [ὉΓ γοῦ, ὑπδὺ οἷν αοα του] οουῃὺ [πλᾺγ 
οοπηΐ, ἀξιώσῃ! γοι ὙγΟΥΓΕΥ οὗἨ ἐλὲθ [[Π6, τῆς] οΔ]ΠἸπρ, δπᾶ {1]1Η] 411 (89 ροοῦ 
ΡΙθαβαγο οὗ 2718 σοοάποϑβ [ΘΥ̓ΘΥΥ ἄθβιτο οὐ ροοᾶποβ8],." δηὰ [86 πσοῦῖκ οἵ (18 

12 τ ρόντοῦ ; [Πδὺ [06 πδ6 οὗ οὔν Τιοτὰ 7968089 ΟἸτὶβί “ἢ τηδΥ Ὅ6 ρἱοτιβοᾶ ἴῃ γοῦ, 
Δα γο ἴῃ Ηΐπι, δοοογάϊηρ ἴο [86 ργτδοθ οὗἩ ουῦ αοἄ, δπᾶ {Π0 Ποτὰ “6808. ΟὨ τοι." 

ΑΙ, 1.--ἰΒῖλ.1 [ποοτίβ καί Ὀθΐοτο πατρί---ἔο τοπάϊηρ οὗἩ ἔνο ουσεῖνο ταληπδοσίρία, πὲ οοττοοϊδα [πὶ ϑίη.3.---. Σ,.} 
ἜλδΟιρμε, τροὺ ἰΩ ΔΙ ' ΟὨΥ ἰῃ Β. Ὁ. Ε-; ἰξ ἰα ΤἸοππὰ ἴῃ ἐΐθ πηαἱοσὶγ οὗ ἐπρηλ Νς (αἰδυ 8.:.), νοσβίο,.5, δη ὰ Βαϊποτα, ΓΣἧ 

8 ὃγ Ἰδεβαβδῃῃ, ἐδ οαποο] θὰ Ὁ Τίιρομομάοτί δηὰ ΑἸ Γοσὰ.--, 1.) 

8 



114 ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤΟ ΤῊΝ ΤΗΒΞΒΘΒΑΤΟΝΊΑΝΕ, 

3830. 8. 
8, 4.-- ος ἡμᾶς αὐτούς, 

Εὐχαριστεῖν ; 8001 ΤΉΘ88. ἱἱ. 18, Οτἰ ἐἶσαὶ Ν᾽ οίο 8. --ϑἴη.1 ογαϊἱβ πάντων.---ἴ. 1.} , " 
χ ὑτ Βἰπ., πίίὰ Β. ἀπὰ ἃ ον ουχαῖνοα, στοαὶ αὐτοὺς ἡμᾶς.--- Κουϊείοη : “" ΟτΑΙ τ) Δ 6 1}γ, ὑμῶν 

ῬΘ'Οτ 35 ΟἿ]Υ ἰο διωγμοῖς, δηὰ ΟΠ]Υ ταῖς θλίψεσιν ἰο αἷς ἀνέχεσθε.""--Ἴ [86 Εἶχεῖ Ἐριδθι}9 ΕἸ. Υ. ΔἸ ΤΕΥ "οπάεσβ θλίψις αβξίο- 
ἐέοη, διὰ οἵδ Θἰθο ΒοΣΟ.---Φ. ἴ» 

4Υ,θ.--[.εἴπε 
οἂὔξ οὗ πο οΟΥΒΟΣ γὸ Ο6Δ68 οὗ εἱπερ, 
απάεγε.--ἰ. 1.,.} 

Βγροϊμοίοα!, ποὺ σϑυδ8) ; δο0 ἔθ Εχοροίίοαὶ Νοίο 4. Ψυϊρεία, εἰ ἰαπιέη ; ἘΠΊ 5} Ὑογείου ἢ ΤΟῸΣ 

ὑ ἐοὸ ὑε (μια), ἀπιὰ 580 ΑἸξογτὰ αμὰ ἘΠ|οοΙΣ ματθ; 09 Ὑεἰΐο δμὰ 1 οτηδασι, τοὲπνπ 

ΨΥ 6.---ἰτοῖς θλίβουσιν ὑμᾶς θλίψιν. Ἐ]Ιοοξέ, το τοίαΐπβ (89 ατοοὶς ογὰον : “ὁ ΤῊΘ ΟὈΔΏΒΘ Β6ΘΠῚ5 [0 ΡΓΘΒΟΤΎΘ ΙΠΟΣΘ 
εἰοατὶν {πο δῃς ρεὶθ, απ ὰ 4150 ἰο Ὀχίπρ τοῦθ ἱπίο Ῥσοτυΐμοποα (86 “ ἰες ἑαἰἑοπέε᾽ τμαὐ 18 ἸΔΟΓῪ τοΐοττι ἃ ἴο. 1,.} 

ΟὟ 81} (86 ταϊπυδουϊοθ, ΟΠ σγβοθίοσα πὰ οἴποσβ ; φλογὶ 
Τἰεοδομ οι ῥγοίουϑ ὅΠ6 ἴοστωοσ, Ὀθοδιδα ἴῃ 6 ΟἶΠοΣ 86 ὑοῃ 

ατίρο ἔγοσα οοσγϑοίίοσ, απὰ σι οἵμοσ υἱαϑθοβ ὙΒΟΣΘ 16 18 βομα!ηθ ΠΠΘΣΘ ἐδ ΠΟΥΘΣ ΠΥ 

. 8.-πυρὲὶ φλογὸς 18 ρίγοῃ Ὁν δίῃ. Α. Κὶ, 1... ΠΥ 
Β. Ὁ). Ἐ, Ἑ. 6. (8οίιο!ς, ᾿ζϑοῦσαασν, ὃν οσά νοσίι, Εἰ]οοῖ]. 
86 ΤΠΟΓῸ ἐν τε δηι ΤοὶρὨ ἸΠΟΣΘ ΟὨΒῚΪΥ ἃσὶ 
8 ΓΔῺ98 οὗ ΟὔΔηρΟ. 
ἀΔ} Ογ: απά ἰο ίλοξε τυῆο ΤΥ. 8.-ἰ| 

ΤΩΒΏΥ, πὰ 160 
ποῖ, ὙῊΪ8 οοχσιδέτιοίου,, πα ΓΑ] βιικροδίοα ἘὉΥ͂ ᾿ ἶ 
ἴο ἀοείσηδίο ἃ ἃ δογοηΐ ᾿οἴαμβ ἤγοτιν [ἢ μὴ εἰδόσι θεὸν. 800 ἷπῃ ορροβίξποιι ἴυ 

πυρός, ὮὉΥ 

1π6 τορι 0. οὗ ἔδια ατὲϊοϊο, 15 
δἀορίοὰ ὉΥ ὧν Γ 
γον Εἔχο Νοίο 4, διὰ ἴῃ ἴδνοσ οἵ ἐϊ [86 ΜΠ ευίξίοπ οὗ {{|18 γοσδο, Νοῖο 8.--. οἱ. 14] 

ΒΥ, 8.---Χριστοῦ ἰᾳ δὐὰοὰ ἐν Βἰπ., Α. Εν 6.» πὰ ΤΩΒΙΥ ὙΟΓΒΙΟΣΙ ; 1ὲ ἰ6 παπιλημ ἴῃ Β, Ὁ, Ἐ. ΚΟῚ,., Οο 

οαο 

σ δηὰ οἴδοσα. 

-- - Πιροδη πο 10] ογ8 ἘΡΒΡΡ ἸΩ Το σοδης πὶ Ὀσϑοϑίσᾳ Χρ. ; ἰΐ 16 οχαϊ(ἰδὰ Ὁ Βεσκοὶ ἰὰ ἰδ Οαλτηδῃ Ὗ οσηΐοσι, ΤΊεοΣ- 
ΑἸοσά, ἘἸ]]οοῦ.--ὦ, 

9 Υ 9.-ἰΨπροσώπον. Οὐταρ. λἔαίξ, χυὶϊϊ. 10; Τῦο ἱ. 16; 4 ον. ἰν. 8; 1 Ῥοΐ. ἐΣ}. 12; Βον. Χσ. 11.--ὅ. 1] 
1Φ Ψ. 10.---Αῦ (0 ποῖα] [πὰ οτ ῖοα] οἀἑίλο 8] αἰνὸ πιστεύσασιν ; ΟΠΙΥ͂ ἃ 76 ΤΑΙ ΠΌ500198 Β6 00 πιστεύουσιν. 
δι Ψ, 11.--ἰᾳτ- πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης. 5866 ἔπο Εἰχοροῦοαιὶ Νοίθ 8, αμὰ Πευίΐείοπ, Νοίοδβ ᾳ ἃπὰ σΣ. δεεῖτε (Εοσα. Χ. 1). 

ἐποιρὴ ποῖ ῥσοοίϑοὶς δὴ ϑααϊναϊαπι ἴον εὐδοκία, 15. ἱῃ τιΐδ Ἰηβέμπιοθ ΘΟ γε θη, πὰ δ ᾿ϑαϑὺ ΠΊΟΣΘ σ ΒΥ ἱπ|6}} Πρ10]0 ἘΠΔῈ 
ἘΠΙουϊ δ 5 ΡὮγββο, εὐερ 9) ροοά ζ 

ΔΨ, 12.- ἰὴ {8189 οη86 δὶ 
ΤἸδοδοσιοσύ, ΑἸ όσα, ΥΥ οσάδποσί, ΕΠ1|1οὐ δῇ. 

ἰεαξιγδ ς᾽ ροοάπεει. Ατὰ. Βϊ01.6 Ὁ ΐοι ς αἱξ ἐδλιε σοοα »ίἰεαφανε πεξε.--ὦ. 1,.} 
ἐη. ἀοαβ ποΐ βίαπά τῖϊ Οοἠὰ. Α. Ε΄. α.,) ποι δαὰ Χριστοῦ. {ΕΊΣ ΘΠ ΌΔΟΝ, οστλίδ 1ξ, 85 ἄο 

ΚαΡΡ διὰ Τδοδτηδηη Ὀγαοίκοϊ.-ὐὖ, 1.} 
18 Ψ, 2 --ἰοσ : οἱν Θοὰ απὰ 1ογὰ “εεις Οἰιτίεῖ. 80 ἘΪα ΚΟ ΌαΟΙ δηὰ δυζὴθ οὔτ. ΟΏΟΓΆΠΥ, ΒΟΎΤΘΥΟΥ, {Π15 σαδα 18 

τοσασχᾶρα 85 8) οχοορίίΐοη ἰο ἐμ8 ὙΥΟ ΒΑ 
ΟΒιὶοῖ, ἀπὰ ἱπ οἴζοῃ, υξοά ἱπαοροπάθην ο 

ἘΧΈΕΟΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΓΊΟΑΙΣ 

1, (γν. 1,3.) ὅθθ (86 ΕἸγδὶ Ερίδι}6, 
ὥ. (ν. 8, 4) ὙἯὯἌ86 ἂζϑ Ῥουπᾶ, ἂς.---Α8 ἴῃ 1 

ΤΏΟΒΒ. ἷ. 2, ΟὨΪΥ ἴπαῦ Ὠ6 ἴἤθτο ΒΑΥΒ ΒΠΠΡΙΥ εὐχαρισ- 
τοῦμεν, δὰ ἤόγα ἀροίαγοϑ ἴΠ6 ΟὈΪ ζαϊέοη (ςἢ. ἰΐ. 18), 
ἷῃ ἴ.0 ΘαΓΠΟΒίΠ088 ΟὗἨ [ιῖ8 βρίτὶϊ,. ἀγασσῃ ἔγοη ἰδ 

ΘΔΙΏΘΒΒ ΟὗἨ 1Π6 γτᾶσθ; ὠγροπίε απδηπὶ ἐχιρίαζιονια 
ΒΕΝΟΕΙ) : 6 ἀγὸ Ὀθουηά ἴο ἀο (8, δηὰ ἰζ ἰ5. ἃ ἀομὺ 
σι Πἰοἢ) τὸ 8Π4}} ΠΟΡΟΡ Ὀ6 40]6 ΖΔ] ᾽ἢο ἀϊβοῆασρο [1 
ἷβ ὌΥ ὯΟ Π68η8 ΟὈΥΟΟΒ, ΜὮΥ (Πΐἷθ. βῃουϊὰ Ὀ6 υῃ- 
Ῥϑυ πο 1 ἰ8 10 ΟὨΪΥ Ὀδολυδο ΜΔ ἀΟ ποῖ 80 τϑαὰ ἴῃ ΒΏΥ͂ 
οἴπον Ερίβι]6 3} ΤΏ πογάβ, ἃβ ἐΐ ἐβ σταϑοῖ, δῖο σο-! 
ἴογττοα ὈΥ̓͂ ΒοΙη6 ΟὨΪΥ͂ ἰο ὀφείλομεν, 8 ΘΟΒΗ͂ΣΤΩΘΙΟΓΎ 
οὗ 186 οὐ]ραίίοη, δηα, ἐλ ῖκθῃ (μυ8, (ΠΥ Βοοῖὴ (0 ὯΘ 
Βοιηο  Ὦδὺ ἀα}} δηὰ Ροϊη 1688 : Ὀοίίοσ ἱΠοΓοῖΌσο : “80 
ἴο σίυδ ἐλαη 8, 88 106 χιθδίμοβαβ οὗ ἴ86 υπτηογὶοὰ 
ἄλνου ἀθβοσυοϑ;" ΒΕΝαΟΕΙ, : οὗ γεὶ πιαρπὶξμαΐδηπενη ; 
ΌΣΜΑΝΝ : αἂδ ἐλ ξίαίθ Οὗ ἐλ οσα86 γέεφιῖγεβ. ἸΠΕΟ- 
ῬΗΥΓΛΔΟΤ (αἰοηρ τ ΔΏΟΙΒΟΡ Εχρ δηδίϊοη): ἐπὶ α 
τοογίδν τιαπηεῦ, ὃν τοογὰ απ ἀοεά ; 707 ἰλι8 ἐδ γι 
ἐλαπκερὶυϊπσ. ΤΟ 80 116 ἰ8 ΤὔΝΕΜΑΝΝ᾽Β ἰπἰοσργοίδ.- 
ἰΐοη ; το, Ὀδοᾶυβ6 καϑώς ἀο68 ποῖ τοδτὶς [Π6 ἀθρτος 
((Ἰουρἢ ἰὉ ἀο68 [Π6 τΔΥ δηὰ ἸΑΉΒΕΤΝ δὰ Ὀοσδιιβο 
186 ἰμδογιίοῃ οὗἩ ἀδελφοί ἴογὈΪ45 {Π6 οἷοβο ὑδοκπαγὰ 
ΓΘίογοπορ ἴ0 εὐχαριστεῖν (Ὀυὺ ΜὮΥ 3), πουϊὰ οοῃποοῖ 
"ἄξιον ΟἸΟΒΟΙΥ͂ ψ || ταῦ 1Ὸ]ΟὟΒ: δ 88 ἰ6 8. τηροί, 
δέοαιι86.) Βυΐ ἰδ 8 τῆογο Ὠδίυγαὶ ὑ0 υπἀογβίαηα ὅτι 
08: ““(0Ὑ[60ὲ δῖο Ὀουπὰ ἰο ρὶνο ὑπδηῖκβ (ἴῸν ({}8). 
ἐμαί, 5 Ὑπερανξάνειν ἰΒ8 Ἰὰἢ Δἢ. ΘΙΏΡΉ Διο Θχρτοβ- 
βίοι οὗἩἨ δηϊίγα σοι ῃ)θη αι) 88 ἐπ 6 Αροβίϊθ 18 ἑομὰ 
οὖ; αὐξάνειν 8 υϑοὰ 63 ὙΠ οτΘ ἰγαπβι ἔν ογ, Ὀὰῦ Οποο 
880 8 ἰηἰγληδὶἶνο, Αςἰβ νἱ. 7; δηὰ 80 ἰῃ6 οοτηρουπὰ 
ἢσγα: δἰ γοῦν (Δ στονεῖι θυ Ὀδγοπὰ οχροοίδ- 
ἴίοη : ᾧ δῃὰ ἰονὸ ἱποσϑδβοίς 5 οομπίηυδ!]γ." Ῥαυὶ 
ὑπ ΚΙ δοχηοπ)θαροθ [86 18] τηοηὺ οὗὨἨ ὨΪ8 τΠΒΏ 98 
8Δη Θχογίβ 08 (1 ΤΊΉΘΒΒ, 1}, 12... ν, 10); Βιξαξα: 
(π6 ἔγυϊε οὗ ἢ]5 ὀχ μοτίδι 08 απ ᾿πι ΓΟ ββΟΏ8, ἘΔΙΓΉ 
δηα Ἰονα, οὗ πϑῖοὴῦ ΤΟΥ (1 ΤΏοΒΆ, 1. 6) Πδὰ το- 
Ῥυγίρα 6 οχβίθηοθ δος ἴδ ΤΒοββα! ομίδηθ, μδὰ 

Φ ΓΝΕΜΑΝΧ᾽ Β οοποίττιοξίοι, Βοτονοσ, ἐθ ἐπι ΘΟτώσλοσι 
650, ἀσιὰ ἰδ Ῥχϑίοσγοά ὈΥ Αασσπι, Ευτιοοττ, ἘΤΈΒΒΤΕΝ δπᾶ 
ἌΠΙΝΧΙΝΒΟΝ : “' Δάάρᾷ ἴο ἱπίσχοδιοο ἴῃ0 αἱ δτιῦ)οοὶ οὗ 
παρα] πθ8α, 86 ὁπ6 (αῦ ἔα}}ν 1516 5 (Π9 Θδϑοσίϊοι, εὐχ. 
ὀφείλομεν." --ὐ᾿ 1..] 

ι (πὴ αἷς Ἑγιοαγίμηπρ,. Βοῖζος ἰῃ ἔμ6 νοσγεΐοι : ἄφεγεαιν, 
. ἐπ σὶν, δεψοπα πιδαϑιγε.--- 1. 1,.} 

ἢ {πιολτί φἔολι ; ἴῃ ἴῃ γογϑοίου, φωπέπεπιί.---ἶ, 1,.} 

ΓΌ]6 οὗ στδιητηησ, οα (6 
81} ψ Ἀϊο ργθοοϑὰθϑ 14) (ΜΙ Δα] οἰοὨ).-΄΄. ἴ..} 

τουπὰ τηαὐ “ Κύριος 1. Χ. ἰδ ἃ ςοπισπῦϊ ἰδ11Ὸ οἵ 

ΟἾΪΥ͂ ὈΘΟΟΙΏΘ6 ΒΙΤΟΏΡΟΣ ἴῃ ἴπ6 ἰοσιηροδίβ; δὐὖ 1 ΤὭρρα. 
ἷ, 8 Βα δὰ δἀἀοὰ ὑπομονὴ τῇς ἐλπίδος, δηὰ ταὶ 20]- 
Ἰονβ Βογθ ἰὴ δῃοίμοῦ ἔοστηῃ.---ΟὐὁἩ ονϑσ οὯ9 οὗ γοῦ 
411, μΒὸ {π8 αὐὐι Ἔχ οἰ ΟἸῪ ΔΡΡ]168 δ 10 ΘΥΟΓῪ ἐπαϊ- 
νἱάυδ) : Ἰουσασχὰ ϑϑο ΟἿΟΣ ; Πα βρθδᾷ8 ἱμογείοσε 
ΟΥ̓ ὈτΟΙΒΟΙΥ Ἰονθ. ΗΟΥῪ οἂῃ Ῥδὺ] ἰδ ῥὈχαῖβθ, τ ΠΘΏ 
ἴῃ οὨὮἢ, 1, δῃὰ 111. 6 [88 γοὺ ἴἰο δᾶ σεργοοῦῖῦἢ Ο.8- 
ΠΑΙΒΕΝ ὍῸ]}}: Ενοῃ ἰπο86 δχογοβοθῆοεθ (π| δά: 
π Οἢ 6.6 ΓΟὐπα ταῖθοῦ ἴῃ ἰμαἰ ν᾽ 8}8 Τγ6Γ6}γ}} ττΘΓα 
αὖ Ἰοαβῦ ΘχΟῦοϑο ΠΟ 68. ΒΙΏΡΙΥ ΠῸὨ ἃ ροοὰ δίοεϊς, 
ΤΏοΓΟ 5 βοιηοίηρ ΟΥ̓ οοτάα] ἐποουγαροπχοηῖ ἷπ (Π6 
ἔποῦ, πᾶὖ Ῥαὺ] γβὶ γοσορηζοβ (Π6 ροοα ἐπαὶ 6 Ἐπὰβ 
ἴῃ ἴπόπὰ, ὄσθῃ ᾿ΠΟῸυΡἢ ὙΠῸῚῺ βου τῃοῖν ζα1 1} δὰ ᾿ονε 
80 50}}} Ἰδοκίῃρ ἴῃ πβάοαι.---8.0 ἴμαὶ τῦθ οὔχ. 
ἀρββα ποῦ ΟΙΠΟΥΒ ΤΏΘΓΟΪΥ, ΒΊΟΙΣ ἰῃ γοῦ. ΠΟΣ- 
ΜΑΝΝ [ἢ 8 {π18 σου] σραυΐγα ἃ καί, δὰ ῥγοίογβ ἴὸ 
πηἀογβίδηα τ {}}18: το6 ΟΥ̓ ΟἿΥ οτοπ ἀςφοογα, ιοἰίλομέ 
δεὶπ᾽ ργοηιρίδα , ἴοο ατιῆςϊα]. ὲκὲ ἽΈΤΥΣ (δπὰ 
ΟἨΒΥΒΟΒΤῸΜ ὈΟΙΌΣΘ ἢΪΠ)) ΓΘ οΆ}}8 1 ΤΉΏΘΒΒ, ἱ, 8: “ἍΤ 
αν ΠῸ ῃροα ἴο Βρααὶ οὗ ἴδ, βίποθ ΘΥΟΓΥΉ ΒΟΓΘ ΡΘΟΡΪα 
ὉΓῸ 16]]ηρ οὗ ἰδ: ὙΠΟΙΟΔΒ ὨΘΙῸ : “ Νοῖ ΤΏΘΓΕΙ͂Σ ἀο 
ΟἴΒΟΓΒ (Δ }}ς ἴο υ8 ἀπὰ Βρϑὰκ οὗὨ ᾿ξ ουοσυνθογο, Ὀὰϊ πὸ 
αἶβὸ (ονϑγοοϊηΐηρ ἃ τηοά δῖ ΓΟΒΟΓΥΘ) Ἰηυδὲ πῃ ΟἿ 6Χ- 
οοραϊηρ ΟΥ̓ ρΡγοοϊαῖτα 11.) ΤῸ Ὀ6 δύγο, δέ π ο ἰ8 
ποὶ ἀγάνῃ ἴοὸ [18 οοῃίγαδι ΌΥ ΒΩΥ ρασγίῖο]α οὗ ἔἶτηδ : 
ἰδ αὖ ὁῃσ6 τοδυϊίβ, βοσανοῦ, ΠΌΤ] ἃ ΠΙΘΓῸ ΘΟ ΡΑΙΊΒΟΙ 
οὗἩὨ [Π6 το ρῥίασοα, Ῥδυὶ ποῦ τυ ῸΪῪ ἢΠπᾶπ 8 ὡοὰ : Β6 
αἰοτίαβ αἷϑο Ῥοίοσγα πιρῆ. [ηβίοδὰ οὗ ("6 δεοορέα 
κανχᾶσϑαι, Α. Β. Ξϊη. 17 ΠσΕΜΑΝΝ, ΤΙΞΟΒΕΚΡΟΕΣ, 
ΑἸΟΆΡ, ΕπΠ10011}] οἷτθ 1.6 ΓΆΤΟΣ ἀπὰ οἡ ἐμαὶ δο- 
οουπῦ, ῬΟΥΠαρα, {86 Ὀγοΐογα Ὁ ]9 ἐγκαυχᾶσϑαι (Α. Β., 
ποὺ ϑ5ἴπ., τυτῖΐθ ΣΕ ὙΠΟ δὲ (80 τροβί δι σ ΒΟΥ 
ΒΓ ΊΠΟΩΒ [Π6 ΒΩΠ86: καυχ. ἐν Τῃηθδὴδβ ἕο ρμζαοθ 
ομεἶβ Λοπϑοῦ ἐπ δοριείλίηρ, ἰο δοαξί οΓ α ἐλίηρ (1 
Οον, ἱ. 81: ἢ, 231); ἴδοῦθ Ῥδὺ! ζοσ 8 ἴο ροίοσυ ἴῃ 
ΒΩΥ͂ ΤΏΘ Ὑ ΏΔΙΟΥΟΥ : 4068 86 Ὠοὺ ΒΕΓΘ (0 δ0 ὨπΏΒΟΙ ἢ 
ΒΥ͂ ὩΟ Ιη6Δ}8 : 6 ΤΩ0Δ}8 ἴ0 Ὀοδβέ, ποὺ οὗ (6 Τ]οξεᾷ- 
Ἰοῃΐαηϑ 88 τω6, διιξ ΟἿ οὗἨ (09 ποτκ οὗ ἀοά ἰπ 
{ποτὶ (1 ΤΠ 688. 1, 19). Το γοδ οη ἷβ (26 βϑτηθ δδ 
Ὀούνοο ἰπ8 ἀνϑρώποις ἀρέσκειν ἴπαΆί ἱβ Τοτιἀἄδης 
(6α!. 1, 10, Βαϊξουυ οὗ [86 οἹὰ Τω8}) δὰ πὶ πϊοὶὶ 
ἷβ οη]οϊμοα (1 ΟοΣ, σ. 88, 6 ομοβμϊηρ οὗ 1ὴ0 Ὡς Ὺ 
τὴδὴ π18 ἰοηάονς δβάς}}7γ).. Ηδ ὑοεδὶβ οὗ ἰμοῖ ἐμ 
86 ομῦτομοβ οὗ (οα, ἰῃοεα οὗἨ Αοἰαῖα, π οσο 6 
ἷθ Βοϊουτΐηρ ; ΓΙΌΝΕΜΑΝΝ : (οΥίηϊἢ πα 8 ὈταΟἢ 

 Οἴντ. 65 (06. μυγαὶ ροϊηὶβ (0 6 βυττουμάϊηρ ΣΘ. 
εἰοῃ, οοηρ. οι. χυΐ, 1): δὴ δάναμοθ οἡ 1 ΤΏ 6βα, 
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ι. 8. δοὺς ΔΩΥ τοᾶβοῦ ΗΙΠΘΈΝΤΕΙΡ (ρ. 248) 
φουϊὰ ἀείοος ἃ ἀἰβαστοοπηθηὺ τὶ 2 Οὐν. ἱ, 1, 4116 ρ- 
ἰὼσ ἴμδὲ ἐπ0 σοπυΐπο Ῥϑὶ ἀ068 ποῦ δἰ 4}} ἀθβουῦϊθθ 
(06 εὔπτοῖοβ οὗ Αοιαῖα 88 ὈΓΟΡΟΓΥ͂ σὨυγΟΪ 68 δυηρ 
πἰΐ ἰῃδὲ οὗ Οοτγίπιῆ, Τμ6 δἰρὶο μοῦ ἰβ. ἰῃδῖ ἴῃ 
[δεῖ μἶδοῦ οὗ (86 Οοτηϊίλη ΕΡΊΒι]6 ἢ6 ἀο068 ποὺ ἀο 
Βα, ἴὰ Ὀοΐηρ ΒΌΓΟΙΥ ΘΑΌΔΙΥ ΡΟΒΘΙΌ]6 ἔοῦ Εἷπὶ ἴο δὰ- 
ἀτοββ ἃ ἰᾶγχθ ὨυΠΌΘΡ ΟὗὨ δβαϊηί8, ΟΥὁἨ 0 ἰαΐζα ποτὰ ἴο- 

85 ΟἰΌΓΟΒΟΘ: ὃυΐ ἱἢ ὁ06 σπογὸ αϊδβροβοα ἰο 
ἐσίοτε ἔγοιη 2. Ὅοσ. ἱ. 1 ἰ)6 ἰάορα ἰπαὺ (Π6 βοαιογοά 
Ο τἰδιϊδηβ οὗ ΑἽομαΐα μοαὴ ποὺ γοῖ θθθῃ μαι ῃογθα ἰηΐο 
οδυγοοα, πὸ Βῃου]ὰ πο ἴαῦθ (0 ἰμπίον 480 ἴτῸΠ} 
Βοι,, ἱ, 7 : ῬΗὶ,, ἱ, 1 ; Οο]. 1, 2, ναὶ η0 πυροῦ ΘΑ μδὰ 
γεὶ Ὀ66Ὼ ογζϑηϊσοα ἴῃ Βοιῃθ, ῬΕΣΙΡρὶ, Οο͵ο886, τ βθῃ 
Ῥδὺ] πτοῖα ἴο [πὸ Οἰ τ βιίμηϑ οὗ ἴῃοβϑθ ῥίδοαβ '--ΒῈν- 
κι τοΐοσομοο Οὔ δ ὑπὲρ, ἄς, ἰο {86 γοπιοίθ εὐχαρισ- 
ταῖν ἰθ ἀπηβίαγαὶ ἰδ 18 τα Π6 Ὁ 8 ΟἸοβος ἀδβηϊίου οὗ 
ἐγκαυχ. ἂν ὑμῖν : ἴοχ ΨΟῸΣ Ὀαϊξθηοθ δῃᾶ (γουσ) 
αἰτὰ : ἐμεῖς δηδυγδησα βίδπὰϑ ἢγθὶ  (Π6 ἰῃΐηρ ρ]ο- 
Ποὰ ἴῃ 18. ἐμδὲ (Π6γ βίοοα {μοῖρ στουπαὰ ποῦ ΤΏΘΓΟΙΥ 
δραϊηδὶ ἃ. δἰησίο αἰἰδοῖ : [6 τοοῦ οὗ ροιυΐῃθ ραίΐβῃοθ 
ἢ, το ἰ8 ἐθΘ ἀραΐπ ἴῃ 8 ἤυγῃ ρυγβοὰ Ὦγ 
Ῥαϊΐξεποθ. [16 ἔα ονογυ ΐηρ 8 σοηοοηϊγαιορα (1 
ΤΏοα, ἢ). 7); Ὁ 15. ποῖ οΥ̓ ἰϊἰθ6 1 [86 βαῖθθ ἐμ ἱηρ᾽ 88 
Βορ [Ὧκ Ἶἕκτσε) (1 ΤΏοββ. ἱ. 8); ποῦ, Ὀδθοδῦβθ 
αἰστεως 8 οοπποοίοα πὶ ὑπομονῆς ὈΥ ΟὯΘ δτγίϊοϊο, 
ὅτε ψα τοαυιγοα (88 Οὐδῆλῦδβεν δὰ Γυὔνεμανν βὰρ- 
Ρ0886) 0 ΔΑβΌΓ6 [ὉΣ πίστις [ἢΠ6 τηρδηΐηρ οὗ Μώοίψ. 
Χο ἀοαδὲ, ὈΥ οπιἰἑΐηρ (Ὡ0 βοοοπα γος Ῥδὺϊ δοϊω- 
Ρεε οι ἀβ ρδιΐθηοθ δηὰ ΨᾺ1 ἢ, 80 (0 Βρϑαῖκ, ὑπ θὺ Οἢ8 

ἴοι : ἔα, Πού νον, γοίαΐη8 06 Β6ΏΞ6 τ] ἢ 
ἴξ ΘΟΙΣΓΏΟΏΪΥ ὈΘΑΙΒ Οἰβοθοσο (δηἀ ἴον (ἢ6 Οτγθοκβ 
[πὶ 1 ΔΟΡΙΔΙΏΪΥ 1665 ποσοῖς ἴσοι ({0 ἰάοδ οὗ δά 61} γ 
ἴδαπ (ος 0.85. ΤΊΘΓΘ ΤΩΔῪ Ὀ6 δὴ οῃάθγαηοο {μπαὺ ἀ068 
Βοὶ ργοσθδὰ ἔγουμ ἔβδι τ, τῃδὺ ἰ8, ἴγοιη Βο]ἀΐηρ ἰαβί ὉΥ 
(δο ἰηνίβ!Ὁ]6 αἀοἀ ; δηά {ῃ}8 που] ἤανθ Ὡ0 ψδϊὶυθ : 
Ὀπὶ ιν δ 11{{|6 που ]ὰ ὁ ἔδῖτι, ἐπαΐ ἀἰὰ ποὺ ἀρρτουθ 
ἱππεῖ Ὁγ 11(5 ον βἰθααίαϑίῃθβα ἴῃ αὔιοιϊΐοη. [Ι͂ἢ ον. 
χα, 10 αἰδο ἴ6 πὸ ὅγὸ Ἰοϊποὰ ἰορϑί!εσ, ΤῈ τηδηΐ- 
ἑεμιδιίῖοι οὐ ὈΟΓΒ ἰδκοβ ρἷδοθ ἕω 81} ΤΟΣ Ῥουϑϑοῦ- 
σους δι ἴμὸ αἰὐῃίοϊίζειια ἰμαὶ γὸ θπάτιχο, ρὰ- 
ἰοπὶγ Ὀφαν, ΗΌΣΜΑΝΝ : ἴδ6 αἷς ἀγέχεσϑε ἰῃ [(δ6 
δοοοῃ ΠΙΘΙΏΌΟΣ ΔΙΒΉΎΟΘΙΓΑ ἰ0 (06 ὑμῶν οὗ (6 Βτϑβί. 
Τῆο ρεγδθουοηβ ργοοδθοᾶ ἴγυτα Βοβο6 τωθὴ . ϑλίψε- 
σιν ἴϑ ΤΏΟΥῸ βοποΓδὶ, δηα ργοβϑοηΐβ 86 468, ΠΟῪ Ραϊῃ- 
ΚΠ] ἀπὰ ἀϊϑιγοβαίπρ [8.6 βυβογίηρ 18 ἴῃ (Π6 ΘΧΡΟΓΘΏΟΘ 
αἴ ἰξ - αἷς, ἴδ 15 ΚΌΠΟΓΔΙΙΥ βαϊὰ,, ἰβ 8ῃ διιγαοῦοη [ῸΓ 
ἔς. ΤΟΌΝΕΜΑΝΝ, ἴον ὧν: ὈοΙἢ σΟμδίγοὐ ἢ 8 ΟΟΟΌΓ : 
ἴη 6 Νὸν Τοδιδυμθηΐ οἰ βου γα αἰ ΤΥ ἐΠ6 ρΘηἑἶγα 
(Οοἱ, 11, 18, ἀπὰ οἴδη). ΤΟ ργοβοηῦ ἀνέχεσθε (ΟΥῸΓ 
δρεϊηπὶ (Π6 δοτγῖδὶ οὗ 1 ΤΏ 685, ἰδ, 14) Βιοττβ ἰμδὶ {6 ΓῸ 
πὰ Ὀδδη ἃ ἤγοδὰ ουξογοαὶς οὐ ρογϑοους[0η8, 

8. (Υ. δ.) Α τοἴκου, ἂο.---ἔνδειγμα 8 ποί 
οχαϊταϊοπὶ ἰο εἰς ἐνδ. (οοὐ, 78) [6 σ ΕΥ ανοτοὰ αἷβὸ 
ὃγ 6 δγτίας, δὰ ἴμ6 Ὑυϊραῦθ ἐπ ἀχδηιρίυη.---ῷ, 
1], ποῦ ἀοεβ ἰδ ὈαΙοηρ, ΔΡΡροδΙ ΟΠ ἴο (Π|0 ὑμεῖς 
εὐῃοραϊοὰ ἐπ ἀνέχεσϑε (μα που]ὰ δαγο σϑαιϊγοα 
ὄντες ἔνδειγμα͵ Ὀδεϊά68 γἱο  ἀΐπρ ὯΟ0 ροοά β6π86): Ὀυΐ 
ἷξ ἸῈ (εἰ αὐ] αν 88 ἱπ Βοι,, Υἱ, 8) δῇ δρροβίϊοῃ ἴὸ 
ἤμε οἰδυθο αἷς ἀνέχεσθε, δε6 ΊΝΕΚΕ, 8 ὅ9. 9." ἴΐ ἴβ 
ἢ Ὀ6 88 ἃ ποπικἰηδίδνο (ΠΕ ἾΝΕΤΤΕ, Γὔκε- 
ΧΛῪΝ [Αἰγόδρ, Εποτε, ἩΝΈΒΒΤΕΕ δηὰ ΥΊΠΕΙΝ- 
805, ἄς.}]}, ποῖ δὴ δοουβαίνε ; Π6ΏσΘ: τὐλίοὐλ ἐδ α 
ζοοῦ » ἔνδειγμα ἀοο8 ποῖ ΟΟΟῸΡ ΘἰΙΒΟΎΏΟΓΘ ἴῃ ἐῃ6 
ἐπ Τεδίαιηοηξ, ἐποιυρὴ ἔνδειξις 4068 (ότι. 111. 26, 26 - 

ῬΔΠ, 1.28). 10 ἴδ ποῦ [86 τηοτο κυδετίπρ οὗ ἐτἱθυϊαιίοη 
δαὶ ἢ οἵ ἱί561 δὴ ουϊάδηοο οὗ (μ6 ἰαδριχοιῦ, 48. θείης 

4 ΠΑΡ 411} (δὲ Ῥτδύσπ δὲ ἔγοσω ὙτοΡ τῆς νέαν ντρεόνα ἴο 
ἐσέχωσν.. ΒΤΊΎΖΒΟΗΞΝ, Ὦκπ ὕσττε, ΤΟΝΈΜΑΝΕ, ΑΣΡΟ 
Ἑεμονος. 860 ἐπο Ζοσέείοπ, Νοίθ κι'-{0.1..} ᾿ Ξ 

ῬΘΙΒΔΡΘ δὴ δἰ οῃθιηθηῦ (ὉΓ Β':8 (Ε51108), ΟΥ 88 δὴ ἰηὰΐ- 
οδίΐοη (Πδὺ πὸ ἡμάρστησπῦ ταυβὺ ΘΟΠ6 : ΒυΟ ἢ ἰβ ποὺ [ἢ4 
οἴἶδος οὗἨ πιθοῦ βυβογίπρ ἴῃ ἰἰ80} Ὁ Ὀὰΐ οὗἔὨ δυδοτίηρ ἴῃ 
Ραϊΐθηοθ δηὰ ζδιμ, δηὰ δοοογαϊηρὶγ αἷς ἀνέχεσϑε ἰδ 
Βαϊ ἴο ἴΠ086 ὙὮΟΒΟ ραίίθηοθ δπὰ ξὼν οΔῃ Ὀ6 Ὀοαβίοα 
οὖ; δῃὰ ἀνέχεσϑε 861 ἐπ ρ]169 {6 ῥαζίϑηϊ δοοορῦς 
ΔΏς6, ΤῊΪ8 ρδίϊθηϊ ομάυγαηοα, (ἢ θη, ἰ8 ἃ ῥγοοΐ οὗ 
[86 τ μύοουβ λάρταοηῦ οὗ ἀοα, Βυϊ ἰο παῖ οχίθης 
8 ἱ 80} ΤῈ ργτοδὺ στρ) υυ τ οΥὨ ἰηϊογργοίογβ (0 Ὰ1:,ὄ 
ΥΙΝ, Ῥειτ, θὲ ἍΤ εττε, υὔνεμανν, ΠΌΡΜΑΝΝ, ἄς.) 
υπαἀοταίδηα ἔνδειγμα (ἱμουῦ τταυτϑ ἢ) 88 8. Ῥγθβῆρο 
οὗ ἴπ0 ,ιμέμγα Ἰυαἀρηηαηῦ, τ οἢ ἢ88 ποὺ γοῖ ἀρροαγοὰ 
Ρυϊ 18. σοΥΔΙ ΠΥ ἱπιροπάϊηρ : ἃ ἰοθη ἔγοιῃ ποῖ ἰδ 
ΤΑΔΥ͂ 6 ἱπίογτοα παῦ ἰδ εοὐἐζ ΘΟΙΏΘ : 80 αἷδο ΚΌΤΗΣΕ : 
γἢ10}} ΒΏΟ ΝΒ ὑπ΄ αοα εὐ υάροα γι] γ. ΤΏΘΥ ΒΑΥ͂ 
ἴπαὶ ἔνδειξις 80 δίλῃαἀ8 ἴῃ ΡΏΪ]. 1. 28 - θυ} (86 ροτά» 
οη δῃὰ βαϊναώοῃ, ἡ μοϑ6 οὐἱάθῃοθ ἰ8 ἴὩθτο βροκθῃ 
οὗ, γα ὈΥ̓͂ ΠΟ ΠΙ6Άἢ8 ἱπιροηαΐηρ᾽ ΤΩΘΓΟΙΣ ἴῃ μ6 ἕαΐαγο, 
Ὀυὺ ἀγΓῸ δυο αΥ ἴῃ ὈγΓΟζΓΘΘΒ δὲ ργοβοηΐ, οορ. 1 ΟΡ. 
ἷ, 18; δῃηὰ (16 ἔνδειξις οὗ ἴῃ εἰ υὐδοτιδη688 οὗ ἀοά, οὗ 
ΜΒ 0 ἢ} Εοπι, ἱ|}. 2ὅ 86. ἷᾳ. Αἰ ΘΙ ΟΡ τηθδηΐ 88 
Ῥγοϑθηῖῦ. 1η ὈθμδΙΥ, Βονότοῦ, οἵ (80 υἱὸν ὑπαὶ οὖν 
ἰοχὶ ΒΏΘΔΚΒ Οὗ 8 ργεβαρο οὗ {Π6 ζυΐϊυτο λυ ριηοηῖ, [Π 616 
᾽8 Δ]οροᾶ 1. (86 δγίῖοϊθ, δ ἱπαϊσδύηρ {86 ἡυάρτηδηξ 
κατ᾽ ἐξοχήν, ἀπὰ 2. λα οσοπηδοίίοη πὶ νυν. 6, ἢ, 
ὙΠ ΠΟΓΘ {Π6ΓῸ 8. ΡΟΤΥ͂ ΘΧΡ ἰοἰῦ τηϑηθίου οὗ τὴ6 Γαΐατο 
τοι ϊομ, Οταμείηρ 1Π6 Ἰαϊζον ρῥοϊηΐ, 53.}}}, 1 ἔν- 
δειγμα ἴῃ ν. ὅ Ὦγ ἰδεῖ [ 15. 0 τηθδῃ « ργδθβδρο, (8 γοὶδ- 
(ἰοῦ ἰο ἴπ0 [ΟἸονίης εἰς τὸ καταξ. 18. Δηγτϊηρ Ὀαΐ 
Οἷθασ, Ἐβτιθϑ, ΒΕΝΘΕΙ, ΗΌΡΜΑΝΝ, δρᾶ οὐδιθεβ, πλαῖτο 
{Π6 Ἰδαῖον οἰαυϑο ἀδρομάρην οὐ ἀνέχεσθε, δηὰ ἰΐ ͵ἰ8 
ὑγὰθ τῃαὺ (018 πτουὰ ποὺ ὩΘΟΟΒβασῖΥ Ἰοαὰ τὸ {π6 Οἱ ς 
οἷΐς ἀοοϊγηθ οἵ τποτὶξ {δῦ 85. {0116 88 οι. υἱ]], 
157), θαΐ ἔῃ [86 ῥτϑϑϑηῦ οοπηθοίίοῃ 1 ψουἹὰ πιάτο (ἢΪ8 
Ἰησοηνθηΐθηοθ οὗ ἀσργθαϑίηρ ἔνδειγμα, ὅς. ἰπο ἃ δυῦ»- 
ογϊμαῦθ Ῥαγοη 6818, Ἡ ΠΟΓΟῚΒ Ὀ ΔΙ ὨΪΥ ἰῃ τΠδὶ ποτὰ 18 
ἴο Ὀ6 866} [Π6 ΠΟῪ ῥυγίποῖραὶ ἐπουραὶ, {ΠῸ ὈσορΙπηΐηρ 
οὗ 186 ΠΟῪ Ἰΐη6 οὗ (δουρὶ, ποι 18 ἸΠποη σαττϊοα 
ἔουνασὰ ἷἰὰ στ. 6 βαᾳά. Τινθ 19 φογοοϊνοα ὮΥ Ὦξκ 
ἯΝΕΤΤΕ δὰ ΓΌΝΕΚΜΑΝΝ, ἩΐΟ ἅτ {ΠΟΓΟΙΌΣΘ 6586 Ώ14}}} 
οογτϑοὶ ἰῃ αϑϑυϊηΐηρ δαὶ εἰς τὸ καταξ. ἀδροπὰβ οὔ 
δικ. κρίσεως : Ὀυὺ ΠΟΥ ἢ 8[14}} ἐς τηδϑη ΤΠΟΓΟΙΥ : τοὐξῇ, 
γεζεγδηοα ἐο ἐδι6 ζαςί, ἰλαί ἢ οὐ 8.18}} 10 Ὀ6 ΔῺ Θραχϑ- 
ξοιϊοαὶ οομοϊυδίοι, κ9 2 Οον. υἱϊδ, 6 : ὡλοδό γεδβιὶξ 
εοὐϊί δε, ἰλαέ (ΩΝΕΜΑΝΝῚ ἢ οὐ δ. }} ἴθ ϑυθῆ δχρυϑββ 
ΒΙΠΡΙΥ ἰὮ6 ΒαὈθβίδηοο οὗ ἰῃ6 ὑιάρτηθης (Π)κ Ὗ ΕΤΤ Ε)9 
ΤΗΕΒΟΡΗΥΓΑΟΤ ΘΥΘΏ ἰδ. 68 ἰὉ 88 δῃ δαυϊναϊοηΐ ἰο ὅπερ 
ἐστὶ καταξ. ὯΚ ὝΕΤΤΕ ροἶνγοβ ἐπ|8 Ῥαγαρηγαβίϊα θχ- 
Ρἱαπδίίοῃ οὗ [06 οοπηροίίοῃ : ΒΥ ἐμοὶ βίδα Ἀβίῃθβα 
ἴῃ ροτιβθουοη [᾿π| ΤΠ Θ ΒΒ] ΟἾΔ Π8 ἌΡρτουο ὑπαηλβαῖνοβ. 
88 ΜΟΥ οὗ (μ6 κίηρσάογα οὗ αυά, ἀῃὰ ἴτουχ {Πῖ9 
Βα δ᾽ οιῖνο του ΒΘ Β8. ΤΏΔῪ ὍΘ ἰηίογγραὰ {Π6 οὈ͵δοίζνο 
ΓΙ συΐθουβ ᾿υάστηοηὶ οὗ αἀοἄ, ὈΥ͂ πο ἰδ 18. τγϑδ]ζοῦ, 
Βυξ 18 18. ἃ βίησιϊαν οοπίουῃαϊηρσ οὗ ὑπὸ αἰβαγοηὶ 
τηοάθ8 οὗἨ υἱονίηρ 86 οδιιβαὶ γοϊδίΐοη, 88 ἰΐ Ὑ6ΓΘ 
ἰδ: ΒΟ βιοδα αϑ βυβοσίηρ, βίπσα Ὁ ΒΠΟΥΒ τ μα 
ϑοτί οὐ ῬΡθορὶθ γοὺ δΓα, ἰβ 8180 ἃ ργόϑαρθ οὐὗἩ Ὑμαῖ 8 
δαγθ ἰο οσρϑοί ἴγοιι (16 τρῃίθουβ ἱπαρτηθηῦ οἵ αοά,. 
ἴῃ Ῥγοηουποῖης γοὺ ΜΟΡΙΏΥ ;--αὐ θη} δ δὶ ῆςὶΑ] 
διὰ [ογοοα ἰδουρθῖ, νοῦ πουἹὰ 50}}} Ὀ6. Ὀυΐ γϑῦῦ 
ἀρ ἰη 6 }}1Ἴ]Υ χργοβθοᾶ" Βυΐ οπ (μ6 πῇ μοἷο ἰδ ἰ9 

5. [ΤῸ ΔΌΟΥΟ ἰ δοδιοοῖν δὴ οχϑοῖ σοργοϑοη δ οι οὗ ΤῈ 
ὝΤΕτΤε υἱὸν. Ηοσ ἱπάοοἃ ῬαγΘ ἢ ΘΙ ΝΥ βυσροείδ 88 ἃ 
Ῥοδαὶ]6 ΒΕΡΙΛΆΛΕΙΝ οὗ εἰς τό 19 ἰάοα οὗ [)6 σωύξίαποε ΟΥ̓ 
»ιεγροτί (]πλα]ῦ οΥ̓͂ 604  τἱρίοου" ᾿υδρτησηΐ, ἃ8 1[ιὸ ἀοο 
δἷδὸ ἐμαῖ οΥ̓͂ ΤΟΝΈΜΑΝΝ (ΣΌΪϊρσεο, γόϑμ}}}};: Ὀπὲὺ 6 Ἀϊτπηβοὶ 
ἘΙΛΙΟΙΥ δἰ χλιῥεδς Δι ον ὶπρ ἐῃ9 στροῖς ῬὮχαβο [8 υϑιῖ4] δαὶ 
ὈΓῸΘ Ζιοεοῖς ἀες ροι(ϊέοϊεπ Ηἰδολείερτιοιεδ. ΝΟΥ ἀοοϑ 
Ὧκ ὝΨΕττε ἐροοὶς οὗ {Π8 δι) οῦνα πψοσείηοπθ Ὀοΐηρ τοῦς 
ἑξοὰ ὈΥ πιθϑῃδ οὗ ἐδ οὐ͵οοσίίνο Ἰπάκτησηϊ οἵ Οοὰ : ναὶ Ὠ6 
δα ἴα, ἐμαὶ Ὁγ πο ἰαύῖον (88 ΤΒοκσαιυαίατ 888} ὃὉ6 βοϊα 

Υ απᾷ ἰῃ ἤλοί ἐγαμπβ αι οὰ ἰπίο αγ0᾽8 κίηράοτα : ἀαΦ Ξεολί8» 
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δ'παγο Ὀσδί, τ βόγονον ἰδ ἰθ. Ῥοββίἷθ, ἠο Βο] ἃ ἔμβδὲ ἴπ 
οἷς τό ἴῃς ἰάξδα οὗ αὑπ. Ααἀὰ ἴο {π|8 1Π6 ΔΡΌΪ ΓΑΙ 688 
ηἢ υπάορρίαπαϊηρ ἔνδειγμα 88 ἃ ἴοτοίοίζοῃ οὗὨ δοϊῃθ- 
ὐΐηρ Γαἰοτο, Ὧ8 α180 ΗἸΠΘΕΝΓΕΙ,Ὦ Το είς, 

6 ργοίδγοησο, ἐπογοίογο, ἰβ ἀπο ἴο 16 ᾿ηΐοΓΡτο- 
ἰδιΐοη, νηοῦ τὸ δπηα ποῖ αὐτὸ ἀἰδι ΠΟ ΕἸ ἴῃ ΖΊΜΙΝΟΙ,, 
δηὰ ἰπθὺ ἱπ Οἰβηλῦβεν, ποοαϊηρ ΟἿΪΥ ἃ δΒοιῃο δὶ 
ΤΩΟΓῸ γἱρογοῦβ σοηβττηδίίοη ; {86 ἱπιοτργοίδιϊοη, Ὡδπι6- 
ἐᾷ δοιογαϊης ἰο ψηϊοῖ ἔνδειγμα ἀοπυΐοβ 16 εν] 
6π06 οὗἩ ἀοαδβ τἱρῃίοουθ ἡπάρτησηΐ ΔΙΡΟΔΑΥ͂ δὲ ῬΓγθβ- 

Θηὺ ἰπ ἴοσοθ. 7116 ἁγιϊοϊθ δὴ Ὁ6 η0 οδείδοὶβ ἴο (88, 
βἴησοο ἐῃ6 Ἰπάρστηοηὶ οὐὗἨ ἈΟοά, ῥγοβοηὶ δηὰ ἔιΐυσγο, 18 
ΟΠ6 Ῥτοσοβ8 (ΠΠ1ὸ εἴθγηδὶ 116, Φομη χυϊῖ, 8); δπὰ γγ. 
6, 7 αἶϑο ἔογι ὯὩ0 σοι ογ.υχζυτηθηῖ, ἔθ ἔπθγα τὸ δΓῸ 
δον (πὲ οοπηΐηρ :88116 οὐὗἩἮ [π6 ὑἀρτηρῃῖ, οὗὨ πὶ οἢ 
186 ῥγοϑϑηξ ἰυαϊοία! δὐτηϊηἰβιγαϊου (ν. δ) ἰδ 116 ῥἷο- 
ὭΘΟΡ, Βαΐ δον, [πδη, σπη [86 ραϊθηϊ δηἀύγαηςο οἵ 
βυ ον Ὀ6 ἀοβοτί θα 8 ἃ τηδηϊ βίο οὗ (86 
ΑἸΓοδγ μγοϑοης ᾿υάρστιοπιὶ οὗ αοα ἢ ἌΝ 

Ηοῖθ ἰδ ἰδ οὗ  ἱπιρογίδηου στ Ο ἴο πηδοτδίδῃ 
ἔπ|6 βογίριυγαὶ οοποορίίοι οὗἁὨ τἱρῃθοῦδηο88. δηθὰ ἰυὰρ- 
Σηθηῖ, ΝΟΥ͂ βίηοθ 6 τἰρὶ δουδηοδθ οὗ ἀοα ἰβ8 σοΣ- 
ΤΑΙ ΏΪΥ ποῖ ΒΥΠΟΙΥΙΊΟΙΒ ἩΪΠ σταοο, τὸ τουδὲ ποῖ σ0ῃ» 

 δουπά (Πο686 ἰ4648. ἰδ 18. 1η6 Βεἰ οοπβίβίθης σο]αϊΐοη 
οὗ Ηἰἴ58 ΠοΙγ Ἰονὸ 10 ἴπ6 ἴγϑα σγθαΐυτα ἢ αἰβρθηδίπς ΟΝ 
ὈΟΙῈ 5] άοβ, ἰο 1π6 ὈΘΙΐον ον δοσοσαΐϊηρ ἴο Ὠΐ8 ἰαιιἢ, ἴὸ 
6 ὈΠΌΘΙΕΥΟΡ δοοοσαϊηρ 0 μἷ8 ἀῃρο]ϊεῖ, Α Ἰυὰρ- 
τηθπῦ ΔΝ ΑΙ8 8180 1Π|6 (ὈΤΙΙΘΡ  ΟΙἸΒΉΛΌΞΕΝ ΤΟίοΓΒ (0 1 
Ῥεῖ, ἷν, 17, 18: ἸΙΚονῖίβο 1 ὕὐγσ, χὶ, 82 ροΐϊηίβ. υ8 ἰὸ 
8ἃ Ἰυύρτηοηὶ ἴον αἰβοῖ ρἷπθ δηὰ ρῥυσὶ δοδίΐοῃ ; {{||8 : 
Θοά δι1Π]8 ἱπ γου ΗΪ8 τἱριηϊοουβ ἰαάρτησηῖ, ποὺ ῸΡ 
γοῦν ἀοοιγυοσίΐοι, Ὀυὺ ἴον γοῦν ἰγίδὶ, ἰπΠαῦ Ηδ ΤΩ  Ὀ6 
Δ0]6 ἴο ἀδοῖίδιθ γοῦ που οὗ ἴπο Κἰηράοῃ : Ηδ 
ῬΓΟΥΟΒ ΥΟῸΡ δβίδηαίηρ ἰπ ΓᾺΠ, δηὰ ἴσο 8 ἃ τἰρὶν- 
Θοῦδ γθαῦἑ 4} 4180 ἴῃ τΠΐ8, Ἰᾶὶ δ τοταγὰβ [8 1} τ ἢ 
Ῥαιίθῃο6 ; ΟΥ 8 ΞΤΟΟΚΜΕΥΕΕ ὈοΑυ ΠΥ ἀμὰ οἰ εν 
σαγτίθβ οὐἵ {Π6 ἰάδα ΟἹ 1}}}8 ΟὯΘ [46 (1 δὴ πηργίηϊθα 
ΒΟΙΤΏΟΏ ; Β06 ἴη6 Ηοπιϊοἰἷς Ηἰηῖθ οὐ 1 7.688, ἷν. 
1-8): “ ΕἸγβὶ οὗ 4} Π6 στοργοβθῃίβ ἰ0 ἴἤθμ (Π6 ἱπάρ- 
τηθηῖ οὗ Οοἀ 85 δβοιῃοι ῃίηρ, ἩΠογοΟῦῖ ΠΟῪ ἃγΘ ΠΟῪ 
ΑἰΙΓΕΔῪ Ῥοττηϊ θα, ἰπῃ {Π6 χηϊάδὺ οἵ (οἷν ὑΥἰυϊαιίοη, 
ἴο ἴατθ 8ὴ ϑσρογίοποο ἴῃ {πΠ6 ἰριμοβὲ ἀθρτοο ἦογίαὶ 
δηὰ οοτηίογηρ. Τηδὶ 86 ΤὨΘΑΒΑΙ Ομΐδηδ ΘΓ Δ0]6 
ἴο δοϊάθ 8ὸ ραϊίθηξ ἴῃ μαοιβοσῃίίοω, δῃὰ 8ὸ ὅγω ἴῃ 
ἔα, ὰ8 ΔἰΓΟΘΑΥ͂ δὴ δυϊάθηοθ οὗἁὨ {π6 τ θοῦβηο 88 
οὗ αοἀ. ἸΤΒΟΓΟΌΥ Οοα δἰγοδὰν ργονοὰ Ηἰπβοὶ ἴῃ 
ὉΠοἷν 6450 ἴο Ὀ6 {Π)6 τρί᾽ θο 88 γονγαγᾶον οὗ 4} {1:8 ἰδ 
ξοοά, ον θῖν οὐθαΐθηοθ, ἦπ ἐμαὶ (ΠΥ Πλὰ το- 
οοἰνοά ἐΠ6 ροβροὶ, αοἀ τοπαγάβα ὑπὸπὶ ὈῪ Ὀοϑίονίηρ 
οἢ ἴδϑπι ΠΟΥ σταςθ, δΔηἃ ΠΟῪ Βίγθηρι ἴο Ββυ δεν [ῸΓ 
ἴπη6 ρΌΞΡΕΙ Β βαῖα, σους Ὀδοουηϊης ἬΘΑΓΥ δηὰ 
[αἰ -Ποαγιοα (Μαϊς, χὶϊ!. 12). ὙΓΠαὶ ὁ89 τηϊριιὶ δηὰ 
ἴο Ὀ6 πνγδηῃϊίηρσ ἰῃ ἘΠΪ8 βιδίθιηθης 8, δὲ {116 τηοβὶ, ἐμαὶ 
ἷς πουϊὰ δϑυῖξ 186 Θχργοβδίοῃ, »γοοῦ ὁ ἐδλδ τἱσλίοοιι- 
πιόδ8, ὈεύδΟΡ ἴδῃ ἶς 068 16 Ο0 ὈΘΙΌΓΘ π8, »7γοο Οὗ 
ἐλε τὶσλίδοιιΦ ἡμάρπιεπί, Ιν τησδὶ ὑπογοίοσο Ὀ6 βυρ- 
Ῥἰοτηθη θα ΟΥ̓ ΓοΙ Δνκίηρ, θτϑὶ, {πα΄ ἴον Ὀο ον σθ αἷβὸ 
1Π6 οροταιίοη οὗ ἐπθ Ὀϊνίπο τἰροιοοιθηθεβ σΟΤη68 ἐη- 
ἀοοὰ ἴο Ὀ6 δὴ οἴξοιϊνε ἑυπάρτηοπε, Ὀπὲὶ {παῖ ἴδ 8 ἃ 
δίγοη β' ΘΟηΒο δι οὴ ἴ0 [Ὁ]] ἰηΐο [Π6 αηὰ οἵ αοὰ, δηὰ 
ποὺ ἱπίο ἰῃ6 Ὠδηὰ οἵ Τηθῆ 5» ΣΩΟΓΘΟΥ͂ΟΡ, 88 ΥΟΥ ὅεε- 
ΤΆΟΘΗ ποῖρθβ, ἐμαὺ 10 18 106 τηοϑὲ {τ ρ τ] ὑοῖκοι, (ποῖ 
ΤΩΘΓΟΙΪΥ ἃ ΡΓΟΒ456) οὗἁἨ Ὀυγδίϊηρσ ἀοο, στ μορ αοά 80 
ΒαΡάΘΩδ ἐῃ6 Ὁηροῦγ ἐμαὶ (ΠΟΥ Ρογβθοῦῖο ΗΒ οἰ!]- 
ἄγθῃ. Ἐνϑῃ {Π|8, Πούσονον, τηυϑὲ τοἀουπὰ ἴο ἴ}8 
δἀνδῃίαρο οὗ ἐμ6 Ἰαἰϊίογ. 

μγίλοῖΐ Θοίίες, ἀνεγοἢ τοεῖολος εἴς ιοϊγκί ἑοῦ πᾶ ὁπ ἄεν ὕλαί ἐμ 
ἄας είολ Θοίίεθ τορτἀδη, νεγκείεἰ τοογάξη. ἘΘ ΟΥΤΒ ΤηΕΤΟΙΥ 
ἴῃ τεβίτίοιἰρ πὸ Ἡὐγίπο Ἰμάστοοιέ ἐο ἐΐϑ δηϊυσο τοδηλίροία- 
ἐοη.--, τ } πὰ 

ΞΕΟΟΝῸ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ῬΑὺῸῚ, ΤῸ ΤῊῈΞ ΤΗΡΘΒΑΙΓΟΝΊΑΝΗ. 

ΤΏ ἰπουρν οὗ ον ῥδδββαρθ, ἐπογοίογο, πουϊὰ Ὅο 
1}}18: Θἰοδα ἈΒΕΥ πὰ Ὀ6Ι ον ΠΡ γ6 ΘΠΔΌΤΘ γοῦν Ρ61:- 
ΒΟΟΊΟΙΒ; [πὲ 18. 4 Ῥγοοῦ οἵ οὐ στὐἰρμηίθουδ ᾿πιὰρ- 
τηρηϊ, οὗ Ηΐ8 ἱπυϊο δ υΐγ βοϊ οοηβίβίθης ποσὶς οὐ τὴ» 
ΒΟΥΪΠΣ ; ἩΒΙΟΝ ὈΓΟΟΥ͂ ἰ8 τὸ [Π6 οηὰ (εἰς τό) ὃ τΠπδὶ 
δῃουα Ὀ6 ἀροαηοὰ πουίδγ, ἰμαὶ Ης βῃοι)ά "6 8}0]6 ἴο 
Ῥιοποῦηοο γοῦ πουύίῆγ, οἵ πὸ κἰηράοῃ οὗ Οοά, 
Τοναγὰ (ἢ ἷ8 τηδυῖς {86 7υἀ᾽ο}8] ἀπα δἰ ἰος ορογαϊίος 
οἵ ἀοὰἂ ἱν ποικίηρ ; ἴξ π|}} ρῬγουὰὶ πιῶ ἴθο86 Ὑῆὸ 
Δὸν Ηΐ8 Ἰυδριηοηϊ ἴο ἴδκο εἴἶδοῖ οὐ ἴμοπι ἰο ἐποῖν 
Ῥυγ βολίίοη. ἴξ 18 οὐνίουβ ἰδεῖ, ἰδ ἰδ, εἰς τὸ 
καταξ. δοηυΐτοβ 8 συ υοἢ ὈΘΓΟΣ 86 η586. Οἱ οουγβο, δὲ 
ΒΤΟΟΚΜΕΥ͂ΕΕ ρΡΌΘΒ ΟἿ ἰὼ Β6Υ, (ἢ}8 ἀφοϊαταίοῃ οὗ ἡιάρ- 
τηοηΐ, ἐπαΐ ΔΙΓΟΔΟῪ ἰδ ῖκοβ μίαοθ δὲ ργοβοηῖ, βἰδβ τα 
αἰοδβοδὲ σοῃῃοϑοίΐοῃ ΠῚ (μπδὶ Ἰαδὲ μογέθος ἀδιησηβίσα- 
ἐἴοη οὗὨ ἰδ, ποῖ 18. 16 ορο οὗ 4]1 Ὀδϊΐονοσα, (ΤΊ 
οοηπθοίΐοῃ τὶ γν. ὁ 864. : 1 ἴἰ 18. ὁ τρηύθουῦθ ἐπξην᾽ 
πῶ αοἀ δβῃου]ά βόπιθ ἀδΥ γοῦὰδγ ἃ ροσίδοι σοι δ.» 
εἴοη, ἰΠ6γὸ 8 δἰγοδαῦ ΠΟῪ ἃ ὑτοοῦ οὗ Η9 σἱρῃιθοῦδ- 
ὯΘ88, ἰῃ ἀἰτοοίηρ Ηΐδ [πὰ ρτηθηίβ ἰοτασὰ ἔπδὲ ὁπ Ν᾽ 

ΤΏ κἰηράουῃῃ οἵ αοά, πβιοτοοῦ νὰ δῃουϊὰ Ὀ6 δο- 
σοιπίοα ΜΟΓΊΏΥ, 8. 106 ΠΟΙΥ͂ ἀοπλϊηΐοη ψϊοῖ,, ἢ ἀἷδ8- 
ἰποιΐοη ἔγοσα ἴπ6 ΟΒδυτοῖ οὐὗἩ 1ῃ6 ῥτοβοηξ ἴθ (109 
Κἰηράογῃ ἷι ἐΠ6 ἔογτῃ οὗ ἃ βοσυδῃϊ), δ}Δ}1 ομδ ἀδὺ ὈΘ 
Τουθδὶϑὰ ὈΥ ἴΠ6 τεϊυστῃ οὗὁὨ 186 Κίηρ ἴῃ τνἱοϊοσ οΌϑ 
Εἴονγ. βίποοθ ἤρα δῃὰ Ὀ᾽οοά οδῃποὶ ἱδἰοσὶς ἔλθ 
κΕἰπράοπι, ταὶ ἀνα }}8 [0 ἴΠδὲ 18 {Π6 ἀφαί οὗ (ἢ οἷά 
ΤΏΔΠ, 88 ἰῃ6 ΑΡροδβί]θ διιγ5: Ζὼχ ὉσδίομβΒ γὸ δἷβο 
ΒΌΒΟΥ ; 6 8878 αἶδο, ἴ0 ΘΧΡΓΟΒΒ (16 δρτθοιηθηΐ δαὶ 
Οχὶβίβ οί ἐποὶρ δοῖθ] οχυροήθηοθ δὰ Οοα δ 
Ρίαπ.Σ ΤῊο ὑπέρ ἷ8Β υπάοτβίοοα ὈΥ τιοϑὲὶ ἰο Τη68} 3 
ἐπ ΟΥ̓ΩΕΥ ἐὸ ἐδ αἰἰαϊππιοπί ; δηὰ {18 ἀσοΐη που] ποὲ 
ΟΧΡΓΟΒΒ ΔΩΥ͂ ἰορὶ τη ΓΟ ΟΌΒΠΘΘΑ, ἈΠῪ ποτ ἴδῃ 
Άοῃι. νυἱϊ!, 17, Ὀὰϊ του]ὰ διοῦπὲ ἰο {ἰ}|9: Υε βδν 
ῸΓΡ ΤΟῸΡ 78:0 ἴῃ ἱξ, ΟΣ σοηίοββίοη οὔ ἴδ, γοῦν ἰαϊίϊ. 
[ΪΠ6Ὰ5 ἴ0 ἰδ, τΠΟῺ στα δὰ τοοεϊνοα γυὰ, Η:- 
ΟΕΚΧΥΕΙΡ 5188 ὁ. (6 Τησδηϊηρ, "οἷ : ἐπ ΟΥΣΥ' ἰο ἐξξ 
αἰξαϊπηνεπί, Ὀαὶ: ἐπ ΟΥ̓ΕΡ (0 ἐδ ῃγοηιοίίοη ; δἰ μη 
Ἰατὶγ ΗΌΣΜΑΝΝ : ἴο ἐπίγοάμοδ ἐλιὲδ κίαί6 οὗ ἰλίπρε; 
δηά ουύϑῃ 80 ἔπογα πουϊὰ Ὀ6 Ὧ0 Ὑασταῦὶ [ῸΓ {116 αξϑδϑϑῖν 
ἴοῃ οὗ ἴπ|6 ἤοττηον, (Πδὺ θογο 18 μοῦ Ὀοϊγαγοὰ δὰ 
ὈΠΔΡΟΒίΟΪ 6 Θϑιϊμλαὶθ οὐ τοδυϊγγάοη. Βιυὲ ὑπέρ (18 ἴῃ 
σοπι. ἱ. ὅ ; Αοἱδ ν᾿. 41) Τη 8}8: ἐπ γοζεγεέποο ἐλεγείο, 
ἐπ δελαὶ 97 ἐλε ζἰησάονι, δὰ ἱποϊυΔθϑ ἐῃθ ἵπὸ 
ἰάθαβ οὗ βοσυίῃρ ἴξ δπὰ ραγιἰοἱραϊίηρ ἴῃ ἰδ, 

4, (Υν. 6-8.) 1Ὲ ἱπάοοά ἰδ 1β ἃ χρη δου 
Ἐδίηρ, ἂς.--Τῦο. ἐπουρὶ 8 δχργοβδοα ᾿γροίποιϊο- 
ΑΙΙΥ, ἴον 106 ὙΟΙῪ Ῥυγροδα οὗ βισθηριοηϊηρ 115 ἐτὰ- 

4 (ΖεροίωνεΣ: “ ΒΌΘΣ {89 ἄφείσιι παπᾶ ἐσπὰσῃον, οσιὰ 
βαοῖ ἐμ6 Ἄσοχίαξη χοδυϊὲ, οἱ (σά δ τὶρ ίοουιβ Ἰπάρτοσιξ οὐχὶ" 
οοσηΐης Ηἰς αὐδοίοά καὶπ β.""--. 1..} 

{1 πὶ οἱ Ὀπὲ ἴραγ ἐμαῦ πὸ ἀθονο οἸαδοτγαίο ἀΐβοιπκίοω 
βὲ}}} ἴρατοο ἰ8ο σβηῖίοσ δοσροπηδὶ οὐεσῶτο, ΕΣΊΣΟΟΤΙ, 
ἢ }6 ἰοο σἱροτουδὶν, οοπῆσοβ ἐπ δικαία κρίσις ἴο ἐμαῖ πὶ 
“ {11} Ὅ6 ἀϊδπρ᾽αγοᾶ εὖ {π0 Σωσᾶ β βοοοηᾶἃ οοσωΐηρ ;᾽" Ὸξ Ἦ6 
ΔΡῬΟΔΙΕ ἴο Ὁ6 αὐἱΐο τίρε ἐπ ἐδυῖηρ, {Ππ8 “ὁ ἰο σοῖο ν ἐξ δου] ΟῚ Υ 
40 Ῥτοδοῃξ βῃ οτίηρ8, 88 ῬΕΥΓΘΟΙΣΙ ἂΣ ἃ Ῥσοροτ ας ἔπ ΤΊι69» 
6] πΐδτ 8 ΤῸΣ ἔπ ΤΟ ΒΊΟΤΥ (ΟἾΑΗ.}, 9. 0 ταΐθα ἔΠῸ πῈΟ]Θ 
Ῥοϊπὶ οὗ [80 δοπίομοο : {η6 ΑΠΟΒΕΪ6᾽8 τσὶ ἷ8 (πα ἐπε 
Θπάυταηοα οὗ δυο ἐπ ΔΙ ἰδ ἃ ἰοκιὴ οὗ Θοὰδξ τἱρὶν» 
ϑοῖι ἡπᾶρπιοέ δρὰ οὗ 6 ζείυσο τοτῶσὰ, ποῖ Ἐπ ἢ} ἀλαΡ}Δ. 
ἐξεο ἐπ τοπαγάϊς [86 ἸΡΒΕ ΤΩ ΟΥΑΙ ΓΕ, 88 ΒΌΣΟΙΥ 82 ἐὶ μα ἢ 
ἐπ ῆϊοξ Ραπἰβῃσαθιιῖ οἢ ἔδοῖν μοσγεθουίοσβ." [πὶ ΠΟΥ ᾿ρτίείον 
αινὰ Ζροίνοα ἴῃ0 0886 ΜῺΔ Ῥὺΐ τ1ἢτ28: ““ ΤῊ0 Ῥδίΐϑῃοο οτιᾶ 
ζαὶ ἢ οὗὨ 9 Ἐοϑδα Ομ ἑδ τ ὉΠΟΣ Ῥοσεοσυ οι Σπάλοκίοἀ (86 
χἰ μύθου ᾿πάρταορι! οἵ Οοὰ, ΕΥ̓ ὙΔΙΟΣ (ΠΟΥ͂ ΤΟΤΘ οὐϑῦ ποῦς 
δὰ ΠΟΙΘΗΪΣΟΣ ἼΤΟΤῸ ἴο ὉΘ 5Β1}}1 τῆογθ Β]ΟΥΙΟΌΒΙΥ, δοιχοάϊιοά 
85 τιοοὺ Ὠοῖγ οὗ Η[6 κίπράοπι : ἡππὲ ὈθοδΌβα, απὰ ἐπ ΕῸ ΤᾺΣ 
88, ἴῃ 6 188 ἴμιιι8 ἐπάϊοαίοα (89 τϑα) σϑίϊοσ ἰῃ ὑμϑὶσ οἴαταο» 
ἔοσ δὰ οομαϊἑτίομι, ἃΔ5 Ουὰδ ᾽υκί86α, βασι θὰ, πὰ δὲ ἴμ6 
Βα ΠΊΘ ἐἦτλο θυ Ποσῖπρ᾽ ῬΪ6, ΟΥὗὨ [Π0 Τ ΟΥῪ ατουπᾶὰβ οὐ ΕΣ, 
ὍΥ 106 ἰατγβ οὐὁἨ ἐμαὶ κίπιρσάοζη, ΒΟ ἃ Ἰυάρτοστξ ταυκὲ ῬΣῸ-» 
οδϑὰ.᾽"--.1..} 

ΕΓΕΙΟΟΤΤ : ΤΠ καί ὙΠ αὶ κροοῖοα οὗ οδοσιϑοουξζνα 
οχοΘ ΒΌΡΡ 96 ἃ τοπουεᾶ "ΐπὶ οὗ 1:0 οοπιποοίέοι ὕοὶ τοδῖ 
ἐδὸ μδρτὰ μωρὰ δῃὰ {Π6 καταξιωθῆναι, κιτ.λ.᾽ ΑΤΡΟΣν : "ὁ ᾳ. ἃ, 
γε αοοοταϊηρὶν.,,.--.1,.} 



ΟΠΑΡΤῈΒ 1. 1-12. 11: 

μοιὶ, δι ἃ ἰο ἱπάϊοαϊο ἐδιαὶ ἷξ 6 αἰἰοχοίδον ἰηοοπίεδι- 
δυο, (6 ναοῦ δρρθαϊ ησ (0 ἷβ γοδθρβ οσῃ 7. ρ- 
ποῖ, ὙΠΕΟΡΗΣΊΔΟΥ; ΤΏΘ ΠΟΆΓΟΙΒ οαηποῦ Ὀαὰΐ Β8Υ : 
ἀλλὰ μὴν δίκαιον. [71ῶὲ ἐξ α γἱσλίεομδ ἰλὶπο δά Οοά 
“ αἰσαῖα: αρωὰ ἤειαη; Ξγτίδο Ξξ οογαπιὶ 7)ε0.---ὖ. 
], ἐν δυβοιεσρρύι 18 ἐπογοίη [1 8] }οἁ ; ἐο γϑσοπιρθῆδε, 
ὉΚΟρΡΟΙΥ ἔο γεπάδν δαοῖ (1 Τὶνο83, ἰϊ, 9), ἐο ἐλιοϑα τοῖο 
«Ἔϊοί γοις αἰὐἱοίίον, απ ἐο νοις ιοΐιο αγὸ α[,ὲἑοίοα γε- 
ἰασταίέον, τεΐφαϑε, γεξδί, γτούγειιρεαλ (ἃ (ον, 11. 12, 
13): ἰῃ ορροπίείου ἴο ϑλῖψις, 2 Οον, Υἱΐῖ, ὅ  γνἱϊὶ, 18 : 
εἰπιϊϊατὶγ ἀνάψυξις, Αοἱϑ ᾿ἰϊ, 19 ; σοΙρ. αἰ8ϑὸ ἐμθ γϑϑί- 
ἰπσ ἰῃ Βον, χὶν. 18. ΕῸΓΣ ἐπ ρυθϑθηῖ, 86 δχθι οἱ 
πΙ5ΤῸΪγ (Πδὲ ποραίϊίνα κβἰ46 οὗἉ [1|6 δόξα, ἴον πο [Π0 
αὔ!οἰοαὰ ρογϑοη ἢγβὺ ἰοησβ, Ἰγοοάομλ ἴσου θαγί 8 80Γ- 
ἴον: ἐἢ ροκίεϊνο 816 οΟμλε8 δμουπαδγα, νν, 10, 12, 
--᾽ Μιὰ τ, 6275 ἴ6 Αροϑιὶο ἰῃ [16 δββυγοὰ ἸοΟΥ̓͂ οὗ 
(ἢ. πἰτπουΐ παγγδηὺ ἰ8Β ΒΕΝΟΕ 8 οχρ δηκίίοη (πὰ 
παι 8): κῃ, ἐδλε καϊηίε ἐπ [πγαο; Ὀκ Ὕεττε 
ψουϊὰ υπ ογείαη ἰδ χΘηογαὶΥ : ιοἱέλ, τῷ, Οὐγίδίϊανδ 
αἱ ἰαγφε ; ἰπαῦ ΩΔῪ γι }} Ὁ6 ἱηνοϊγοά ἴῃ [06 τϑιροίον 
ἀεάυοῖου : Ὀμὲ οὈνϊΟΙυΒΙΥ {Π6 ἱπιιηθαϊαίο δυζχοδίίοη 
οἵ ἴα δοίυλὶ ρῶγαθο ἷἰβ: ιοέέλ τῷ, ἐλα ἐπ ἰδ πιαηπεν 
φῆιοιοά “Αροοίίρ (οἰ. ἰἰϊ, 2), (η6 ἐογοϑιγοϑὺ οἰμδιιρίοη8 
οἵ ιθ6 ἔμ [Αὐροκὺ δηὰ Εἰ τ : 16 τε ῦογ8 οὗ 
δα Ἐρίϑεϊε : ἸΚΒΒΤΕΚ δὰ ΥΊΚΚΙΝΒΟΝ : Ῥμϊ.-τὴῦ. 
}. Ιοοκίηρσ Ὀαοὶς ἔτοτῃ ἴΠ6 ἤηδὶ τοι δυϊίου (ν. 6 
Ψνὸ 866 ἰδαὶ 4}} [0 ρῥγονίουβ ἀθδηρ αἶβο (ν. δ) 18 
εἰξὶεουδ ἑἰδεουσίουι, ΟἷὨ οουγϑο, ἰΒὸ ϑλίβεσϑαι ἰ8 
ποὶ οἵ ᾿ι86]Γ ποτ ἐοτίουϑ, Ὀυὲ ν. 7 ᾿ἰκονῖ586. (Δ |Κ68 ῸΓ 
κταπιο ϑλιβομένους οἵ διοδαξιϑι [αι (νΥ. 4); 80 
ἰδαὶ ΗΟ ει Ὸ᾽  σοηϑῦγο οὗ δὴ ππραυ πο ἰδουρμὶ 
[ωἱ5 ιὸ ἐπ στοπηά.---Εαδὲ δὰ γοίγοϑῃτηθηΐ Μ}}} αοὰ 
ἔνε αἱ ἰπ6 τονοϊδιξοι οὐ [89 Τιοχὰ 98:18 » 1" ἰδ 
8 ἔς τότ [ογοοθὰ οοπδίιγυοίίοη, Ὑποη αποτιῦϑ πουϊὰ 
πείες 118 βροοὶ βοδιϊοι οὗἁ {ἰπι6 ἴο ἐμ γϑιηοίβ καταξιω- 
ϑῆσα. ΟΥ̓ ἰλε ]ογὰ «διε ἰβ8 ἃ ροπίοϊνο οὗἨ (86 
οὐ)εςὲ, ἐπουχιι Ηδ ᾿8 αἰϑὸο ({6 βιι )θο οἵ ἰξ, Ζύδυεία- 
ὅσια 'δ ἴἰ)6 Βδ16 ἰΐπρ 88 παρουσία ; ΟὨΪΥ͂ ἐἴοτο ἰ8 
41}}} τῶοσθ οοηνογοά Υ ἀκοκάλυψις ; ὨΟΐζ ἸηΘΓΟΙΥ ἐδδὶ 
Ης νὴ! Ὀ6 Ῥτοβοηὶ, ὑὰῦ αἰϑὸ ἐαὲ Ηδ Μ|}} ὑπνς}} 
Ἠϊπιβοὶ ἰη Ηἰΐ8 κίον (1 Οοε. 1. 1: [ακὸ χνὶΐ, 80), 
νθοτολθ Ηο ἰ5 πον [ὰ ἴῃ Βοαάνοη (οἱ. ἐϊ!, 8, 4), δὰ 
δ ΟἾΪΥ ἰην 5: ᾿ἰκὰ ἴο υ8 (λίαιι, χχατἹ.). ΤΠ6 τὰ Ὺ 
κηὰ τοδηροῦ οὗ Ηΐ8 δομχίηρ 18 βῃοση ΟΥ̓ Νμδὺ ἰ8 
εἰἀοὰ : ἔτοσα Βϑανϑη, οὐ. 1 Τθοβθ. ἷν. 16; 
σὰ 6 δὴ 9158 οὗ ἘΠ.5 ροτσοσ, οομρ. 1 ΤΊ .688. 
δ, 18: ([6 Θχρτοββίοῃ τρθδὴβ ἰμαὺ (ΠΟΥ Ὀθίοηρ ἰο 
Ηΐ9 ρον, ἐβογοίογ αδἷδο ἔοσιη Ηΐ8 ῬΟΎΤΟΥ, ἀγὸ ἐΐδ 
ϑετυδληί9 δηὰ δσχοσυΐοσα, ΟὈΏΡ. (6 στρατεύματα οὗ 
βολνθῃ, ον. χῖχ, 14. Νοῦ: εοὧἱέ ΗΠ8 δἰγοπς απσεῖς͵ 
κἰσλίν αἀπροῖς (ἸΤΠΕΟΡΗΥΓΑΟΥ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ, δυνατῶν), 88 
Π ὝΟΓΟ δὴ δα]οοϊϊναὶ ἀοβηϊκίοη οὗ ἀγγ., 
αἰκὶ αὑτοῦ οΤΟ ἴο Ὀ6 οοῃποοίοα πὶ: ἀγγ. Ηον- 
ΜΑΧΧ (Ὀοοδα96 ἰδ ἰῷ ηοἵ βαϊὰ : μετὰ τῶν ἀγγέλων τῆς 
δεν. αὐτοῦ) πουϊὰ πηάἀοτβίαηὰ ἰξ 885 τιηοδηΐηρ τοἱέδ ἃ 
δοιί οὐἨ ἀπρεῖε, 5 ἀγγ. Ὀοΐηρ Ρυὶ ἤγβὲ οτ ρ ΒΟ ΟΆΠΥ, ἰο 
ἀϊσι:ἰσοϊδἢ; (ἢ 6 ΠΘΑΥΘΏΪΥ [ΌΓΟ68 ἔγοπι ἃ]} οὗὨ Δῃ θαυ ΠΥ 
Κιοά (θὰς ἔον ἐι18 ἰοτὸ 1|λ8 ΠΟ Οσολβίοη), δηὰ δύναμις 
εἰξηϊ(Υἱδις δὴ αγιηγζογος 1 νῖ86 ἰπῃ ἴλικὸ χ, 10; 
χτὶ, 26 (7), δι ἃ ἴῃ ἰ86 Βορίπδρίηὐ ἴον ΓΞΣΣ ; αὐτοῦ, 
(με!γ, Β6 τεΐογβ ἴο δὲ 90]1Ίοστσα, Τινΐἷ8 ὙΏοἷ]6 τ]ὸ 
ἘΞ ἴοο δειἰὅςϊδὶ  δηὰ σῆθπ Ὧ6 ἰαΚ65 [9 πογὰβϑ αὐτοῦ 
ἂν πυρὶ φλογὸς διδόντος ἰοροῖμος, δηἃ τοίεγβ [ἤδη ὕο 
Οοΐ, δηὰ δὲ ἐ86 βαπιθ {{π|6 8 ἂν τῇ ἀποκ. δια. 
ἃς (ἢα Ὀοχίπηΐηρ οὗἁὨ ἐξπιΐβ ματυϊοϊρίαὶ οοπαίγιοιζοῃ, [8 
δ, ἰ0 ΒᾺ.Υ ἰδο ἰοα8ὲ, ἃ5 στη του 8 88 [06 ΟΥΔΪΏΔΡΥ ΥἹΟΥ͂, 
δορορϊηρ ἴο τβιίίομ ἐν τῇ ἀπ. ὅσ. τροῦθ ΟἰΟΒΟΙΥ ἀ6- 

Κοννε, ἐχοορέ ἰδδε {867 οοπποοὶ (86 αὐτοῦ τι ἀγγέλων.“ 
Φι(Απὰᾶ 80 (Ὧ9 ῬοδΟΝο ἄγτίδο, Ὥβυετσδ, ἈΓΙΟΉΔΕΙ , 

Ἶ.1,} 

βη65 παῖ ρο68 Ὀδίοτο.-- ΤΠ γο ταΐχῦ οανίδ!ὩΪΥ Ὁ6 8 
ἀουδὲ Δ8 ἰ9 ψὮθγῸ ἐν πυρὶ φλογός ὈοΪοηρθ (πὸ ναγίας 
ἴοι ποῖ τὸ πάνθ Ὠοϊοα τηθοῖϑ 8 ἰῃ {πὸ ΤΔΠΠΟΥ 
αἱ Αοὺϑ Υἱῖ, 80. τ6 ἠεσερία ταθϑὴβ ἤαπιΐπρ γε, 
φιοιυίηις γε, ποῖ διϊηογ Ὀαγιησ). ἸΤοο βυθι 6 ἰ8 
ΠΕΟΡΗΥ ΑΟΤ᾽ Β ΓΟΠΊΟΡΙς, ὑπαῦ {Π| Θχργοβϑαίοη ἀθηοῦθθ 

ἢγθ τὲ ὈυΓΏΒ ΠΊΘΓΟΪΥ, δηὰ σῖνοβ η0 ἰἰσιῖ, Σὲ Ὀοηνς 
ἸΔΘΓΟΙΥ οοηδαπγίησ [ὉΓ ΒΙΠΏΘΓΆ, δα ἴον {6 τἰσῃϊοουϑ 
[ΏΘΓΟΙΥ Ἰυϊηΐπουϑ, [0 18. ροβϑίϑῖα (0 τοῖον ἴὺ ἴο πῖιδὶ 
[οἸ]ον 8 88 ἃ βρθοϊβοιίίοιι οὗ ἀοία] (ἸΠΕΟΡΟΒΕΤ : τῆν 
τιμωρίας τὸ εἰδος : ΗΠ ΚΟΕΝΤΕΙΌ : ἴῃ ροίηὺ οὗἉ ἴδοι ἰῃ9 
ΒΟΣΥ βάᾶπιο Ὀοϊοηρθ ἰιημηοαϊαίογ ἰὼ [16 Ῥυῃΐβῃ- 
τηΘ 0) ; 5 Ὀυὶ ἰῦ ΤΩΔΥ͂ α180 Ὀ6 τοραγάθα δ8 ἴῃ ἰδεῖ δα: 
ἴαγα ἴῃ (6 ἀοσϑοτριίοη οὗὨ ([)8 τον ἰίοη, δὰ [}}18 8 
8.1}} δ ταρίον [δηὰ 80 Αἰγοδῦὺ δηὰ Εποοττ]. ΤΉΣΟ- 
ΡΗΥΓΑΟΤ ΤΘΟΟρΚ ΐΖο8 ὈοϊΏ αχρίδηδίίοηβ, δηὰ γοίοσϑ [Ὁ 
[86 8θοοῃὰ ἰο ΚΒ. χονίϊ. ὃ, ΤῸ Ἰμοτὰ ἰ8 γθυθαϊ δὰ ἴῃ 
Βαταϊῃρ ἢγθ, δϑ ἰπ ἴ1ῃ6 Ὀυγηΐηρ, Ὀυδῇ, ΟΥ 88 οἡ ὅδ᾽ ηδὶ 
Ηἱ8 υἱγοὴρ 8 [ποὲ, 85 ἰπ Εἰ Υ΄., ἐδ ἐέκο.---ῷ, 1.7 κίον» 
ἰηῃρ απο (Πδῃ. υἱῖ. 9); δ8 ἰῃ {π0 ΟἹὰ Ἰδρίαπηθης 
αυά, 80 ἰἰδγα ΟἸμγίϑὲ σοσηθ8 ἴῃ ὅτ ; ἴῃ8 8[|8}} Πὶ8 ἀδῪ 
8130 06 τονϑαϊδὰ (1 ὅογ. ᾿ἰΐ. 18); [818 ἀρτοοὺβ σὴ ἢ 
[06 δόξα δὲ Ηἰβ8 οοτηΐηρ (λίαις, χχν. 81); βοπιοσπαὶ 
ΤΟ γοιγοίο ἰ8 ἴ06 ρἰονίηρς βδιηὸ οἵ ΗΪβ8 ογεοβ (ον, 
χῖχ, 12): Ηδ Ηϊἰμβοὶ ἢ 8 ἃ οοηϑιτηΐη ἔγο (ΗοὉ. χ, 
7. χὶ!. 29): οορ., τῃογοούογ, ἐπ 6 ΟἹ Τορία» 
τηρῃῖ, 18, Χχίχ, 6: χσυχ. 30. 

Τα ἰσεγῖῦ 16 βρίομαον οἵ ΗΪΐβ8 τηο᾽οβιν, να ϊοῖ 601» 
ΒΌΠ.68 4}} ορροβί(οὨ, 8 οομοίβοὶγ, ὈὰΣ ΡΟΜΘΡ(ΌΪΥ, 
ἀοἰϊπηοαίοα. 6 δῖ οὶ ἴο ἰθαυΐγο δυσί ουΘΙΥ Ἰηῖο 
Μδὲ 18 Ῥηγπῖσαὶ ἴῃ (ἢ]18 τηδη οϑιαίοη : ποῖ [}}} (89 
ἐαεὲ ομὰ μ}}} {{|6ὸ ὅγο {πδῦὺ π|6}18 {Π.8 ΘΙ ΘΙ ΘΒ. ΘΟΙΩ6 ἰῃ 
ρονον (ἃ Ροῖ, ἰἰϊ,, 1, 10); θαῦ δὖ βυνοῦῦ δροοῖν οὗ 
υάχηλοιῦ ἔτο 8 αἷδο (6 ἄσυγα οὐὗἩἨ [86 ρμυν γος 
ΔΓΔῸΡ οὗ (86 ΗΟΪΥ ΟἸ]ιοβί, οομϑαπιίηρ 41} ἐτωρΌΓΙΥ - 
οοιηρ. Μαίὶ, 11}. 11, 12.-ἭἾο τοίοσθηοθ οὗ πριδὺ [0]- 
ἴονα, (9 6809) χϑιάοχίηρ, σϑηβθδσιοθ, αἰβροηείης 
Ῥαυπίβιηθηξ, ἰ8 ὈΥ̓͂ ΗΌΣΜΑΝΝ πἰϊμουϊ γοβϑοῃ [οἷἰϊ τ 
00 4 ἀϊθίήουϊγ. Τμ6 ατθοὶς δχργοββϑίοῃ δηϑθιβ ἰὰ 
186 Ξϑοριυδοίπι ἴο ἴ86 Ηοῦτεν ΠῸ2 105, ΕΖοκ. χχν. 
14, δυὰ οἰβουιογ ; οοιηρ. ἔκδικος, 1 ΤΏ658. ἷν. 6 : 
ποιεῖν ἐκδίκησιν, ἴλ|κΚ6 χυϊ!, 7; 866 αἷδο ἴυἱο χχίὶ, 
22, 28, ΤῊ ΑΡροβίὶα ὩὨΟῪ ἴγδοοϑ Ὀδοῖς ἴ0 ἐπ 6 βϑηογαὶ 
Ὀιϊνῖπο δἀπηἰηἰβιταιίίοη πιαῦ ἢθ μΒαὰ ῬγΟΥΪΟΌΒΙΥ Ῥτοιη- 
ἰϑοὰ το ἴμ6 ΤΠοδθα] οὐΐδη8 ἰὰ ραγιίουϊας. Φοθυβ ν}}} 
οχοοῦῖο 86 Ὠϊνὶπο αάρτποηῦ οα 8086 Ὁ. ἴκονῦ 
ποῖ αοἂα; τθαὶ ἰδ ἰ8 ποῦ Β'ΡΙΥ ἃ σπδηΐ οἵ κηον 
οὐρα, Ὀυὲ ἃ οτἰ αἰαὶ Ὀἰ πάη 6βα, (μα ἰ8 Βογὸ ἰηἰθηαοα, 
6 ονάδηε : οοιηρ. 1 ΤΊι688, ἰν. ὅ ; ἰπϑιθδά οἵ βοοκίηρ 
(οἀ (Αοὶϑ χνὶϊ. 217), Ταῦ ΒΟ (80 τ ἀονῃ 
[κατεχόντων, ἀδργέδε, 1 ἴῃ αὐτὶ μη οουβηθ88 
(Βοπα, ἱ, 18); ἴῃ δηρτΥ ἀοβδποο, Πκὸ Ῥμδγδοῖν (ΕΧ, 
γ. 3). [Ιπ {6 Εἰγδὶ Ερίβι !6 186 ἀοηῦ!ο8 στογθ ΟΣΧ- 
ῬΓΟΒΘΙ͂Υ 80 ἀεθογὶ οὰ (οοιηρ. Ῥβ. ᾿χχίσ, 6); Πϑῖθ ἰ8 
ἀοϑογθοα ποτ ΚΘη ΓΑΙ ἴπ6 Τυμάἀαπηοπίαὶ ἀο! Πα] 6ῃ- 
ΕΥ̓͂, ἀπροάϊἑπο88. [Ὁ 8 ἔαγίηοῦ βαϊὰ : διὰ ἐο ἐλοξό, 
τῦδο ΟὔοΥ ποῖ ἴἰμ0 μοπροῖ, ὅσ. [16 μοτὰ Φε68ὺ8 
.).85 ἃ τίρῃιὺ ἴο οἰαΐηι οὈοάΐθποο : ἔα τ ἰα, δον 8}}, δῇ 
αἴαῖν οἵ (πὸ π|]ϊ, (86 οὐοάΐθποο οὗ δἰ (Βοαι. ἱ. ὅ : 
Αοῶ νἱ. 7). ΤῈ τεροι οπ οὗ (86 δγίίο]θ τοῖς ἰῃ ἐδ9 
Βοοοῃμα ΤΟ ΌΘΥ ἌΡ ΘΑΓΒ ἴο ΡΪδοα ([6 αἰθυυοαϊοηϊ 85 8 
βοοομὰ οἶ459 δ οηρβί46 [Π6 Βτδῦ; δλῃηὰ βὸ ἱπάθοἀ τῃδῃγ 
ακοτιῦθ, Βκνακι,, Εππλιρ, Πύνεμανν, ΗΟΕΜΑΝΝ 
Φοπεττ, Αὐσοῖν, Εμμισοτι, Ἦ ΚΒδτκκ δηὰ ἍΤ ΠΕΙΚ- 

80Ν, ἄο.7) ἀἰπεϊηρυίθη, βηάίϊηρ Βότθ 8.6 ΕΠῸὄ  Οἴ45968 
οἵ Ρογβοσυΐοιβ ψῆο νοχϑὰ πῃ ΤἸΘββδ Ομ Ϊ ΔΒ ; ἔλοδϑ 
τοἦο ἄπουν ποί αΘοὐ πουϊὰ Ὀο ἐπ 6 ποαΐδθη, ἐλοδα τσλοὸ 
οὗεν ποὲ ἐδ φορεῖ ἰλ6 Φονβ (οοπιρ. βου. χ.). Βυΐ 
(ἰι8 βατλθ δχοοϑϑίνο βιγοσζηο8ββ οὔ ιἰδίοτὶοαὶ σοί γο μ60 

Φ [80 ἐδ βγτίαο, ΒΕΣΑ, Ὁ ἃ ΣΟΥ οἴδοζα.--ὅ. 1..} 



18 ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΞΤΙΒ ΟΥ ῬΑὺῚ, ΤῸ ΤῊΕ ΤΕΕΘΘΑΙΟΧΝΊΑΝΗΩ, 

6 ποῖ αἴ Δ}} κἀνίρβϊο Ῥδὺϊ βρϑϑῖκβ βΘΠΟΓΑΠΥ οὗ ἐδ6 
{υάαπιοηὶ οἵ {πΠ6 ποτὰ, Μογθονον, Βενοει, Ὠἰπηβοί 
ΒΒΥΜ 1ΠΟΓΟΪῚ ὕκασὶς πιαχίπιο, διὰ ΗΟΡΜΑΧΝ 4180 
Επτιυβ, Οοσσκιτβ, ἩΗΙΤΒΥ, Ῥεῖ, Πευϊείοη, δο.--- 
. [.. ἔθοβ ἰπ (Π6 βοοοπαὰ ο488 8]} ψΠῸ τγοὐεσξ ἴ86 ρο6- 

Ροὶ, τποῖῃορ ΠΟΑΓΠΟΠΒ ΟΥ ΦῸ 8; ἰη [Π8 ἨΘΟ γϑοορηΖο 
ἅΠ6 οοττοοῖ (οοἰπρ, {παΐ ἴο ᾿ἰτϊὲ 6 δοοοηὰ ἀθβῖρηα- 
ιἰοη ἴο ἴπα 968 18. πη} 0516 80]6; ὈυΓ ἴῃ (παῖ σαβα 
{ὁ σοηίραδὶ 8 πῸ ἰοηροῦ οἶθδγ, απᾶὰ (ΠΟΤ ΟΟΙΉ68 ἴῃ 
(Π|0Ὸ τοοο᾽ ]οοιΐοπ οἵ (ΟἸ γίβι 8 ΤΟρΡγοδοἢ (0 {π6 Φ6 68, 
{πὶ [ΠΥ ἱΚΠΟῸῊ ποῖ Ουὰ (Φο θη Υἱῖϊ. δ ; χν, 2] - χγί, 
8. [ΠΟῪ δΓ0 σδηϊηρ ἰη 116 Κηον]οᾶρο ἀοϑογθοα ἴῃ 
Φοδη χυϊ!, 8). τ πιήοἢ [Π6 ΑΡΟΒ 16 8 ΘΧΡρυ ββίοῃΒ 
δὼ ἴο Ὁ: οοτηραγοὰ (Ἐοχῃ, ἴἰϊ. 11 ; χ. 2; χὶ. 8 βαα.). 
ὁπ το π]ιοῖὶα, βἰποο 1:6 δη πο δὶβ ΠοτΘ 8 ἀἰ ἴδσγοης 
ἤροι (δῇ ἰῃ οι, ἰΪ. 12, ὁπ6 ἸΟΟΚΒ [ὉΣ ἃ σοῃἀθιημηδ- 
(ἴοη δὲ ἰαδῦ ΟἿἹΥ οὐ δοοουηῖ οὗ {8 τοὐδθοϊίΐοῃ οὗ 
ΟἸνίδε, ἴῃ τδίοῖ δἰ θηδίίου ἴτοσὰα οἷ ου]τηΐηδῦῖθβ, 
ΤΉο οἵτινες αἰδοὸ οὗ ν᾿. 9 σοι ρτομβοηβ ἰῃ οὁπ6 {πὰ ὑπὸ 
βοθιΐημῖν αἰ ΓΘ  οἰα 8868; 80 ἰμαὶ τὸ 884}} ἀο Ὀοῖ» 
ἴον ἴο ἤπά δ᾽ γοδὰυ ἴῃ τὸ οἰ: ἢ νοῦβὸ ἃ ἀθβου ρθη, 
ποῖ οΥ̓͂ ἴνὸ οἶαθ808 οὗ τῇθῃ, Ὀὰὺξ ΤΩΘΓΟΙΥ οὗ (ῃ6 ἔτο 
ῬοΐοΑ οΥ̓͂ ΘΓ Υ δραϊπδὺ αοὰ : ἴῃ6 ΤΠ ἀδΙηθη[Δ] ἀνοσ- 
δίοπ ΟΥ̓́ πῇθ (ΌΠΟΓΑΙΪΥ, δὰ [Π6 ΤσΟΠΒυπηπιδίίοῃ οὗ 
(οἷν σοπίυπιδο ῦ, ποθὴ (Π6 Ορρογὶ ΠΥ οὗἁ [δ᾽ 1} ἢ88 
Ὀδοη αἰοτγάοα ἰποπὶ; 80 Οαντν [Βίβηορ Ηλι], 
Ῥειτ, ῃκ Ἵ κττε, ΟἸΒΠΑΟΒΕΝ 1 (Π6 τοροι το ΟΥ̓ 1Π6 
τοῖς οληποὶ [ΌΓΟΘ Ὁ8 ἴὸ ἴΠ6 Ορροβίί υἱόν," ἢ το ΘΟ - 
ΔῊ οη,, ἦν. 12 [866 δ'80 ΤῊΥ ουϊδίοη οὗ ον, χνὶ, 2, 
οἱθ 7. Τπορθ ΠΟ ΔΙῸ τσοὶ Ὀοίῦο᾽ ΘΧΘΙΡ]68 (ΠΔη 

ἔποβο πῇηΐς ΕἸ ΠΙΘΟΤΤ οἰἶΐο5, απὰ οὐ͵οοϊβ ἰῸ 88 αὐ 68- 
ἐἰοπδοϊο, υἱζ. λίαι:, χχνὶ!. 8; 1λκὸ χχὶϊ. 4.---. 1,.]. 
Μογοουογ, [ἢ ἅγιοι ἀηὰ [Π6 πιστεύσαντες, γΥ. 10, 8Γ6 
Ὡοὶ ὑνὸ αἰ δέγοηῦ οἶαββοὸ8 (28 ΒΚΝΟΚΙ, ΘΟΠΒΙΒί ΠΥ 
πουϊὰ πανὸ 11), Ὀυὺ το Ῥδγα οὶ ἀοϑὶ στ δι] Οἢ5 οὗὨ 1116 
ΒΆΙΠΘ ῬΟΓΒΟΠΒ, Αἱ ΔΗΥ͂ Ταΐδ, ἯΘ 866 ΠεΙῸ ἰπαὶ ἐ}6 
ϑλίβοντες οὔ γ΄. δ σοπιθ ὑπάορ ἴΠ6 ᾿πἀρτηθηῖ, ποῖ 88᾽ 
Ὀοΐηρ ΤΩΟΓΟΙΥ ΠΌΠΊΔΗ ΟΡΡΓΟΒΒΟΥΒ οὗὨ 1η61, Ὀυὶ 48. 6} 6- 
τοῦ οἵ ἀοἀ, [{ΥὙΥΟΝΗΒΊΥΟΝΤΗ : μή ἱπηρ|}68 τ||δὲ ἰΒοῖτ' 
ἰχηοτγαηοο δπὰ αἰδουθαΐθηοα ἷ8 ἴΠ|6 οαμδ6 οὗ ἰποῖν Ῥυῃ- 
ἰδ πιθηΐ.--΄ἶἷ- 1..] 

ὅ. (Υγυ. 9, 10.) ο [οἵτινες, τοῖο, ας ϑδιιοῖ.---ὦ. 
Ϊ,. 88.481} ευϑον Ῥυμίδποηῖ, ὅσ. : ῬΓΟΡΟΡΙΥ ραν, 
αἀἰδολανσα; Ὀὰϊ (Π6 οἰ ΟΪΟΘῪ αἰβαρρθδγθ, 88 τῃ6 ὁΡ- 
Ῥοϑιιίοη που]ὰ οἰ τ βο ὯΘ ἱποΟΏΡΤΙΟΙΒ : (Π8Π}6]7) 
φνουϊδοιϊιΐη κα ἀδεϊχιοϊίοι ; ὄλεϑρος πὸ δαά αἱ 1 
ΤΏΘΔΑ. νυ. 8; ὀλέϑριον [ΑΟΗΜΑΝΝ] 5 σίνοη Ωγ ὉΥ͂ 
Α.: ιὲἷϑ9 τοῦθ δὰ δα᾽δοῖῖνο ἴὸ δίκην: Ὀπὲ ἰὲ 5 ἴ00 
ἐΟΘΌΪΥ βυρροτιοὰ (0 δίῃ. 8 αἰϑὸ δραίησι 11), δηὰ ἰβ 
Ὀπδυἰ ΔΌ]6 ἰὼ ἀπό, ἄο., δηὰ ἴο δίκην ἩδΙοἱ αἰγοδὰγ 
μὲ8 δὴ δὰϊοοιΐνο [Ὁ]; ἴδ τοϊβίδκο τῶδ ὀοοδδίοποα 
ῬΓΡΟΌΔΌΙΥ ΌΥ αἰώνιον. ΤΈΘ Ἰδιίον ποτὰ ταϊψιξ ρογθδρα 
δοηοὶθ ἃ ἰοηρ Ὀυὶ 8:}}} ᾿ἰγαωϊτοὰ ρονγϊοὰ : δσαΐηβὲ ([] 
πονόνογ, ἰδ 106 ρδγα}]οὶ ζωὴ αἰώνιος, Μαϊϊ. χχν. 4, 
46: ιδποτοίοτο, πἰϊδουΐϊ ᾿ἰπιϊα, Οἰβηαῦβεν {πη κκ8 
ἴδδι Ῥδὺϊ ὯΔΔ Ὠοὲὶ δηοίπον ἰοχὶ οὗ 660Δ}}}7 ἀοοϊἀοὰ 
πωηροτὶ  Ὀαὶ, ἐπουρὴ ἢ6 ἀο68 ποῖ 0186 18 ΟΧρτεβείοῃ, 
8 γοὶ ἀοθ8 δαὺ ὑποοια ἰ ΟὨ Δ }} : βασιλείαν ϑεοῦ οὐ 
κὰ ἐσουσι (1 ὅογ. νἱ. 9, 10. ΤΏ ἀπό, ἃς. 8 
ΨΑΓΟυΔ]Υ ἀπαοτϑιοοῦ ; ΟἩΒΊΒοϑτον, Βενοκι,, ΕΙΣ, 

φΦ [Εἰατοτυ, ἨοΊΘΥοΥ, ἰ5 οὗ ορϊοΐου ἰμδὲ ἰὲ τοπιὰογβ ἐμαὶ 
Ὑἱονν δ Δ}} Ὀυὶ οὐτέαὶπι.""-- Πενίξίον “1 δ5ὸὸ ὨῸ τυϑδοῖ ξ ἴδ. 6 
Ῥεοδοτ 0.96 0 σαῖὶτο ἐμ ὁρεσδίοῃ οἵ ἴδο ατατῃ- 
παραὶ ΤΟ, ΘαρΘΟΣΔΙγ 88 ῳ Θυᾶ 6 ἴτοηυο 
ταν ρτο ἀμ αν βαυαϑὴτ μὴ Α κιόει ὀνιόνγαῳ ἦν ἔλαχε ἀμύζρρ με ἄμμες 
ἐν. 5 (ον. βορε. ὅοσ. χ. 33); Αοἱδ χυϊὶ. 33, 80; οι. ἐ. 28 ; 
04]. ἰν. 8: . ᾿., 32, ἄο. ; δορὰ ἐξ ἰ5, τοογϑοότοσ, ῃτοῦαθὶο 
δ ἀν ΡΟ ὁ ἀγτ ἐκ δ Ὲ 80 ἈΦ ΠΑΝ δὲ Ῥευυκιι ὶ 
Τραι, ἰἰ. 14; Αοἰα χτὶϊ. ὃ, δ ..), εοὔἴεχίυ κε οἵὗἵ ο 
Βδὰ ἃ ἀου!ο δϑινῶτοο, ἰὰ 16 υπξοὰ 
ἐδϑα ἴδ κοῦφεαὶ, διμὰ ἐδ ἐροοίαὶ τὶ εϑθεγ οἵ 81} τϑζὰ δα 
τοαϊοϊοὶ ξῖδοο οἵ ἴ. ξοεγοὶ.""-.1..} 

85 οὗ το Βοοὺ- 

τ 
' 

᾿κ Ὕετιε, Ἐπλιῦ, ἨΟΣΜΑΝΝ οχρίδαἷη ἥἔσοσα ἴδ6 
ἔδοθ 45 οὗ {Π6 οὔϊῇοϊδηι εἐδυβο (Αςῖβ ᾿ἰ, 19, ψἤοτο, 
Βονονον, ἰδ 8. οοπηροϊρα σῇ ἐλδεῖν); προσώπον 
πουϊὰ Ὀ6 ηοΐ ΒΙΤΩΡΙΥ δαυϊναϊθηὶ (0 “., Ὀυϊ ΙΠΟΓῸ 
ΘΟΧΡγοαϑῖνα : ἥγοηι ΜΠ 8 ἕάαοο, ποῖ ἩΪΠῚ ὕὉ6 ἰυτηοὰ 
ἰοπασὰ ἰπθπὶ ἰῃ ἃ {πγοδιθηΐηρ, ῬΘΏΔΙ, ἰοστὶ ὉΪ6 τηδ» 
ΟΡ ἐπδὶ τηογο Ἰοοῖς ἀοδίγογθ Ἰδοὰ ; ΟἨΗΒΥΒΟΞΤΟΥ: 
Ηδ ποοὰβ Ὀπὸ ἴο Δρρϑδγ, δὰ (ΠΟῪ δζὸ ρυηίδἰιοά : 
ΗΟΕΜΑΧΝ ΟΟΙΏΡΑΙῸΒ Φόγοιωα. ἧν. 96: βορῖ.". δὲ 
ὟΥΕΤΤΕ ΒΌΡΡΟΒΕΒ ἰδαῖ {Π|6 ΒΕΟΟΠ ἃ ΠΊΘΤΩΌΘΣ ΘΕ ΟΐΆΠΥ : 
ἔχοτα ἴδο ργίοσν οὗ Ἡϊς ΘΧ, σΟΙροἶβ ὯΒ [0 
τηΐηκ οὗ ἴ86 οβὶοϊοηϊ σδλυδα: Ὀυϊ οὗ ἐπδὶ ἴοο δὴ οχ- 
Ὀἰδηδίϊ οι ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἰουπα, ἔπωϊ Δρτθο8 81}}} Ὀοείον πῖϊὰ 
δίκην τίσουσιν͵, ὄλεϑρον αἰώγιον, πᾶτηΟΙΥ, 88 ΒΕΖΑ, 
μύνεμανν [ΦΟΎΨΕΤΤ, ΑἸΡΟΕΡ, ΕΠΨΙΟΟΤΊ], δὰ οἱ- 
ΟΓΒ ὑηάογβίδπα ἰΐ, αν ὕγοπι. ΟἸΒΠΑΓΒΕΝ οοτῃ- 
ῬΆΓΟΒ 15. ἰΐ. 10, 19, 21, Ξορί, : ΤΏΘΥ ΜΠ δἰάἀα {ποι- 
Βοῖνϑβ, βοοίῃρ ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου κυρίου καὶ 
ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ἀπα. Βηἀ8 ἴῃ οἷν ἰοχὲ 
ἃ ὈΓΟΥΠΟΌΘΠΟΒ (88 ἰδ ποτα, λέαΐησ ἰλοριβοῖσος ὕγονι). 
Βυὶΐ 1Πδὺ '8 ποὶ αἱ 811] ΠΟΟοββασυ. ἯΝ6 μοὶ (6 ποι 
Β6Ώ86, δἀῃὰ, 85 ΩυΌΝΕΜΑΝΝ ΡῬΓΟΡΟΥΙΥ ΣΘΙΏΔΙΚΒ, 8 τοδὶ 
οάνδηςσθ, δηα ποῖ 84}}} (6 Βδῖὴθ ἰμίηρ ΤΟΓΟΙΥῪ ἰμπαὲὶ 
ΔΒ ΔΙΤΟΔΟῪ ἰπηρ]| θα ἐν τῇ ἀπον., ὙΠΟ γ͵Ίὸ πηάοι- 
δίδι) ἃ ἰδ 88 ἀεκίγμοίἑοη {κάλ τος ἐλε ζαοε 97 (λό 
Τονὰ (ϑούυβ ΟὨγῖβ0) ; 16 ἐμα ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ 
(Βοπι. ἰχ. 8); ΘΟ Ρ. ἀτό αἷβο πῃ Βότῃ. υἱΐ. 2; 2 (οσ. 
ΧΙ. 8; 64]. ν. 4.1 Τηΐα 18 ἀοεισυοοη, ὁ Ὀ6 δ ρδ- 
ταϊοὰ ἔγοῃη ἰμ6 ὈΪοεϑοὰ υἱδίοη οὐ ΗΪ5 ίδοο, οτη ἴδα 
Ξουτοθ οὗ ᾿ξ δηὰ 16, οσῃ 186 ἰηβυοπος οὗ Ηΐ8 
δτδοίουβ δβρϑοῦ : οορ. Μαίϊξ, Υἱῖ, 28 : απα 7γοηι (ἦδ 
ζίοτν (186 οὔυ]σοποο) οὐ ΜΠ δ. εἰγοη σίδ ; Οοτα 18 τΠ6 
658 ποοᾶὰ οὐ υπαογβιαπαϊηρ (8 ἡ Ὧκ Ἧ ΕΥΤΕΒ 
Β6η56, (αὶ ᾿ξ 18 ποὶ βδὶ ἃ δἰ ρὶυ, ζγοτι Ἠΐ εἰγεποίλ, 
θυ ἴγοπι ἰ8ο δόξα οὗ ΗΪΐ8 Βίτοησίῃ. 1ΝΕΜΑΝΝ 5 
ὀχρί δηδίίοη ἱπάθοα : ἤτον ἐλ6 σίογν τολίολ ἴδ {δε οτο- 
αἰοη [ΑἸΡΟΒΚΡ: υὐδίδὲο ἰοοαϊ,σορά γεεμὶἢ ὁ, Μὰ 
ἀρνία Ϊἷ8 ΒΟΙΩΘΉΎΛΠΑΙ [8τ-οἰο πο - [ῃΠ6 ῬΔγδ οἸ 51 
οϑδᾷὰβ Ὁ8 γδίπον ἴοὸ υπάογβίαπα ΟΥ̓ ὑπαὶ βοιηοιπῖηρ ὃ6- 
Ἰουρίηρ ἴο {Π6 Ἰοτὰ ΗἸπιβο  Γ: οοτρ. δἷδὸ ἰδ Ηο- 
ὈΓΕΙ͂Γ ἼΝ3 ὙΠ, 16. 1, 10; Βονμανν: ὕγοπι 7788 
δίγεησίλ: ἀρρεαγίπσ ἐπ ἐΐ8 οἷογτν ; ὨὈΙΈΕΌΒΙΟΗ : (Π6 
Εἴουγ οἵ Ηΐβ οτωπίροίΐοθηςθ, ἰῃ 119 σγοδίΐοῃ οὔ ἃ πον 
ὨρδΥθῃ δὰ ἃ ΠΟῪ οδυίἢ, δηὰ ἴῃ 118 οητὶγο δοϊησυῖ- 
ολἰϊοη οὗἨ ἰἰβοὶῦ ἴο ἐῆθ βαυτοὰ. Απὰ 8 ποὶ {118 ἃ 
οαἰατηϊΐοιιβ ἀορτί γαϊΐοη, ἰὼ Ὀ6 Ββορασγαίοά ἵἴτοση ἱμαὶ 
δου οἵ ΟἸ γι 8 Ῥόν ΟΣ, νυ ἢϊο πὶ} σἹ ΟΥ̓ τλὴ ἱπῖο 
ἴι6 ΠΟ 688 οὗἩἨ 6 Ἰμογὰ " (ῬΏ]]. ἢ. 21); δῃὰ βὸ ἴο 
τουγαΐη π ΠΟΙ ΔΏΥ δδσα ἴῃ ἐπὶ Ὡς ἢ} [Ὁ] ἴῃ νυ. 
10: ΒΘΩ Εἶθ 58:41} ΟΟΣΩΘ, τηογο οχδοί γ, ἐλαϊΖ 
λαῦυε οοπις [ΑἸγοκν, Εππιιοοττ, ΤΥ ΟΚΡΒΊΓΟΚΤΗ]. Απὰ 
ὩΟῪ {6 ῬΔΙΓΔΙΪοὶ Τῃ ΘΙ ΌΘΥΒ ῬΟῸΤ ΤΟΥ ἴπ ἰ86 δρ! ΠΟ Γ 

18, οὗ 16 ῥτορξδιοῖο εἰγαΐη, διὰ ὑγίηρ ἴπ6 μοβίτο ξὺρ- 
Ρἰοτηθπὶ ἴὸ ἐμ6 ἄνεσις οὗ ν. ἢ. ἸῸ Ὅδ6 κ᾽οχίδοα ἐπ 
ΗΙδ βοϊπιῖϊβ ἀοεθβ ποῖ τροδῃ δἰ ΠΠΙΡΙΥ ἴὸ Ὀ6 ρῥγαϊδϑοὶ Ὦγ 
οὗ διῃοηρϑὶ ἰμθῖ ἴῃ πογάϑ, Ὀυϊ 10 Ὀ6 δείμδ!!} υ βῃοπιι 
ἴο Ὀ6 ρἰοηουβ ἴῃ 16 οἴοΥΥ {δὶ ΤΠ οὔδοὶβ ᾽πὶ ἴἤοπι, 
ὉΥ ᾿οϊθπρ ΗΒ ΡΊΟΣΥ δρροᾶγ ἱῃ ἴΠ6 ρ]ογ δοδύοη οἵ Ηἰ5 
βδϊ 8, ὉΥ ἀπο! ηρ ἴῃ ἴἤοτω, ἀπὰ ἱτηραγίηρς ΗΪπ ϑ ἢ 
ἴο ἰδοῦ; 866 Υ΄( 12. Φοδη χυῖ!. 10, 23 βηη. : Εοτα, 
ἶχ, 38. Απὰ 60 ἰὶ ἰ5 ἰδίθῃ δἰϑὸ ὈΥ τοοαὶ Ὄχροδίίοσθ, 
ΤΏ δαίηϊ5 ΠΟ δῖὸ σοί δι] ΟΓ βεϊδηβ, ποὶ δ ροὶβ ᾿ 
[0 Ἰδιΐοσ, ἱπάθοα, ποῖ ρα ςὈἸ]δεῖν πδιηδὰ ἴῃ υ. ἤ. 

ΟΝ: Β} 5 ἘΣ χὶν. 4: Ῥκ οἷν. 82. Ἡδδ. ἐδ. 
6. Υ δευνζείον εὐλοε ΞΔ Κεοάροδχο, υἱέ. Οπφατ, ἰἱ. 8: 

Δ ΟἾΒΩΣ δ} 8}} ἰοσὲ : [86 Ἐπῖπιρο ἐδλὲ ἰὨγοδίθη" ἃ πιθ, 
Νοῦν Ἰοοϊκ᾽ ἃ θὰξ οἱ Τὴ ὑδεῖὶ ; πῆσει ΠΥ Ἐ84}} δὲθ 
Το ἴδοο οὗ πόδσ, ἸΠΟΥ στὸ τδῃϊε)οὰ.," -ο. 1..} 

1 [Α1κὸ Οεῃ. ἐν. 16; Ῥτοτ. χυ. 39: δες. χχυχὶξ 8] λα, 
αχἰϊ. 15;1 όδαὴ εἰ. 58 (ἃ ἴμε Οτεεὰ ;--ατνὰ δοο 188 οἰδνες 

(στεποα: ἰὰ τῶν ἤετισιοα οὗ ἰδὲ τεῖεο, Νοίο δλ..... 1..} 
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Κος ἀυο5 ΒΕΝΟΕΙ, βαοοοοὰ ἴῃ ργονίηρ, Θομν ποι ρῚΥ, 
ἴδλε ἴδ ὈΘΙΙΟνΟΒ ἃ ἃ ἀἰδογοηῦ οἶαβ8 ἔγσοιῃ (ἢ 
δαϊηίβ: ὙὍὙ6 ΓΑΠΟΡ σϑοοζηΐζο ἴῃ {Π18 ΡΪΔο 6 ΤΩΘΡΕΙΥ [ἢ 6 
βοϊθπηπ ρδγα 6 ἴ8πὶ οὗἨ {Π6 τηουῦογα. Βυΐ {118 ἀο68 
ποῖ ὁσοϊυὰθ 1116 ΟἸἰπλαχ ἰπ]ρ] 16 ἴῃ (Π6 πᾶσιν : ἴῃ αἰΐ, 
(πογοίογο αἷδοὸ ἴῃ γοὰ (νν. 4, ̓  Το δεὶπο αὐἀπιϊγοὼ 
προς Ὀ6 ὑυπάοτϑιοοα ἰπὺ8: 7 2λ6 ἀδαγίδ οΥ Ηΐ δο- 
ἰέδοεγς [14 ιοἱϊΐ ογεαίο ζογ Ηὲνιδεὶ ἢ απ αἀνιιγὶπρ αἀο- 
ταίϊοπκ ; Ὀπὴὶ [16 ῬΑΓΆΪ16] το. Ὁ ἸΘΔΩΒ ταῖμο Γ ὑ0 [Πΐ8 
δχρίδηδίΐοη : ΒΚ ἐλαξ υλιοὴ 1116 τοογζα ἐπ ἰλόηι Ηΐε 
οἱ κῆρι Ηιπιβοῖῦῇ ηἰλβυρε! ὅε » Ηδς 11} Ὀδδοιὴθ [86 
ποηὰογ δα δαἀπιγαϊίοη οἵ ογθαϊΐοη (οθρϑοῖ! ν ῥοῖ- 
δλρ8 οἵἩἨ ἐμ δηροὶϑ, οοῶρ. ΕΡἢ. 111, 10), πβθῃ ἴὺ ἰδ 
τεγοαϊοα, πιδὺ δ μΒα8 Κποσῃ ἰο τα οἵ ΗΪ8 Ὀ6- 
Ἰιοτοῦβ, Τῆυ8 1ὑ ἰβ Δ Κοη δἰγοδαῦ ὈΥ̓ ΟΗΒΎΒΟΒΤΟΜ : 
δ᾽ ἐκείνων ϑαυμαστὸς ἀποδείκνυται; ἸΒΠΕΟΡΗΥΓΑΟΤῚ 
[ὔἴ Έββτεα δηὰ ἽΓΊΕΚΙΧΒΟΝ] {πη 8, ἐπὶ ἐδσ ργοδέηισε 
οΓ ἰζοες τολο αγὸ ποιὺ εἰἰ ῇεποοχοα; ΩυΥΝΈΜΑΝΝ : ΤῊΘ 
Ὀϊοβϑοάπο58 οὐ Ὀθ᾽ οΥοΥΒ Ὀεΐηρς δαταϊγοα, Ομ γὶδὺ 8180 
8 τἰῃοσοῖη δάἀπιῖγοὰ 88 ἐη6 Αὐἰδον οὗἨ ἰπαὶ Ὀ]οββθά- 
Ὧ6Β4: ΟΟΤΩΡ. ϑαυμασϑῆναι, 18. ἰχὶ, δ, ϑερί, [Ὁ 18 
ΜΟΓΙῚΥ οὗ ποῖο, ἰΙΟΤ ἀο᾽ σα οΙ Υ οπὸ τηοπιῦον οὗ ἰδ6 
βἰδιοιηθπὲ ΘΟ (0 ἰδ6 ΟΠΟΡ: [86 φἸΟΥΓΥ͂ ΓΟΥΘα]8 
ποδὶ ἀοϑρίβοα ΠΟΙ 685 ͵ 8, δηἀ τ δ 10 ὈΘΟΟΙΊ6Β ΤΔῊ]- 
[επὶ ἰο τἰκὶ ΑἸ δἰϊαὶπ8, ἰμαὺ 18 ἃ ταδιίογ οὗ πόθον 
(Βογμ αν ν).---Βθοδῦδθ ΟἿΣ ἰοβιοον ἰο νοῦ 
ἵγα ὈΘ] ονθϑῆ ; μαρτύριον, οαυϊνα]οηῦ ἴο κήρυγμα, 
εὐαγγέλιον, ἐφ᾽ ὑμᾶς ὈοΙρῸ 8 Θνεη Μ]Πουῦ 8 δγίῖο]α 
ἴο μαρτ. (ασσογΐηρ ἰο ὝΥ ΝΕ, 8 20. 2), ἐλαὲ αἀϊγεοίοα 
ἰοκατα ψοῖς (ϑ1 τα] ΑΥῚΥ [λικο ἰχ, ὅ) ; ΨΟΓΘ ἰδ (0 Ὀ6 Γ6- 
(ποὰ τὸ ἐπιστεύϑη, πρός τουϑὺ πᾶνε Ὀθθ υδοὰς" 
Βσχακι, βοοῃβ ἴ0 ἴδΚ6 ὅτι 88 ἐλαί, [οΥ Ὧ6 ΒΑΥ͂Β: 210- 
ἐτιση αὐπιγαξίοηπῖδ, 848. 1ΐ ἴἰ06 οἶδα δυρρίϊοα [ἢ 6 
ααθ͵οςὶ οὗἩἨ ϑαυμασϑῆναι; ἩΠΘΟΓΘΔΒ (8 δι) 6οῖ 8 8ι}}} 
ἰ()ε Ἰοτὰ, Τῇ πορὰβθ ὅτε ἴο ὑμᾶς 8.0 δἰγοδὰν 
τ σὮΥ τοραγάθα 85 ἃ ραγθη 6818 ὈΥ ΤΉΒΟΡΟΠΒΕΤ δπὰ 
ΤΗΚΟΡΠΥΎΓΑΟΤ, δηὰ το ΟΥ̓͂ ΖΨΊΝΟΙΣΙ δπὰ ΟΑΔΙΕΥ͂ΙΝ ; 
ἐν τῇ ἣμ. ἀκ. δοα8 ὑὕδοὶς Ὀογομὰ ἱ{παῖ, Ὀὰξ ποὺ, 88 
Βεκῶσι, που]ὰ δανο ἰδ, ἰο [Π6 ἴοο τοηοῖο ἔλϑῃ [8ι}}} 
[0βᾶ, δε ΤΈΒΒΤΕΕ δηὰ ἯΠΕΙΝΒΟΝ που ἃ δδνο ξ, ἴ0 
δίκην τίσουσιν.---α. 1... Ὀυϊ ἴο ἐνδοξ. δηὰ ϑαυμασϑῆ- 
γαι. ΑἸΙΟΣΟῖΒον ἀῃ ΘΏΔΌ]. 18 ΤῊ ΚῈ  Β ἰγδῃβ δι ο : 
Οἱ ἰεεἰπιοπψ ἰο ψοῖε 97 ἐλαὲ ἄαν ἕ' δοϊϊευοά ; 88 
᾿ι16 ἀο68 ἴὰ δηϑνοῦ ἰὸ ἴδ ἐπιστεύϑη ἴον ἃ {0ΓΌΓῸ 
ον ((5οτ.) ἃ ἔυΐαγο ρογίθοῦ ἢ [0 δαΥ͂ ποι μίηρ οὗὨ ΟἾΠΟΣ 
μυϊπιηοτργοϊδιίοηθ. 16 Β6Ώ86 ΟὗἨ [6 ῬῪΑΡΘὨ 6518 
πὶ [ῃὴ9 τοῦ ρὰδ δι ρἤἢδιὶ 8 }}}7 ἔοσγαγὰ ἰ8 ἰδ 8 : 
βϑἔιπος ΟἿΓ ἐσδίϊγ ον 10 νοις ιοαᾶ8 δεϊιεὐσά, ἰλεγεζογ6 1 
ἐαπ ΟΥ̓ πτιστεύσασιν ἵπ αρρ[ἱοαξίοπ αἶδο ο νοι 
(ὑμῖν, τ. . ψοις ἴοο ο ἐΐδ δοϊδευεγε ; 
Βο πουϊὰ 11 ἴπδπὶ τ ῖτι ἰο σομζου Δ] 6 ΔΒΘΌΓΔΏΟΘ : 
Σὲ αγε Ὁ {λὲ πιριδεῦ. ΤΠ δαάάϊιίοη οὗ ἐπ ἐλαΐ αν, 
ὁ ἰδ οἰὸς Ὠδηά, 8Άγ8: [0 ΜΠὶ1 πος Ὠλρρθη 1}}} 
ἴδοη : 11 τποη, ρμαϊίθποο  ΟΥἌΥΥΙΝ: παοίδμπι υοία 

ἰδεῖ, πὸ ἱΐϊγα τποάμηι ζεδίϊπεπί, [ῬΟΓΏΔΡΒ 4180 
{τς ἐπ ἰλαὲ ἄαν, πδ8 ἰηϊοηἀδοα Βίγοηρ ἰῸὸ 
δυσσεδὶ ἴΠ6 ὑπουχμῦ, (μὲ [86 ὙΘΓΥ βαπηθ ἀδΥ, νιοὶ 
ὈΠΏρΡ9 ἰοῖτοῦ δηὰ γυΐη ἰο (6 ὉΠρΟΟΪΥ δηὰ ὑηοϊΐον- 
Ἔτϑ, ὈΠῚΡΒ τοδὶ δηὰ ρίουυ ἰο {π61Ὁ ἔστη ον υἱοι  18.---Ὁ 
“. 1. ΗΌΣΥΜΑΝΝ πὑπαογβίδπβ {Π6 ραβϑαρθ οἴδοι- 
56; [0 ἀνοϊὰ [8 Ῥδγθηι ῃοϑῖϑ, Ὧ6 ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἐπα 
ΠῚ ὅτι ἐπιστ. ἴΠογὸ 18. ἃ ΠΟῪ Ὀορίπηίΐπρ; δηὰ {αὶ 
ἐν Ἶ ἦμ. ἐκ. Ὀοϊοτσθ ἴο πῆδὲ ΠΟ τ8, πδιμοῖν, ἰὸ 
ἵσε ὑμᾶς ἀξιώσῃ, ὑπ ρεϊηρ ΠΟΥ ἷπ ἷ8 (τη εἰς ὅ 
Ὁ ὁμῶν [ὉΓ ἃ ῬΑγΘΏ ἢ 6819 "---ἰ ΟἸΘΥΓΔΌΪΥ ΠΑΓΘ 1 ΕῸΓ 
ἰϑουρῇ (Π6 ρμοαί ἴοι οὗἁὨ ἐν τῇ ἦμ. ἐκ. Ὀοίοτγα ἵνα ταϊροὶ [ Ρατ 
Ῥετῆερο Ὀ0 7υϑιἰβοα ὈΥ Αεἰϑ χίχ, 4 δηὰ δἰπηΐϊαν ἐοχίϑ, 
γε ἰο δὰὰ ἰο (86 ἱπνυογδίοῃ {8.6 Ῥδγθ ἢ 6518 8190 8 [00 

ε ὁ (158 {65 ΨΈΝ ὩΝ ἘΕΔΗΝ τς βοῖον Βότεν ἐμβίβοοει: 

6. (ὕν. 11, 13.) Ἰθασχαυξ κοδὶ δ ἢ δ᾽]Ἱοζοὶΐ 
ὍΣΟΣ Βοῖθα ἔχ θυ (Τ᾿ βοχϑυηῖο ἐϑηὰ αἴθο δὲ 
8411 ὔγηϑθβ ΟἿΣ ὈσΣΑΥΘΧΗ ΟΣ ΨΟΠ): δυο δ 88 ΟἿ" 
Αὐστιηδα ρΔΓΑΡΏγαβΟ ; εἰς ὅ 8 ποῦ [8.0 Βατη6 ἰἶηρ 88 
δι’ ὅ, σμαργορίεν' ((1801.}; ἰὺ ταῖρση πγθδῃ, ἐπ γεξογέποι 
ἐο τολιοῦ, (Εοια. ἷν. 20: Γὔνεμανν); ὃυϊ [86 Βηαὶ 
δἰ στ βοαδίίοη 18 ἴο Ὀ6 ῥγοΐοιτοα : αἱηιΐπο αἱ υλιὶολ, (ὁ 
ωὐλϊοῦ ἐπα (Ο0]. 1. 29. Ὧκ ὝΕΤΤΕ [Φόνεττ, 106- 
υἱδῖοπ, ΤΥ ΈΒΒΤΕΒ δὰ ἸΥῚΚΊΝΒΟΝ, Α4ηι. Βὲδία πίοι, 
δ..}), δηὰ 6 οὐ]οοιίίοι ἰο (μΐ8, πὸ (16 οοτίδϊη 
ἴσανῃ οὗὨ {πΠ6 Ῥύγροβα οὗ στδοα (ν. 10) πουϊὰ {πυ8 ὉΘ 
τηϑὰθ ἀορομάδηξ οὐ 16 ΑΡΟβί [6 Β ργάγουθ, ἰο868 ἰΐ8 
ἴοΓΟΘ, 80 ΒΟΟῺ 88 ὙἯ6 ΟἸΟΒΕΙΥ͂ οοπηδοὶ {Πογ ἢἢ περὶ 
ὑμῶν (ιοὐδδι ἐπὲδ υἱδὶ ἀ(ο το6 ργαν 707 ψοι)," ἀπιὰ 700- 
ὑπὸ Ῥϑγοοῖνο ὑπαῦ ἵνα, ὅσ. ὨΔΟΓΟΙΥ͂ σαττῖο8Β οὐὐ σψιδὲ 
εἰς ὅ αὖ (0 ἑογοίγομν οὗὁἨ [Π0 δοηΐδθῃμοθ μα ϊοαίοβ ᾿ ἔ δἱ 
1 ΤΊιοθ88, ἰἐϊ. 10. Πἰκον 86 16 ἱπιροτὶ οὗἨ [06 ὑγδγοῦ ἰδ 
ΟΣΡΓΟΒββοα ἰῃ ἐδ ἔοστη οὗ ἃ ἀθβίρῃη. ΒΈΝΟΕΙ, : Ὺοο 
ογαπάο πείέηιμν; ᾿πμδὺ πμδὺ 88 Ῥγοτχηϊβαεα ἴῃ συ. 10 
ΤΩΔΥ []} αἷ8οὸ 0 γοὺγ βῇδνθ, 6 αἰδο ὈΓΔΥ͂, ὯΘ ΒΔΥΒ᾽ 
ἯΘ ἴο00 ὉΓ ΟἿΡ ραγῖ, ἴῃ ΠΑΥΙΏΟΏΥ ΜΠ 1Π6 Ῥάγροβα οὗ 
αοα. Τιΐβ γα ἀο Ὀοβί 68 ρίνίηρ ὑΠδηκΚ8 (Υ. 8). ἢ- 
Τρδὶ οὖσ Οοα (βιγ8 "6, ὙΣ ιτἢ ἀσνουῦϊ ἀρρτγορτίδιοη) 
ὯΔΥ οοὔσιὶ νοῦ ᾿τοχὶ;ν οὗ ἴπο οδἸ τσ; ὃ ὅπο- 
τιῦϑ, ΒΕΝΟΣΙ, ΟΥΒΗΑῦΘΕΝ, ΕἾΤΑ Ρ, 8 Πα ΤΠΔΏΥ ὑῃά 61» 
βίδα ἰδ οὗ γπιαζὶπρ υογίδν ; ΥΟΝ ΟἘΒΙΑΟΗ͂ : ἐλαΐ 
δ πιαᾶν δεδίοιο ὁ. ψοῖς ἐδθ πιδοοβδαγῃ φιαίἐἐαα, οὗ 
σοῦ πῆ (ον 8 που] (08 ἔπτη 8 1Π6 ΘΧρδπἃ» 
ἰοῃ, Βυὺ ἀξιοῦν 18 ΔἸ ΤΑΥΒ ἐο ἄδοτι τοογίλν, Ρ}ΥῸ- 
ποιοῦ [Ὁ] υογίλῳ; ἰπογοίοτο : ἐλαέ 116 πιαν οομηῦ 
ψοι τοογίδν οὗ δεὶπρ αἀ ιάσεα ἰζε κλῆσις. Βυῦ πΌΓΟ 
ΠΟΥ ποῦ οΔ]]οἀ Ἰοηρ; βίησο ἢ ἩΠαὺ βῃου α {ἢ}8 8.}}} 1π|- 
Ρομπαϊηρ κλῆσις τηδλη ὃ Οηθ τηΐρῃϊ (ὨηἸΚ, 88 ἴῃ [116 
ῬΆΓΆΌ]6 οὗἨὨ ἴῃ ΒΌΡΡΟΣ, οὗ τοροιιίθα ο8}}8: ἐλαέ 118 
πρᾶν οομκηΐ νοι οοὐέδᾷᾳν οἿὙ ἐλὲ ἰαδέ, ἀδοϊδίυδ, ἐπεγ εἰὲδ 
οαἷὶ, εολίοῦ, δνίησε γοι ἰο-ἰἦα οὐ͵7δοέ ; οὗ 88 ΗΌΡΜΑΝΝ 
ΒΑΥ8. (πὰ {018 τιὶρς Ὀ6 βοραγαϊθα ἔγοπ μἷ8 ἀἰβιογιοἀ 
οοπδίγυοίίοη οὗἩἨ οὐ ράᾶβϑαρο): ἐδαΐ 6 πιαν οομπέ 
ψοις τογίλγ ΟΓ α οαἰϊέπο, ολὶοῖ δνίπσε ὁ Ἄσοπιρίείϊοπι 
ωὡλαΐ δεσαπ ιοϊἐδ, οἱ} ἰεξέϊπιοπν απ γον ζαϊίλ ἐξεγδ- 
ἐπ; οὗ [Π6 (8]1] δεῦτε (Μαιξ, χχν. 84), ἰο σι ἢ 
ΔΙΓΟΔΟΥ Ζ.ΓΙΧΝΟΙΙ χσοίοτβ. Βυΐ πὸ ΠΥ αἷἶδο ΜΠ ἢ 
ΠΌΝΕΜΑΝΝ (Υἱουΐ τορατάϊηρν ῬΉ]]. Εἰ. 14, βραβεῖον 
τῆς κλήσεως, 848 αὐ͵ΐ6 ΡΔ4ΓΆ}}6}} υπἀογβίδπα κλῆσις 88 
τηοδηΐηρ ἐο ωλἱοῖ, νοις αγὸ οαἴϊοα : ΜᾺ Ἠδ αἱ 
Ἰαβὲ ργοποῦησθ γοὺ ᾿ΟΣΩΥ οὗ ἰδαΐ, ἴΠ6 ορροβῖίθ οὗ 
ποῖ τοῖσί αἰθο, ὑπάθϑα, (ΟἿ ἃ πταηὶ οὗὨ δ 6}: 
ΘΟΏΏΡ. ἐλπίς, οὗἉ (πο ἰπΐης Βοροὰ ἔον, οἱ]. ἰ, ὅ. ΤῈ 
ἀϊδδγοῃσο, δ α]}, 8 γθ}}}} ἀηϊηρογίδηϊ : [ῸΓ 116, 
γιὸ 8 βη4}}γΥ ἱβουσθῦ πΟΓΙΏΥ οὗὁἨὨ (Π6 ρΊΟΓΥ ἴο πιιΐο 

3 Σ 4, ΒοΊΤΟΥΟΥ, Δ ΚΟῚᾺ [07 σταπίοᾶ ἰδτουρδοῦέ, (Ππαὶ 
ἐπ ἸΠποδδαϊομίασις ΟῚΘ οὗ ἔπ ὨΌΠΙΌΟΣ οὗ ἴΠ0 εανοὰ ; απὰ 
ἐμοτοΐονγο [πὸ ὉΠ εἰτηαῖθ ἈΠ ΤΟΣ (0 ἴΠ6 οὐ͵οοίίοι 15 (αὶ αἰτθ 
ἴῶ ΤΩῪ ευϊείοπ : “Τί ἴθ το ἩὨδίοτνοσ οὐ Ῥϑ 6 ΡΒ 1]|ο0805 
ῬὮΣ, ἐδπδὲ ἔμο βτυποῖοῦϑ ἃσιὰ υ] 1 τα ]9 Ῥῦγρυθο οὔ Οοὰ νὰ" 
οεἴοθ ἰδο ἡμέρην διὰ εὔοτίβ οὗ ἔδσί}. ΟἿΪΥ ὈΥ ΤηΘΆΠ8 οὗ 
ἐδοδο οουἹὰ ῬδῈ] διιὰ 8 Ὀσοίμγθη δερίσο ἴο 6 ο0- ΝΟΣ ΚΟΓα 
νὰ αοἂ ἰονγατὰ [80 οδίϊηοα σϑϑτ]ξ. Β60 1 Οοτγ, δ, 9 
2 Οος. νἱ. 1; ΡῈ]. 1. 12, 18, ἃ." --͵Ἴ6ὖ. 1.1} ᾿ 
ΤΊΝΟΣ ΘΧΘΟΗΥ 80. Ἐἱΐς ὅ Τοΐοθεϑ ἱτητηϑα ΔΕ 7 (ο [ἢ 

ζαΐατο αἱοσ  βοδίου οὗἨ [89 Ιοτὰ ἱπ ΗΠΪ6 καΐῃΐδ ; ἵνα, ἄο. [0 
ἐδο ῬΓΟΡΘΣΆΤΟΣΥ βαπιοιἐβοοίίΐοι οὗ [06 ΤΉ ΕΒ: ]Ο 4} 5.---ὐ. 1,..} 

ΤΟΙ. 
οοίμγεδ: 

οὗ ἔϊο Αὐγοῃξ ἐῃ Ῥο᾽ονοΣ 8 ΟΥΑΙ, δὸ αἷϑο, διὰ σι ἃ 
νἱοπ ἴο ἐπε ΒΆΤΩΘ πὐλιλογρνν ἐῷ ῬαᾺ}᾽8 σομπ εὐ] δος μρὶς 
αἱ [86 9 "88, ἐδ Θ ΠΟΟΘΣΕΔΣΎ ῖ ΟΣ ὙΣ πδιτοος τοῖν Ὅ6 οοπιρ]οῖθα ἐπ ἰδ ΤΑΘΙΏΡΕΙΒ ο 
ἀπαο τ τ ι ᾿ ἊΝ ε 

κλήσεως :-- Ὁ δα ΨΟᾺΡ, Ετα 
Ἰδοτ, ΟοιΡ. 8 ΦοΒῶ 7, ὑπὲρ εϑα τ ββκερετὰ 1] 



120 ΞΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ῬΑῸῚ, Τὸ ΤῊΕ ΤΗΕΒΒΑΙΤΟΝΙΑΝΑΕ, 

Ομ γἰβιΐδηβ δσὸ Ἵοδ]οᾶ, 18 ἰπουροϊ που 4180 οὗὨ (Π6 
Ἰδϑὶ ἰην!Δίίοη : Οὐπιε, ἐλεπ ) ν ΤΉ Αροβιῖ6᾽ 8 ῥγϑτοῦ 
οἷο ἀἰγοοιθά, ογθου ον, ἴο ἰμΐ8 ροϊπί (1π ογά ον (δεῖ [Π8 
ἀξιοῦν ΤΩΔΥ ὈὉΘ τοδὶ ζοα): ἔμπαὶ Ηΐῤθ σῶον {18] 
ονοῖν ἀθεῖτο οὗ σοούῃθηβ, ἄς. ; ὑμᾶς ἀ068 ποὶ 
ὈδΙοὴς ἴο (8 οἴαυδο, πληροῦν ποῦ ρονογηΐηρ ὕπο 
δοουδαίΐνοε, αΐ [6 τησδηΐηρ ἴδ, ἐπ ψοι. 1 πὸ ἀϊ8- 
τορανὰ οὈνίουδ {4186 ᾿π ογργοίδουβ (ΘΟ ΒΟΤΙΤΒ : 

γ σοοάπει͵ ἰδαὲ (5 τοεἰ͵-ρἰδακίπσ ἰο Ηΐπι ; εἶτηῖν- 
Ἰγ Οἰδηλῦθεν δηὰ οὐδ ογ8), ἴῃ 6 ΟὨ]Υ αιθϑκίοι 18, 

ὙΠΟΙΠοΡ πῖῖ ἢ ΟΑΥΥΊΝ, ΒΕΝΟΕΙ, ῬῈΙΤ, δηα οἰδοσα, 6 
ΔΙῸ ἴο υπαογβίδπα [Ὁ τ. 8 : ἐλαέ 76 πιαν 7 πὶ αἰΐ ἐδε 
[- »ἰεαδγε Ὁ. Ηΐ σοοάποε8, ἐς ραγίε εὶ, δἀὰβ 
ἜΝΘΕΙ, δθᾶ, δὖ [86 βοοομα πο 6 Γ, ἘΣ υέείγὲ, 

Βυὺ {δὲ 8 ποὺ πὸ]}] ἤδτὸ , Ὠκ ὝΕττε, ΓΠΌΝΕΜΑΝΝ, 
Ενλιρ, ΗΌΡΜΑΝΝ ῬΓΟΡΟΓΥ Ποϊὰ ἐδαὺ [Π6 δεοοοῃὰ 
ΤΩΘΏθοΣ, ΜὨΐοΝ ἀοποῖθβ βομπηθίδίηρ Ὑτουριῦ ἴῃ ἴῃ 6 
ΤΠ οββδ  οηΐδηϑ, ΘΟ Ρ 618 18 ἰ0 υπαογείαπά {πῃ ἢγοὶ 
αἷρο οὗ ἀγαϑωσύνη ἴῃ ἴπ6 ΤΠΙΟΒβαϊοηΐδηθ, Βοβί ἀθβ, 
Ῥδὰὶ πόνοσ υ568 (18 νογὰ οὗ [6 Ὠϊνῖπο, Ὀυΐ αἰ σαν 9 
οὗ μυπηδη σοοάῃο88 (Εοπι, χν, 14: 6Οκ]. γν. 22 ; Ἐρᾶἢ. 
γ. 9) Απὰ αραίη, ἰἦ αοαὐἶδβ σοοάηθ88 ἯὙΔ8 ἴο Ὀ6 Βρο- 
οῃ οὗ νὰ τηνὲ ὨΘΟΘΕΘΑΓΙΥ νὸ δὰ πᾶσαν τὴν εὐδ., 
ὗς τατον κλγοο ἂν ὐὐκο ΤΕΣ "πογοίοτο, ἴβ : 

86 πιαῃ ὀγίπ (ἴῃ γου) ἐο γμζβίηιεπί εὐεῦῳ σοο 
»ίεαδωνγ δ ἐπὶρόιὰς πε υβη ἕο, σοούποδε [Ἂς 
ἘΟΒΌ, ΕΠΜΙΟΟΤΤ, ΈΒΒΤΣΕ δηὰ ἮΊΙΚΙΝΒΟΝ: “Ὀοὺ- 
ἴον, στδοῦ ὁπ ἔῃθτ [μδ8ὴ ἰοιοαγε ἴΠ6ῃη,᾽") ὧδ. ΑἸΥΟΒῸ 
ΟΥγβ, ΠΟΎΤΘΥΟΡ, ἴῃ τπδκίηρ ἀ νης ἃ βῆ. ΟΥ̓ 8Ρ- 
Ῥοβίιίου.---ὦ, 1.1. Οσά γηυδὺ δι} 8] {ῃϊ8.; οἰβοντεῖβο 
Ο ΕΘ ῬΓΤῸΠΏΘ ἴο 6Ὑ]]: εὐδοκία οὗὨ [6 Ἀυτηδὴ ἀἶθρο- 
βἰοη τὸ δηἃ α'βοὸ αἱ οι. σ. 1. θοῦ ἴῃ πΠδΐ 8 
Βοοὰ ἴ8 ραγιϊγ [6 Εγβὶ ργοραγαδϊίΐοῃ ἴοὸσς ἐδ: (δοἢη 
Ψ]]. 17), 5 ἃ ῬΑΓΌΥ 118 ἤτυϊτ, Βυΐ Ὦθγθ [06 Αροϑβίϊθ 
ΒΡΘδ 8, ηοὶ τηοτοὶν οὗἁἨ (Π6 διγίΠοσδῆοο ΟΥ̓ (Πΐ8 ἀἶδβρο- 
δἰτίου, Ὀυΐ οὗὨ (8 ΔΙΙΒΙ γος, ΤΠ γ͵ὸ δῦ ποῖ ἰὸ 
ὑπ ηκς ΡΥ οὗ ἃ στονίηρ βδαηῃοι βοδίζομ, ΠΟΥ, 88 Γδ- 
δατὰβ ἴ86 Ἰσοσῖκ οὗ αὶ, εἰσωρὶγ, πὶ ΟΗΕΥΒΟΒ8- 
ΟΜ, ΤΉΚΟΠΟΒΕΤ, ΤΗΞΟΡΗΥΊΑΟΥ, οὗ ἴΠ6 Θῃἀυγϑηοα 
οὗ ρογβοουςοβ; Ὀυσὺ Ῥδὺϊ [88 ἷβ οΥ6 οἡ [86 Ξηδβὶ 
ταῦτ, Οἱ ἔργον πίστεως, ΘΟΙΏΡ. (86 ἀχοροίίσαὶϊ 6χ- 
Ῥἰαπδίϊοη οὗ 1 ΤΊιοαβ, ἱ, 8 : ἴον [Π6 οοτηρίοἴΐοη δπὰ 
δἰ σις τηοὐ βοδίίοη οὗἁὨ ἰῃαὺ Ἰοὺ ἰδ ΤΩΘΓΟΙῪ 6 ἀάρά, 
[Παὺ ἴον πο τοῦ υπαἀογβίδηαΐηρ οὗ ἰμδὺ Ἰοχὺ 16 ΒΟΟΣ Β 
ἴο 08 ἱπα ΒρΘΠὨΒΔΌΪ6, 1. ἰο ἰδ {86 ἰδγοθ ψϑηϊίναϑ ἴῃ 
{Π|6 ΒΔ116 ΜΑΥ, δῃὰ 2. ἰο ἃνοϊὰ ΘΥΘΥΥ ἱπιογργοιαι οι, 
ὉΥ ποῦ ΟὯΘ ΙΩΘΙΩΌΘΡ ΟΥ̓ ἐδ δβίδίοιηθηξ σψουϊὰ ὉΘ 
οοηΐουπαοα ΝΠ δηοῦθορ, [0 18 ΨΟΓῪ οἷοαῦ ἴδδὲ 186 
κόπος τῆς ἀγάπης ἰδ ἴῃοτο (86 [οἷ] ἀηὰ ἰδθοῦ βρυΐῃρ- 
ἵπα ἤοτῃ ἴον, Ὀοδιξίηρς ον. ΤΠΐβ τηῦδὲ ρυϊάθ Ὁ 
αἶϑο ἴῃ [06 γϑὲὶ τροσηῦοῦ ; ἔργον τῆς πίστεως 18 ἰ6 
πος βριϊηρίπρα ἔτοτω ἕδί (ἢ, Ὀοδικίηρ (1 ἢ . ποῖ, Βου- 
ἜΥΟΡ, ὕ86 τηΟΓᾺΪ δυϊ θη σαϊίοη οὗὁἨ [Αἰ τὰ οὐ πα Γά]γ, 
ὙΠ1Οἢ πουϊὰ ΘΠΟΓΟΔΟΝ ΟἹ [86 Βαοομπὰ οὗ {πἰγὰ τηθιὰ- 
ον, Ὀὰδ [Π6 ἐπηἀκτησηίαὶ ἱππταγὰ πους οΥ (ΑἸ ἴῃ [86 
δου]; ποῖ (86 δβυτὰ οὗ ἴπ6 ψονκβ πος δρτίηρ ἔγοτη 
ξαϊ(, Ὀυΐ ἴμαὲ ποῖ 18 Ῥγοδυρροβϑοα δ5 ἴμο ἔουπάδ- 
(οι οὗὨ δἱϊ τῃογαὶ δοιϊνιγ, ἰο πὶϊ, [ἢ ῬΥΪΤΊΑΤΥ δοῖ οὗ 
Ὀγοθακεῖηρ 0086 ἔτουῃ βοϊ ξοοηβάοσηςο, δηὰ οαβίϊηρ ΘΟ 6᾽ 8 
Βα Κ᾽ ΘηίΓΟΪΥ οὐ ἰδ6 ᾿ἰνίηρ Οοα, [πεϊοαὰ οὗὨἩ Οχ]. τ. 
6, (86 ἰοχὺ [ὉΓ σοταραγίβοι 18 σαμεν Βου, ἶν. 20, 21. 

ΦΙΞΙΟΟΥΤΥ : "' κλῇσις ἐπουρῖ ΤΘΆ]]Ὺ ἐδὸ ἐη 14] δοὶ 
ἰΡ; 1 ὙΠ ο68. ἱἰ. 12), ἱποίμάοθι 6 ΟἈτβελδηι οΘοΌΣεο ἩὩΣΟΝ 

Ἰϊονο (ΕΡΆὮ. ἦν. 1), δπὰ ἐξ ἐβδυιοδ ἰη Ὁ] δαβοάῃ θα Ὠοσγοαζϊοσ.» 
Βοθ ἈἘυΐε; διὰ Ζεοίμγει. ΙΕ ἀτὴ δι}}} ἐποϊποὰ ἴο Γοΐοσ ἵνα 
ὃμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ἴο Ουά᾽ ἘΒ ἢπα] ἰπὐρτησπέ οὐ ἐδ 
τὸ οπίαπα 86 λαυίπρ «οαἰκεὰ τρογν ῳ' [Λλεῖγ υοοαίΐοι Ψ 

ἴως τῆς κλήσεως ἐκλήθητε, ἘΡὮ. ἱγν. 1. 
(πσε τε πλήσενε δ ἐξ δι οὗ ὑάρχα 
εορὰ ἴδ 6 ἔτ 
«“τνἱ. 

ΤῊΐρ ὁπογροῖίς ρτουπάποιξκ οὗὨ ἢ ῬΔῸΪ 8668 οχὶϑε. 
ἴηρ ἴῃ ἴπ6 ὙΠ ΟΒβδ] οπΐΔῃ8 ; 116 ποῖαβ ἷὺ ἴῃ 1 ΤΏΘΒ8. ἱς 
9, τ ΠΟΡΟ88. ΠΕΙῸ δ ῬγΓΑΥΘΡ [Ὁ ἰὮ 6. ἷ8 (Πδὺ αοα ΤΑΥ͂ 
ΓῸ}]Υ δοοοσιρ 88 ἰδ, διὰ ἰγουρὰ (Αἰ Ὀτίηρ ἰο μοῖ- 
[δοιϊϊου 1Πη6 ΠΟῪ τπδῃ ; ἐν δυνάμει, ἐπ ῬΟΥσΟΣ, υοἱέλ, 
7ογω (1 Τλοβα, ἱ, δ); ΓΠΌΝΕΜΑΝΝ : »οιοεν γεν ; ταὶ 
αγάμα, ΒΑγὰ ΟΑΥΥΤΙΝ. Ὁ ὈοΘΙοΩρΒ 0 πληρώσγῃ.--- 
ΤΏαὶ [89 πδῖὴθ οὗ οὖν Τιοχὰ ϑοξῦβ, ἄς. (οτ- 
Ῥατοὰ σὴ ν. 10, 1818 πογὰ ἱπάϊςαῦοβ {παὶ ἰο ΗΪταβο 
Μὰ Ἑσδὴ Ὀχΐπρ Π0Ὸ ρίογγ, Ὀυὲ ΗΪΐ8 πδηηο 8 σ᾽ οτ δοὰ ἴπ 
08, Δηὰ πὸ ΡΘΓΙΒΟΏΔΙΪΥ ἐπ Ηΐ. Ὑοὶ 8 Ηΐβ8 (πὰ ἴῃ 
δοηοταὶ (Π6 ὈίνίΠ6) πδῖὴθ ἰἰ56 1} βογαθι ΐηρ ΓΕΘ], 85 ἷβ 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ δῆονσῃ ὈΥ ἰΠ6 ρτεβοῃΐ οοπίοχι, τ] οὮ ἴῃ νυ. 
12 αϑϑογίϑ οὐὔἁ [06 ἤδπδ πηδὺ νυ, 10 δδὺβ οὗ Οσγὶδὲ 
Ηϊλβο Ταϊοινοα δε Τὰν παπιθ; ἴῃ ἴ(ῃ6 πάτα οὗ 
Φοβὺβ Π ῥγαν, δῃὰ ἴῃ {6 ἤδη οὗ Θοά ἰῃς δίδου, 
ἄς. 6 8. Ὀδρίϊζοα : οοηρ. ἔχ. χχὶϊ. 81: θοῦ, 
ΧΧΥΪ. 2. 1 Κίηρβ υἱϊ], 29; ὅ6Γ. χχχῖϊ, 90: Ῥβ. χὶτἕ, 
11 [10]1. μα Ηΐ8 πάτο ἷβ8 ἴῃ ποῖ Ηδ ΗΣπλβοὶ 
ΤΩ 68 ἴον ἨΪπβο ἢ. ἰδ 18 ποῦ ἃ Ὥδπιθ σίνθη ὈΥ͂ ΤΏὉΓῸ 
Βυμηδη ἱπνυθητίοη δὰ οοποορίίοη. Ηθ γόνοι] Ηΐπ- 
8617 88 6 που]ὰ 6 τϑοορῃζοᾶ δηᾶ ἰηνοϊκοα, 85 Ηθ 
ἯἼΟ ἷἰ8 νηδὺ Ἠδ ἷβ8 ςδ]]οά, δὰ 18 οὔδοι νοἱ Υ ῥγοβοὺὶ 
ὙΠΟΤΟΥ͂ΟΡ ΟἈἸ]οὰ ὕὑροῦ, ΗΪΒ παπιθ ἰ8 ρου βοαὰ ἴῃ ὃ: 
δηἀ {πογοίογα {18 ἀ068 ποῦ τωθαῃ τηογοῖν, {Πᾶὶ Ηδ 18 
οοἸουταϊοα ἰπ (η6 Ῥγαΐβοβ οὐ οὖγ 11ρ8, Ὀυπΐ (48 ἴδ 6 
Βοοοπα το ΠὉ6Γ Βῃο 8) (Πα Ηδ 8 ἐπ ἔλοϊ τηδᾶδ ρἱοτῖ- 
οὔ8, πΏΘΩ ἴδ6 Ποτὰ βοπ ΗΐτΩΒΟΙ ἢ ἴῃ 8 ἰσυς ἰο Η8 
ὭΔΙη6, 88 ἴΠ6 ῬγδυοΓ- δηϑσογίηρ βδτίουῦ; πιο Πς 
Ῥγονδῖβ τ ἢ ὃ ἴ0 ᾿ανο ΗΒ παὴθ παιηδα ὉΡΟᾺ 8, 
85 ἴῃ086 ὙΠΟ ΤΆ Ὀεϊοηῃρ; ἰο Ηΐπι (Π6υϊ, χχν]], 10 : 
Απ. ἶχ, 12; δαπ)68 ἱϊ. 7..--απὰ ψγὸ ἴῃ ἘΠπι, (μδὲ 
ἷθ, ΤΩΔῪ Ὀ6 ρἱοτ βορὰ ; 8. γϑοί ρσοοιυ, δ8 ἰη Φο χνΐϊ. 
Μοδὲ υπὰοτγείδηᾷ ἐπ|8 858 ἐπ Ηἰἶπι, δε Τοντά, Τιἴκε- 
ΜΑΝΝ, ἨΗΌΡΜΑΝΝ: ἐπ ἐΐ, ἐλ παπιθ. Α8 τοραγὰβ ἴῃ6 
τηρδηΐηρ, ὑΠ6 αἰογθηοθ 18 πηρεβοπί8), Ταὶβ πογὰ 
᾿Κονῖβο Ἰοοῖβ ἰο {Π6 οοῃβυτητηδίίοη ; ̓ἰσὶπρ ἴῃ ἰ86 
Ἰμογὰ, ͵γὸ 8.6 ἴο Ὀ6 τιδθ ρασγίδικοιβ οὗ Ηἰβ ρ] τ ξοὰ 
Ὠδίυγο; ἴῃ ἴΠ6 Ὠδπηα οὗ ἴῃ Τοχὰ : [06 ΡΟτΟΡ οὗ 
(δαὶ παῖ, ὙΠΙΟΝ 8 ΔΌΟΥΟ ΘΥΟΙΓῪ Ὡδ)6. Απά 4]}} 
(18. ἀοοοχάϊηρ ἴο ἴ89 βῖδοθ οὗ οὔὖγ Θοἃ δυηὰἃ 
Ιιοτὰ δοβὺβ ΟὨχίπι. Ηο (ἢ. ΠΌΘΠΟΙ6Θ 411 Βυπιδῃ 
Ῥτίἀς, Κἴμπος (86 ἀγοϊβ εἰδπὰβ Ὀοΐοσο ϑεοῦ, δὰ ποῖ 
Ὀοίοτο κυρίου, ἰδ ͵8 Αἰ οροίμαῦ τηοϑὺ παίυγαὶ, ἢ 
ΗΌΟΣΜΑΝΝ, ἰο Γοίον ϑεοῦ αἶδο ἰο ΘΟ γίβὺ [Ὀυἱ 866 Οτὶὶ- 
οδἱ Νοῖβ 18.---, 1..], ποὰὺ ἐμ ΐ8 Ὀεΐηρ, 88. ΗἸΣΘΕκ- 
ἙΕΙῸ ΒΌΡΡΟΒΟΒ (ρ. 264), ἃ τηατὶς οὗ βρυυῦουβηο88 ; ἴῸΓ 
Ὡοῦ ΘΓ} ΤΊ, 11. 18, Ὀυὺ 4180 Βοιῃ. ἰχ. ὅ Ἔρεβξκϑ οὗ 
ΟὨγδὺ ἰῃ Ἰοίον ὑοιτὴβ [8 ΓΘ ἀρτοθϑῦϊα ἰὼ οὖν 
τηοάοτῃ οτἰἐἶοβ (οοτρ. δοῦῃ σχ. 28: 2 Ῥοῖ. 1. 1,11}. 
ΤῊΟ ἀϊδιϊποιΐοη Ὀούτοοα Θοἂ δπὰ ΟἸγῖβὲ 18 ποῖ ἴο Ὀ6 
βυδιαἰηοα ὮΥ͂ 811 Δρρῥοδὶ ἴο ἰοχίβ 16 τυ. 1 δῃὰ 2, εἶποθ 
ἴδογο ἴ86 ἀγίλοὶς 18 ττδη της 8160 Ὀοΐογο δεῷ δῃηὰ ϑεοῦ. 

ῬΟΟΤΕΙΧΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΛΣΙ, 

Ἱ. (Ὁ. 3.) 1εὲ 18 ᾿τπωροσίδης ἴον ἃ}} 116, ἐπαὶ ἴξ αἴ50 
1 ΟἰΠουῖ86 ἐξ βιαηὰβ δι }}}, ΟΣ ταϊ μοῦ τεϊγοσγδάςα. 

αἱ ρτοτί ἰπ [Π6 Κἰηράοτι οὗὨ στδοθ Ὠγοςθθαβ 1 ματὶ 
αἰ ΠΌΓΟΠΙΕ ἴγοτῃ τμπαὺ Ὁ ἀο68 ἴῃ ἴπ6 ΚἰΠρΆΟΤΩ ΟΥ̓͂ μἃ- 
ἴπτο. Εἶπ ἃ ἴγϑο, ἰηἀδορᾶ, τηυδῖὶ ὕΓΤΟῊ 88 »Ὑὸ}} ὈοΙον 
88 δῦονθ, Βυΐϊ 81}}} πιογὰ ἀ065 παῖ βαυΐηρ οὗ Κ';τΑ Ἐκ 
μοϊΪά μοοὰ οὗἁὨ [6 ΟΠ γί ϑιίδη 1136 : ΤῊ8 στον ἴακοα 
ΟἾδοθ οὗΠῸΡ ΟΡΘΏΪΥ πα βοηβὶ ὈΪΥ, ΏΘΏ 8 ΤηδῺ, ἴον 
Ἔχρογίοποίηρ ἴὯ6 ΒΟΙΓΟΥ͂ΤΒ ΟΥ̓ ΓΣΟΡΟὨΙΔΏΟΘΘ, 18 ΒΟΏΒΙΌΪΥ 
οομηονοα δῃά αυἱοἰοα πῃ [γ18 800] (ῬΆ. οἶϊ!, 1--ὅ) ; ΟΥ 
ἷξ ἰδ κοβ ρ͵δοθ ἰῃ ἃ βοογεῖ, σοῃοθαϊ θᾶ, δἰ ἀθ ΤΌΠΟΣ 
ἰη οἰγουχμηδίαποοβ οὗ ἐγ, 6" 8. τηδῸ ῬΟΓΠΒΌΒ ταῖς 6 8 
[6 τηοδῦ ΡΟΣ δάναποο, Ὀαὺ αοα ἀοε8 ῃοῖ τεῖ 
Δ]οὸν Ηΐτὰ ἰο Ὀ6 ΟἸΘΑΓΙΥ͂ Δ ΡῬΓΟΡΟΙΪΥ ΒΟΠΒΙΌ]6 οἱ ᾿ὲ 
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“81 πῆότὸ ἱπιρογίδης 198 ἀποίμον ἀἰϑὲϊ ποι οι, ἐο πεῖδ, [ Ὧ6. οουἱὰ ἀφβαγνο 10, 
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Ἐον {τ οὐν αἰ οἴου ἰ8. ποῖ 
(δδὲ ΟΥΟΥΥ Ὀοΐπρ ἰῃ Ὠαΐηγθ, ΟΥ̓́Θ ΘΟΥΟΓΥ͂ ΓΔπ ἀπ | πΟΓΙΠΥ ἰ0 Ὀ6 οοπηραγοὰ πὶῖὰ ἴῃ 6 σἼΟΥΥ τ ἢ Βῃα}} Ὁ 
ΘΥ̓́ΕΤΥ͂ ῬΘΟΡΪΟ, τοϑοῦθ8 ΟἹ {πὸ παίαγαὶ 5146 8 εἰσί ιοβὺ 
Ῥοϊηϊ, δὰ (ἤθη ἀθοϊ 68 δπὰ ροοβ ἰονγαγὰ ἀδδίῃ, 
ΜΠΟΓΟΔΒ ὉΥ͂ ΟἸγὶδὲ δηὰ Ηΐβ ΗοΙΪΥ ὥϑρί τς 18 ἱσχωρ᾽ δηϊοα 
ἴὰ ἰδ ἱπάϊ ν! ἀπ8] δηὰ ἴῃ ὨυΠΔΠΙΥ ἃ ροῖτὴ οὗ ἱζροῦ- 
ἰδθλ0]α 116, ἐμαὶ ἀο68 ποῖ ἀσολῦ, Ὀὺπὺ Υρ6Π8 ἴ0 Ρ6Γ- 
βοίοη (τ. 11), ἀπὰ 18 [υδῦ ἐῃ6 ἢ πιοϑὺ ΡΟ ΘΓ Υ τηδ- 
ἰογοὰ, πῆοη ἰὐἰϊυϊαϊοι ὄνθὰ ἰο ἀσαῖΐδδ παϑιοα (80 
Οὔ ΕΓ πιδῆ. 

ΒΟΒΕΚΙΤῚ : ΑΒ ἴὲ ἰβ οὐῦ ἀυΐν, ἰὑ π}} Ὅ6. ΟὟ στοδὶ 
ἰβάοπι δῃὰ ῥγυάθῃοθ, 80 ἴο βρϑὰξκ οὗ {6 σγδοθβ οὗ 

αοά πιο πὸ 866 διιἃ οὔϑοσν ἰῇ ΟἴΠΟΥΘ, δ8 ἴδια 
1ΠΟΥ ἸΏΔῪ ποῖ Ὀ6 ρυβοὰ ὕρ ὙΠ ΔΩ σοποοὶῦ οὗὨ ἐμ οῖν 
πῃ Θχοϑ Ἰοηςΐο8, Ὀὰὺξ 866 πιϑῦΐορ ΟΥ̓ ὑγαΐϊβὸ δηὰ 
(πκηκερίτίηρ ἀὰθ6 υηἱο αοα οηϊγ, δηὰ ἀπῷνας, ἴο 
ἰδειηθεῖν 65.---Μ, ἩΕΝΕΥ: 6 ΤΩΔΥ Ὀ6 ἰετηρίοα ἴο 
(δηκ (86ὲ, ἱπουρὴ ποθὴ τὸ πογο Ὀδα πὸ οουἹὰ ποῖ 
Ἰρθῖο ΟΌΓΒΟΪγ68 σοοῦ, γεῖ ὙΏΘη γ͵ὰ 86 φορὰ νὸ οδῃ 
ΘΑΘΪΥ ΤΑ ΟὔΓΑΟΙν65. Ὀδίον , Ὀὰϊ ἨΘ ὨᾶγΘ 88 Ἰῃ Οἢ 
ἀρρεπάθποο οὐ ἰΐ6 στδοθ οὗ αοὰ ἴον ἴΠ6 ἱποτοϑαδϑίηρ 
[88 στδοθ 1ὸ ἴδνο, 85 ον ἰδ6 μ]δηϊίης οΟὗἨ στᾶοθ 6 η 
πο οὶ ἷξ ηοἱ.---΄ὗ). 1. 

4. (Υ. 4.) Ατὸ πὸ αἱ ᾿ἰΙθΟΓΕ συ ἰὸ μίοσυ ἰπ 
106} Νοῖ 50 48 ἰὁ0 ζοβίθν ΟἿΌΣ Θ΄ ΘΙ ἰοἢ, οὕ (0 
βΒλίλος ἰῃ6 διηδιεο οὗὨἨ οἴξδετα, Νον 8 δὶ ἀλησονῦ 
οὐνίαιοα ὉὈΥ δαγίηρ, ἰμᾶὺ πὸ οχίοὶ Οοα δ ποῖῖς ἴῃ 
ἴδοι. ἰῃ6 οΪὰ τηδὴ βϑ 8 ἰὸ δαϊοῇ 8 ΒΠδΓΘ δἶ8ὸ 
ἰδετοῦ, ἸΝΒοτο δι 18 τοΆ ΠΥ ρυΐ ἴο (6 ὑγίαὶ οὗ 
Ραϊϊδοαςο (δαιηθθ ἱ. 2- δ), ὑπο γθ 18 ἰ86 Ἰοαδὺ γἰδβὶς οὗ 
Ρπάδ, δπὰ ἴῃ διοὶϊ ἃ ἐγὶαὶ ΠΟΓΟ 18 ἱποοηϊνο [ῸΡ οἱἢ- 
εἴθ, ΤΟΥ, πΟ δγὸ οοηηθηἀοα, δ ποὺ δ] ουσοα ΟΥ̓ 
Οοὰ ἰο παῃὶ ἴον δοογσοὶ οὔθοκβ, Ἐς ἴβοῖῃ 00 ἐἰιαὶ 
ποτὰ πο] 18 σοοὰ : ποδέσϑεα οδλρα, 

ἃ. (Υ. δ.) Οαοα᾿β τυϊθ ἰ8 ἃ οοπδίδηξ εἰρἐιίοουβ 
πθσίης δπὰ εἰδίηρ πὶ ἃ στδοίουβ ρυγροβϑα;; [ὉΓ 
ἘΠΕ ΘΟΌΞΏΘ658 βίδηὰϑ ἷπ [86 δεσνίοα οὗὨ ρτὰοθ ; στδθθ 
τεῖκοβ ἐιγουρὶι τἱρηϊδοῦυβηθθα (Εομ, γ. 21). Βυὲΐ ἱξ 
ἰδ ποῖ δἰ ΤΥ 8 ΟΑΘῪ ονοη ἴον (ΑἸ ἢ τὸ ΚΟΟΡ ἐγαοῖς οὗ 
5, ἈΝοὶ πιογοὶν δ σ]], ἰτηραιϊοηξ ῬΟΓΒΟΏΒ 
οὔξκηἀοὰ, ἰδὲ 'ῥ ΟἿ ΘΏ ΒΘΟΙΩΒ ἴο ρῸ 111 τῖϊ (Π6 ροοὰ, 
δηὰ 8ὸ ὍἨΡῸΪ] π|(ἢ ἐπ6 πίοϊοα . ποὺ Σ ΓΟ ἀο [ἰϊ6 
(ἰτοίουϑ δηὰ δι ηὐ ποαγίοα δδι, ΠΟΓο 8. ΠΟΤ 1Π6 
τσυίοουβ αοὐ ἢ Ὀπῇ ὀγοη Αβαρὶν μαὰ τγ6}}-ἰρὶι δἰρροϑὰ 
Βετο [ἐ 18 τῆο (γἰατρἢ οὗἁὨ δ᾽}, τ ΏΘΏ ἰὑ 6 γ8 Ὠοϊὰ 
οὗ 126 Αροβι]ο β ποιὰ, δῃὰ ἴῃ ὑπαὶ γοῦν (ΐηρ, τ  οἢ 
δεεῖὴβ ἰο οοπῆϊςὶ υἱεἷἰ 41} σἱ ἢ θουθηθθα, ᾿ΘΑΙΊΒ. ἴὸ 
ΤΕ ΠΣ 6 ποχκίηρ ουἱ οὗ τἰσυίοουβ ᾿υαστηθηΐ, 
Θὲ ομδ εἷάθ ἴξ 8 ἃ ὑογυὶ ΟῚ οαγηοδὺ ἀδοϊαγαίοη οὗ 
ἶξ, πθοη σα Ῥυγίϑηο8 βἰπποσθ ΟΥ̓ σί νης; [πο πὶ ὑΡ 
(ο δἴη (Βοπι. ἱ. 24 βαᾳ.: ἰχ, 17: χὶ, 8 86α., 832): 
(δὲ Ομ εϊβιίδη ᾿Εκ οΥτ86 ΤΥ ὍΘ ΔΘΉΒΙΟΪΥ υἱβίιθα σι 
εὐλδεϊϑοηοηΐ, δηὰ ἴὸ 8. παρὰ ἴο βίδηὰ Ὀθηθαί ἢ (ἢ 6 
Ἱπάρταοης οὗ Οοά : πονογί πο ῖοβθ, ἴῃ ἐδθ βουθγὶ ἐν 
σε! Γ ἰδοσθ ἰβ οομαίοσί, βίποο ἰὲ 18 08 δον ἀδροϑηά- 
δοθ οἢ βιθοῆ. Απάὰ ἴο διῖπ), ὙΠῸ Υ]6 148 ἐοὸ ἐΐθ ἂυ- 
τ Ἰοἤοη, (Πογὸ 6 (86 διγίμον μοῖρ νουο βαίδα, (Πδὲ 
μ6 (αἱ ἴα βιγοηρίμοηθα ἰπ (6 ἱπιροββι Ὁ ΝῪ οὗὨ 186 
τἰξνοουθ Οοὰ οἰϊονίηρ οοηδάσποσ ἰη ΗΒ ῥτοπιΐβο ἴο 
αὔθ [0 δἤθσῃθ : δηὰ βιὰ }] τηογο, ἐν 8 νΟΕῪ οοηξυ- 
ΕΠ οὗ [ἰπι6 ἢ6 Ῥδγοοῖ γε ϑυϊάθηοθ οὗἁ ἴΠ6 τἱρῃΐθουβ 
ἡάστοοης οὗἩ αοα, πριϊοῖ ἱπ βοηάϊηρ; αἰ οἰ οἢ 8 δηὰ 
Ρειβεσαίοηξ, ἰπ Βανάἀθηΐηρς ἔδ6 ὑπρΌα]Υ, ἰπ {Π)6 ΟἶΝ88- 
ὑδοπιοηὶ δηὰ ρυτβοαιίοη ΟὗὨ πο ρῥἱουθ, ἱῃ (Π6ῖν β6ρᾶ- 
τεῦου ἔτοα ἴδο ποιά, δῃὰ ἰῃ 1ῃοῖν δοῃβιτωδίϊου ἴῸ 
ἃ Ὀεϊϊογίησ δΟὨΒίΔΗΟΥ͂, δοσοι ἰ8Π68 ἰ(56]} ἔτοτη ἀαΥ͂ 
Ὦ ἀδγ, 011 ἰπ (Π6 8η41] οοπδυπιπηαίίου (ν. 6 5α4.} ἰΐ 
τοβοῖοθ (Π6 οηὰ οὗὨ τἱρ( δου τοισὶ υϊίοη, ὕ0π1}} ἰΠ6ἢ 
ἴδο δοοουηξ ἷ8 8111} Ορϑῦ : ἔποῃ δομλθ8 {π6 δοι{]Ἰοπηθηΐ, 

4, ΠΙΕΟΕΒ : Α τλδὴ ὈΘΟΟΙΙΟ8 τηδοῖ ἴοσ ἴμ6 Κἰπρ- 
ἕοπὶ οἵ αοά ἀπάον εὐβδτίης ; ποὺ 88 18 ὉΥ βυϊοτγίηρ 

τονδὶ θα ἴῃ ὺ8 (οχι. νἱ], 18). ΤΏΘ ΤΩ ΕΓΟΥ οὗ αοὰ 
ἴπ ΟἸγβῦ δ'σῃθ πιο 8. υ8 τηδοὶ ἔν 1818. ἐπ μοῦ πο 6 
(Οο]. ἱ. 12), Βυῦ Θοαδβ ῥδη δηὰ ογάον ἰ8, ἴο (νυν 
ΤΏΔη᾽'8 ἰηἰτὶ μδὶο τοῦ ἢ δηἀ σνα]υθ ὈΥ̓͂ {Πποἷν ΘΠ ΌΓΔΏΟΘ 
ἷῃ πὸ ἤγο οἴὨ δἰδθίοιΐοη, απὰ ὙΠ οῖπον {Π|6Ὺ ἀγα μο8- 
Βαβϑθαὰ ὉΥ͂ ἃ ραγδατωουηὶ ἀο ρς ἴῃ [6 ἐπι Ἴ8: 016 δὰ 
οἰδγηδὶ, οὐ ΌΥ δῇ ἱγτθθθιδῦϊο ἰθμάθηου ἰοὺ να 
(2 Οον. ἱν. 17, 18). ΤΠ6 Ὠοιτβ οὗ 86 Κίηρσάοῃι πλιιϑὲ 
ΑΓ ἴον {Ποπιβοῖνοβ (Π6 τΠῚΠ658, ἴμαϊ {ΠΟῪ ἰονο ποῖ 
ΚΒοἷν ᾿ἶνοθ ὑηΐο 86 ἀραίῃ (ον, χὶ, 11). [Ι͂ῃ τῃ9 
λυάρτηοηΐϊ οὗ 186 ποῖα, ᾿ὺ 8 ἔσθ, {ΠΟΥ͂ ΒΌ ΠΣ ἃ8 60]1}- 
ΑΟΘΙΒ, 88 ψὶ 1}, ἀΠΙο ΠΔρΌΔ0]6 ΡΘΟρΐα : Ὀὰΐὶ [86 ἰο5ι}- 
ΤΩΟΏὨΥ͂ οὗ αἀοα ἴῃ ἃ βοοὰ οοπϑβοίδηοο υἱάβ {ΠπΠ6 τὰ γο)οΐοθ, 
δΔηἃ ἰΘΔΡ [Ὁ 707, δηὰ ρου ἰπ (θυ αιΐου, ὈδοΘΏΒ9 
ΠΙΘΥ͂ Βαίον ἴον [86 Κίηράοῃ οὗ αοἀ (1υΚὸ τἱ, 28; 1 
Ῥεῖ, ἶν. 18 ; Βοπι. γ᾿ ὃ ; σορ. Εδν. τὶ, 10 δβα. : υἱΐ, 
14: χὶ. 18).--οὟ . δὰ ά, παὺ ἃ τδῃ οαπηοὶ οἷαίπη (16 
Τοναγα, 88 ἢ Βα πᾶ, σοὺ ρίνοη βοιμοι ες (0 αοά 
(Εοπι. χὶ. 8ὅ): ὈὰῚ πθη Οοὰ [ΔΒ ἱγαϊποα, ρῥτονοᾶ, 
δηὰ ἰοβίοα 8 πηδη, {|{κ6 ρο]ὰ ἴῃ {π6 ὅτο, Ηθ ογοῦπ8 ἴῃ 
δὶπὶ ΗΪβΒ ον ξῦδοθ, δηἀ ρίνϑϑ Εἷτ ἴΠ6 τοασὰ οὗ δἷᾷ 
δά 6} 1 γ. 

[Ζεοίμγοδ : “Ἰδὲ γ8 ΤΩΔΥ 6 οουπιοα ποτ, 
ἂς. ;-ἰέ ἰηάοοα ἴδ 18. ἃ τἰριιἴοουβ {πἰης, ἃς. [Ιη 
τδίηρ δοἷϊ ΘΧΡΓΘΒβίοἢ8---ἂὴὰα {π6Γ6 ΔΓῸ ΥΟΓΥ͂ ΤΩΏΔΗΥ οὗ 
(86 ἴῃ [6 Νον Τοβίδπιοηῦ---ἴθ. ἱπβρίγοα τυ τοῦβ 
Ῥιοσδοα ὕροὴ ἴδ στουπὰ ΟΥ̓ ἐπαὺ σταοίοιϑ οοτοηδηΐ, 
ἴῃ νοι, ἐπγουρὴ {Ποἷσ απίου τὶ ΟἸγδὺ, Ὀ6] ΠΟ ν Υ8 
βιἰδῃα, δπαὰ ποβο τρογοῖ ρυου ΒΟ Β, οα οα᾽8 ρᾶτὲ 
ΔΌΘΟΪ αἰ ΟἸΥ δονδγοῖρη Δηα ἔνθ, αἱοὴο ρῖτο ἰΠθπὶ 8]} 
ἴμ6. οἷαῖαχ ΠΟΥ͂ ᾶγῸ ΟἹ {ΠπΠῸ Ὠϊνίηθ ἔάγΟΥ ὨΟΓΘ ΟΓ 
Βοιοαῖεσ, Βυΐ ἰμαὺ οΪαΐτη, ᾿ΒΟΌΡὮ ἰΠ8 οΥἹρΙ παυηρ, 
δῃρὰ Ὀοσδῦβθ ἴπι8 οὐἱρι παρ, 18 δὰ ἰπβη 6} διά 
οἰθγΉ ἢ} γα] ἃ οἷαί), [Ὁ '8 ἀθορ δηὰ δυϊαϊηρ, 85 τῃ6 
Ιοτο οἵ [πὸ ΕΔΙΠΟΡ (ὋΣ [86 β0η ; βίτοῃρ δῃὰ βυγθ, 89 
Π6 ποτὰ δηὰ οδίϊ οὗ Ηΐῃὰ ἯΏΟ οδηποῖ [ΐ6---οαπηοῦ 
ἄδην Ηἰπη861{---οῦ ἐγυβίγαϊο ΔΎ ΠΟρῸ συ οι Ηδ Ὠδη- 
861 868 ταϊϑοὰ, Ἷῃ (μ)ὲ8 τοθρθοῦ, 88 ἴῃ ΤΩΔΏΥ͂ Οἰμοτβ, 
1ῃ6 φοβροὶ βαϊναϊϊοῃ γονθαὶβ αοα᾽ τ θουβη 688 ΠΟ 
688 ἴπαὴ ἰὺ ἀο068 Ηΐδ ἴονο.---ὦ. 1,. 

ὅ, (γν. 6, 7.) Το 78 ἑαϊἑοπιΐδ, “'6γΥ6 [ὉΓ 6Υ6, 
ἐοοίῃ ἔον Ἰοοί,)) οὐ, “" τὶ τ Βαΐ τηοαϑυγο γ6 τηοίρ, 
ἴυ 8081} Ὀ6 πιοαϑυτοὰ ἰο γοὺ δρδῖη,᾽) που]ὰ 6 ἴπι- 
ῬΓΟΡΟΥ͂Υ ἀσδβοτί θὰ 68 ἃ ἢυμηδη τἰρὶ οὗἁ τοι αἰ οι. 
[0 ᾽8 ταί μοῦ 7υδὴ [86 ἰῃν 0 4016 Ὀϊνίηθ ογάον, ἵποὺρθ 
ἷἱῃ ἃ βϑῃβί 16, αἰ] θρογίοδὶ ἔοττα, Φ6ϑβ Ἡϊτηβ6 ἢ ἀο068 
ποὺ ἐμ Μαίϊ. ν. 88 86. τοὐϑοῖ (ὴθ Ῥγίποϊ ρα (θοιΡ. 
Μαϊὰ, υἱῖ. 2), Ὀυδ ΤΩΘΓΟΙΥ {0 ΔΥΌΙΓΑΡΥ ῬΒΑΓΙΒΑΙΟ 
αἴτι86 οὗ ἃ, Α Ὀϊψίηα ογάον ἰδ τοιηδί 8, δῃὰ α8 βυοῇ 
8 Θηρταυθῃ ΟΠ ἴΠ6 Ὠαπηαῃ οοηϑοίΐθῃοοσ, ἐπα ρυ}] Ὁ 8}}4}} 
ΤοοΟΪ! οὐ ἰδ δοδὰ οὗἨ {ῃ0 ροτγροίγαίοσ, ΗΌΟΤΘΥΟΡ 
ΤΩΛΟὮ δηἃ Βονανον Ἰοηρ ᾿πδίϊοΘ ἸΏΔΥ 116 Ορργεβϑϑοὰ 
Διηοησδὲ τηθη, πὶϊι Θοα ἰξ βία 8 υηβῃδίζεη, ΑΚ1]]} 
(οὐ Ἰοηρ-ϑυδοτισ ἀοοθβ Ὡοΐ δηηυΐ {Π6 ἴδοῖ, (Ππαξ 
Ηἷβ Ῥγοοδϑαϊηρβ ὑδπὰ ἴῃ ἴΠῸ Ἰοηρ γὰπ ἰ0 ἃ ρογίθοῦ 
τοϊσὶ θυῦοη. ἘΒῸΡ (8 Σοαϑοη ουθη ἴΠ6 ῬΠΡΡΟΒΟ οὔ 
αοαδβ στδοθ ͵ἰ8 ποὺ δοοοιηρ  βῃθαὰ ὈΥ̓ Πη68Δῃ8 ΟὗὨ ΔῈ 
ΔΙΏΠΟΒΙΥ͂ δβοιτἰηρ ἢιιϑιϊοθ δϑὶἀθ, Ὀὰῦ του [86 Βα}. 
[λοϊΐοη οὗὨ ᾿υδίϊοα ΌΥ͂ 8ῃ δἀδαυδία δἰοποιηθηῖ. ὙΠ0- 
ΟΥ̓́ΘΡ τα͵θοὶβϑ τῃἷβ, ἀγαττβ ἀροῦ ὨἰπηΒ6 ἢ ὑπ|6 ἤμ4] ἰπαὰρ- 
Ιηθῃξ: ὙΠΟΘΥΟΡ ἰῃ (0 Β6Ώ86 οΟὗἩἨ ἃ ᾿ἰνίηρσ, ρϑηϊοπξ 
[αἰ δοαυΐθβοοβ ἱῃ 06 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ τεἀοιηρίίοῃ, ἰπ 
[δῦ τηδὴ ἴπ6 τ ιϊδουδηθ88 οἵ αοα οδὴ σποτὶς ουὐ 
βαϊναϊϊοῃ (1 Φόδη ἱ. 9; Εομι. ᾿ἰϊ. 26). Οη ἴἰδὸ πταῖα 
οὗ Θοά, οοωρ. [89 “4Τ»ροϊἱογεί. Βεὶϊίγᾶσε ὉΥ ἀΕ58 δπὰ 
ἘΙΘΘΕΝΒΑΟΙ, Ρ. 89 5864.--[ΒΑΆ ΠΝ Ὲ5: [Γ ἴὐ [8 γἱσλ 
τηαὶ {{|6 βίπηθῦ δβῃουϊὰ Ὀ6 ρυηίβῃοά, ἐξ οὐδέ δὃθ ἀοη6.-- 
.1.. 

6. ΤΏ Θβοδαιοϊορίοδὶ οχοϊ θη θη ἴῃ ΤῊ 6588] ΣΙ 68, 



[22 ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤἸῊΒ ΤΗΕΞΒΑΙΟΝΊΑΝΗ,. 

ἐθουρὰ ἰὰ τᾶϑ πόπη ἰο (Π6 ΑΡοβίϊβ, ἀοδθβ μοί δἱ 8]] 
Βἰπάον Εἷπχ ἔγοτῃι αἰβουββίηρ (086 στοαὶ ἰσυϊ8, Αἡ 
ΔΌυβο ἀο68 ποῖ δΌτοραίθ 106 ῬγΟΡΟΡ 086. Απὰ ἰΐ ἰ8 
ἐσθ ἰμδὺ 6 Βροδ ΚΒ οἢ {Π6 Βι 76 οὶ ἴὉΓ 16 ΥΘΟΙῪ 6Χ- 
Ῥτοββ ῬΓΡΟΒβα οὗ οοιηογιπρ' {086 ὕπο ρογβοουϊίοη. 
Βυΐ ποίίμον ἀ068 ἢν [41] αἷϑὸ ἰο (ΟἹ ΟΥ 18 ὰρ ἰη οἷ. 
1, πῖῖὰ 106 ποραΐ} βοάαιῖτοθ, Οπὸ οἰ ϊοῦ πατεῖς οὗ 
δουρίαυγο ὯἋ8. οὐ σι παιίης ὙῈῈ {πὸ Ξρίγις οὗὁἩἨ αοα ἴ8, 
1παῦ ΡοΙὰ ἴῃ {πὸ ἰοδοῃίηρ οἵ ἀοοσίγίπῃο δπὰ ἰπ [ἢ6 
τοσυϊαιίοι οὗ [Π6 |1{6 1ῦ Βροδῖ8 ψἱ 80 ρτοαῦ ἄορι ἢ 
διὰ ἴΌγοθ, ἀῃαὰ γοὺ δὲ ὑῃ6 βαιηθ {1π|6 4180 1} 80 
δτοαῖ πιοαοτδίίοῃ ἢ ΠΘΨΟΣ ΟΠ 6- 8:66 6]ν οἰποῦ ἴῃ 186 
ὝΔΥ Οὗ Θχδρρογαιίηρ, ΟΥ ἴῃ ἰδ οὗ δρργοϑϑίηρ ΔΩΥ͂ 
ἰσαῖ, [0 18 ἴο Ὀ6 οὐβογνοϑά, ἸΔΟΓΘΟΥΟΣ, ὑπαὶ {18 6χ- 
Ροοϊδιίοη οὗ τοϑὺ αὖ (86 γοίυσπ οὐ Ομ ϑὺ βίδηβ ἴῃ 
αἰδιϊποῦ οοπἰγϑαϊοΐου ὑσ (Π6 Ιγνἱησίὶο ἀοοίτηο οὗὨ [6 
ἰγαπβἰδίίοη : 866 {π6 Ὠοοίτπαὶ διὰ Εἰΐοαὶ Νοία οἢ 1 
ΤΏο58. ἰν. 17." 

ἡ. (δν, 6-9.) Βιυῖ ΠΟ 5ιουϊὰ (πΠ6 Ῥγοβρϑοῖ οὗ 
6 ρογαϊίοη οὗ (Ὧ9 ὈΠρΟΔΙΥ δόστο ἰο σοχηΐοτ ἴΠ6 
Ρουβ ἢ Τἢ18 ΒΘΟΠΒ ἰ0 ΒΑΥΟΡ Οὗἁ ἃ τηλ]ρηπηῦ ΟΥ̓, ΟΡ 
αἱ ἰοαδὶ ἴ0 ΟΧΡΓΟΒ8 ἃ δίγδηρε Ἰοησίηρ ἴοῦ γϑηρθδη06, 
Τὸ παΐϊ (Ὸν {ἰὸ ἱπαστηοηῦ οὗ (οα, Βούανοσ, ἰ8 βοπιθ- 
τσ ΑἸ] γουῦ ἱροῦ ἀυθησίηρ Οὐγβοῖνοβ (1 Ῥεῖ, 1]. 
22), Αηάίπα [ὈτΊΘΓ βου ἃ 48 11{||6 Ὅ6 ταητης ἴῃ 
{Ἰ|ὸ Ομ] άνοη οἵ αοἄ, 2Δ8 αοα οὐοῦ σραβοβ ἴ0 Ὀ6 ὨΟΪΥ. 
ΤΊΟ ΟΡΡΓΟΞΒΟΥΒ ΒρΟκοη οὗὨ ΠΟΓΟ, 88 6θῸ οἴϊθη ἰῇ [6 
ἸἈΔΊΠΊΒ, ἅγὸ ποῦ αἵ 41}1 ορροποηΐϑ οἡ ὑβίηρ, στουῃαβ 
οὐ ᾿ππιᾶπ αυλγτοὶ, Ὀσὺ ΠΟΥ δῖα ἀἀοα᾽ Β Βογνδῃηΐβ δηὰ 
οἰ] άγοη, Ὀδοδυβο ἵΠΟῪ Παῖρ ΟΟα 8 ἰγυϊμ, [Ιπ οὐὖν ἰοχὶ 
Υ. 8 ΘΕΡΘΟΙΔΙΥ βίιονα ἰδ ἰΠ086 8΄Γ6 τηθαπί ἴ0 ἩΏΟΙΣ 
Βαϊ να! 0 ΜῸ8 οἴϊοτοα, Ὀυὺ [ΠΟΥ δανθ ἐγβοὰ δ΄ ᾺῪ 
{Ποῖ Ποὺ οὗἁἨ σταθθ, ϑαροοίπρ ἴΠ6 νἱοίδθηςθ δὰ 
ΒΟΟΙῚ οὗ {Π6 ὉῃρΟΟΪΥ {Π6 ᾿ἰνίης βοηιτπηοπὶ οὗ ᾿υβσο 
ἘΟΥ͂ οΥ1659 0 Οοα, Οὐ (18 Ροϊηῦ 0 τῶδῃ σδῃ ὑυάρα, 
ῸΟ 8898 ὯῸ ἰητναγαᾶ ΘΧρΟΓ Θη06 ΟΥ̓ 268] ἔοῦ ἀΟα᾽Ἑ 
δον. Ῥδὺϊ ἰοβϑβοβ τὴ ἰοΥ[Ι [δ τἢ, (πᾶῦ ΠΟῪ 
ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ὑπ6 τἱρῃίοουβ ἱπάρτηοηι οὗ Θοἀἂ τυΐοϑ, ᾿αΐ 
«ΒΊ] ΠῸ ΠΟΙΪᾺΒ [8ὲ, 8 ἃ ροβευϊαῖα, {π6 δηδὶ, σοτι- 
Ὀ᾽οίθ βοραταϊίοη Ὀούποοη ἐπα ῥἷουβ δηὰ [86 υῃροαὶΥ, 
48 ἴῃ Μα]. 1Π|. 18, Βοτίρίυγθ σΟΠΘΓΑΙΥ ἰ8 ἴδ ἴγοπὶ 
ΔΏΥ͂ αὐϑίγαοῖ, ᾿οΔ] ἰβιῖ6 Βυττοη ον οὗἩἨ ἐπ6 Βπαὶ δῃὰ 
Δυβοϊαο γαστρὶ οὗὨἨ [86 οαυδο οὗ αοά, [ΙΕ τη τὸ 
181 οΥ̓ [}}6 ΑΡροβί] εἶ ἡθγσνοπὶ Ἰοηρίπρ ἴο Ὀ6 τηδδ ἃ 
οὐτθὸ [ὉΓ 8 ὑτοίμγοη (Εομ. ἰσ, 8), ἱΥ (ΠΥ σουϊὰ 
ὉΠΟΓΘΌΥ͂ Ὀ6 ΠεΙροάᾶ, πὸ 8}}8}} ρσῖνε ἃρ δηφίγο Υ (ΔἸ Κίς 
δου νἱηα οὐϊνοηοαθ, Ὑοὺ ΠΟῪ ἴον ἤῆγθ οχροτί- 
δποορὰ [πὸ νϑιθιηθηὺ ἀρβῖγο, ὑπαὶ τὶ ρὶῦ 8}8}} 8.}}} Ὀδ 
τοῦ, δηὰ αοα οοπίίπιιο ἴο Ὀ6 αοἄ, σηϊοῖ τυδὲ αγίδο 
ἴῃ ἃ βοὺΪ σοι ρο]]οα ἰο οηάυγο ἐπ 6 ΠΑυβμοϑὲ ρυβ86 δπὰ 
ορργοββίοῃ οὗ [18 δ} 6 ποοὰ ποὺ νιίβῃ ἴο ὍΘ 
ΤΏΟΓΟ τροχοὶ [Ὁ] ὑΠΔῃ [16 οἴογηδὶ ΜογοΥ (Μαιῖ, νἱ!, 14). 
ΤΠΟΓΟ 18 ἃ ροϊηῦ, αὖ πῃ οι ὑπ 6 Πδπλΐηρ; Πη8] ΘΒ(Υ οὗ 16 
ΒΟΙ 688 οὐἁἨ ἀοὰ δάνδῃοθβ πῃ ΡΟΥΘ δραϊπαὶ ἴΠ6 οράυ- 
Τα ἀοδρίβοτβ οὗ Ηΐθ στο, Νονογῃοΐοβθ, ἱἢθ ἴον 
οἵ Θῃθτη 68 γϑιηδίῃβ ἴῃ ἴὍτοο (1 ΤΏ, ν, 16), 80 Ἰοὴρ; 
8 πο γα ἰδ 8[}}} δ γι ἴο θα πΠοροὰ ἴογ. Ολενιν Ἐ 
Δατηοηϊίοη ἰβ8, ἱμαΐῖ, δἰ πουρ Ῥαὺ] Ῥγοιἶβοθ υθη- 
βθδῆοθ, γοὺ Μ͵ὸ ἅἃγὸ ποὺ ἴ0 ψἰϑὰ [ὉΓ ἴξ δραϊηδῦ ΒΥ 
θη, [Ὁ 16. αὐ ῬΟΞΒΙΌ16 ὑπαὶ (Π6 Ὠοπον οὗ Θοὰ 
ολυΒ6, δηὰ {6 βαϊναϊίοη οἵ ἰΐο86 ὀχροβοὰ ἴο βοάυο- 
ἰἴοη, την Πρ 6] δὴ Αροβίὶθ ἴὸ οδὶϊ ἀόττῃ ἃ βματρ 
ἡυάρτηθηῦ ὁ. ἴΠ6 δανοιβατίοϑ (1 Οοσ. ν᾿. ὅ; Αοῖβ χἱϊ], 
10, 11); Ὀπὸ 186 ἀθαίρμῃ ΔΙ ΑΥΒ 8, πΏργονοΡ ἰδ ἰ8 
81}}} ροββί 6, οουτϑοίΐοη ἴῃ ογάὰορ ἴο βαϊ γαίΐοῃ : δῃὰ 
Ὠυπιλῃ ὙἱΟ]θ πο 18 ΠΟΥ͂ΘΡ ΔἸ] οποὰ ἰο ἰηίονίογο (δι, 
ΧΙ, 29. Ονο »ίαοα ὠπίο γαίδ' (Βοτὰ. χίϊ, 19), τ1μδὲ 

Φ,ΙΙ ἀπὲ ποῖ βπατο οὗ 8}Υ βιδιοίοης βου! γιγαῖ ον ἄσσιοθ 
οἴ [86 ἀοοίχί πο τοζουστοὰ ἴο. Βυΐ ἠδὲ 45 }1{{}6, 80 ἴὯΤ ΩὩΔ 1 
88} Ε06, δ 1ὲ οὐ! τϑάϊοϊοα Ὁ ΟἿΣ ἰοχῖ.--ὖ. 10] 

ἷα, ἰο [86 τταῖὰ οἵ αοά: πῆοσο ἐμαὶ ἷδ κἰπαϊ]οὰ, ἐἰ 
ὈΘΟΟΙ685 τη8π, ἴῃ ἐπα [Ὁ] 658 ΟΥ̓ ἅνο, δηδ αἶ9ο οὗ 
ὨΌΠ) 6 δυ θη δαί, 88 Ὑ6]1 88 ΟὗἨ ΒΥΠΡΑΙΠΥ τον τ 
ἴδοβθ τΠΟ δῖο Ἰυάρε), ἰο βίαπα δϑίὰβς, Τῆογο (ἢ 5 
ὀχἰβὶϑ ἃ Γιπηἀδιηθπῖδὶ ΠΟ π6 58 οίπθθη ἴΠ6 ΡΪΘΙΥ οὗ 
6 ΟἹ Τοβίδιηοηΐ δηὰ ἰῃας οὗ {Π6 ον. Το ἀἰθβογ. 
Θῃη66 ἀ068 ποὺ οσοῃδὶδὲ ἴῃ ἴΠ6 βαϊιης 8516 ἴῃ ἐπ 6 ΝΟΥ 
Τοδίδιπθηῦ οἵ 1[ῃ6 (Ὠγθαϊθηϊηρβ οὗἩἨ ἰυδριποηὶ, αὶ 
ΟἿΪΥ ἴῃ ε}͵|8, παῖ ἰπ ΟΠ τβ. Β γραθιρίϊνα ννογὶς ἐῃ 6 ΓΘ 
8 τούθϑὶοὰ δὴ ᾿ποοηοοῖ ΔΌΪΥ ἰΔΓρῸΓ ὅταοο {Π8η (80 
ΟΙἀά Τοβίδιασθηξ σανΘ ΟΟΟΔΒΙΟῚ ἴ0 ὀχροοῖ, ἩΏΟΓΘΌΥ [86 
υὐϊογιηρϑῦ ἰδ ἀομθ ἴο0 το θνρ ῬΟΒΑΪὉ]6 ἃ ἀοὶ ἐν ογΆ ἢ 60 
ἔροιῃ υάρτηοπὶ, ὙΏ1]6 {Π6 τονοϊδιίου θοίογε Ὁ γῖβὲ 
ὙᾺ8 ἴ0 δ ΔΙτορσοῖῃον ἐγ 6-- ΠΟΙ ἐπδὲ, πὰ ποθ ν 
ΤΩΟΤῸ ἴπ8ῃ ἰδμαΐ, πο ἢ ΠΤ ΔΗ Υ ὈοίΌγο ΟΠ γϑὲ ττ88 
ΔΌΪΘ ἴο Ὀοδγ--- σοῖ, τι} 41} [86 φΙΟΣΥ οἵἩἨ (6 πογὰβ οὗ 
ὅτδοα ούϑῃ πῃ (Π6 ΟἹὰ Τοκίαπιοηῖ, ἐν νγα8 8.}}} ᾿σωροϑ- 
ΒΙ01]6 ὑπᾶῦ ἴ86 ΓὩΪΏΘΑΒ ΟὗἨὨ ϑ ΙΏΘΓΟΥ βῃουϊὰ Ὀ6 τηρὰθ 
ΚΠΏΟΤΙ 88 ἰὐ "γὰ8 ὈΥ (Ἡτῖβι ἴῃ ποτὰ δηὰ ἀθοὰ, (ορ. 
{Π6 ΟΕΒΑΥ͂ Οη ας Δ ελδίεπέϊεδε, δίμα, πὰ Κριέ, 
18δ6, Ρῥ. 117 8α6. 

8. Οη ποὲ ἀποιοὶπο Οὐα, Βο6 {π6 Θοοιγί αὶ διὰ 
Εἰηΐσα] Νοῖθ οὐ 1 ΤΏοββ, ἱν. ὅ, ὙΠ6 ποαῖποι Α]5ὸ 
ΔΙῸ ψυΐν, ὙΠΘῺ ΠΟΥ ἀο ποὶ δνθῃ ἐπφιέγα αἴϊον 
ἀοά; θυΐ ἱποῦα 8.ΓΘ 80}}} ΤΩΔΗΥ διποηρσδὲ ἴΠ0 1), ἘΠΟ, 
ἴον {Ποῦ ΟὟ ῥδγῖ, ἃγα δ ᾿οδβὲ ἷπ ΘΟΠ6 ΣηθδΒι ΓΟ 6Χ- 
οιβοα ΟΥ̓ (η6 σΟΏΘΓΑΙ ἀορτααδίίουῃ, Το ΐβ 18. τϑοοξ- 
πἰζοά ἴῃ ἴΠ6 ποιὰϑ οἵ 6 [κογὰ τοβρϑοϊηῃρ ΤΥτὸ δηὰ 
δίάοη, δοάομι δηά (οιηοστδῇ (Μαῖϊ, χ, 1ὅ: χὶ. 9}, 
24), ΤΠ6 οοῃδαϊμητηδίίοῃ οὗ ρυ}]}} ἴ8, τ θη Π6 οσὶρὶ- 
ΠΔ] βία ρίαἰν ἰοπαράβ σα ἀσνοῖορθ ἰἰβο}  ἰηϊο δοῃ- 
βοίουϑ γοὐθοϊοη οὗ ΗΠ 8 στδοῖοῦβ οουηδοὶ ἀπ ποτξ : 
Δ ΠΙοῖΘ δοδΐῃ δἷβο ὈΪΔΕΡΠΘΙΗΥ͂ ἀραΐηδὲ (ἢ6 ΗΟΪΥ 
ΟΠοβὺ τρασκβ {Π|Ὸ Ἰρηοβὲ ροῖϊθς, “ ὙΠ οξοουοῦ ἀ6- 
ηἰοῖ (η6 δοη, ἰΠ6 βαῦθ δίῃ ποῦ ἴῃ6 ΕΔΙΒον ἢ (1 
Φόοδη ἱϊ, 28); 1:18 πογὰ 18 γθοϑί νης δῇ δου - σ᾽ ΠΣ 
ἔα Ἰπιοηῦ ἐπ οὐν ἀαγ. [10 18 ρΟΒΘΙθΪ6. [ῸΓ 056 ἴ0 ὈΓΑΥ͂ 
ἰο ἃ ἀοἀ πο τοὶ 18 ταί ον βουρίς (μδη πότ, Βυϊ 
ὙΠΟΓΟΥΟΣ Φόδυβ, (Πη6. ἰρθοβὶ σουοδίίοη οὗἩ ἴῃ6 σὺ 
Οοά, 8. ηοὺ ΤΊΘΤΟΙΥ͂ 8.1} ἀκ πο, δι 18 ἀοηϊοά οπὰ 
Τταϊοοϊοα, ἴΠ6Γ6 αὖ Ἰαδῇ ποῖ] τηογὰ 18 τοϊδϊηοα ἴδ} 
ἃ ῬΟΨΟΡ οὗ μαΐυγο, 0 τ ΟΝ 1ὺ 18 ΠΩ ΡΟΞΒΙθΪ6 ἴο ὉΓΑΥ 
88 ἰ0 ἃ Εδίῃονυ, Βιυῖΐ ἃ8 {ῃ6 ἀδηΐαὶ ΟΥἩἨ «6508 Ὀοίγατϑ 
[86 Τορυρηδηςα οὗἩ ἴῃ6 μοαρὶ, 80 [410 18 ἃ τηδίζον οὗἁ 
1η6 ψ|ὶ}}, [Ιπ (16 ἤοιτωοσ Ἵββο, ἴα τηϑδυΐησ 18: ΘῸ 
ἐλοὺ δαγεδέ, διέ 1 ιοἱϊ ποί, ἀπὰ ἴππ8 αοἀ ἰκ ηδὰς 8 
11ὰν (1 Φοδῃ 1. 10); Βογθ ἴπ6 Αροβίϊθ βροδὰκβ οὗ {}9 
οὈοάϊθησδ οἵ ἔα1 ἢ, ἘῸΓ {Π|8 ὙΘΓΥ͂ τοϑϑοη ἴἰπ6 Ὀτὶποὶ- 
ὈΪῈ βίδη 8 ὅτπι αἷβὸ τῇ ἢ Ῥα], {Πᾶ΄ ἃ τοὰῃ ἰ8 ἡυδρσὰ 
Δοοογαϊηρς ἴο ἈΪ8 ἀδοάβ (οι. ἰΐ. 6-11. 2 Οοτ, ν, 10λ. 
Βυὶ {1|Ὸ Ἰππογιωοδὲ βου] οἵ τρί οοπαυοὶ ἰΘ οοοάξθη 69 
ἴο ἐπα σοϊητηδηὰ ἴον [6 τϑοορίϊοῃ οὗ σγδοῦ: δῃὰ 
αῦ 8. Γυδὲ (Δ10},, 

9. ΗοΙγ ϑοτὶρίασο Κηοτβ ποιδηρ οὗ ἴπ6 δηξῖγθ 
ΤΟΒΌΠΟΙΔΙΟἢ ΟὗὨ 8}} τηοιδνα8 οὗὨ 08. δηὰ πορο, βυςῇ 
88 8 τοαυϊγο ὈΥ͂ ΡΠ ΟΒΟΡὮΪΟ ΤΩΟΓΔΙ ΠΥ; ΟΡ 8 ἐδ 
Κκχηονγα ἰῃ δοίυδὶ 16. Ἐνθη ἴπ0 ἀυ]]ο8ὲ ἱπα Πἴρσοηῖ- 
ἴϑτη, ουθὰ 86. Βαυριἶοβὲ βο οοηϑοϊοσβηθβα, σδηποὶ 
ΠΥ οχυ ρα βἢ ἴδασ δηὰ ΠΟΡΟ ; ΠῸΡ βιιουϊα ἵξ, ΤΏΘ 
ΟὨΪΥ Ροΐῃξ οἵ ᾿τηροσίδῃοσθ 8, ἰδὲ {86 ᾿νὶηρ αοα Ὀ6- 
οὐ ἰῃοῖν ΟὈ]Θοί, 

10, ΤῊΘ οἰογΏ Υ͂ οΥ̓ Ῥυπβῃτηθηΐξ 8 0 ΤΩΔΗΥ͂ ἃ 
Ῥοουϊαν οὔδησθ Βυὺ ἰοῖϊ τ8 ποὺ ἔογροῖ ἐμδὲ ΟΠΪΥ 
[ο86 ἃ {πγοαϊομοὰ τὶ (818 (ΘΒρουΐα!γ ἴῃ Μαῖῖ. 
ΧΙ], 81, 82), οἢ. ὙΒΟτ {86 τηοτοῖυ] αοἀ, Βα ον, βου, 
δηὰ Ξρί τς, 88 Ὀγουρδς ἴο Ῥθᾶν Ηΐ8 επὲϊγο πουῖῖς οὗ 
ἔτϑοο, δηὰ [Δ5 ἀ016 80 ἷῃ γαΐῃ. 5 ΤὨσουρῇ οὐαυγαὶθ 

8. [ΤῊἷδ βϑοσῇβ ἴο ΤΏ 6ΔὉ ἔπαΐ ΠΟΙ ΔΙῸ ἴπ ΔΏΡΟΙΣ οὗ ϑἷοι- 
8] Ῥυπὶϑδητηοηΐ Ὀὰΐ ὈΪΔΒΡΒΣοΥ8 οὗἨ [86 Ηοῖὶν Θμοδέ. Βο- 
Ἰονίηρς (ἰ5 ἀοοιτίπο ἴο ΡῸ ἘποΤΟΌΘΕΙΥ υὑπιβοῦ ρ[ 18], 1 8881] 
ῬὈῈ αἰϊοτοὰ ΠΟΙ ΕἰἸΣΡΙΥ͂ ἴ0 ΟΧΡΓΕΒΒ ΤΩῪ σὴ ἀἰβδοηῖ,--ἷ. 1.] 
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τοειβίαποθ 0 στδοθ ἐΐ)6 δἰδίθ οὗἨ ἰηπαγὰ ἀθϑοί αι οῃ 
᾿ισδὶ ΒαΥΘ γοδοῃϑὰ βυοὴ ἃ ρ888, [Πδὺὴ ἴγοτῃ 8 πιδη ἰῇ 
(8 οοπαϊιέοπ ουθη 8 πο σο ΟΓΒ ὨΘΟΟΒΒΑ ΣΤ Υ ὈΘΟΘΟΙΏΘ 
ὀείδο!οὰ - ἩΠΟΡΘΔΒ ΟἹ ἴΠπΠ6 ΟἿΠΟΡ δαπὰ Μὰ οδηηοῖ 
Δΐηκ ἐγ δηουρὰ οὗὁἨ 16 ΓΘΒΟΌΡΟΘΘ Οὗ (6 στὰοθ 
οἵ ἀοὐ. Νον βἷμοθ ἰπ6 ργὰοθ οὐ ἀαοὰ Ηϊπ,βο!ῇ, 
δοίη, ΤΩΏΟΥΘ ἴδγνοης ἰπδη ἃ το βου ἰονθ, σδῃηοὶ 
ἰαρεῖ, δὰ ἐμογοίοσθ οδηηοῖ, ὃ που]ὰ ΔΡΡΘΑΓ, ο6896 
ἴο ἰονθ, ον ἷ8 ἰδ ροβϑίθϊθ (αὶ ἴξ βου α Ρεγρεϊυδὶθ 
(6 ᾿ἴὸ οὗ τ0.6 ἀδηηησα, ΤὩΘΓΟΙΥ ἰο δυδ θοῦ (πθπὶ ἰ0 
Ρεγροῖίυδὶ τοσθθηῦ ἢ [πη ἴΠπ6 ᾿ἰη9 οὗ {Π686 Γπουρἢ8 
νῸὸ ΤΟ ἢ νδσίουβ αἰδιηρὶβ ἴο βοῖ Ὀου μα ἴο {Π6 οἴοῦ- 
ΒΥ οὗ 16 ρυπὶβῃτηθηῖθ οἵ μ6}}1. ΤΏ τηοδὲ οὐνίουβ 
ἀδτίοα βῈ}}} πουϊὰ Ὀ6 ἰο ἴακα αἰώνιος ἴῃ ἃ [᾿πι|ϊ6ἀ 
δοη88 - Ὀπὺ (826 ᾿πέρδγθῃοθ οὐ ἴῃο 846 οὗὨ 116 [Μαιξ, 
Σχτ, 46] ψου]ὰ ϑοδγοο Ὀ6 δοοορίοα, [Ὁ τηυδὺ ὉΘ 
αἰοποά τιμαὶ, πιοτὸ Ὑὁ πᾶνὸ ἴο ἀ64] πὶ ταὶ ῃσγίη- 
ρίοβ διιὰ βηδὶ ἰβϑσα, ἨοΔ ἅἃγὸ ᾿οδϑὺ σρ8Ὁ]6 οἵ νἱεν- 
ἴης {ὐἰρ8 8δ8 αοα Ηϊπιβοὶῦ νἱϑυβ ἰμοιη, δηὰ τΠθγθ- 
ἴοτα αἰδὸ δὰ ᾿οδϑὶ δῃς 6 ἰο ΔΥ ἀοπῃ ἀδβηΐιθ ἀ00- 
αἷμο5 ἰσαηϑοθηθίης [16 τῦῖο οὗὁἨ ϑεογρίασθα Οοαιρ. 
ΑΑροίοσ. Βεϊέγᾶσε, ». 239 θΒηᾳ. [0η ἴὃὈ6 δυδ͵]οοϊ οἵ 
(δἰ8 ραταρταρῇ, 866 Ζκοίμγαδ οὐ Τλεδεαϊοπίαηδ, ΡΡ. 
454-460.--΄6. 1,7] 

1]. (ν. 10-12.) ὙὙηιλο σδὴ ἴογπι ἰὸ Ὠἰνηϑοὶ ἃ 
κυ οἰ ΘΌ 17 ἸΟΩῪ σοποορίίοη οὗ [μπᾶὺ σἴογυ, πθ [Π9 
ἱογὰ βα}} ρου ΗΪ8 οὐὐτὴ ἴῃ δοὰὶ δηὰ Ὀοὰν.---8}}2}} 
ἀἰδοῖοβα ἴὸ δὶ] (ῃ6 ποι] μοῖρ ὑγονϊουβ Υ ὙΠ ΠΟ 
ἰηπαγὰ ὈΪ βθθάμοθθ δηὰ βαποι ἔγῖηρ [ὉΓΟ65---8}4]] 
τοληϊοϑὲ ἸΏθτη 88 ἴπ6 Τορία οἵ Ο0α, 15 Ηΐβ ἔτη 
δη οἰ άγοπ, δὰ ἰπίγοάσοθ ἴποῦὶ ἰὼ ΗΪ8 δνουϊϑιηρ, 
10γ (λιοον Ἠππαδιιολ ἀδν Βιδοίον κίγμησ)ὶ ΥὟ Ὠδιὶ 
διδζοτηθπὲ Μ{{|}} ἰὸ ᾿Π6ὴ δγάκοη, [0 866 [{}}8 τα ὮΙ 
ὈΟΑΥ͂ (οἵ πεϊοὶ ΟἸγὶθὲ 8 τῃ6 Ηθδδα), στοτῃ ὑρ ἴτοπὶ 
δι 6τ14}} βοο.σοότη οὗἁὨ {αἰ ἢ, δηὰ ὩΟΥ διδπαϊηρ ᾿ΠΘΓΟ 
Ῥατίοος ἰπ 118 Ποδας ἐμγουρῃ ἴ[ἢ6 ἀπίοῃ οὗὨ 8]1] ἰ0 
δ θοτ8 πὶ [80 Ηοδὰ (ΥΟΝ ΟἘΒΙΔΟΗλ) 

ἩἨΟΔΠΙΕΈΤΊΙΟΑΙ͂, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΣ, 

Ὕ. 8. Βορίπηΐηρ δηὰ ῥτῸ ὈοΟΪἢ σοπι6 ἵτοῃ) 
Θοά : ουθῃ γον ὑΠοΓΟΪΌγο 8 20 ταοῦῖϊ οὐ ΟὈΓΆ.----- 
Ηεσδνκκ : Α3 ἴθ ἰηπάϊνίἀυδὶ, 80 ΚΟ 186 [Π6 ΟἸλυγοἢ 
τηῦϑὲ Ὀ6 σΟὨΒΙΒΏΠΥ οὐ [ΠΠ6 ἴποῦθδ80.-- ἌΝ : ΗΟΝ 
ἀιαρταςοοί] 58 οὖν Β᾽ αν  βηπ688, ὑπαὶ Ὑὧἷ0 ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἰῃ ἃ 

ΜὮ0 δάνδηοθ ἃ ἴοοὶ ἰ---ΤῊΣ ΒΑΜῈ: ἴο οΝ6 
15 Κ58 4180 ἴῸὸ7ν [Π6 βοοά παὖὺ Ηδ ἀο68 ἴο ΟΓ 

ΒεοὮγοη, 800 ἄδαγρ ἴο υ8 Βῃοιυ ἃ Ὀ6 (86 δα ναϊ'οη οὗ 
οὖσ Ὀτοίδγοι, ἰθμαὺ πη δίθνον 18 σίνοη [θὰ ΝΘ βμου]ὰ 

88. ΟΡ ΟΥἹ ροοὰ, Τιθ πο Ἄγο οὐὗἨ ΘΥΘΣΥ 
Ἰροιηῦοῦ ἰθηὰδ ἴὸ Ῥτγοπιοίθ ἰδ Ῥγοβρου Υ οὗ {116 
πὐοΐο ΟἸὨυτοὶ.--- Δ} 56 8 ἴο ΚαΘρ δἱἱ {ῃη6 συγ 68 
Ὀουπὰ ἴο ΟὯ6 δηούδορ ἴῃ σογάϊαὶ βυιραί!!γ.--- δεγί, 
Βιδι: Ἰῃ ἴ06 κτονῖι οὗὁἨ Ιονθ οοηῃβίβίβ (86 στϑαίεβι 
Βροδα οὗὨ δ Ἵοὔυτοὶ!,---ΤΞΟΡΗΥΑΟΙ (αἴοσ ΟἼΒΥΒΟΒ- 
Ἰ0Χ): 6 βῃουϊὰ ποῖ ἸΙοῦὸ οπθ, δῃηὴα δῃοῖμοῦ ποῖ: 

[2] Ἰονϑ '8 ἢοΐ ἴονα, Ὀὰξ ἐῃ6 σαυ8θ ΟΥ̓ αὐυδετε]8.-- 
ΒΑΧΕ: [δ 5 ποὺ ἰθδγβ8 δηὰ ᾿δηπηοηίδιίοηβ ἰμαῖ ΟὉΓ 

δυδεῦηρη ἀόβοτνα, Ὀυϊ ΓπΠΔηΚορὶνίηρ.---ΒΊ| 8800 ὟΥ ἐ1.- 
δον: [{Ἰοτὸ δουπάβ, αἰ εἰ αἶϑο ἰπογοδϑοῖῃ, ΤὨΪθ 18 
δίεσι-- ἡ. 1,1] 

Υ.4. Ηευβνεε: Τοιηρίδιίομϑ σου ν [ἌΠὮ : ὉΥ 
Ῥετϑρουϊοη 5 ΟἿ ΓΒ. Δ} ΠΥ δοα ] 64.,-- ΠΥ ΠΕΡΙΝ : ΤΊ 
δῖτοςὶ στοπί οἵ ἔα, ἰοντο, ἀπὰ δχρογίοηοα ἤοιν- 
ἰαμοα οὐ ἰδ δίθηι οὗἨ [ἢ6 ΟΤΌΒΘ.---Ἰη βασι οἰγουπι- 
δέκιοοβ ἃ πο γῸ ΠΟιΐοη ἀοοθ ποῖ ποϊὰ [8 στουῃηά.--- 
Οπκύβοστον : Ἴθοτο ἰόν δηὰ [αἰ τὸ θεῖ, [ΠΟΥ͂ 
ΒΓΕ βδίκοη ὈΥ͂ δἰπἹοϊΐοη ; πΏΘΓΟ ἸΠΟΥ͂ ΔΓῸ βίτοη, (16 7 
ὈοσοπηΘ ἰΠο ΟΥ̓ 81}} δίγοηρον. - ΗΟ 8 ἰ0 τπδὺ ἴῃ 

δα στον ἢ δηὰ ΒΟΥ ἰονο ἢ 

ΡΥ. ὅ. Το νῇαδὺ ἄοστοο 18 {Π6 ρμαϊϊδηῦ ΘηἀυγαΠ60 
οἵ ρΡογβϑθουοη ῥγουΐ οὗ ἐπ τἱραϊουυϑ ἡυάριχοηῖ "--Ὁ 
ὙΌοη ἰπἰπμ8 ρΡῸ πὸ}} πῖον [Π6 ἀπρΌΘΥ, (6. φαγηὰὶ 
τη ΒΑΥ8: ΤΏΘΙΟ 8 ὨῸ ᾿υαρτηοηί.---ΗΕΌΒΝΕΚ : ΤΠαὶ 
ΜὨΪΟὮ ὨΟῪ ΔΡΡΟΔΓβ ἴο οοηῆϊοι ἢ ἴ[μ6 Ὀἰνὶπο τἰρθῶ 
ΘΟΌΒΙΙΘΒΘ ἰβ [0 ἔαϊτ ἃ σοῃβιτηδίοη οἵ ἱξ. [Ιὲ ἷ8 
ΒΟ {πὶ Οοα βανθ8 ἰῇοϑθ ΟὨΪΥ ΜπΟῸ ἅἃγὸ ρῥγουϑα 
δηῃὰ ΒΟΓΟΙῪ (το, ΤΉΥ βυογί 8 ἀτθ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ [ῸΡ 
186 7υϑιἰβοιθίοη δηὰ ρσ]ον βοδίίου οἵ ἴ86 γἱρηιοουθ- 
Ὧ688 οὗ ἀοὐ, Του ἀγὶ ὑμπογθΟΥ ἰὼ ΔρρΘαΡ δ 000 
ΜΟΓΙΌΥ οὗἁ βαϊνδίίοῃ.-- - ογί, Δὶδ. Σ Βαΐϊδῃ τηυβϑὲ ποῖ 
ΒΑΥ͂ : ΟΡ δι] η8 ἀο σοὶ] ἴο Ὀ6 ῥἱουϑ; (ὩΘΥ ἃγὰ ποῖ 
Δ]ονοὰ ἰο βυϊν.-- το ΚΜευ εκ: Ἰμοη 10 ἰ5 βαϊὰ : 
ὝΒΘΓΘ ἴ8 ΠΟΥ ὑπ 6 τὶ ραίθουβ οὐ ἢ ψὩΥ ἀοοΒ Πα ποὶ 
ΟὟ 08 ἢ υηἀογβίδηά ἐΠαϊ, ἴῃ ὁπ υγης Ὑ ἢ Ῥδιΐοπμ60 
δὰ ἔδι ἢ, (ἢοὰ Ὠαπῦ δἰγοδαν οχρογϊθμοθὰ ἃ ρα] ρ4}0}9 
ἀοτηοηϑίγαϊοη οὗ ἰΠ6 σἰριϊοουβηθβθ οὗ 6οι.---ΤῊΚ 
ΒΑΜῈ : ΕΤοὰ ἴπ6 σοτίουϑ οηα Ἰἰρὶις ἰ8 τοβϑοϊθα οἡ 
τὴ ἀδτκοϑὲ ὀχροῦίθμοθϑ, Ὑμογοῖη, ἤόνγανον, {86 τί ρας 
ΘΟυΒΏ638 Οὗἱ ἀοὐ ον η δἰγοδαν πτουρῆϊ, ἰο τηδῖζο [Π60 
ὈΥ̓͂ Π]6808 οὗὨ ΠΥ ἀη͵ 8ὺ Βυοτιηρ στα υ8}}}7 που ΩΥ 
οὗ βαϊνδίίοι.--- ΓΑΕ ΚΕ : ΤΏΘΡΟ 8 δυοἢ 8 {Πρ 85 τὴ9 
ΠΟΙΥ͂ Ὑϑηρθαθοθ οὗ Οοὰ; Απιοο, Ηοτυά, Νεοῖὸ 
δχρογϊθηοοὰ ἰϊ,---ΗΚΌΒΝΕΚΒ: ΤῸ ὙΟΧ, ΔΗΠ οὶ, Ορρτθ88 
8 28 ἰδὲ Ιοτοϑ αοα, δῃὰ ἷἰβ Ἰονθὰ ὈγῪ ἀοἀ, 18 ἰὰ 
Οοὐ δ ογοβ οὔθ οὗ (ὴ6 τηοϑὺ Πποίπουβ Οἴδης68.---ΟΠπῪ-. 
ΒΟΒΤΟΝ : ἮΝ6 σουἹὰ ποῖ νἱηιἰ Ἰου ἐν 6} Υ γοὐοῖοθ ΟΥ̓ῸΡ [ἢ 6 
Ρυρἰβητηθηῖ οὗ" οἴ οΥβ, θα ΟΥ̓ΘΡ ΟἿ ον 6] ΡΘγαΠο0 
ἔργου δ. } ρα ηἰβῃπηθηϊ δηὰ ἰογπιρηί.---ἀοα Μ}}} ἀϑ5] σὰ 
[0 ΟΥ̓ΟΓΥ͂ Οη6 {Ππ6 ροβί πο ϑυϊδοϊα ἴο 8 ἰη ταΓα βίδιθ. 
--δεγῖ, Δδὲδ. : ΤῊΘ ἰηναγὰ δηά ουὐναγὰ δπὰ ἐχίογηδὶ 
Ὑ7}1 τ[Ὡστο Ὀ6 τοῦτ! Υ τοοοηοί θα, 

Ν. 7. ΤΏΘΓΘ ἰ5. διιοῦ ἃ ὑΐηρ 88 οουΐηρς ουὐ οὗ 
σῖθαὶ ὑγἱδυϊαίίοη, ἃ Βα αἰ ἢ τοϑῖ, ἃ Ὀ]οβϑοὰ ΠιὈοΓΟῪ οὗ 
16 οἰ !άγοη οἵ Θοὐ,---ΗΕυΒΝ εκ: [4|κὸ ἔδιτῃ, Π|π 
ὑγῖα!, {{π6 τοτναγα,--- ΟΑΕΥΙΝ : Μαρῖ ρτοαίον ἀθίογθῃοσ 
18 ρίνοῃ ἰο 8089 ὙΠῸ ἢδγο δὰ Ἰοηρ ργϑοίΐοα ἴῃ {}ιᾶὲ 
ΜΠ ΟὮ ὉΠΟΥ͂ ἴ6Δ 0} ; Ῥδι] ἀο68 ποῖ βιαπὰ ἴῃ {6 βῆδαρ, 
δῃὰ υἱὰ (110 ΤΠ Θϑθα! οηΐδη8 σιν ἴῃ [6 δυη.---ΗΕυΒ- 
ΝΕΒ: ΤΠπῸ δηροὶθ πᾶΥ6 ΡΟΎΟΡ ἴ0 ὀχοοαΐο ἴΠ6 μιᾶὰρ- 
το 18 ΟΥ̓͂ 6οα : [Π6 τ! ἰοδὺ ΥἹ]]αΐη 18 ΡΟ ΘᾺ5 
ἀϑϑϊηϑὶ [θὰ ; ΟὨΟ ρίδῃσθ οὗ δὴ δῃγοὶ βιλτοβ μὰ [0 
[6 ΘαΡῃ. 

Ὗ, 8. ΟΗΒΎΒΟΞΤΟΜ; ΒΥ βασίης ποίϊιϊηρ. δοὺς 
06], τΠ0 ἴοὰ ἢΔὰ8 Θχυηρσυ βῃ ἰν ἢ-- ΤῊΝ ΒΆΜῈ: ΝῸ 
086 ὙὯΟ ΚΘΘΡΒ Π6]] ἰῃ νον, π|ὶ}} [811 ἰηϊο [6}}.--Ἴ 5 
ΒΑΜΕῈ: [Ὁ ἰβΒ ἃ ρτοιΐ οΥ]], ἰο ἀοβρίβο {πγοδύθῃϊηρ5,-- 
ΤΗΕΒΟΡΗΥΓΑΟΤ: [{ ἴπο86 δΓὸ οοπἀοιηηρα, 0 ἀο ποῖ 
ΟΌΘΥ ἴα ροβθροὶ, ΠΟΥ τη οἷ το (ΠἸο8ὲ χ1|0Ὸ ῥτονθῃῖ 
16 οὐοαΐοηοθ οὗ οἴ ο18 

Ψ, 9. Μανὶς ὑπᾶξ ἰοΥΓ ὈΪΥ βοτΐουβ ποῦ, εὐεγ[αδί- 
ἐπιρ.---ἈΙΕΟΚα : ἴῸ ἀρροᾶγ Ὀδίοσθ “Ψ9ἐβυ8, δηὰ ἴὸ ὉΘ 
ὉΩΔΌΪΟ ἰο δβιαηπὰ ἴῃ [ἢ ργθβοῆοθ οἵἨ ΗΪ8 αἱοτίουϑ 
Ῥοσοῦ, ὙΠ}1 Ὀ6. δὲ 48 ἰὨΓΟΙΟΥΌ]6 ἴοσ [6 ὉΠΡΌΔΪΥ 89 
τοῖν ῥραηϊβῃτηθηὶ 861: ἀν θη 88 ἐπ6 ἐγῖδὶ ἀπὰ οουτ- 
ΑΑΥ͂ ἃτ6 οἴζοῃ (δὶξ ΤΏΟΓΟ ΚΟΘΏΪΥ ἰθαῃ 119 ῬΘΏΔΙΙΥ.-- 
ΗΕΟΒΝΕΒ: ΤῸ ὈῸ0 Ὀδηϊδῃρα ἔγοτα ἴ86 ἕδος οἵ ΟἸιγῖβὲ 
8 τοογο θδῃ 4}} ἰογίαΓο. 

Υ. 10. [Πξιαῆτον : Οἷον δα ἐπ Πὶς βαϊπίε, ἂς. ; 
--ἰον τοῦ τότ ἴῃ (Π6 τηδίο 88 Ὀγὶ σὨΐη058 οὗἉ 
Ηΐβ οσγῃ σἱογίουβ ρϑῦβοῃ !---. 1..]- --ϑτΌσΚ ΜΕΥ π: 1 
ΜΠ} οπ6 ΑΥ̓͂ 06 τηδηϊ[εβὲ, {πὶ βδηοι] βοδιίοη 8 σ]οτιῆ- 
οαἰΐοη : δῇ ργϑβϑϑηῦ ΤΩΔΩΥ ἀγοδὰ ᾿Ὁ 858 Ὀοΐηρ {π6 ἀοαίῃ 
οΥὨ 16 οἷά τηλη.--- 005 : ΕΥ̓́ΘΓΥ Οοὴ6 Μ1}} ποΠ ον (Πὰὶ 
ἔγοια δὴ ἰηβί ρα βολαῖς τοοῦ ([811}} Πα8 βργιιπς ἴΠῸ 
βρ᾽ οπάϊᾷ βονον οἵ ρίοτΥ, οὐ θαι (αἰτἢ ἴῃ (6 ργϑβο οὶ 
βοαροὶ δου] ὰ ἤδνθ ἀγανῃ αἴϊογ ἰΐ δυοῖν μ᾽ογίουϑ τὸ- 
8.}18.--ἼὰΝ ΒΑΕ: Τοδὶ Ομ γίϑυ βῃου]ὰ Ὀ6 ρίονβοα 
δηὰ δαἀπηϊγοὰ ἰὴ ἴΠ)6 δαϊηϊβ γοαυΐγοϑ ὑΠαὶ ΠΟΥ 00 Δ ν9 
εἰονβοά Ὀοάΐοϑ, αηὰ δρρθὰγ τῖϊῃ ΟΠ γῖσι (Ὁοἱ. 11], 4). 
-““ΘΙΟΟΚΜΕΥΕΕ: ΜΔΗΥ Μ{|11] Ὀ6 δυγργίβοα, πθθηῃ ἴ00 
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ἰαϊο, ἰδὲ ΤΥ {πη ἩΠΙΟὮ (ΠΘΥ͂ ργοποιηοοά ᾿πηρο8- 
1016 μανῷ χϑὶ οοπια ἴο --ἰ λΈῦν ΚΒ: 786 ννἱβ- 
ἄοπι, μόνον, δηὰ [αἰ Ὠΐα] 685 οἱ ΟἸ γἱβί, κἰοτδοὰ ἴῃ 
(09 ρατγίοου ΠΟΙ 6 ΕΒ, Ἔχίθυδὶ σίοσυ, δηὰ τοῦ πυτη- 
ὈῸΡ, οἵ Ηΐβ ρϑορὶϑ.---Ἴ, ἴὼ 

Υ, 8-10 ἰβ ὁδα οὗ ἴ86 Ερίδβι]68. ἔονυ ἰΐ6 26} βυῃ- 
ἀδγ αἴϊον ΤΡ ΠΙΥ (ΟΓ 686 ον 6 27.}}. [{ Ὀγουϊαδίπιβ 
ἴο υ8 ἴΠ6 τἰραύδουβποββ οὗ θλνίηθ σου θυ οη, 1. 88 
οομϑοϊβίΐοῃ ἰοῦ ορργοββοὰ ΟἸ γι βιῖδπα, τΐῸ ἀγα ὕτον- 
ἧηρ ἴῃ αἰ δηὰ ἰοτὸ: 8, δἰγοδὰυ ἴῃ ἴπ6 σηϊβὶ οὗ 
ἀμ οἱν δ οὐοι ἰος ὑπ δπὶ τεοοζηΐϊζθ [86 ΒΟΙΥ γυὶς οὗ 
16 τἱροουδηρ88 ΟΥὗΓἹ ἀοὰ: Ὁ. ἰοῦ ἰδοτὰ ΘΟὨΒβασΘὨΙΪΥ 
Θχροοῖ, ἴῃ {16 ΟΑΥ οὗὁὨ τανοϊαϊοη, Ὡοΐ ΣΩΘΡΟΙΥ γοβὶ 
ἔτοπι παῖς ἰαῦον, Ὀυὺ κἰοΥ βοδίῖοη : 2. δϑ ἃ βογίουβ 
ΜυΓηΐηρ ἰοῦ [06 δανογβασίοθ, ὙΠῸ ἃΓῸ Ὡοὺ ἸΠΟΓΟΙΪΥ 
ἃ. ἀτγίνθῃ ΠΟῪ δἰγοδα  ἰτοτιὰ 056 ἀοῥτοθ ἴ0 δῃοίδογ 
οὗ Βοβι! ν το ἀοά, Ὀυΐ᾽ ΔΥῸ αἷβϑο, "Ὁ. ἀγαπίηρ ὑροι 
ἐποτηβοῖνοϑ φυουϊδδιίηςς ἀοβίγιοιϊο ἢ ΠΟΡ οδὴ (ΠΟΥ 
οἴδσρα {8 οα 6 σοβροὶ, θὰ 5016 } 7 οἢ ἐμαῖν ἀΐβοῦθ- 
ἀΐόποο ἰο ἰὶ, 

Υ. 1]. ΒΤΟΟΚΜΕΥΕΚ : ἸΥΠΟΘΥΟΡ 18 δΐθ ἴο βιι ον 
ίον (6 οδυδο οὗ Οοά, 80 Ἰοὴῃρ δ8 ἰΐ 18 8.}}} ἀδερίβοὰ 
δηα 888, ϊοα, ἰ8 ὙΤΟΓΌΠΥ αἷϑὸ ἴ0 τοὐοῖϊοθ τ ἰΐ, πΠΘΏ 
ἦν ὀοπηοβ ἰ0 ΠΟΏΟΥ, 

Υ. 12, ΠΈΌΒΝΕΕ: δοδὺδ ἰΒ Ὀεβὺ φ] οσβοά, δηὰ ἔπθ 

Βοπον οἵ Ηΐβ πδπὶθ υἱηάϊσαιθὰ, ἰὰ 1Π6 1 6 οἵ Οἢτὶ- 
ἐἰαηβ, ἴογο {Π|8 Δροίο [αγηϊβῃοαὰ ὈΥ Ομ διϊδηβ, 
0 τ θη οηο τουϊὰ Ὀ6 ποοσεὰ, δηὰ ἰδοὶς δίαπ οι. 
6.8 που ]ὰ Ὧο εἰγιςῖκς ἀυτῃῦ. 

γν. 11, 12. ΒΤΟΟΚΜΚΥΕΕ : ἴῃ [Π18 Βεοοη γα ἔπο 
(ΐηχβ ἀοβογνίηρ οὗἨ 4}} σομβι ἀογαίίοη : 1. [Πδὲ (16 
Αροβίῖα ἔδοϊβ Ὠϊσηβοὶέ ἱτωρο θὰ, ὄὐοη [Ὁ δυο ἃ 
ΟἸγδείδῃ σΠαροῖὶ 88 {Ππ2ὲ τῦδϑ, δ0}}} ἰὸ τηδῖκὸ οοῃείηυδὶ 
ἱπύογοθ βοῇ . δη( 2, ν»ῇηδὶὺ ἴο ἰβΒ ἐμαὶ ἢδ 868 ἔοσγ ἔτη, 
1. Το Αροβίϊθβ δηὰ Ομγίδι ἢ Ώβ6} ἢ ἸΔῪ τοδὶ δίσοββ 
ΟὨ ἐπίογοσβθουΎ γάτονῦ, ἩΠΟΙΠΟΡ ἴ 6 6 Ρουγπ 
ἴοτι οὗἨ οὖν μοῦ 8 ΒΟΥΓΓΟῪ [ὉΣ Εὐοὶ 88 ἃγὰ 81}}} 10 υ8 
[πὸ οσοκϑίοι οὗ ΒΟΙΤΟΥ, οὐ ὙΒοίμοῦ ἰδ ἰ8 ὈΘΟδΌΒ6 Ἦ6 
γοῆθοῖ ου ΒΟῊ χηυοῇ 18 ἱπνοϊνοαὰ ἰῇ ἃ πιδὴ Β ρόγβονοῦ- 
ἴῃς ἴἰο (86 ἐμὰ ἴῃ [6 τρῃς πῶγ. Οἵ οουσθο, ἰμῖοιν 
ΟΟΒβοη 8 ποῖ ἃ Κἰπὰ οἵ οοηνοηΐθηξ τηδιεοπεῖσὶις [ῸΓ 
ἰαζίποϑϑ, Ἡ ΠΙΟῺ ᾿ἰκο5 ἦο ἀο ποιμηΐς οἰδπογπίβε : Ὀὰὺὶ ἱξ 
8668 ἴπ6 δ]οβαίηρ οὗ αοά, νίϊπουϊ ἩΒοΟἢ τ σδὴ 0 
ποιϊῃίησ. 2. ΤηΘ τηαίζεῦ οὗ 86 ᾿ηὐοτοοββίο 18, {πλὶ 
αἀοά πουϊὰ Ὀτγίπς (ἰοτὰ ἴὸ ἃ ροῖΐϊμπὶ πῆοτθ Η6 οϑῇ 
οουπὶ τΠ6 πὶ ΧΌΓΓΠΥ οὗὨἨ 6 ΠΟΔΝΘΏΪΥ ΟΔἸ ηρ ἰπ 118 6Π- 
το Ἰορὶ δηάὰ Ὀτοδάι . δηὰ, ἴῸν (8 ρυΓΡοθο, ἰδὲ 
Ηδ6 πουϊὰ ρταπὶ ἰἤθμι στᾶοα ἴ0 σουδϊῃ ἕδ!ἢ] δὰ 
οὐοάϊομῦ ἴο εἶθ 6Ά}} ὑο ἰιοϊποβ8, Τῆι ΜΠ ὍὈ6 ζ0}» 
δΙΙοὰ [16 βαγυίῃρ : “1 δὰ (μἷπ6, ἴπου ἀγὶ χαΐῃο.ἢ 

Π, 

Ιπϑίγαοίίοι ἀπ Εἰχμοτγίδίίοη ἰῃ σοραγᾶ ἴο {86 Δ 1 ἢ τ πεϑη ΘΟμΒα Πα ϑοι οὗ 60]], 

Ἰ, σε. ἢ] 1-12. 

ἄοοτ (νν. !, 3), ἐκ οοῃδιτηρὰ ὃν ΓΟΙΌ ΟΕ {πότ ἐμδέ, 88 ἢθ 
Ῥ σουοαϊοά (νυ. 8.-δ), 158 186 ἐν πὸνοδι ο 
ΟΠΙΥ Σύβοῖ} 18 Βοισῖ τ ΏΘΩ [818 16 χοσηονοά, δηὰ Ν|] 

ὙΠῸ ποσοῦ, δραϊπηεκί δ᾽] οὶ πα ἰΒοτβοϊνοΒ ἰο ὍΘ ἀζοθν ἐμέ γρίγοι ἰπίο ἐδα ποίϊοῃ οὗὨ ἔπ ἀκ 

ἸαὙ 6 5511068 ͵6 κε}}} ζοσ (6 Ῥγϑβοῶιϊ σοδίσαϊ οὰ ὈΥ Δἢ ΟὈδῖσυσίινθ ΒΡΟΥ͂ΤΟΣ 
1 ἐβοῖι δἷδὸ οοσγθο ἴο ἐΐβ ἘΠ ΟΥ {80 δρροασίῃρ οἵ δα ἔὰ 

οὔ ἴ)ο Ἰωοτὰ Ῥεΐηξ οὐ 186 
δι οἵ δῖπι τε Ῥτονίοθεὶ 

οαἠὰ 
ἐνν. θ.8); 

δἰγοαὰν ἰοἱὰ βοτὰ οσϑ]γ, (89 

οἵ πϑπυξ βοσύ [86 γΠΣ ῬΟΤῸΣ οὗ [06 ΘΏΘΠΙΥ ἘΠῚ Ὅσο, ἰ6 ἐμ 6 1. ΠΔΟΣΘ ΘΧΘΟΙΥ 

1 Νον [Βιυ1]' τὸ Ὀοβθθοῦ γοῦ, Ὀτγοίθγθη, ὈΥ [δοποογηϊηρ, ὑπέρ] [86 οοταΐπρ οὗ 
ον Ἰοτὰ Ψ96808 ΟΠ γιδί, δηᾶ ὅν οὖσ [πα οὐνῇ σδϊμοσίηρ ἱοροῖθοῦ ἀπο Ηΐτη, 

2 ἀῃδλῦ γα Ὀ6 Ποῦ ΒΟΟΗ 
Ὅδ6 ὑγουθ]οα [Δ]δττηα 

᾿ αἱ ἈΚ] 7" ΒΒδκοη ἰπ ταϊπᾶ [Ἰτότα ὙΟῸΓ ταΐμ 7," ΟΣ [ΠΟΥ γ60] " 
Ἴ: ΠΟΙΪΏΘΓ ὈΥ ΒΡ᾽ ΓΙ, ΠΟΙ 

8 [ὈΥ,, διά] 8, 88 {μαῦ {86 ἄδγ οὗἨ ΟἸγὶδῦ [186 1,οτά] " 18 δὖ βαπᾶ [18 
ΠΟ ΤᾺ [Π0 ΟΏΘ, μή τι5] ἀσοοῖγο γοῦ ὈΥ͂ ΔΠΥ͂ Ι68}8 [1ῃ 8ΠΥ ΜΆΥ]: 

Υ ΜΟΤΙΩ͂, ΠΟΙ ὉΥ Ἰούίοῦ 88 ἔτοτλ 
Ργθβθηῦ ἷ 1ρι 

ἴοσς [Ὀθεϑδαβο, 
ὅτι] ἐλαὶ ἄ(αν 8δαἱΐ τοί σοπιθ, Θχοορῦ ἰῃθγθ ΘΟΙηΘ 8 ἐμ οη ΔΥΆΥ [1860 δΔροδίδδυ, 
ἡ ἀποστασία] ἢτβί, δᾶ {παῦ [[Π6, ὁ] ταδη οὗ βῖῃ" Ὀ6 ΤΕυΘΆ]0 {86 Βοη οὗ ροτγαϊτίοῃ, 

4 ὙΠΟ Ορροβϑίδ, δῃᾶὰ δχδιζοι  ῃἰπβοὶ δῦονο [δραϊηβι]}" 411 {παῦ 15 ο811|.ὰ αοἄ ΟΓΥ 
ὑμαῦ 8 τουδὶ ρροα [ΘΥ̓ΘσΥ ομθ ΟΆ1164 αοἄ οἵ 85 οδ)θοῦ οὗ τγουβὶρ]."" δοὸ {πδ΄ Π6 
88 ἀοα᾿" μι(ἰε(ἢ [δἰ το} ἄοννῃ, ὑρέίω 

ὅ [Ββμονίηρ Πἰπιβ6 1} ἐοΣᾺ}] "ἢ ταῦ ἢ6 18 
6 γοῦ ψῖϊὰ γουὺ, 1 ἰο]4 γοιι {π686 ΓϊηρΒ ἢ ΑΑπὰ ποῦ γ6 
 (μαῦ ΒΘ πιρθῦ Ὀ6 γσονϑαὶθα [πδὺ ᾿6 σϑν.7" ἴῃ ἷ8 [18 οὐνπ] "ἢ Ὁ τη6. 

ΤΑΥΒΙΟΤΥ ΟὗὨ 1] ΌΪΥ ἀοί! 8] ΓΟ ΔαῪ πτουΐς 
Ι6ΕΈ5Π688].,." ΟἿΪΥ ἢ6 ΨῈΟ ΠΟῪ ἰΙούϊος ἢ 10 " ῖ 

ἷπ 186 το }16 οὗ ἀαοᾶ, Βῃονῖηρ ΠΙΠΔ56 1 
οἷ. ἘΙΙΘΙΏΌΟΓ γα ποῦ {ἰιαῖ, τ ΏΘη 1 τῦ88 

οΥ ψ δῦ τ ΊΒΠΟΙ Δ 6ΙἘ, 
ΕῸΣ 186 

ΟΥ ἴΠ6 τὴ. 18 ΔΙΤΟΔΑΥ τοσκίηρ οὗ ἰδὺν- 
ζοί, πρὶ] 6 [ΟὨΪ]Υ ἀπ} 6, γὰῸ Ὑ1Ὲ- 

8 Βοϊάοίι ἴον [86 ῥσγϑεθηῖ,] "Ἶ 6 ἴδκϑη ουῦ οὗὨ 106 Ὑ8Υ͂ ; δῃὰ ἤδη 884}} {δαὺ ὙΥοΚοα 
0 τουρα]ϑᾶ [8}8}} θ6 σου. (Π6 Ἰδτν]6 58 οἕ6],." συ μομὶ [6 1, οτᾶ 
σΟΏδαπ6 ἸῺ [86 Βρὶγιῦ [Ὀγ681}} Ὁ οὗ 

ογὰ “6588] ᾿ 5181} 
18. τοῦτ, δηᾶα 88}8}1} ἀσβίσου ψ 1 (06 

9 Ὀπσμίηθεβ [ἃ ῥΡθϑτῖηρ]] Ἶ οΥ᾽ Ηἰΐβ οομΐηρ : ἐὐθ λίσιγ ΏΟΒΘ ΘΟΠλΪ Πρ 18 ΔΘ Γ 
ΠΞΈθοτΠῈ ἴο 

10 
δ 1Π6 ψοικίηρ οὗἩ ϑβαίδη, σι ὶ [π, ἐν] 841} 

ΝΣ τ ΟΠοΙΒ [πγοπᾶοτβ οὐ {Ἀ]56ῃοοα),᾽" δηᾶ σ1} [14 ἐν] 411 ἄθεον] θηθε8 
ὙΟΥ 8Π6 δβὶρεῃβ δηᾶ 

ἀρορι []η 688, ἀπάτῃ] οὗἩ ἀπτὶρ ΘΟ ΒΏ 658 ἴῃ ἴποῖὶ {πδῦ Ῥοτῖθῃ [[ῸὉΓ [8056 ὙΠΟ ΔΓ 
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Ροτιβ ἰηρ];᾽ Ὀδολπδο {Π6Υ τοοοϊνοᾶ [δοοορίθα]" ποῦ (Π6 Ἰογϑ οὗ [86 {ἐπ}, ὑῃδὶ 
11 ΠΥ τηϊσῃῦ 6 βανθᾶ. ἈΑμπα ἴογ 1.18 οδυβο (οα 88}8}} βουᾶ [ἀοίῃ αοἄ Ββοηά]" 

ἴμ6πὶ βίγσοηρ, 46] υβΊοη 1 ΨΌΡΕΙΙΡ οὗ ἀο]υβίοῃ, ἐνέργειαν πλάνης, τὲ {Π6Υ Βμουϊὰ 
12 Ὀ6]ονθ ἃ 110 [186 [ἈἸδθῃοοῦ, τῷ ψεύδει]; {πδ΄ ὍΠΟΥ 41} τϊρηῦ 06 ἀδπηηρα [ΠΔῪ 

06 παρα] "ἢ ψ}ὸ Ὀδ]ανοα ποὺ [86 ὑταῖῃ, Ὀαὺ μδα Ρ]Θάϑυγθ ἴῃ ̓  πητὶ Ὠ ΘΟυΒη 688. 

ΔΨ. 1.--ἰΞεευίϊείοη . “Ὑοα 8566, ἸθθΏ, ταί 16 ἰο Ὧ0 ὀχρθοοϊοᾶ, Δ Ῥγηγοᾶ [ὉΣ, Δ5 γοὺσ φοσίΐϊοιι δὲ ἐπ οοσωίηρ οὔὗὨ [86 
ἱατὰ. Βκὶ, ἴπ τοχατὰ [ο 1μαὶ οοταίτᾳ ἰϊδο] 7, ἄο.; ΟΣ Ῥοσῆδρθ {πὸ Ογθοὶς ἘΥΓΆΒΕΥΟΓΙΙ ΣΩΔΥ͂ ΣΆΙΠΟΡ 81} ονροεϊἰοα 
δεέποσ ἐρωτῶμεν ὑμᾶς ΒοΙΘ δοόό ἀπ ὀνέρμαθρα περὶ ὑμῶν οἵ οἷ. ὶ. 11." ἘΠῸ Ἰδιίίοσ ἰβ Ηΐρβοι δ ἰάρα ; Ὑτδοσοδδ 
εΌΡΟΣ δοὰ ὙΠ ΣΙΚίπδου ἔδυ : “ ϑιυιαὴ ἐδ ΟΟΣ ΒΟΡΘ δηὰ οομϑοϊδίίοι, δμέ ὈΘΟΒΌδ6 ἰξ ἐδ δθοι, ὈΥ ΘΥΟΣῪ οομπδίἀογαίξοιι ὁ08- 
Βοιίεὰ σι τ. κτοαῖ διοὲ τ ΒΣΟἢ κἰγοῦ 1ὲ 118 ομαγδοῖοσ, 1 Ὀοαᾳ οὗ γου, ἄς.᾽" --ἰ. 1..} 

2, 2.--ἰταχέως ; ἰσοταοάϊδιοὶ ; οἡ Ὀσΐπρ' ἔμ Ὁ Λοτηρίθά, Οοπιρ. Ε. ., Σῦκο χίν. 3] : χυΐ. θ.--ὦ. 1,.] 
ὯΝ 2. -[ἀπὺ τοῦ νοός ; του ἀοτοὰ 88 δῦογο, ἡ): ᾿εἰπας ἴτπὰ ΒΘΥΘΙᾺ] οὗ [86 οἱάδν τοσείουβ (ἸὙπ810, ΟὝΛΠΙΔΟΣ 

Θεποτα, ΒΒ πλλορκ), πὰ σε Ὁ Βιασῖο, Φονοῖξ, Ἢ ογάσποσιῃ, ΑἸΐοσὰά. ἘΠΙϊοοίε : ζγονε ψόομγ δοῦον πειὶπᾶ ; Ἠΐᾳροῦ» 

ΕΥ̓ 3.----κατὰ μηδένα τρόπον ; ΟΟΣΩΡ ΒΕ. Υ΄., ἴδοτω. ἰἰΐ. 3; ῬΆΣ]. 1. 8.--0.1.. 
Ψ 5. ἡἀποιοσά οἵ ἀμέρτίας 

Βῖη,, διὰ δογὴϑ οὐδὸς ΑἸαχαχι σἧδη ΒοΌΓΟΘΟ αἶνο ἀνομίας, ῬΓΟΌΔΌΪΥ δοτα 
ἰφ Υ΄ 4.---ἐπί πὶτὰ [06 δοουμαῖῖνο. ἘΠοοῖξ, ἐν. 186 ΟΡΙΒΙΡΟ ΕΣ: α 

ατνὶ οὐ Ἰ οτἀδιηνοτίἢ, δὰ σοοοηΐ Ἐπ Δ Ὁ [γα πδβίδίοσϑ Ε6: ΘΡΆΠΙΥ, απὰ 

ἔδο τοσείοσις, ασιὰ 86 οἰδοδὶ Ἐπί οσα, [{{ 16 οοηδοτηποὰ ὈΥ̓͂ διὰ ολποθ!]οὰ ὉΥ ἐδ6 τρλίοσιγ οὗ οτί [68] Θαΐῖοτα. Εὶᾳ» 
ξευϊαοῖ οτ 56 οταίία ἱϊ.---ὦ. 1.} 

1 Ψ 4.--ἰ-.ἀποδεικνύντα. ΟΟΣΏΡ. 1 ΟὐΥ. ἦν. θ. Ἠοτο, ὧν [86 Ψυϊχαῖο οείεπάεπδ, Αὐκιδίϊηο πὰ οἴθποσϑ Ὧ686 οείεπαγα. 
ἙΊοοιὶ : ετλιίδιίπρ, αἰδρίιαγίπρσ;; ΧΥ ΟΣ ὙΟΣΊΒ, 85 δῆονο.--. 1...) 

λ Υ, 8.--ἰ[εἰς τὸ ἀποκαλνφθῆναι ; ΟΟἸΏΡ. 1 ΤΉΘΒ4. ἐἰϊ. 10,-. 1.0] 
18, 6. τἰτῷ ἑαντοῦ ; 1}. 9 {{π|0 ἀϑείρτιοά (ο 1,͵π|λ--ἴποτ,, δπὰ ποῦ δοοῦοσ.-- δΐη.} Α. Κ΄, : τῷ αὑτοῦ.--ἰ. 1,.} 
10. 1..--ἰτὸ γὰρ μνστήριον Ἀ5Ὸ ἐνεργεῖται ἧς ἀνομίας. Ὑπὸ ΘΙΩΡδδἷβ οὗ τὸ μυστήριον, ΒΒ ορροβοὰ ἰο ἴδ ἀου 9 

τὰν λέ λθον οἵ νυν. ἢ, 8, ἰβ δἰγοποι ποθ ὈΥ͂ ἘΠ6 Ἰς οτάοσ.-ὦ. 1.] 
ιν 1. ὁ κατέχων ἄρτι ἕως, κιτιλ. 800 ἴΠο Ἐχοροίίοα! Νοίο 8.--ἶὐ΄. 1.] 
ἵν Ψ, 8.--Ἠᾳ.ἀἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος. ΗσδΙΘ ἀκοΐη [86 γογνοϊαίδοι,, ἃ8 Ὀσὶπα ΠΟῪ [Π6 τλαίη ἰᾶθα, 18 Ρξ ζοτοτμοδί.-- 

᾿ 6 βΒυνροτίοα ὮΥ οΥ5. [Ὡς 8 
ἴδε οτἰεἶολὶ οάὐξίοσε.---(ὖ. 1. ἰδ ἰ5 τδπίίπρ ἰπ Β. Ὁ.3 Ε.3 Ε.. 1... διὰ σηοϑὺ οὗ 186 παϊπυδβοιι]οε.--ἼΉ6 φασὶ βτοη ἀὐέεὶ ἷς Τὰ 

δ: 0.--[κατά, Οὐτν. ἘΡΏὮ. ὁ, 19; ̓ ἰϊ. 20; 
Ὥ, 9. --ἰ τέ «α«ύδονςε. Τα χοπὶξένο Βοὶ 
36 Ὁ 10.-- 6 δυϊδογίτο 5 {{8 πα τος δὲπ,1} ὑσοροηάογαϊθ ἴον 80 5 τηρὶϑ ἀπιΐγθ, ἩΒΟτΘαα ἐπ9 Ζεο. ΧΟΘ ἐν. --ἰ τῆς 

ΐ Β. Β᾽, Θ., ΤΙδοδπιδλης, ᾿Τἰδοποπάοζῇ, ΑΙἸοσὰ, γοράσποσες, Ἑμ)ιοοῖ!.--ἶν. 1..] 

οτιάοχέ, 
ἴο Βο γτεΐοστοὰ δ 10 ΤΆΣΟΣ. ᾿ϑρυωωὴς Ὡς ἴο ἔθ Ατρδοτῖο "ἢ ϑαἰιίου οὗ ἘΠΠ|ϊοοῖἑ, ἔμοσο ἰ5 ἱὰ ἴο ἴο τοοάΐηρ όγὸ δὰ 
ἰδυίατιοο οὗ ἐδ ἴοο ἔγϑηυσεΐ ἀϊ- ΟΤΟΡΑΠΟΥ͂ Ὀοξτοθη [π6 Οὐταϊ 6. δτιὰ [86 Τ͵ΑαΙ 5) αιίοι.--α. 1..] 

:ῷ Υ΄ 12.--ἰκριθῶσι. Ἀετίείοπ: “ Οὐἱ οἵ 113 ἰῃδίδσιοος Εὖ, Υ΄, χαδῖτοβ κρίνω τΞ κατακρίνω ΟἿΪΥ ἴῃ τ, ἱπο᾿ υὐϊηρ Βον. 
χνῆὶ, 209 (σ ΠΟΥ 606 δ ενί Νοῖθ Κ); 180 ΟἸΒαΓΒ Ὀοὶπς ΦΟΒΣ ἐϊὶ, 17, 18 (ἔπ166); «Δ οἷν 27; ΒοΙῶ. χὶγ. 22.) -- Εοτ πιαν, 
ἀρ] Το. ἱἰ. 16..----.1. ᾿ 

Υ. 19,.--ὸὍν 15. κίνοιι ὉΥ͂ πὸ σοδά. Α. Ὁ).3 Ἐ. Κὶ. Σ,. δὰ Βίη, α δεοιπᾶα πιαππ ; [ἐ 8 οτα ἰοὰ (ΡΓΟΌΘΔΌΙΥ ἴο οομοστη ἰξ 
ἢὃὸ τῇ ἀληθ.) ὉΥ Β. ἢ)..1} Ε. Ὁ. απὰ δίῃ. α ρνέπια απ. [δοβσσδπη Ὀσδοίκοίδ 1ξ.-ὦ, 1..] 

ἄγ, ἰμδὺ ἐμ6 οχροοίαϊίοη οἵ ἰξ τηϊροϊ ποῖ Ὀ6 ἃ ΒοῦΓΟΘ 
1, (ὕν.1,3.) Βαξ τἷο Ὀβδϑθϑοὰ γοῦ, δα. 88 οὗ ἀϊδογάοσ ἰὼ [86 ΟὨυΓΟ,".-ἰὖ, 1.1, ἴο οὈνίεἴθ ἃ] 

ἴῃ 1 Τίιεβδ, ἰν. 1; ν. 12; οὐδὸν δραϊπβὺ {6 ὈγΑΥΟΓ ΟΥ̓, τίβίακαϑ ου (παὶ δυδ᾽οοὶ ; Ὀὰὲ σοτιαἰ ΠΥ ἴῃ6 οομιΐης 
οἂ, ἱ, 1119 ὯΘ6 ΠΟῪ ἰγη8 ἴ0 ᾿ἷ8 ὈγΘΙΏΓΟη : ΟΣ {86} Βα ὯὨ0 βϑυοὶ ἱπξοσοδὶ "5 Ἦσ ἰ9 Βρϑακίηρ, δ8 ἴῃ 
ποτε οὐ 5 Ἔεβητς 0 ΠΙΝ ΘΟΤΗΒΕῚ ὑπέρ, 58 ἰπ 

4: Βοι». ἶχ. 37: ποὶ δῇ δαϊυγδίοη, 267, 88 μ] ᾿ , 
γουὺ ἀτεεὰ οὗ ἀδεὶγο ἴπδὶ ἀδὺ (980 ΖΜΙΝΟΙ,, ΟΑΥΥΙΝ, εἰ ϑησάμ ας ὐϑ Ἐγραιμφθθ ες ἐμαὶ Ἐανὰ μδ ἐδοίελα οὗ 
βιὰ οἰοτο); Ὀὺ} {π|8 156 οὗὁἨ 1Π6 ῥγθροβί ἴοη 068] περί, οαττίοϑ πὶεΐ ἐξ δὴ Ἰπδϊοδ σα οὗ 80 δἰτοπα 
5οῖ θείους ἰο ἴ)6 Νον Τοβίδιωθπι  Ωὔνκμανν, ἴοο ] ἰπίθγθτε οἷν μὰ 86 με ρεὺ ὅπ Εἰδ, τοδῦ θα ἰπ τὰ ἰε ΤΟΥ 

κεθδείε!!σ τ ὧν δ ὑπέονοε Υ͂ τλο οοπιίηφ ἰζονπατε ἔδαυμᾷ, ὃς ΠΣ αν ΤῊΣ άσις γῆ, ο πῶς Τὸ Δ τκτα, 
ιν ἸΠΟΒΡΘΥΓΟΚΊΤΗ: οη δολαὶ οΓ; [06 ἔογπιος δα] -- ὦ.1,} τς" 

ἘΧΕΟΈΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, ἵηρ᾽ : δ΄ δ (βουρὶ) 86 Ὕ6ΓΘ Ἐξ οἴῃ, ἴῃ ΒΟμΟΡ οὗἁὨ ἴδδὲ 



129 ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΝ ΤΗΕΒΒΒΑΓΟΝΙΑΝΗ͂. 

ν. 8, οἵ 6 οομΐηρ οὗὨ (86 Ἰοτὰ ἴο ᾿υάρτηρηὶ (ςἢ. ἱ. 
ἢ, 8), δῃὰ [Π0 Ββοίτπς ὑΡ οὗἩὨ 6 Κίηράοῃ ; γπ|}} 
Ολνιχ  Αἀνοηῦ ἢ6 σΟὨΠΘΟΙδ ὈΥ̓͂ Τη68Π8 ΟἵἁἨ ΟὯ6 δτίϊοϊα 
ΟΥ̓ ψαϊπογίπρ ἰοροῖθοῦ ΔΎΓΑΥ (0Ρ πριοατάς, ἴ,ὉΝΕ»- 
ΜΑΝΝῚ" ὕἀηἴο Ηΐπι: ἰΠ6 ὕνο ἰορθίθον ἴογπλ ΟΠ6 
δνθηῖ, {π6 ἔγϑῦ δορί] οἰϊηρ; ᾿(8617 ἴῃ [Π6 βθοοῦῆα, ΕῸΡ 
ἐπα τορίο, 1 Τ1658. ἵν, 17 ΤΏΔΥῪ Ὀ6 Θομῃραγοά : ἴον [Π6 
ποτὰ κονΐβο, 'Μαι, χσχῖν. 81 ((ἢρ νογὺ; [86 δυὺ- 
Βἰδηύδνο 8 υδοὰ ἴη φῦ. χ, 26 οὗὁὨ δβϑθῃ}} 68 [ῸΓ 
Ὠϊνίηθ βογνυῖοθλ ἸΤῈῸ ᾿πωροτί οὗὨ [1:0 Θπίγοϑὶυ 18 ὁχ- 
Ῥγοββοὰ ἱῃ {Π6 ἔογιῃ οὗ ἃ ρύγροβο; εἰς τό, 88 ἰη 1 
ΤΏ688. ἰϊ. 12. 1. 10. ἴμαϊξ γὃ βῃου]ὰ ποὶ Ὀθ 
αὐἱοϊεῖν βμαῖκθι ; ταχέως ἀο68 ποῖ δΒίδπα ΠΟΓΟ, 88 
ἦπ Ομ], 1. δ, ἰῃ ορροβίἝοη [0 ἃ ργονίουβ Ὀϑίίοσ οοῦ- 
ἀἰύοῃ : ποῦ ἀοθδ ἐδ πδϑδῃ, 88 ΟἿ βηαῦθΕΝ ΒΌΡΡΟΒΘΒ, 
Δλὸ ἕξοοῦ αὕίενγ πῖν ὀσλογίαίἑοπδ ἰο γοι; Ὁυῖ (0ὲ 
Ὕειτε, ΓΌΝΕΜΑΝΝ): 80 ϑοῦθ αϑ αῊΨ οπ6 (εἶϊ8 ψοῖ, 
δοπιείλίπσ οὗ ἰλαΐξ δογί, γογίλιο δ. Σαλευδῆναι, 
ΤΩΟΓΕΟΥ͂ΘΓ, 8 ἴῃ6 ὀχργβϑίοη ἴῃδὲ ἀδηοίθβ {86 ον]; 
οὗ ἴ)6 868: ἴπθῃ ριγαϊνοίγ, ἰοῸ δχοὶΐθ δὲ ὈΡΓΟΔΡ 
(Αςἰβ χυὶ, 18); οοπποοίοἀ πῃ ἀπό ἰξ μ88 8 ῥσορ- 
μαηΐ ἔονοθ (ΠΠΚ καταργεῖσϑθαι ἀπό, Ἄομῃ, νυἱῖ, 2 
ΘΟΙΏΡ. αἷἰδο Βομ). ἰχ. ὃ δῃὰ 2 7688. ἷ. 9): δλαζενι 
απα ἐλεγεῦν γίνε ὕγοτι [Ὃ ΟΒΡΒΜΟΕΤΗ : ἀγέζιοα 
οἵ 7γοη} ἰἄσονη οὐυὐ οὗ γοὺῦ τέαδοπ; ᾧ ἴον [δαὶ 
ἦβ {π6 τηοδηΐηρ οὗ ἴΠ6 πο, 85 ἴῃ 1 ον. χὶν. 14, 19; 
Βοιῃ. χίν. ὅ; ποὶ δερίοπίία ((ΚΟΤΙΌΒ), »εγεωαδὶο; 
{παι ψοΓα γνώμη, ΟΥ ΒοΙη6 δβιιοἢ ποτὰ. ΑσοογαϊηΡ]γ : 
Ἡοὶὰ (ἴκβὲ 6 σαϊϊοῃαὶ, βοῦον ὑἱπουρδιυ]ηθ 88, στ ἢ 18 
τοαιϊνοὰ [ὉΓ γοῦν ροδοοῦίι! ἰγ8], δπὰ ἰῃ6 ἄυθ Ῥοὺ- 
ἕοστηδποα οὗ γόους δἰ ν ἰδεῖς, Αἰδομθὰ ἰο ἰδία, 8ο- 
οογαϊηρ ἴο {πὸ Ὀαβὲ δι που 168, ὈΓ μηδέ ([Π6 τηδηυ- 
δουρίβ, ἱπάθοά, υαῦῪ Ἔχοθθαϊη ιν ἰῃ ἴδΠ|6 6886 οὗ δυςἢ 
Ῥδγι 6168), ἰ8 ϑροεῖσϑαι, Ἡιΐοῖ,, δραΐη, 8 ποὺ 5 ΠΡΙΥ͂ 
ΒΥΠΟΠΥΤΙΩΟΊΒ τ} σαλευδ. ((Πδὺ του 6 ᾿πρ] 16 ἴῃ 
μήτε), Ὀιιϊδ ἀβοθηβῖνο ; ϑροεῖν βρη 68 ἐο εγν αἰουά͵ 
φηαζο α ποίΐδο, ἀπὰ ἰἤθὴ Ἰαΐοσ, ἰο ζγρλέεπ ὃν μργοαν 
(αι. χχίν. 8). ΖΜΊΧΟΣΙ : (0 οοπ͵οινά ; 
Βεχαξιῖ, : ̓πουεαπιϊπὶ, γιεπΐδ; ἔμ ἐπὶ, αδέεοίιε ; 
δοοουαΐηρ ἰοὸ ΗΟΕΜΑΝΝ, ϑροεῖσϑαι 4160 διιουϊὰ εἰ ΖΏΪΥ 
ΤΏΘΓΟΙΥ͂ ἐο ὅθ αἰδοοπιροδοά ; Ὀυξ ἱποῃ [ῃ9 οἰ πιᾶΣ 
σου Ὀ6 ἀοοίγογοεα, Τ)δῖ 8 ῬϑηΐἊς οου]Ἱὰ ποὶ ὁσοὺῦ 
διηοηρθὶ ἴΠ6 ΤΙ ΘΒ] ΟὨΐλη8, ἰδ που!ὰ Ὀ6 ἰ00 τηυοἢ ἰ0 
ϑϑοῦῖ, θη ἃ οὐἶδὶβ ἐΠδὺ 18 Ἰοηχοα ἴον, ψΒθ ἰδ ἰ8 
ΟἿΘ οὗ 80 ρτιοδὺ δῃὰ ΒΟΙΥ ἃ βογῖ, δῃὰ 80 βου οΌ ἷ Ὺ 
ΒΘΆΓΟΙΘΒ [Π6 Ὠραγῦ, ὁ8ἢ δι ΓΚ 6 ἃ ΠΠΟΠΙΘΏΪΔΓΥ ἰοΙΤῸΣ - ἢ 
ἩΠΘΓΘΔΒ ἴῃ σαλευϑ. νὸ [πἰηἰκς οἰ ΘΒγ οὗὨ Ὀοΐηρ ἱτονῃ 
ἔτοπῃ [Π6 ἰγδοῖς ὉΥ̓͂ Δὴ ΟΥΘΙΡΟΝ ΡΠ ΠΟΡΘ ΠΙΞ 
ΝοίίποΣ Ὁν βρὲτϊ, ἄς. ὉΥ (18 (6 Αροϑιΐθ ἰη- 
(6 η 49 ἃ βρ᾽ γἰΐυδὶ βυρροβίίοη, Ῥγοϊθῃ ἀοὰ ῥγοάϊοϊίοῃ, 
αἰΐογαηοθ Οὗ ἃ ρυορ δῖ, οοηρ. 1 Τἤοθα. ν. 20: 86- 
ΒΌΪΉ6 ποῦ ὈγορΠοϑυΐησθ, Ὀυϊ ῥγονθ ἐμοπὶ, ἩΒΘΙΠΟΡ 
ΟΙΓῸΡ 8. ποῖ ἱπίοσταίηρὶοα, [10 8 ἃ τηϊδίακο ἰο πηάογ- 
Βιἰδηαὰ ΓΠΟΓΘΌΥ ἃ ἴδ]86 ἱπίογργοίδου οὗ ΟἹὰ Τοβιδηγθηὶ 
ῬΙΌΡΒΟΘΟΥ, ο0Γ-ὙΠΙΟΣ 15. 80}}} τοῦθ δοϑυγά---ἀο᾽ υδἷνο 
Βρ γί [1.8] Δρραυ 018... ὉΨν Ἰσοχὰ ποχ ὮΡν 16» 
ἴοχ δΝ. ὍΥ 8: ΤῊΞΟΒΟΒΕΊ, ἀβοτιῦβ, ἸΣΊΕΤΕΙΝ, 
δε Ὕγεττε, μυὔνεμανν [ΠΑΥΊΌΒΟΝ, Ζύευέδίογι, ἘΠι1,1- 

9 [(ΤΠοζο ἴθ ΠΟΙ ΠΟΥ ατσαν ΤΟΣ τ (λίπ οὧου ἐπ Ρο 7) 
ἴπ ἐδ ς ἐπέ, ὙἘ1ΟΣ ΕἸΤΡΙΥ ὁτρδελα ποθ Ῥοΐπέ ἰο Ὀ6 τοδομοᾶ-- 
Ἰοείπρ ἐΐ5 ἰᾶθα οὗ ΒΥ ΡΕΓΡΌΕΙ ΟΣ, ἐπι μα΄ οὗὨ δρργοχίχαδίζουι ἴὸ 
ΕἾ Ἰυχίαροκίϊιοι ᾽ (ἘΣΣΙ οοττ). ὙΕΈΒΕΤΕΙ δηὰ ὙΥΙΣΙΚΙΝΒΟΧ : 
“ἰο γπεεὶ 1{ἴπὴ|."".-ὅὕὅ. 1,.} 

ἱ [Κευϊξίοπ: “1μ6 ποασοδέ δρρτοδοῖ ἐμαὶ οτὺ ἰᾶϊοτῃ 
ΒΙΙΟΝΒ ἴβ, ΠῚ ἯΓΘ ΒΡΘΆΪ οὗ ἃ τῆδσι Ὀαΐηρ ἀγένεπ οὐ φῇ ἃὶς 
ππἰπὰᾶ."...2.1,.} 

Ζ δ ἐδο Τπϑεδοϊοπίατια ΤΟ ΣῸ ἱηὰἀ ποοᾶ (ο Ὀοϊέονο ἐπδὲ τμὸ 
ἄδν οὗ ὑ8ο 1,οτὰ δὰ γεαὶϊϊν οοπα 6 ([1}6 ῬΓΌΡΘΣ ἴοσοο οὗ ἐνέστη- 
κεν), 6 ποιὰ Ὁ0 ἃ οἶσεπξ ρτουπὰ οὗ αἴδστα ἴῃ [}}6 Δ“ 
τορΐ αἰ πσὸ πὶ (Ποὶς οα86 οὗἨ ἐδ Ῥχοσζηΐῖβα ἐπὶ 1 ΤΏ. ἐν. 
1. ῬῸΣ ἃ ΟΘΑΥΘΩΔ ἀϑοθβοίοη οὗ νυ. 1, 2 ἐΐ9 Σϑαῦδσ ἰβ στο - 

ταετοὰ ἴο ΤΩ Ζοοίισες ὁπ ἰλε ΤΑξεξαϊοπίαηξ, ῬΡ. 491-504.--- 

Ο011] πουϊὰ τοΐοσ ὡς δὲ ἡμῶν ἴο ἴΠ6 ἵπο ῥγϑοδάϊῃς 
ΤΩΘΠΌΕΓΒ, 88 ἷπ ν. 1ὅ ἴΠ6 Αροβι!ο᾽ 8 πογὰ δηὰ ερίδβε δ 
βίαπὰ ἰοροίδοῦ: δῃηὰ ἴπθὴ βοῖηθ βδῃουϊἃὰ αν σαγτϊοὰ 
τουπὰ 8 ῥγοϊθῃβα ογᾺ] υἱΐογδηοο ΟΥ̓ ὨΪΒ, ΟἴποσΒ Ἔτθῃ 
ἃ ΒΡυγίουβ Ἰοΐΐοσ, Βαϊ ν. 1ὅ οδημποὶ ἀοίθγτηΐηθ [ῸΓ υ, 
2: δῃᾶ, γοδαϊηρ μήτε ἰΠγοα ἰἰταοβ (186 ουϊάθησα ἴὸ δ 
[86 νδγίουβ γεδα ἢ ρΡΒ 18 νΘΓῪ ῥγθοδτίουβ δῃὰ ὑηθασα3), 
Μ6 τηυδὲ 1306 ἴπγδθ Τρ 618 88 οοδιαϊιιδίο, 
δῃἃ ποὺ ἴδακθ ΝΟ οὗ ἔπη ἴῃ ΟἶοΒ6Ρ Θοηποοίίοῃ π ἢ 
Θαοἢ Οἵμογ. ἴπηϊεδβα, ἐμογοίοσο, ὡς δ ἡμῶν ἰΒ ἰο ὉΘ 
οΟΠΗ͂ποα ἰο ἴῃ6 ᾿δϑὺ ΣΤ ΘΓ ΤΏ ΤΟΥ, ἰδ τυδὲ Ὀ6 ΓΟ» 
ἔοντγοὰ αἷβο ἴο [6 ἔτβί [80 Εβαβμυβ, ΒΕΙΟΗΕ, ΒΑΕΝΕΒ, 
ΈΒΒΤΕΒ δηὰ ἸΊΣΚΙΝΒΟΝ.--π΄ἶὐ, 1.]. Βυϊ ἰδπαὲ ἰβ ποὲ 
ῬΟΒΒΙΌ]6, βἴησθ ἃ ργορ ιοῖϊς δρροᾶγδηοο οουἹὰ ποῖ ὉΘ 
ἱηνρηϊοαὰ ἴον ἴῃ Αροβὶὶθ ἴκ ἃ ποσὰ οὗ ἃ Ἰοίίζοσ, 
Ὗ 6 Ἰπογοίοτο δά μθγὸ ἴο ΟἨΒΥΒΟΞΤΟΜ, ΤΗΕΟΡΗΥ ΔΟΙ, 
Ζπικοι,, Οαανν, ἘπΑν, ΗΌΡΜΑΝΝ, ἴῃ ποῖ τορβαγὰ- 
ἴῃς λόγον ΔΒ ἃ ποτὰ παν κοῦ ἀγουπμὰ 848 δροβίοϊϊο, Ὀυὲ 
ἴῃ υπαοτβίδηαϊηρ ἰδ, αἱοηρβίαο οὔ πρεύματος, οὗ ἃ 
διδαχή ἴῃαὲ τοδϑοηθὰ πίιϊποῦαὶ ῥσγορῃοῖίς σαρίυγο, 
ταῦ." ΡΟΣ Ρ8 τΠῚῚ ὉγΟΟΙβ ἔγοιῃ σε ρίυτο . σοΡ. 1 
Οον. χὶν. 26. ΟἨΒΥΒΟΒΤΟΜ : πιϑανολογία. ΤΏοτΓΕ ἰθ 
ὯῸ Οσδοδβίοῃ ἰὸ (μϊπηὶς οὗὨἨ δ σδἱουϊαοη οὗἨ ἢ δηὶο} 8 
πΘΟΚΒ οἵ τα. ΤῈ ἰαδὺ τηοηθοῦ, Πμδγ, βγϑὶ 
ΦπΒΟΜΕ, βοὴ ΚΕΕΧΝ, ἨΙΓΟΕΝΤΕΙΡ [ΠΆΜΜΟΧΡ, ἮΝ ΕΒ- 
ΒΤΕΒ δὰ Ἧ.ἼΚΙΚΒΟΝ] αὐ οἰπογβ, του οχρ αΐπ ἴὸ 
186 οἴεοι παῖ ἴΠ6 ΑΡοβί]θ 8 βρϑδιεῖηρ ΤΏΘΓΕΙΥ οἵ ἃ 
τοἰδιηἰοτρσοίδ οῃ οὐ 18 ΕἸγβ Ερίβι]Ὲ : Β6 ποῖ ἀϊΐδ- 
ἰυτυοα ὈΥ Ἰοιΐον, δ ἰδ τὸ "δὰ ἱπυρῆῦ βο. Βαΐ ἴῃ 
ὑπαὶ ςαδο δι᾽ ἐπιστολῇς πουϊὰ ποὶ βΒίαπὰ τίΐπους {6 
ατίϊοϊο ς 1 Οογ, ν. 9, 11 δῃὰ 2 Οογ. υἱῖ. 8 ββον ἴῃς 
βίγ]6 'η ὙΠΟ ΒΘ ΔρΡΡΘ818 ἴ0 8ὴ θδγ δῦ ορὶβὶ]θ ἔγοτῃ 
υἷθ Ιαπὰ, ΤΠ ὕὍπὑῸ ΠΟΙ ΘΓΒ, προῦμα ἀπ λόγος, ἀ6- 
ποίδ πηθδη8 οὗ βοἀυοίίοη ὑπαὶ παὰ δοίυ δ! Υ οσσυττοὰ, 
δηὰ Παα οοτηθ, ἱπάδοά, ἴγοιῃ ρϑορὶα ἴῃ ΤὨοββδι οηΐολ, 
(ποιΐηρ 80 88 ἰῃ Οοτίμίι, ἐοτγοῖρτι ἱπιγαάογθ) : 
186. βδππὸ {Π]ηρ' τησδὺ Ἰιο]ὰ ροοά 4180 οὗ «ἃ Ἰοεΐον, ὑδαΐ, 
ΨῈΒ [(Ὁ]96}} αἰἰϊυϊοὰ ἴο δα ; Ῥϑὺὶ] ψουϊὰ ποῖ οὗ 
ἈΠ 86]}Γ μάνα ἰπουρης οὐ βροακίηρ οὗ ἱξ [ἀραϊπεὶ 
ΦΟΤΕΤΤΊ]; (ἢ. ἢΠ, 17 αἷϑο οαπῃοΐ Ὁ6 Ὡδίυγα!]  6σ- 
ὈΪαἰηοα οἰμογπῖβθ ἐπ 88 ἃ Ῥγθοδυϊοη δραϊηδὲ 8 
Γορδίου οὗὨ [Π|6 [ὈΥροῦυ. [Ιζ 18 88 βυγρτίβιῃρ ἔπδὶ 
8.6} 8ἃ πίη Οσουγγοα αὖ ἐπαὺ ἰἶπι6, 88 πὶ Ῥαυὶ 
ΒΘ οὗ ᾿ἴ0 80ο φϑῆῖν. Ησα {Π1ηΚ8 ταὶ (Π6 ἔογροῦ 
Ὠρρὰ δεαῦθ δὰ ὯῸ δου] ἀφαίψζῃ ; 86 ἸΏΘΓΟΙΥ πβ θα, 
ΟΡ ΔΡ68, ΜΠ δροβίοϊ!ς δυυ ποσὶν ἰὸ ἀρὶαῖα [86 86- 
σΌΓΘ, δηἀ σΟΥ 8 γοϊοστηδίίοη. 80} ἃ μὲα ὕγαιια ἰ5 
ὨΟΏ6 (6 165958 ὕγαιδ. [Ὁ 18 ῬοβϑίὈ]6, Ὠόπονοσ, τμδὲ 
(16 Ἰοίοῦ ᾿ὰϑ Ἡτὶ [ΓΘ ΔΠΟΠΥΤΩΟΟΒΙΥ͂, δηἃ τήοΓΟΙ 
ΒΏΟΤΩ δσουηὰ 88 Ῥαυ]πο. ΟἰδογΝΪθο, ἰὑ 18 ΡΓΟΌΘΌΙΟ, 
Ῥαυὶ που]ὰ ερϑαῖϊς πηογο ΒΠΑΓΡΙΪΥ. 

ΤῊα προτὶ οὗὁἨ (͵8 ἀδοορινο ῥγοίθηοθ ΜΔ: 85 
ῖμαϊ ἴπ6 ἄν οὗ ἴδο Σιοχὰ ἐξ ρυϑβϑηῖ [ϑο Α::.- 
ἙΟΕΆΡ. Ε ΜΜΙΟΟΤΤ; ἐδ ποιὸ ΘΟΉϊ6.---ὦ. 1.1. ὡς Ὀοΐογοα 
ὅτι ΟΧΡΤΟΒΘΩ8 Ἡΐπαὶ 8 ΒΌΡΡΟΒΟα : 2. (ογ, χὶ, 9]- 
ὝΊΧΕΚ, ὃ θ6ὅ. 9; ἐνέστηκεν ἀοῃηοίθ8 ἃ βίδῃαϊηρ δὲ 
[6 ἄοογ, ᾿πητηραϊαίθ ργοβοηςο (οι, Υἱϊῖ, 88 . 1 (ον. 
ἢ, 22. Ἃ], ἱ, 4. ΤῊΘ οτωρ δίς ροβιιοη οὐὗἩἨ ἴπ6 
νοῦ ἴῃ ἴτομῦ ΒΟΥ, ἰἢδὲ (86 ΑΡροβϑίϊα ἀοθ8 ποῖ 'π- 
ἰ6ηἀ ρσοπογα ῦ ἰο Ρυΐ ΤᾺΓ ΔΎΔΥ (ἢ ἜΧΡΘΟΪΔΈΟΣ οὗ 
(16 Ἰαβὺ ἀΔΥ͂ : Ἧα6 δ΄ ΤΏΘΓΟΙΥ ποῖ ἰο Ἰοὺ Οὐγβοῖνοβ 8 
Βυγρηγίδοα ΟΥ̓ [86 ΟἿ: “Πεγ8 ἐξ ἐδ ποῦ 1 ῬΓΤΟΌΔΟΌΪΥ 
186 Ττοβἢ οὐὐγοακ οὗ βἰ Πρτ ]ΑΥΪΥ σἱοϊουξ ρουβο ἸΌΒΑ 
νᾶ οχρἰαἰποὰ ἴῃ ΤἼΘββαϊοπίοα ἴο ἐμ οδδοΐ: 27εγο ἐς 
ἐδλὲ δεσὶππίηρ ὁ ἐλο ἰαδὲ ἄαν. 

2. (ὕν. 8-8.) ζϑξ: Ὡο ομϑ ἀδθοείνθ γοῦὺ ἐπ 
ΔῺΥ ἴσαν ; Ὀ6 ποὶ ἀεἰυάεοά (ΕΡΒ. ν. 6); ἰᾷ ποῦς οὗἁ 
ἴΠο086 ἴπγοθ βροοϊβοα τταγϑῦ ΟΥ, ἰἢ ΠΟ ΟἾΟΣ πα 
Βοῖῃ νἱοῪΒ ἃ. ροββίθ]α: αὖ 1 ΤΏρϑα. τ. 8 δὲ δὰ 
ἀοβοσί θὰ (86 ἀδοορίϊοη οὗ 8 σΆΓ 688 ἀγοπβίηοσβ, διὰ 
ΠΟῊ 86 Ῥοϊΐηίβ ἤἢ0 ἔμ ορροδίῦθ Βῃδῖθ, ἩΒΘΏ ἃ Οὐτι- 
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κἰοηουβ γτἱκίϊδηςσα 6 ρογνογίοα ἰηΐο δὴ ὉΠΎΠΟΪΘ- 
δοῖῃδ δχοϊἰοηθμΐῦ, Ὑ σὰ 8. 16 ᾿ἸΚΘΙΥ, ἱῃ ΘΟΏ86- 
θεποδ οὗἨ {Π6 ὀχρόϑυγὸ ἰδ 0ῸὉ]]ΟὙ͵8, ἰὼ ἐπγθαῖθα 
δὐιἃ .56}7 πὶ δ το, Αραϊηδὺ (μϊ8 ἀφ] βίο, 
43 δραϊηδὶ ΘΥ̓ΘΟΙΥ ΟΠ ΘΓ, ΤΠΘΥ͂ ἃΓῸ ἴ0 Ὧ6 Οἡ {πεῖν συλγά, 
«-Βοολαβθ, Β6 ἐπ8 οΘοηβγπιθ (16 ἐμέο τ ΤΟ 
Ῥτοίαϑὶδ πὰ ἐάν Π88 Ὡ0 δροάοκίβ, 88 οὔνθῃ ὨΔΡΡΘΠ8Β 
πιὰ ῬΔῸ]; 8ὸ οι, ἰΐ, 17, δοοογάϊηρ ἴο ἰδ6 Ὀδβι 
τεδάϊηρ, [6 ἰοϑὶ βἰρῃν οὗ ἰδ ἱπ ἴῃ οουγϑο οὗ ἰῃθ Ἰοπς 
ἀεϑοτίριίοπ ; δοιηοίμηθδ 4180 (Εοηι. ἰχ. 22) (Πθγθ 1168 
ἰα (86 61} 0518 4 ςογίαἰ πη γόϑοῦνο οὗ Ἰυάστηοης, Ηδργο 
(δὲ ΤΟΥ ΟὐνίουΒ δυρρίοπιθης 18 οὐ μὴ πάρεσται ἡ 
ἡμέρα, οὐ οὐ δύναται ἐλϑεῖν ὁ κύριος, οὐ ΒοΙη6 Βυοἢ 
ἐχργοβείου, [ὈΥΈΒΒΤΕΒ δὰ ὮΙΙΚΙΝΒΟΝ : “ ΤῈ6 
Οπιϊϑθίοη Ατ565 ἔγοτα 116 ἔδοὶ [μδὺ 86 18 σοιιϊηαϊπρ' 
ἴδεπι οἵ δοτηιηπ δι 8 ὈΓΘΥ ΟΊΒΙΥ Τηδθ ΘΟΠΟΘΘΓΏ- 
ἴησ ὑπὸ ζαἴαγο δυθηίβ, πὰ τ ]8)08 (ο ΕΣ (ποὶν αἰΐθῃ- 
ὕοη ὑροη ἐπδὲ τος γεδέ ργοοοὰθ ἐπΠ6 οἴμοθρ, [ 
1ΠΑῪ αἷϑ80ὺ Ὀ6 τοραζα θα 88 τἰδίοσϊ δὶ, βρρ]]οα ἴῃ {116 
ροβι θ᾿ αἰοίδίίου ΟΥ̓ ἃ 80] 6 ραῦδθ, ἃ ροβίυγο, δηὰ 
(δο εἰρηϊδοληῖ δηὰ διηρμαῖίο ἀοἸ ΨΟΓῪ οὗ 1Π6 τογὰ8 
ἐὰν... πρῶτον͵, ΟΥ 88 βυρσροδίίηρ (Π6 δβοηπηοηΐ, 7 
αἿι ΔΟΥΤᾺῚ (0 λαῦθ ἐξ ἰο δβαὺ ἴὰ π|}} ποὶ οὐτηθ ὈσἔοτΘ : 
δηὰ 60 ΒΕΝΟΚΙ,, αδείἑποξ υεγὺϊα φυώ πον ἔδομεν 
αιιγοί αἀγπαίοΡ αὐυόπζια Οἰιγιδι.." -τῷθ. 1.1] ΑἸ ο- 
δεῖδεῦ ππϑ0 Δ 0]6 18 ΔΏΥ ἱπουρδὶ οὗὨ [16 οΔἰ}}-οσπια]α, 
ἀ5 ἘΝ, εογέϊεδέγεο [5ΤῸᾺ8], Ὀοδίάο8 [μδὺ τιΐἷ8 αἷδὸ 
προρὰς ΟΥρΙδηδιϊΟἢ 89 δὴ 6]]}0818.---  χοορὲ ΘΣΧΘ 
οὐπὴθ [6 δροκίδδν δυβὶ (ἀποστασία, Ἰαΐον ατοοὶς 
ἴον ἴΠ6 οἰάδν ἀπόστασις) ; {Π18 18 ΘἸΤΟΠΘΟΌΒΙΥ ρΡΡ] Θὰ 
Ὁγ ΟμκΥυβόϑτομ, ΤΉΞΟΡΟΒΕΥ, ΤΉΕΒΟΡΗΥΑΟΊ, Αὐαῦϑ8- 
ἯΧΕ, ἰο Απιο γί, δ ᾿ἔ ἰὰ ταοδηὶ δ ΔΡροβίδϑΥ ἱῃ ΟΠ6 
ἱπαϊτίάυδὶ, πῆογθδ (ῃ6 ὑπὸ σογὺ8 βυβῆῖοθ (0 ἀϊδιϊη- 
ξαϊδὶ) εἶδο ἴΠ6 ἔνγο δυ ]θοὶβ. ἼῸΣ γαὺ 8 Ὁ ἴο Ὀ6 υη- 
ἀετϑίοοὰ ΡΟ] εἰ 66 ΕΠ οὐ Βοταϊ-Ῥ 1 Δ}}γΥ, Ὀυΐϊ Δοοογαϊην 
0 υπΐνογεαὶ! ὈΪ 1164] ὑδβαρὸ ἰξ ἀδιοίθβ δροδβίαβυ ἴγου 
6 ἰδ οὐ ἔγοα Οοά [Αςῖϑ χχὶ. 31. Οοπιρ. 1 Τίηι. 
ἶν. 1; δορὶ, δεν. χχίχ, 83.--.0.1.}]. ΒΌΥΜΑΝΝ, οον- 
Τρ : οἷ. ἱ, πανίηρ σοπιπμοηἀοᾶ τῃοὶν δἰθδα βίη θϑβ 
ἴὰ [06 (ἢ, (ἢ 6 ΔΡΟΒΙΆΒΥ σὴ ΟἿἿΥ Ὀ6 ΟΠ6 ἴγοια [6 
(Δ ἰὰ Ομ τίβὲ - δηὰ τ}}8 ἰβ δοιζηοπ)αροὰ δἷβὸ ὉΥ͂ 
σλυτικ. Ιράἀδοά, 1Π6 δτίιὶοῖθ ἀδποῖοβ ἐζαι ΒΡΟΒίαΘΥ 
Κῦσπῃ ἰο ἔπ Τ᾽ ΟΒ58] οἶδ Β ὈΥ Οτὰ] ἱποιγαοίΐοη ἔγομι 
[ὃ ῥγοριιοία : δοπιρ. ἤδη. υἱϊῖ, 28: χὶ, 830: τ86 

ἰσ ροβίδϑυ ἴγτοϊῃ ἰῃ6 ἔδῃ, ΤΏθπ ἰῃ ἀνομία 
οἵ τ, 1 πὸ πὰ δὴ ἱπιϊπιδίοη οἵ ἴθ ἔυγίθον τοβοϊς, 
(δδὲ [6 γευοῖο ἔγομι αοὰ 16δἀ5 ἰο (6 τοὐοοιίου οὗ 4}} 
Γλνῖπο ογάοσ. ΑἸγοδαὰγ ἰῃ {Π086 ἐΐπη68 οὗἨ ὠἔγοϑῇ ζαὶ (ἢ 
8 (υἷ8 Τοτοϑύθθ δηὰ ἰοτγοϊοϊὰ ὈΥ Ῥαυ]. --Αἰὰ ἴ.9 
Ἰλη οὗ Βίη Ὅδ6 χονϑαϊϑὰ; ἐγ ρὨυ] οοπῃίογρατὶ 
ἰο (86 τενοϊδιίΐοη τοῖα δον (οὶ. ἱ, 7); τπῆθα (Π6Γ6 
Β.ἃ ἀἰϑοϊοθυγε οὐ ἐμαὶ τοὶ ἰ8 πιαϊυτί σ᾽ 89 1116 πῖοϊς- 
εὐ οοηδυϊηπιαύίοη ΟὗὨ [6 6ν]] ῥτίποΐρ]6 ἴῃ Ὠυτηδηὶον 
--οἵ (ὰὶ πιο δὲ ργοβοης ἰ8 βὲ}}} μυστήριον, τῇ 
οὐπηϊοτραγὶ οὗὨἨ [6 ΠΟΔΥΘΏΪΥ͂ ἀμ 7), Ὀαΐ 8}}4}} οῃς Αγ 
δατα [8 ία (ν. 9). απ Ὁ βίη, ἀραῖῃ 
πῖρι ἰο αγιΐοῖθ, ἔἰιὸ ὁη6 δἰγοδὰν Καότῃ [0 ἰῃ6πὶ: 
ΡΙΝΌΪγ ἃ δἰηρῖθ ῬΟΓΒΟΠΑΙΝΥ ; ἰῥ ΖΙΝΘΙΙ δου Βοπι8 
οἵ (}6 ἀποίθη!ϊ δ δσρίδίηβ ἰζ ου]]δοι νον, 88 {{ ἰξ βιοοὰ 
ἴοε Εἰ ρεναϊέξ, ἴοτο 8 ὩῸ πασταπῦ ἴον (818 ἴῃ [Π9 
ὐΐεχί, ΤΠο οοτηρ οὺθ ορροβὶῖθ ἴο ΟἸγἶϑὲ '8 ποὶ 
Βρίτίξαα] ἐοηἀΘὩΟΥ̓͂, ὈὰΣ ἃ ΡογΒΟῦ, Νον ἰβ8 Βο οδ θὰ 
ῬΒΟΤΕΙ͂Υ͂ ἁμαρτωλός, Ὀὰὲ (6 Μδηὴ οὗ ϑίη, ἴῃ οοηῃίγαθὶ 
ἘΠῚ δοθυβ, (0 Μδπ οὗ οὐδάΐθποθ 80 ἴο βρϑαῖ, (80 
ἰβοιγηδίο δίῃ, μπορεῖ (06 δηϊγο πδίασθ οὐ δἰῃ ἷβ 
οοποεπίταίο, ἱῃοογροτγδίθα, σατο παῦθ8 . [υϑὺ 88 πθδὶ 
[οϊοτα τηατῖκα [6 Ορροδίίθ ροὶδ ἴο θη. 1, ΤΉΘΓΟ 
[Δ ἀδεῖγα σδτωθ ἀρ, Ὀδπὺ 68[}}} ἴῃ οὐ Δ᾽ δὶι ἔοστῃ, ἰο τιθῇ 
ἰο Ὀ6 ἰδοῖν ὁπ ἀοὰ : πϑαὶ {Π6ΓΘ ὙΠ1} ΘΓ 6 
ἔα] τἰρεσβὰ, Τῶι 5 85 πδίιγο ἀθβοσ δὰ : δηὰ ἴῃ 

οοηποοίοῃ πϊ ἐπαὶ ἢἷβ ὅη4] ἀθδϑίίηυ : 1:9 βοσ οὗ 
Ῥοταξος, Κὸ Φυάλ8β, ἢἷ8 ἴγρο, Φοῆη χνὶ!. 12, 
ἍΜ τἢ86 ἔποῦ, Ἰᾶῦ 6 ὙΒΟΙΥ ὈΘ]οηρΒ ἴο β'η, Θοἤθτο ἢ 
88 ἔγυϊ! ἴ06 ἴαοί, ᾿[Παῦ Π6 ζ4118 ἃ ῬΥΟΥ ἴο ρογαϊίοῃ : 
ουἱ οὗ ροταϊοῃ δρείηρδ δὶβ 8 ἰῇ ἀσδι}} ; εἰς ἀπώ- 
λειαν ὑπάγει (Βδν. χνῖὶϊ. 11). ΟΙΠΟΙΒ που] ἴδῖκο ἴδ 
ΔΟΙΨΟΙΥ͂, ΟΣ δἰ Ἰοαϑὺ ὑηϊ6 ἰπΠ6 ὕνο 1ἰάθαβ [ΤΉΈΟΡΟ- 
ΒΕῚ] : ΟἿΘ ἯὯἼΟ ἷβ 8 ΒίΏΠΟΡ δπὰ [8118 ἰπῖο ρῥεγα ον, 
Δηὰ 4130 ἀγαρβϑ Οἰμοτβθ ἀονγῃ ἰηΐο β'ῃ δπὰ ρϑγαϊίοη ; 
Δοοογἷηρ (0 Υ. 9 814. Ὧ6 ΓΟΔΙῚῪ ἀοο8 (παῖ: Ὀὺΐ ἰῃ (Π9 
ῬὮΓΑΒΘ, δοη ΟὗἹἨ ρεγαϊδοπ, ἰμθτο 18 σαίῃμδν ἃ ἀθβί μηδ» 
ἴοη οὗἩἨ 6 ρονος 10 προ Ὧα ὈΘΙΟῺρΡΒ.; Εδτιῦβ: 
φμαδὶ ἐς »}εγαἰϊοηϑ μαῦι Ἰιαῖγ6 σοι έν; 88 16 ἰὰ 
ΘΓ Θυθὴ βδϊ ἃ, ὦ οὐ οΥ ἀφαιῇ. Τῇ τηοηΐοη οὗἁ 
[ιἱ8 ἴαία 18 [Ὁ] οα ὈΥ̓͂ ἃ ἀφδογρίϊοῃ οὗἁὨ ἢ Ϊ8 ΤΏΔΏΠΟΡ 
οὗ πουκίῃρ (48 ν. 8 ὈΥ͂ ν. 9): ἰδ ἰ8Β βαϊαὰ οὔ μἷπὶ : 
ὍὯο ΟΡροδοϑίῇ, ||κὸ βαίδῃι, Ζϑοὶ. 111. 1, δορί, ἢ ψῇδ 
1}6 Ἰαΐίον 18 ἴον [πὸ που]ὰ οὗ βρίγιίβ, {πα (80 Μδη οὗ 
δίη 18 ἴον (00 πουῦ]ὰ οὗ τηθῃ ; 20 ἱποδγπαίίοῃ, 6 γ0» 
ἔοτϑ, οὗ βαίδῃῆ, 6 οδῃ ἰδκθ ὁ ἀντικείμενος δΌΕ0- 
Ἰαίοϊγ, δῃὰ ἰῃ ᾿πουρῃῦ ΒΌΡΡΙΥ οΥὙ Οοά ον οὗ Ολγνὰδί; 
86 ἔοτιηἷρ, Ὀδοδυβο ἢθ δ884118 ποὺ τῃθγοὶΥ [86 τΘ- 
ἀετηρίίνο ποντὶς οὗ Οπγὶϑῦ, θὰ (6 Τουηαδίίοη οὗ 4]} 
ἔοαν οὗ Οοὴ : δηᾶ ἴον {6 ϑοϑοοῃὰ ἱξ ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 Βαϊὰ, μὲ 
ἴῃ 8ὴ δἱίοροίμον ρθΟΌ ΑΓ Β6Ώ86 ἢδ ὙΠ] Ὀ6 186 δηίαρο- 
ἰδὲ, ΔαΥΘΥΒΑΤΎ, σαγίοαίυτο οὗ ΟὨγίδὶ : δοοογαϊηρσ ἰὸ 
δομηβ οχργοββίοῃ, (μ6 ἀντίχριστος (1 ΦοΠη ἰϊ. 18), 
ὅθ Απρογὶβὺ ; [αἰ Π που ἢ6 ἀοϑίσου ΟἿ γβ|᾽8 Κὶπρ- 
ἄοῃι, δῃὰ Ορροβεῆ Ὠἷπι, 88 ΒΕΝΘΕΙ, Βαγϑ, οογάξ, [ϊι- 
συα, δἰϊίο, 7αοίδ δ, ῬὈΑ6Υ͂ 86, }6} διιοδ, Βαὶ σοῃδὶοτίης 
(δαὶ [Π6 ἀγῶοϊο 'β ποῦ τοροαϊθα Ὀοίογα ἴμ6 βοοοῃά 
Ῥαγοΐρ]ο, απὰ ἐπὶ ἰδ ἴ6 πο ῥγϑ οδῖθβ ἃΓ6 δος 
Ὀϊηοά ἰαο ὁπ6 468 (μοχαίίνα δηὰ ροβίεἶνθ), πὸ τορι 
ργοΐον ἴο γοίου τ6 ἐπί ὈΥ͂ Δἢ ΘΆΒΥ Ζουρπιὰ ἰὼ Ὀοΐἢ 
ραν οἶρ]ο6." ΒΟ οσαὶ θ᾽ Ὠἰτη561 αρονθ 41] 
ἐμαὶ ἐδ [αφαΐϊπϑὲ ΘΟ σ 056] οΔ]]θὰ αοα οΥ δὰ 
οΟὈἤθοῖ οὗ ὑτοσβαὶρ; δραϊπδὶ (μ6 σὰς αοά, ἀπά 
ΘΟΥ̓ΟΓΎ ΟὯΘ 80 08]16ἀ, σομΡ. 1 ΟὐοΥ, Υἱ]]. ὅ : ἴο [18 (ἢ 6 
Αροβϑίῖϊο δὰ ὰβ (θνογΥ) σέβασμα, ἰμαΐ 18, οὈ͵θοῖ οὗ 
ἩΟΓΡΏΣΡ, πρηιθ; ΟΤΗΛΆΡΤ: ἩΠδίοσοΡ 18 ΠΟΙΪΥ͂ ἰὸ 
ΤΩΘ ἢ, 8 ραββ68 διῃηοησθὺ ποτὰ 88 ἀη ΟὈ͵]θοὺ οἵ 68. 
ἔυ] τουοῦθηο6: ΘΟΙΡ. Αοἰβ χυΐ!, 28, Τὸ τὨϊ}}κ οὗἁ 
[86 ἀοδβιτιδίου οὗὨ [1|ὸ ᾿π ρο γα] τηδ) δ (1Π6 Σεβασ- 
τός) ἰδ 81}}} πιο ἱπαρρτοργίαϊα, ἔπδὴ οὗ δῃρθὶβ; ἰξ 
88 ἀο86 ἰῃ ἴπΠ6 ἰηϊογοβὺ οὗἩ ἴΠ6 ἰηϊογργοϊαςίου ποῖ 
ΒΔῪ ἰῃ Απηὐοηγίϑε 6 ῬΟρθ, δϑ {η6 ἀσδρίβος οὗ 
πα βονογοίρηνγ. ὌΥ̓Θ δ νθ γαΐποῦ (0 ἀπαἀογβίαπα 
ἴς τὩυ.8 : ΔΌΟΥ͂Θ 8]} (μα ἐξ οαὐϊΐδ αοἀ δηὰ ἰΒ αἰνίη6}γΥ 
λοπογεά, Ἠδ 511} (8 ΠΟ ἸΟΠΖΟΡ δοὶ 88 ἴΠῸ οἱά 
κἰηρϑ, ῬΠαγδΟΪ, δημα ΘΠ ΏΔΟΟΥΙΡ, δοίθα, τῆο ἱπάοοά 
ὈΪΑΒΡομδα ἐμ9 αοἀ οὗ Ιϑγαοὶ, Ὀὰὲ 50}}} τπουεῃϊρροά 
(Βοῖν Βοαίμθῃ ροάβ.; ἢθ Μ}} ἀδϑρίβα αἶ8οὸ [6 ροάβ οὗ 
[86 ποαίμβοῃ. Τὸ δάογο {6896 τπδαϑ ἃ ὑτοίουηα οοιν 
ΤΡ ΪΟΏ : 8.}}} ουθὴ ἰῃ ὑπαὶ οατϊολίηγα [86 πηορὰ οὔ 
ἩΟΓΒἷρΡ δηπουποοα ἰίβο, Βυΐ [60 Μὰ οἵ Κη, 
Ὀοΐηρ 16 οοπδβυτϊηηγηδῖία ἀντίϑεος, ἃ9 ΟἨΒΥΒΟΒΤΟΝ 
68}18 Εἷπι, Ἧ11 πουϑὶῖρ ποίῃἰηρ ΔΩΥ͂ τλοσο, ὈΟῪ 6» 
ἴογο ποι πρ᾽ ΔΗΥ͂ ΏΟΓ6, ΑἹ] σε ἡρίοῃ ἢθ ἰγεδὰβϑ ὑπάοῦ 
18 ἔδει, Ἡδτγοΐῃ οοῃβἰβι8 {Π6 τὴρο ροϊβομουϑ ἔγυϊὶ οὗ 
ον], ἰπαλ ὰτὰ [0}} σοηδβοϊουβηθ88 861} 8618 ὉΡ ἴο ὈθΘ 
(086 σοῃίγο οὗ 4}1 ρόονδν, νι βάομι, ἂἀπὰ ρίουγσ. ΤΠ6 
Αροβι]οῖβ Ὀτγίοῖ ῥἱοίαγα τοι ἀβ 8 οὗ ((πουρ ἰδ 60}}} 
ἰγδηβοθῃ 8) ΠδΔη. νἱΐ. 8, 11, 20 8βαα. : {η6 Βογὰ πιῇ 
ΤΩΔΠ Ἐ 6Υ68 8δηα ἃ του ἢ Ἐροακίηρ στοαῦ πίη ρβ, τ 816} 
ΤΩΔΪΚΘ9 ἨΔΡ ὙΠῚ} 06 Βαϊηὶβ δῃὰ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΊ6Β. (6 πὶ Εἰ]] 

᾽(Απὰ 8δὸ ΒΕΝΒΟΚ, ΚΌΡΡΕ, ῬΕΩΤ, Ἦ ΕΒΕΤΕΒ διὰ Ἧι|ὴ᾽',» 
ΚΙΝΘΟΝ. Βυῦ ἰδὸ Ὀοξὲ ἐδίθγρσοίοσθ ΨΟΠΟΤΑΙΥ σχοἦθοῦ ἐμὸ 

()κ ὝΕΤΤΕ, ΠὔΝΕΜΑΝΝ, ΑΣΡΟΏΡ, ἘΠΣΊΓΟΤΥ, δο.)- 
Τπ ἴδο Νον Τοδίατασηςξ ἀντίκειμαι ἷθ οοχιϑεσχιιοα πὶ! 1.9 εἰσι» 
Ῥὶοὸ ἀδξνα.--ὦ. 1.) 
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406 ᾿πάρτηοης Ὀγοαῖκδ ἕο, ΤΠ τηοάστῃ ἰηίογργοῦς 
618 860 ἴῃ ἐἰι}8 [0 [6 τηρεῖ μεσ Απιοοῖϑ Ερ᾿ρ]18» 
Ὧ65; ΠΊΟΓΘ ΘΟΓΓΘΟΙΥ Ῥὸ 8.:4}} γοοοβμηϊζθ ἰπ (ἢϊ8 1110}6 
Βοτῃ Οὗ {πὸ 70} ομαρίον [86 γοῖ δυΐυγο Δα ΥΘΓΒΑΣΥ͂, οὗἁ 
ποῖ Απίιϊοοῦυβ, ἀσβογ θα ̓ ῃ δἰ λῖϊαν ἱΒ Ὀυϊ 
ἴγρθ (866 Αὐβκβι εν δαπίοδ, Απεοοδυδ, 86 ΟἹὰ 
Τοβίδιηθηῦ Απιἰοηγίδι, ἰ8 τηοδηὶ ἱπ Ὦδη, νυἱϊ!. 9 θαα., 
28 866. : χὶ, 86 8464." ΤῈ ᾿δδί Ῥάββδρο, ἰῃ ρασίίςοι- 
αν, ἀορίοίβ 1ἷπη 85 δροδιηρ Ῥγοδυιρίυουθ ἐδΐπρ8 
δραϊηδὶ ἰῃ6 Οοἂ οὗ ροίδ, διὰ 88 ἀδδρίβίης αἷβὸ 189 
δοάβ οὗ ἢΪΐ8 [ἈΓΠΘΓΒ; ΟὨΪΥ͂ οἡ ἐπ 6 αοὰ οἵ Βισοηρῃοῖαδ, 
1ῃδὺ 8, ΟἹ τη  Π ΑΥῪ ΡΟΥΟΓ, ἀο068 μα τὸὶγ. Ξ.}}1, βοὶ τ. 
ἀεἰβοαιίίου 8 ποὶ ΧΡ ΒΘΙΥ δρϑογίοὰ οὐ δἷπι. Απιϊ- 
οοἰιυ8 ουθὴ ἰυγηοα ἴΠ6 Τορ]6 οὗ Φεογυδηίοι πο ἃ 
το ρΪ6 οὗ ἐπΠ6 ΟἸἰγιηρίδη Ζουβ. Ῥδὺϊ δᾶάθοσοβ ἴὸ 
δὶ ο 8 ἀοϑοτὶριίοη, δηὰ οαπ ἀο 8ο, ἦυδὲ Ὀδοδῦδθ 
Απθοοδυϑ 18 ἃ ἴγρθ οὗ ἴ6 Ἰδδὶ δάνογβδσγ. ΕῸΡ 1}}6 
ἔατίμον βίγοϊο, ἢ} προ ἢ6 σοοθδ Ὀαγοηᾶ Ὠδηΐοὶ, 
[Π9 801{Δλοϊβοαίίοη οὗ 056 Βοϊηδη ΕΠΊΡΟΤοσ δισγη βῃθὰ 
λπὶ πὸῦῖϊτ ἃ τοδαῦ ΘΧΔΠΙρ]96.---80 ἰδὲ Ὧο εὐἰτιοὶ ἢ 
ἄονσῃ ἰπ [εἰς τὸν ναόν, Ῥγορπαπὶ: ἐπέγωάεας ἑπέο, 
«ηὦ εἷἐα ἀοιοι ἵπ, ἃς.-.«Ὁ. 1.} τ. Ἰοζῃρῖο οὗ οᾷ; 
καϑίσαι ἰ8 ἰηἰγαπδίεἶνο ἢ αὐτόν (οἱ αὑτόν) '8. ποὶ το- 
ἀυπάδπέ (Ῥκι.1)}, Ὀὰὲ δωρμαῖῖο : ἰδ, ἔ6 δυἀδοίουβ : 
6 ἴπ Ῥογβυῃ βὶ(5 ἀότῃ δηἰγομοα ἰῃ [86 ἴδιρ]θ : 
ἀ068 ποῖ ΠγΕΓΟΙΥ͂ ἤν ἢἷ8 ἔτηαρο δοῖ ὉΡ : ἴῃ ἐδ ἴοηι- 
ΡΪα οὗ Οοὠὦ, ἴθ ἀγιϊοῖο δηὰ {186 δὐάϊιίοπ, ο7 Οοά, 
ΒΏΟΝΙΠΙ ἰδαὲ δὺ ΔῺΥ Γαΐ ΠῸ ἢοδίῃοη ἰΘμρ6 8 ἴο Ὀ6 
τθουρὶῖ οὗ, Ὀυϊ, ᾿ οπθ οὗ βίοπο, ἱπδῃ 0 οἵἴδον ἐπ 
ἴδιαι οὗ Ψογυβαϊθη, Ν] ΟΣ, ἢ (86 Ἐρίβι16 18 ροηυΐῃο, 
ὙΔ5 ποὶ γοὶ ἀεβίγογοα, Τμδὶ ἰπδὲ ὁπ6 18 ποῖ ἰο Ὀ6 
Ἰπουρμὶ οὐ ἰπ δὴ Ερίβι)]6 ἰοὸ ἃ ἌἽἰυσγοῖ οἵ Οδϑηι 6 
ΟΠ γϑυδηβ (ῸΝ ΟἜΕ:,.Α60Η), 8 ἃ στουηά 58 οὐ᾽θοϊίοῃ. 
Τρ ἰορὶο τιΐοἢ ΟἸτδὲ Ππαὰ οἰοδηβοα, δπὰ ἰῃ πὨΐοΣ 
{6 Βγβὶ ΟΠ γίδιίδηβ ὑγαγοὰ, δηὰ 1ἰἸκονΐβο Ῥδὰ] Ὠΐτη- 
δο]Γ ἐμαὶ Που86 ΟΥ̓ ῬΓΆΤΟΥ [ὉΓ 4}} ροορὶθ ΝᾺ8 δὴ ΟὈ͵δοὶ 
οὗ ἰηἰοτοβὺ ὑο ΘΥΟΡΥ Ομνβιίδη οἴυγοι, Β.}), ΟὨΘ οδῃ 
υδὲ δα. {16 ραγοοῖνα, ΜὮΥ (ἰ6 δἰπηρ ἴῃ 186 τοι ρ]8 
τηυδὺ δ6 ἰηϊετργοιθα Μ1} 4}} (06 τἱρίὰ ᾿ἰτΟ τα ΕΥ ἐΠδῖ, 
διηοηρηῦ οἴδιογα, ἸΈΒΕΙΕΕ (Οὐγοποί. ἀοδ αροκοὶ. 
Ζεϊξαίίεγα, Ὁ. 368) δορὰ Ὠδιτναεβ (Ολνέβίοπίλιση 
ωπὰ Αἰἴνγολδ, Ὁ. 382) δβϑετί, ὙὍ70 ἀο ποῖ δὲ ὁποβ δαΥ͂ 
ἘΠῚ ΟΗΒΎΒΟΒΤΟΜ δηὰ οἴδοσα, ἰῃδὲ (16 ἸοΙᾺρ]6 εἰσι ὶ- 
868 (86 Ομυγοῖ ἴῃ 4]} ἰδη δ, οὐ πὶ ΗΠ ΟΚΝΡΕΙ,Ρ (ρ. 
208), (μαῦ (6 ττῖϊοῦ τηθδηβ βρογαι  γ 6} Υ (Π)6 ΘΟΠδυτΩ- 
τοδίοη οὗ ΒΟΓΟΒΥ Θδι δ} 8 ηᾳ 186} ἴῃ {Π6 δρί τυ) 
ἰορία οὗ ΟΠ γίβιθπάοτῃ (ἰδ [ΒΘ ΘΟΠΟΘΙΏΒ Ὠΐπ ἰὸ 
βον ἢ 6 δ Ὁ ΠΥ οὐὗἨἁ 16 Ερίδι19 δαυΐῃς Ὀδθῃ οοτῃ- 
Ῥοδϑὰ ὑπάεν Τγδΐδῃ); Ὀυΐ τὸ δύρροϑο ἰπδῖ, ὑγοςθοά- 
ἰῃρ ΟἿ ἃ δοηδίοιβ ΜΔῪ οὗ υἱονίηα ἴΠ6 τηδίτοῦ, δηὰ 
Ῥαϊηιίηρ,, δα ἃ ργορμοὺ (ΕΖ. σαν! 2), ἰῃ φΟ]οΣθ οὗἁὨ δΐ5 
ον {ἶπι6, Ῥαὰϊ ἀορὶοὶβ δὴ δοὶ π|ιΐοῖ, 85 ἃ δγτροὶ οὗ 
Ῥαγηδηθης δρίγίταδὶ εἰχηϊβοδηςσθ, 18 οοπποὰ ἴο πο 
ἸΟΘΑΪΠΟΥ, δηὰ τθϑπβ ἴ0 ΒΑΥ: Ηθ ῥἴδοθβ [νἱπ}86}} ἴῃ 
Οοὐἶδϑ τοοτὰ, διὰ ἔοόγοθθ Ὠἰμθο] ἢ οἡ τοληϊκί πὰ 88 ἃ 
Βὶνῖπο τον} Κδ866 ἴπ6 Εχοροιοαὶ Νοὶθ 8.---ΒΒοτυ- 
ἐπρ δοσὶδ ὅμπαὶ Ὠ6 ἱβ οὐ, 46 ἀεβογ ρεὰ 

᾿ ΤΏΟΓΘ δὴ ἴαγρὸ ἴῃ ον, σχὶϊ, ὙΠαΐ ὈοϊοησΒ το ΘΟ τὶϑὶ, 
18. ἱπιηρίουϑ Ῥϑσβοῦ αττοραῖοθ ἰο δη!86} ἢ, δἀναποίηρ 

ΦΓΕΙΣΙΟΟΤΤ : “6 ΤῊΐο οἰδσζδοξονίδεϊο οὐὕἉὨ ἰτηρίοτο 
4ἴοῃ ἴ ἐπ δαὶ εἰσί κίη Ἰο] ει πὶ ἐδεξ βασι σὰ ὮΥ 
ἸῬδπίοὶ ἰο 89 ἱκῖης (88 Ι ἀο ἴο Ηἷφ ψὶ}}" (εἷ. 
αὶ, 386), (Πδὲὶ τὸ 051 ΘΟΔΙΟΘΙΥ ἀουδέ Ἰπαὲ το δποίσῃξ ἐπῖοχ. 

οί ἴο {86 δαπιθ δι 

ΦΧΑΊπ- 

ῬΓσΘίοΣΒ ποτ σεἰβὴς [ὰ 
Ἀπ ο τἧκε. Θ ΖΌΣΤΩΟΣ ΡΟ Ἡνμδν τὴ νὰ ἐς 
ἐβ δ εἶν ΘΟΥΤΘΟΩ͂Υ χοΐοστοὰ 9 ἂὋσὶ ὯΒ 
πὶ (89 οοποϊπάϊπρ γοτ868 (γοΣ. 86 8η.} δοῦσα ΟἾΪΥ ἃ 
Ὁ ΒΟ ο ἍΏΟΣΩ Αδ σοι 8 ἮΔΘ ΣΩΘΓΕΙ͂Υ ἃ ἐγ δοιὰ 

ἢ (Εττασοττ, πἰιποῦξ ὁχοϊυάίηρ ἐμο δρτιτγαεϊνα ἴῃ 

γ."» 

ὅδῖοα οἴ γάυν ἐγγρμαστο 5: ΠΕ} ἡπβίῳ ὙΠῈΡ ἸΡπῈ ΠΡΟΒΑῚΥ ἴο 
1.2), ὉΪ τη ἔπ Π]Ίγ θυ 8 ΘΙΡΪ6 , ΧΧΧΥ, 
ὁ Φοσι θα 161λ.--. 1,..} Ῥἷο ( ἐὰ 

ἴοτρσθ- [ ἴδ {}}8: “πα ποιο, τιοδδθ ψε τεοαϊΐ 

(86 οἷαΐτα, τπδὲ [Ὁ (086 οἢ ({6 δαγί 6 ἷ8 Θοὰ: 
διὰ ἐδ8 πΙΟΘδδθ ὈΘΟΟΙΠ68 ἴγδηῦς. Τη8 μοὶ 
Θχ ἰὴ τὸ υμἀογθίαπα, τι ΟἸΚΎΒΟΒΤΟΝ δηὰ 
τηοδῖ, Ὡοΐ ΣΏΘΓΟΙΥ οὗ Δϑβογ ]0}}8 πῃ τΟΓδΒ ΟΥ Ῥγοοϊ δι). 
οηβ, Ὀυὶ οὗ τηϑδηϊ [δϑιδι θη ὙΠϊοὰ ἐμοῦ σοηᾶπῃ 
[9 Ροϊηΐ ὈΥῚ ἀοορὰβ. [Ὁ ([)Ἰ0 ᾿γίῃς ποῃάετα, ν, 9 
866.,) δ8.}8}} ἀδοοῖγθ τὭδηγ. 6. δδῃμοὶ 806 Μὴ 
ΓΠΌΝΕΜΑΝΚΝ ὅπ ἴῃ {{π|8 ἃ οοπίγααϊεϊΐο οὗ καϑίσαι.--- 
Οομογ οἰδαϊης ἐδοῖω, ἰΠ6 ΑΡροβιΐθ δπδ ιν τεπυ πὸ 
ἐπθτὰ οὗὨἨ ἰ)6 ᾿πδίγυοιίίοη ἩῖΟΣ Π6 δὰ ΟΥΑΙΪ ἱπιρα. 
οἀ (ἰο ἰοῃ. ὅο ξὰν Ἰιδὰ 196 βοῃθ αἀυγίυ (6 ἰδτοα 
ὙΘΟΚ6 ἰηῖο ἴπΠ6 ἀο2118 οὗὨἨ ἐϑοδδίοϊορυ. Βυΐ ἴὸ [9 
ἈΡοβίῖο {}18 βδιὴθ ροΐης οὗἨ ἀοςίτηο γῸΔ8 οὗ ΓΩ019 ἴῃ} 
Ῥογίδποθ ἔπδῃ ἰο οὖς ΠηΟΘΔΘΓΏΒ . ΟΟΏΡ. Ῥαυ] δὲ Αἰδ- 
68, Αοἰδ χυὶϊΐ, 81. [Νοῖάοθ μογθ αἷβο {Π6 ἴογοδ οἵ 
ἔλεγον, 71 ̓οα8 ἐεἰϊησ, μδεα ἰο ἰοϊΐ.---. 1. Ἐγεη ("9 
το αΐξουδὶ τα ἰβδί μα ὶοδ δὰ ὙΟΥῪ μψτθδὺ δίγοϑθ οἡ {9 
ἡυδρτηομῖ, Α8 ἐδ Τδοββδϊομΐμηδ δὰ (0 οῃάυτὸ 
Ροουϊαν αἱ Ἱοιίοηθ, Ῥδὺϊ πουϊὰ δβϑοῖὰ ἴὸ ''ᾶτὸ ἰεὰ 
(δοῶι ἱπίο ἃ δρϑοίΐαὶ δοιυδίπίδηοθ 8 Πδηΐεὶ, 

8. (ὕν. 6-8.) Αχᾶὰ ποὺ γὸ Κυον Μδαὶ 
τὶ δοϊδοῖῃ; καὶ νῦν 8 ἰδ κοὴ ὮὉΥ ΒΣΧΟΕΙ, ὅΤΌΚΚ, 
Κακν, ΗΙΓΘΣΝΕΚΙΡ πὰ ΟἰμογΒ 89 ἃ ἰθιηρυγαὶ δά τετὺ 
ἴῃ ορροβίοῃ ἰο ὅτι οὗ νυ. ὅ. [,ΝΈΜΑΚΝ᾽Β Οὔ] ΘΟ οι, 
εἶἰδς ἰῃ ἐπαὲὶ οα86 ἷξ τηυδὶ ἴδυθ Ὀδοθη βαϊά : ταῖτα μέρ 
ἔτι--νῦν δὲ καί, ἀοο8. Ὠοὶ διηοιηῖ ἰο ἃ ᾳτοδὶ ἀοαὶ, 
οχοορί, ἱπάδϑὰ, ἐπδὲ ὁπ6 ἀο68 ποῖ δχδοῖυ ΠΟΥ [ΟΥ͂ 
(06 Ροΐηλ ἴῃ οοπίγαβὶ βῃουϊὰ Ὀ6 οομοοτοὰ οὗ Ατὸ 
ὍΘ ἴ0 ποὰοτγβίδηὰ ἰδ ἴμυ8: ΝΟΥ͂, δίποα γοὺ ἴδτὸ 
Ἰεδγποὰ ἴ:6 Ὀορίπηΐηρ οὗἁἨ ὑπαὺ τραίζοῦ, Σοῦ ΚΙΟΝ ᾿ὲ 
88 τοὺ ἀἷὰά ποῖ ῥγονϊουβι. ὃ Βυΐ πῆαῖ, (Πθη, μὰ 
ο(ουττοὰ, (δῦ οουἹὰ οἶἷνο [ἴθτ δυο ἰπίοτιδιίοη, 
ον Μίϊῃουὶ [Π6 Αροβιϊθ᾽ 8 ἀσρ] απδίίοῃ ἢ Ηετγε [005 
δηὰ ΒΒΑΝΡΥ {πΐπκ οὗ 1.6 τοοθηΐ οσρυϊείοι οἵ (δ 
ἰυπιυ]!υου8 Φ6ν8 ἔγοτῃ Ἐοπια, δῃὰ εἰτγαϊϊα [δείδ, 
ἡ Ὠἰοἢ τηὶρ δ δι ΟΝ Π6πὶ ΠΟΥ [Π6 Ῥβουαο- οβδιαπὶο 
οἰοτηθηῦ τὰδ μοἀ ἀοττα ὈΥ {86 Εοπιδη ρόπογ, Βυὶϊ 
ἰδδὲ που]ὰ Ὀ6 δ ᾿ϑαδὲ ὙθΎΥ͂ ΟὐὈΘΟΌΓΟΙΥ Θχργοββοῦ, ἴῃ ἃ 
6836 ΟΒρθοΐδὶ ἡ τ ΠογΘ {Π6Ὺ προαρα ἃ σϑιϑνπαὶ οἱ θεῖ} 
φαγὶ ον ἰμβίγυοιίοῃ ; δηὰ ΠΟῊ πΟυ]ὰ [6 ἷμ ϑυεῖι ὃ 
δἰἰοροῦμον ἀἰερσυϊθοα ΤΔΏΠΟΣ ΔΠΠΟΌΏΟΘ [86 ὩΘῪ ἸΟΡΙΟ, 
οι ῥγόβοηῦ οἰγουπιβίβῃοοδ ΒΌρρ θὰ ἰῃ οοηϊγβεὶ 
τ ἢ Ηΐα ΟΥΑΙ ἰηδιγυοιίοη" ΤΪ8 88 018 [0 τϑοοπν 
τηθῃᾶὰ ἐΐ, 8.11) ἸΏΟΓΘ ΔΙΌΪΙΓΑΓΥ 18 ΗΠ ΟΚΧΝΡΕΙ 8. ἴῃ» 
ἔδγθηοο, ἐπδὲ ἴῃ (δΐ8 ορροβί(ίοι ἴπ6 Ἰαῖον ἀαίθ οἵ (Π6 
Ερίβι]6 Ὀοῖγαγβ ᾿ιβοὶ , 88 1 καὶ νῦν οουϊὰ ΟὨ]Υ ὃθ 
υηάοτγαιοοά {{π18: ἀπά ποῖο, δοηιε 40 ψεαγᾷ αὔῖεν ἰλε 
ΑἈροείίε᾽86 ἀεαίλ [ Ὧπκ ύκττε, 1 ΝΕΜ ΑΝ, ἘΜ ͵ι 
[ἀυγοιῦ, ΕμΠΟΟΥΤ] 866 ἰῃ καὶ νῦν ἴμ6 ἱπαϊσαϊοη οἱ 
ἃ ἰορίοδὶ δάνδηοθ ἴο ἃ ΠΟῪ ἐδουρὶι : Απὦ ποῖ 
ἄπο δωγοὶν (Ἰ ΚΈΜΑΧΕ : ὈΥ͂ ὙΔΥ͂ ΟὗἨ Ῥδβδίῃᾳς οἱ ἴ0 8 
ξυτίθεν ροϊηϊ), ὙΤΏΘΥ ἀρροδὶ ἰο ᾿Αοίβ νἱϊ, 84: Σ. δ; 
ΧΙ, 11; χχ 2ὅ.; Ὀυὲ ἴῃ αἱἱ (6566 ἢ͵δοοΒ γῦν ΙΑ Ὶ 
αἷρο ὯΘ ἰδίκο ἰοιΏ ΟΣ, ἩΏΘΓΘαΒ ἱπ οὐν ἰοχὶ ἰδ 18 
ποῖ Δρραᾶγοπὶ ΜΠΥ (86 βἰτρὶα καί δῃου!ὰ ποῖ [ἰδ ῖϑ 
θθθὴ υϑοὰ, Οεδπαῦβεν, ἩΊΈΒΕΙΕΚ, δηὰ οἶκε 
ΔΑΒΌΙΩΘ Δ ἱπυογβίοι, 88 ἴῃ ἔπθ οὐδθα ΟΥ̓ ἔτι ἰῃ οιΩ, 
γ, 6 (νατίουϑ τοβαΐηρ), ΊΧΕΚ, ὃ 61. 4, ΟΥ̓ οὐυτθε, 
ἰξ πουϊὰ αν ὈΘΟῚ ΘΑΔΥ͂ ἴ0 πτίϊθ : καὶ σὸ νγὺν 
κατέχον ; Ὀσὶ ἰν 8 ἰγὰθ {Ππδὶ πὸ τηοϑὺ Ὠδίυ ΓΑΙ ἐχρεοὶ 
ἴῃ [00 ταὶ το ο Ὁ οὗ ἴΠ9 γοσβο δὴ ομδβοῖ (0 ἐν τῷ 
ἑαυτοῦ καιρῷς ἸΤιΐβ Ἠοεμανν πουϊὰ οὐϊδίῃ Ὁγ ἰδἷ- 
ἵπρ αἷἰ8ο νυ. 6 ἱπιοιτοραίνοὶυ, δπὰ ἢ 6 οὗ οἵ Υ.΄ δ᾽ 88 
δὲ} ορογαῖνο ς ̓έοπιεπιδεν νὲ ποί---, απὰ ἀπο (νε 
αὶ ποὺ (δεν λὲκ ἐΐοια δας πιοί ψεῖ ατγτὶ τοί), τιαὶ 

: ἄς. Τιπΐα, μβοπόνοσ, 8 ἔοο δι ςϊαὶ, 
Οπ ἴδθ ΘΟΒΙΓΑΣΥ, Μὸ ΟὈΐαίη ἃ ΨΕΙΥ δίτυρία ἐσρίδ- 

ηδίΐοι οὗ νῦν 88 ἃ ραγίϊοϊθ οὗ ὕτησ, 1 πὸ υπὰ 
ογαΐ ἱἐπείγυο 

ἐΐοη, ψὲ ἔποιν, Απὰ 80 δ Φ9Ὁ]0Μ͵ αἶβο, π]ιαὶ τοῦθ 
αν Ὀθθὴ Ῥγοῦδῦϊθ Ὀαϊογομβαπὰ (δχαίμϑὲ ἩΠ ΟΚΝ 



ΟΒΑΡΤΕΒ Π. 1-19. 
᾿᾿δδεσκωιααικκσαπαιαιλεωκν ἀἔηφενν περι. 

γει0), {πᾶὲ 86 ΟΥ̓Δ ᾿πϑίγυοιοη ΔΙ ΓΟΔαΥ οσχίοπαθα ἴὸ 
(6 κατέχον, ΟἹ ἩἨίοΐ δοοουηῦ ἣὯδ οδῃ Βροδκ οὗἉ ἰὶ 
6 τῦογὸ ὈΓΙΘΗ͂Υ ἴῃ ττίτηρσ, ΤΠΟ πηοδηΐηρ οὗ {π6 
ἰαίδεν πογὰ ἰβ ποῖ, 88 ΟΣ ΙΝΟΚΕ ΒΌΡΡΟΒΟΒ, ἐσλαξ ροε- 
ϑεξξες͵ σοηζγοῖς, Ὀὰὶ, 8 ἰη Βοτ), ἱ. 18, τολαέ γδείγαἴῃ 8, 
ἀϊπάοτε ; ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΜ: τὸ κωλύον ; ΟΑΙΥΙΝ: ἐπι- 
»εϊπεεπέωγα, οαμδα τοῦ; Ὀαΐ ποῖ: τολαέ λΐπάεῦ8 
τ ἤγοπι ἐχργεβεὶη πι δεῖ γγοεῖψ; ἴμαὶ ΟΓΘ δῃ 
Δ οσοῖ! Ὁ ΣΌΪ ΣΑΓΥ Ἰηϊογρτγοϊδιίοη, πα 18 ἹΒΟογουρὮ 
εσηΐυιοά ὉΥ γν. 7: Ὀπὶ : λα «ἰἐ γοίαγάβ ἴῈ6 ουῦ- 
ὑτοαῖκ δηὰ γαδη  οϑιδιίοη οὗ Απιυϊοι θὲ, ΤῊΘ ΠΟΌΪΟΡ 
ἱα τ, ὁ ἀδηοίο8 [πΠ6 ρόνοῦ, ἐπ ρυϊποῖρὶ ; [Π6 πιδϑβοὺ- 
[πο ἰα τ. 7, ἃ ῬΟΓΒΟΏΜΙ ΠΥ δὲ (μ6 μοδὰ οὗ τῃδὶ ΡΟΥΘ ; 
δὶ ἰεαϑ8ι, ἐπα 18 α ᾿γίογὲ 1Π6 τηοϑὺ παζυΓα] Βυ Ρ ΘΒΌΪΟΠ, 
Μοιοότογ, εἰς τό ἀδποίθϑ, ποῦ 80 το (ἢ6 ἀυγεαίίοη 
ὑμῆ, 85 ἴῃ6 ρύγροβα οἵ αοὰ ἰῃ [πὸ κατέχειν : ἰμαῖ 

ΙΛΑΥ͂ ὍΘ τονϑαϊϑὰ ἴῃ οἷς [οὐσ] ἰἰηιθ ; ΒΘ, 
06 οἰδον ἔπδη ἴ(Π6 Μίαπ οὗ δϑΐη, 8 ἴῸ ϑίϑρ ἴογι 
ἴοι ἷ4 ςοποοαϊχοηΐ ἴπ ὨΪ8 {ἷπι6, {86 6 χοα [ὉΓ 
εὐπι, οαϑαγοὰ οὐ ἴοὸ Ὠΐϊὰ 88 Ϊβθ ΟὟ ; 8 ζ{ἰτη6 Μ]]]} 
οὔπιο, ἰπδὲὶ Ὀσίοηρσθ ἰο Πΐτα, 88 ἴΠ6 ργοϑϑηΐ ἀ068 ποί 
γεῖ - τιραϑυγοαὰ ουἱ, ἱπάδοᾶ, [0 ᾿ἷπὶ 4180 ΟὨΪΥ͂ ὮΥ͂ 
Ουά: οορ. υκα χχὶΐϊ. δ8 , (6 σουπίεγρασγὶ οἵ [86 
[ἰηο889 οὗ [86 {ἴπη6, 4]. ἵν. 4. ὙΠ τπ6 70» (μα 
ἰοϊοτβ Ῥαϑιυΐ δοσοιιηῖβ ἔογ ἢἷ8 Βανί δροΐθη οὗ [ἢ6 
τοδιγαϊπῖηρ οὗ ἴῃ6 Μαῃ οἵ βίη, δηὰ οἵ }ι}8 γουϑίδίίοη 
83 51} ἕαϊατο. ΤῊΘ ὈΠΡΌΔΙΥ οἰοπιθης ΜΒ ΤΟΔΙΪΥ͂ 
Ῥίοξοις ΔΙΓΟΒαΥ, δα Πα ἃ βίσοηξ ἀδβῖίγσθ 0 Ὀγοαῖκ 
ἤπΒ, Ὀπὲ πιυϑὲ δι}}} οῦῖκ 88 4 ἀαγὶκ ΤΩΥΒΙΟΤΥ ποῖ 
ἜΣΔΟΙΥ͂ ἴῃ ϑοογοῖ, Ὀυΐδ 80 ὑπαὶ (Ὧ6 τ] οι η688 ἀ068 
ποῖ γεξ ἀχροϑὸ 118 (Ὁ}} παίαγο, Μυστήριον [ὉΤΤῚ8. δῃ 
δι ποεῖ ἴο ἀποκαλυφϑῆναι οὗ γν. 6; ἴδόγθ 8 δῇ 
εαρ δϑῖ5 ἴῃ 15 Ὀεΐησ ρυΐ ἢγβι, δῃὰ βεραγαίθα ἴγοσῃ 
᾿ϊ8 σουϊτῖτο, 65 ἴῃ Οαϊ, ἱΐ, 6, 9. ΤΠ6 Ἰαϊίον 8 ἃ ζϑηΐϊ- 
{τὸ αἶπος οὗ δρροβίίοη [κΚ  εττε, ΠΌΝΕΜΑΝΝ, 
ΑἸΨΟΚΡ0]: ἐλα πεγείετῳ ισλίοίι οοτιδίδέα ἐπ ἑἰαισίοβαηοδα, 
ογ οὗ ροϑϑοβϑίου : τολέολ δοίοπρεα ἰο ἐΐ ; 5' ἀηροά ᾿Π655 
εἷλ0 πανίησ 118 ΤΩΥΞΙΘΓΥ, ὑπ6 ἐπί ῃῦΓα] σουπιογραγῦ ἴο 
(αἱ οἵὗἩ ρκοαϊϊποββ, 1 Τίωα, ἴἰϊ, 16: σοιαρ. (6 βάϑη 
τοῦ σατανᾶ, Βον. ἰἰ, 24, οὐδοῦ ασαϊηδὶ ἴῃ6 βάϑη τοῦ 
ϑεοῦ, 1 ον. ἴ. 10. ΗΌΡΜΑΝΝ πουϊὰ υηαἀογθίβηά ἰΐ 
ἸΏΘΓΟΙΥ (πὰ. : ἐλ οοπζοιπαϊησ, ἱποοπιργολιριδὶδῖε, ἐτι- 
οοποεϊναδίε ἐχίγειης ΟΥ̓ τοἱοξούπεδα; Ὀὰχὺ [Π6 ουπῖγαβι 
πιὰ [6 τονοϊδιοη Βῃου ὰ ἢοῦ ὯὈδ6 βοΐ δαῖϊάθ. Οι8- 
ΠΑΌΒΕΝ ροοϑ Ὀσγοηα ϑοτρίαγα, ΘΠ οἡ δοοουηῦ οὗ 
ἴδε δητ ἰθϑὶα Β6 ΒΡ δ 8 οὗ δὴ ἱποδγηδίοη οἵ ϑδαίδη, 
σθοη ἰν ψ|}} Ὀ6 βαἰιὶ : ὅ διάβολος ἐφανερώϑη ἐν σαρκί; 
ἴοτὸ 5 ποι ίηρ οὗὨ ὑπαὶ Πογο, δῃὰ δύθῃ Φόοδη νἱ. 70 
δ ταίπον ασαΐηθὺ ἐπα ἴον ἰΐ, Εϑτισεὶ ΘΟΥΤΘΟΙΙΥ͂ : ποπ 
«ὥαῤοίως, εεα ἀξαδοῖὶ »γαεΐριιηι ογσαπίηι ὁδί, Απῶ- 
εὐτει ἴα, ἰηάἀοοα, ἀοριοϊοα 88 ἴδ οαγίοδίιτα οὐὨ ΟἩγίϑε. 
Βαϊ τ, 1 ἀο68 ποῦ γοῖ ἰγϑδὶ οὗ ἰ"18 ρόσβοῃ, Ὀυὺ οὗ (6 
γὑεϊηοῖρὶο ΟΥἨ ᾿ατ ΒΘ Π 658 ΠΟῪ ΔΙΓΟΒΑΥῪ ἴῃ δοιϊοῃ ῥτὶ- 
τλιοῖγ, ΤΏΘΓΟΌΥ ἰ8 ἀσποιοὰ ἰῃ6 ῥγοδίρσδοῦ σὨϊοῦ 
τἱοἰδίοα ουοτῪ Ὠῖνίηο ἰΔῪ, ΚυΟνΒ ποίπηρ Ὀυῦ ἃ ΘΟΙ- 
Ρέεία δυϊοποιῃῦ, θη υγοβ η0 ΜΠ] ονοῦ ἴδ ; Πδη. χὶ, 86 
ΜΔΥ 6 οοῃηρατεὰ: Ηδ ΜἱΕπὶ ἀο κατὰ τὸ ϑέλημα 
αὐτοῦ, Ἦδτο ἴπο τοιηδτὶς 15 πο σον] μοίηρ, ἐπαῦ [Π6 
ἐσρτοδοϊοῃϑ ἀγομία δηὰ, γ. 8, ἄνομος Ῥοΐηῦ υ8 ἴον 
Απιοδγιδε ἰο 6 αδηη]θ ἀοιηδίη ὑβῦῖ ἷ. 12. 1 
Οὐς, ἰσ, 21); 5:1} τηοῦθ στουπα Θϑα Υ ΟἴΠΘΓΒ ΒΑΥ͂, ἴ0 
(ὃς δεπίει. θη ΗΌΣΜΑΝΝ, βίαγιηρ ἕγοιη Ὀδηίεὶ, 
τοηδγὰ5 (δὲ {π6 ζδὶ [ἢ] 688 ἘΜ] (411 ἃ ὈΓΟΥ ἰο Απηΐ' 
εὐτῖϑέ, 85 86 δροβίδιο δον ἀἰὰ ἴο ΑΠΠΟΟΏυ, {Παᾶὶ 15 
δ ἀουδι τὰ; ΟὨΪΥ ἰδ ἀο68 ποὺ ὨΘΟΘΒΘΆΓΙΥ ΓΟΪΙΟῪ 
υϊδὲ ἢ6 Ηἰπιβοὶ ἢ ψ|}}1 ργοοορα ἴγοῖὰ δηλοηρ ἴμ6 αδῃ- 
ἤϊεα, ἘΔ ΟΡ ἯὯΘ ΙΩΟΥ͂ ΒΥ ἴπαὺ {86 τοϑι] οὗἨ δροϑ- 
ἰδεὲγ τοῖα ἴ06 ρΌΒρΟοΙ Μ11 Ὀ6 ἃ ὨΘῊῪ δῃηὰ σοηϑυϊησηδῖθ 

Φ ΓΕΣΣΙΟΟΣΤΈ ; “ ΒΙΣΩΣΙΥ ἃ δοη. ἀςἠηίίοηϑ, οΣ οι. οὗ (86 
ἰατιες γνεϊμοῖὶρ!]ὁ 0 Σ Ἐπ τας ἐς: . 1) 
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Βοαιϊποηΐδιη, 1Π1ὸ γοξοσιίοι ποὺ τ ΓΟ ὶΥ οὗ ζαϊ ἢ, Ὀὰϊ οὗ 
ΟΥ̓ΘΡΥ Ὀὶνίμα ογάϊηδηςθ. Αδ δ Βεῖρδι οὗἩ 186 Απιὶ- 
οἰιγβείδη ψ]οκοάηοθα, Ὠόνονον, [Π6 αἰ ΓΘΏΟΘ8. 06. 
ἵπθθὴ 6:8 δηὰ (ἀδη ]θ8 αἰϑαρρθαν, 88 ᾿ΠΘΥ ἀο οὔ 
ἴὯθ ΟΥΠΟΡ Βαδηὰ ὑηᾶον (ἢ ρΌΒρο]. 76 πιψδίογν ἰ8 
αἰγεαάν ωογκὶπς (ἐνεργεῖται ὉΘΥ͂ΘΡ ραβδῖνο," λα πλϊα- 
αἸθ): ἤδη ἰδβ ἰῃ ορροπίτοη ἴἰο ν, 6, ἐπ λὲδ [οι] ἐΐηιο, 
δΔηα [Π6 ἄρτι ΔΏΒΥΟΓΒΟ ἤδη, Δη ἱΠ6 τότε οὗ ν᾿. δ 
ἴο ἐπ λὲκ [στο] ἰὄπιθ, Ῥδὰϊ τοραγὰβ ἴ10.86 Ῥῃ θη Θ 8 
οἴ τὸ {ἰὴ τ} [η6 Θγο8 οὗ [)6 ὥρὶ τὶς, πὶ (86 οὁρ- 
Ροβίεἴοη ἴο [06 τηογα] ογάοῦ οὗ ἰδίηρβ, ὈὰΓ Θϑρθοὶδ! Ὁ 
ἴῃ τγοβδἰβίδῃοθ ἰὸ ΟἸγὶβί, ἢ6 Ῥογοοῖνοθ ἴῃ6 Ὀορίπηΐης 
οὗ 6 δηα] το 6] ἢ ἀριϊηδὺ διαὶ στασθθ. Τ|}}8 18 ἴὸ 
δἰπὶ ἴΠ6 πουκίηρ οὗ 8. ἰδγγὶ ὉΪ6 ΤηΥϑίογΥ, Βυ ἢ} 88 ἠοῖ 
ΤὨΔΩΥ͂ γοῦ τοοοβηΐζα, Ηθ δβ668 Ὀεοίοσθ δΐω (ὈΣ 
ὝΕττΚ) (16 Ββολί(ογοᾶ, ΒΔ ρο 688 τηβϑ8 οὐὗἨ ἁ ὑῃροα!]- 
Π688, πἰοῖὶ 18 ἄγϑὺ ἰοὸ μαὶῃ ἔογια δηἋ Ῥογβοη Δ Υ ἴῃ 
Αἰ ο γίδια, δὰ ὈΥ π]οῖ 8. ΔΡΡΘΆτΆμοΘ 18. ργοραγθὰ 
Δ ἰηἰτοάυοοα, 88 13 106 οᾶδ6 ΜΠῸῺ ΘΥΟΓΥῪ Ὠἰϑιονὶςαὶ 
Ῥογβοιᾶχα, [ἢ ΤὨΘΒΘΑΙ ΟΠἶσα ΘΒρΘΟίΔ ΠΥ Ὧ6 Πδὰ ἰ᾿ἰνοὰ 
ἴο 866 [6 Δηδιϊ641 ΠΟΒΝ ΠΥ οὗ ἴ6 ὅθ ρον [δ᾽ 56 
διηοηρσθῖ [Π6 Ὠραΐμοη ἰο ἐμοῖς Μοβδίδηϊο ορ9 (᾿ς 
χτΐ, 7). ὙΤμ0 5801 Δοϊβοβίίοη οὗὨἨ ἴ86 Επηρθγογ, διὰ 
ρΡύγθαρθ αἷἶβὸ δἰγθβν (Π6 ἴαϊβο αποβδὶβ οὔ ἃ ϑϊπιοι, 
ΘΓ ΟἾ ΟΡ ζοαιυγοβ ΟὗἨ (αὶ ἀΘΡΓΑΥΥ. 

1 ἴῃ6 βοαι6] μόνον Ὀοϊοηρ8 ποῦ ἴο Νὶιαΐ Ῥγθοθοϑ 
[08 ΦΟΎΤΕΤΥ δυρροβίβ 88 ροββί Ὁ]68 8 οοηῃθοίΐοη Μ 0} 
μυστήριον : οπίψ α α Λλίαάεπ πιυδίονν ; Ὑ ΟπΡὲ- 
ΨΌΒΤΗ Θυῃηοοῖθ ΜῚ ἐνεργεῖται: «οογζειδ, ἐπιραγαΐν 
οπῖν ;-ΌοΙ οοπδιιποιϊοηβ ΘΑΌΔΙΥ ὑπίθηδὈ]6.--ὦ. 
Ϊ,.1, ποίοῃ 18. δἰσθϑαῦ ἀδβηοᾶ ὈΥ ἤδη, Ὀυΐ ἰο ταὶ 
[οἱ᾽οντϑ . (06 οἴαιδα ἱπιγοάποοσά ὉΥ ἰδ ᾿ἰγ118 ἴῃ ἃ 66 Γ- 
ἰαΐη ἩΔῪ ἴΠ6 Ῥτϑοθάϊηρ βίαίομθηῖ, Α8 ἴ86 γυϊχαὶθ 
ἰγδηβ᾽δίθ8 : ἑαπέωρι ὦ χιὶ ἐεπεὶ πῶηο ἰδηεαί, 80 ΠΙΔΏΥ͂ 
ΒΌΡΡΙΥ ουὖὐ οὗ κατέχων 8 νοῦ, κατέχει, καϑ έξει, 
κατεχέτω͵ οΥ αγδη (ΒΕΝΟΕΙ), ἴσοι (80 (ΟἸ]ονίηρ ἐκ 
μέσον γένηται, δῃ ἐπ πιραάϊο ἐδί. [ΜΔΗΥ ΒΌΡΡΙΥ 8ίτω- 
ΡΥ 16 νογῦ οὗἉ οχίβίθῃσο, δῃὰ σὰ ἰμαὶ ὙΥ ΕΒΒΤΕΠ 
δηὰ ὙΊΝΚΙΝΘΟΝ Οσοηηθοῦ ἄρτι: ἐδ ποιν.--κ'ὖ, 1.} 
ΖπΊΝΟΙ υπιἀογδίδηἀβ ὃ (08 (4η ἱπιογργείϊδιϊοη 
Δἰτοδὰυ Κηοσῃ ἰῸ Αὐγυϑι1Π6) : ὁ ΟἸΪΥ͂ Π6, ὙΠῸ ΠΟῪ 
μο] 48 διυρῃῦ, βου μοϊὰ ἰδ ἴαδὺ (τ βαΐθνορ ἢ Ἠ88 
ΔΡΡγΘμοπἀρα οὗἨ {86 γι}, ΑἹ] πἢ6 (Απμοι γι) 19 
ἰδ ουἵ οὗ ἰδ6 ν8γ. Βαΐ 411 (Π6 86 δΒυρρί τη θη 8 
ΔΓῸ ΔΓΌΪ γαῦγ. ΟΔΕΥΙΝ, ὍῸ δΟΠΒΙΓΙ1Ι68 σΟΓΓΘΟΙΪΥ, ἰ8 
δῦ 88 τα ἰβίδίζοη ἴῃ ἢἷ8 θχρίδηδίϊοι : ὠπέϊέ λδ (Αηιὶ-- 
οἰγί80), τοῦο ποῖ (αὶ ἰδ, ἐπ [86 ζαϊαγθ ἴοσ ἃ βἰιοτί 
εἶπ6) λοέάα δισαν, ἐπ γετιουδά ; διηὰ ἴπθὴ 6 τηυβὶ 
τοῖον ἴΠ6 τότε ἴοὸ νυ. 6. ΤῊΪΒ υἱον Πλ8 ΒΙ ΡΥ ΘΥΟΓΥ-. 
Κρ αραϊηβὲ ἰδ 1 ὌΓΖΘ ΟὨΪΥ ἴῃ6 οὔθ Ῥοϊηϊ, ὑπαὶ ὨΘ' 
(ἢ. ἔακ68 ὁ κατέχων ἷπ ἃ ἰοἴλ!ν αἰ δγθυῖ ΒΟ 86 ἔγοπὶ 
τὸ κατέχον, γΥ. ὃ: ἩὮΘΟΓΘΩΒ ἴΠ6 το σαηηοῦ Ὀ6᾽ 
ανοϊἀ ἃ, ὑπαὶ [6 0Π6 τηϑὺ ΘΟΙΤοβροηα ἴο ἴπ6 ΟἴἾΠ6Γ,. 
ΟὨΪΥ͂ τΠαῦ [Π6 τηλβου πα ἰηἀἰολ(ο8. ἃ ῬΟΓΒΟΠΔΠ ΠΥ βῖδηα-. 
ἰῃρ δῷ [π6 Ἰοδά. 1 δρηΐη ἴὮθγθ ἃγα ποῦ ὕνγο οἷδιιϑ08. 
Ὀυϊ ΟἿΘ, 7ἷ7 Ὦδῦθ τη ΡΟ ἴ0 ΤΟΟΟρΪΖ6 8 ᾿ΠΥΘΙΒΙΟΏ,,. 
ὩδΙΆΘΪΥ, ὑπαῦ 88 σοραγὰδβ ἰἢ6 861186 ἕως Οὐσῃῦ ἰ0 ὍΘ᾽ 
βτϑί, ὙΠοσοαΒ ὁ κατ. 15. ρυΐ ἢγβι [Ὁ ἴπ0 βακο οἵ δῖ)» 
ΡΒδαΐβ - οορ. (Α]. 11, 10 [απὰ 80 ἴῃ οἶαιβο 8 ΠΟΥ͂Ρ 
ΘΘΏΘΓΑΙΙΥ οομῃϑίσιοα ; 8ὲι6 ἤευνέδίοη.--ι 1.1. ΑὉ- 
οοναϊηρὶγ: 776 πιγαίεγῳ ἰδ αἰγεαάν μὰ ἀρλν ν οπῖν 
μηδ (80 ἰοπφ τηυϑὲ ἰδ τουηαῖῃ 8 τα βίο Υ), οπέψ τε 
ἀθ, ϑὴῆο ὐλλοϊάοιὰ 7ον λα ργυελεπέ, ἐδ ομέ οΓ ἐλε 
ταν. Ὑμαὶ [86 Ἰαϊίον ρῆγαβο πεΐσλέ ἀφῃοίο ἃ υἹοϊθῃὶ 
ἀδδίν, ἰ8 ποῖ ἰο Ὀ6 ἀοηϊοα ; (δαὶ ἰῦ πιιαέ ἀο 80, ἰ8 Ὠοϊ 
ἴο Ὀ6 δβϑβοιίβα : ἱπάθοα, οοιῃρατγίηρ ΟοΪ. ἰϊ.. 14, ἀπὰ 
ποῦ δύϑῃ σοϑαϊηρ μοτὸ αἴρεσϑαι, θυ γενέσϑαι (ΠΟΙΏΡ. 
1. Ὅον. ἱϊ. 2, 1 Τίμα, ἰ). 14), γα ρϑγοοῖνο [δαὶ 88 ἰὸ 

Φ ΓΑΒ Βίδμον ΒΌΙΣ, τοῦῖκοϑ ἐξ ὕοΪὰᾺ Βοσο διὰ δὶ 1 ΤΆΘΩ3. 
ἕ. 13.--0. 1.] 



180 ΞΕΟΟΝῸ ἘΡΙΗΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑ, ΤῸ ΤῊΕ ΤΗΕΕΒΑΤΟΧΊΑΧΕ, 

16 τοδῃπόγ, ἰῃ σοῦ 186 κατέχων ροῖβ ουύ οΥ̓ ἴπ6 1 ματί ἴο ἴπ6 ἀεδοσίρίίοῃ οὗἁὨ οἼγοβίίοῃ ἰῃ Ῥβ. χχχῆϊ, δ 
ὝΑΥ, ἴΠ6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΙ ΒΑΥΒ ΔΡΒΟΪ υὐοἾ} ποιμίηρ ; ὉΥ͂ ἃ 
Ῥοδοοία! τ πάγανσαὶ οἡ ἷ8 ραγὶ, τὸ 88}}} οἵ οοῦυγβο 
Ποῖ Β4ΑΥ͂, δίησα ποτα 8 ἃ ᾿υὐρτησηὶ ἴῃ ἢἷ8 Ὀοΐηρ (4116 
οἵδ ὙῈῸ ΠΟῪ ἰβ8 ἴΠ6 κατέχων, ἰδ ΤΕΔΙΥ ἴἰἢ0 ἀδικοδὶ 
Ῥοΐηΐ ἴῃ (86 ψο]6 Ῥαββαρθ, ΠΟῪ ἰδεΐ τγ͵ὸ Ὦδνθ ΠΟ 
Ἰοῆχοῦ 1.6 ογδὶ ἰηϊογργοίμοη ; 84 ῬὉγοοῖ, Ἡδβαῦ ογδὰὶ 
τγααϊοη πουϊὰ διαουηὺ ἰ0 ἩϊΠουῦ ἃ πτυϊζίθη σϑοογα. 
Οὐτρ. ἴΠ6 Βοοιγίηαὶ! Νοίο 8.-.-ΔΛὡπὰ ἴμθα 584}} ὍΘ 
τϑονθαϊοὰᾶ [80 Τίαῦυϊθδ8 ΟἿΘ; ἴῃ ἀνομία ἴῃ ΡόΓΒΟΏ, 
106 Ηραὰ οἵ Ἡ]οκοάμοββ ἰπ ζ1}} οχργοβαεῖοῃ ; οθΓ- 
ΔΙ ΠΥ πΟμ 8 Οἰδοσ ἰδδῃ [Π6 Μδη οὗὨ δίῃ, νυ. 8.--- ΕγοΤα 
ἴ86 τηοητίοι οὗ {π6 τονοϊδίοῃ, ν8. ὃ, 6, 8, πὰ οἵ 186 
παρουσία, γΥ. 9, ΗΌΡΜΑΝΝ πα} ἰηΐοτβ (αἱ6 Ἡεϊ σε 
δϑελγὰξ πευεπ Ἴ:δἰαπιοηζε, 1... Ὁ. 880 Βαα.}, ὑμαῦ [Β6γ6 
ἷβ βοτα ἀδβουϊ θα ἃ οουηϊοτρατγὺ οὗὨ Οἰγβι, (μδὶ σδπηοί 
6 ΓΠΥ υπαογϑιοοά Ὁ8]0 88 τῊἪ  τοσορηζθ ΑὨΕΟἢτὶδὲ 
ΑἾΒΟ 88 ΔΙΡΟδαΥ ἴῃ οχἰβίθῃςο, 80 ἐμαὶ 6 Ν1}} οηίρνὺ ἰπΐο 
116 που]ὰ δη 6 ἔγοσα ἴῃ6 δυροστηυηάδηθ βρθογο, [Ιὶ 
18 ποῖ βαί, 6 βιιρεβίβ, ὑπαὸ ἴπ6 ἀνομία, Ὀαὶ ὑπαὶ [86 
ἄνομος ΜΠ] Ὀ6 τονοαϊθα, Τηΐβ 18 116 γθϑβοῃ ΜὮΥ͂ 
ΗΌΥΜΑΝΝ ΜᾺΒ Β0 ὈΘΩῦ ΟἹ Βοιρ δι ὰθ ἴΠ6 δῃι  Πο818 
Ὀσίνοοη μυστήριον δὰ ἀποκαλ. Αἰ οοῦυδ ΕΡΙΡΒᾶ- 
Π68 Ὠἰπ)Β6 1, Ὧ6 {Ππ|ηκ8, ΤΩΔΥ δρσαΐη Ὀ6 οχροοίοα, 
ΤΙ, Βοπονογ, 18 δὴ δχαφχογαϊίοη οὔ ([ὸ βουὶρίυγαὶ 
βίαιθιηθηῖθ, {πδὺ ᾿Δρ868 ἰηἴ0 οαχίγαναροηςο, ΤῊ Μδῃ 
οὗ δίῃ ννῇ}} οοσηθ (παρουσία) διὰ ὕὈ6 τανοαὶοα (π|}} 
ἀἰβϑοονοῦ Ὠἰπβοὶ ἢ ἴο Ὀ6 σῇ αὶ [6 ἰϑ, ἀηὰ νι ]δὺ ἴγοτῃ ἃ 
οὨΠ]ἃ 6 νὰΒ ποὺ ἰδθῃ [Ὁγ) ἴῃ δηὰ ὈΥ (Π6 οοτυμοίο 
ἀἰβοίοθυγο οὗ [86 ἀνομία, πο ῥτγονιουβὶν Κορὶ 
πουκίηρ 88 μυστήριον :---ἰ18. ΒΌΓΟΙΥ ἰδ Βυϊῆηοϊοηΐ ἴον 
18 ἰο ἢηὰ ἴῃ ἶμλ ἰΠ6 οουῃίογραγὺ οἵ ΟἸγῖβί, Ενθη 
Ηοσμανν ΜΠ ποὺ 20 80 1ὉΣ 85 ἴ0 Δββιιη 6 Δ} ᾿πΟΔΓΏδ- 
του οὗἉἩ ϑαΐδῃ, Οοιρ. ΑὔΠΕΒΚΕΝ, “2 απὲοῖ, 2ἃ οαϊ- 
(ἰοη, Ρ. 4δ6 Βᾳ., ἀπὰ ζυτηλβυτ, αἱό ζετο πυοπ ἄσν 
ἰείσίοπ ᾿ίησοπ, Ὁ. 150, ΤΊ Ἰαίον ῬΓΟΡΟΕΙΥ ΓΘΙΌΓΒ ἴο 
Δα], 1, 28 [᾿ν. 6], σῇοτο ἴποτθ 8 ἃ ργοπ)ῖβα οὗ {16 
βοηάϊης οὗ Εἰ 76}, ποι, ποπονογ, ἰΘ δλουναγὰβ ὁχ- 
Ρἰαϊπεά, ἴῃ [υκ6 ἰ. 17: Μαιῖ, χὶ, 14. χνῖϊ. 11, 12, 
οἵ Φοδη, ἴπ6 πον ΕἸ 6," ἰυδὺ δ ον, χίὶ 6 Βο]ὰβ 
οὐδ πὸ ῥρτγοβροοῦ οὗ ἴπο γοΐυτῃ οὗ {π6 ἰογηον ΕἸ} ἢ. 
Ἵν ἴ6 ποὺ 106 ΕΠ|4}} οἵὁἨ ὨἰδίοτΥ, βαγϑ ᾿υυΤΉΛΕΡΤ, ὑπαὶ 
τὸ ὅδγο ἴο οχροοί, Ὀὰὺ8 τῃ6 ΕἸ δὰ οὗ ῬΓΟΡΠΉΘΟΥ ; 
ΘΟΙΏΡ. 8180 Εζεὶς. χχχὶν. 28. ϑυοὶ ᾿ἰογαὶ ἱπίογργοὶδ- 
ἰἰοη 88 ἱμαὶ ργδοιίϑοὰ ὈΥ ΗΌΡΜΑΝΝ βῃουὰ Ὀ6 ἰἸοίϊ ἰο 
{π6 Ῥορυΐαῦ (ἿΔΠΟΥ οΥἃ ἴῃ6 Φεν8 (Μαίὶ. χνυΐ. 14).-- 
ὝΜΝΟΙ ἴδ9 Τιοχὰ (3658) 8141} ΟΟὨΒΌΣΩΘ; δ6 
{{π|8 ὈΘΟΟΠΊ68 υἱὸς ἀπωλείας ; (Π6 σοῃϑοϊαϊίοη ἰῃδὲ 6 
ἷ8 ἴο Ὀ6 ἀεβίτογοά, 8. αἰϊδομῃοὰ Ὀγ Ῥαὺυὶ ἱπητοαϊδίο Υ 
ο {π6 χιοηϊΐοη οὗ ὨΪ8 Δρροάσαῃοο, 1110 σα θδ8 ομ6 
Θ0Π|68 δὖ (6 {ἰπ|6 δρροϊηϊοα ἴον Ηἰτη ὈΥ Οοά, ἀπά ἷβ 
σοπϑυμηρὰ ὈΥ̓ Φοδυβ; ιἷ8 ὑὐταηην, ἱΒΟΓΟΙΌΓΟ, 18. ΠΟ 
“δἰχη ΟΥ̓ τϑδιζηο88 οἢ {π6 ματὶ οὗ αοα, 8. χὶ, 4 Πδ8 
ηοὺ ΘΓ ἰδ 8 ἰηἤυθησο ΟἹ ({1|6 τοαάϊΐηρ, Ὀυὺΐ ἴὺ 18 
αἶ80 δ ῬΆΓΑΪ οἱ ἴον 116 βυῤ᾽δοῦ πηδιίον.-- 1} [89 
᾿δρλχὶξ [σθαι] οὗ ΗΠἶκ σπου, ὅσ. ; ἴῃ ἰοττηδῃ 
6 ἀυ ποῖ Παγα, 88 ἴῃ ΗοΌΓΟΝ δα ατϑοκ, ἔΠ|6 ΒΑΠῚΘ 
ποι [ῸΣ δρίγίξ δῃὰ ὀγεαίδ. ῆα τηυβὺ ποὺ σι ἃ 
ΘΟΔΥ͂ΒΘ ΒΟΠΒΙΙΟΌΒΗ 655 ὑὨηκ οὗ 8 ΒΟΡΥ τὶη, ΠΟΓ γαοΐ δἱ 
οὔςα ἰά6411Ζ6 86 τηδίίοῦ, 88 1 Ὑπδὶ 8 πηθδϊ ΜΓ ἃ 
σοι, αἰουῖ, νον οὗ σοταπιδῃὰ : ὙΠΥ ἴῃ (ἰαὺ οα86 
διουὰ ποὺ λόγος ''ἰᾶνθ Ὀσοη υβοὰ ἢ ΤὮΘ Θχρ᾽δηαίίοη 
οὗ [π᾿ οἱὰ Ῥτοιοδίδη!ϊ 8 νδϑ, ἰμαὶ [Π6 πογὰ οἵ αοα ἢδ88 
ἱππάτα γ, ερ γ ὙΠ δ᾽ αἰπ ἈπΕο τῖβε (πδιλοῖυ, [86 
Ῥοχτ), δηὰ (0 Αἀνοηὶ ν1 τηδῖκο ἃ [Ὁ}} οι ὰ οὗἨ μη. 
ΤΊις ρἰοπίης Ῥαγα] ]ο} 8πὶ οὗ (86 οἶδιϑοα, ΒούσοΥοΓ, 
ἰηΐορ 8 ποῖ ἅπτο δοῖβ, Ὀυὲ ΟὨΪΥ Οη6. [10 ᾽8 ἃ οουηΐοῦ- 

μ ἐτπο (86 ῬτΤοϊη80 τὰ ΜΙ ΙδοΝὶ πῶὸϑ ἐσλαμείεα {Πα 
ἰηϊεὶτγ οὗ 86 Βαγιε πὲ, 8 ποῖ αὐυἱΐο 5ο οοτγίαϊΐῃ. ΤΩΡ. 

Ἰ᾿ΟΣΒΗΛΌΒΕΝ Οὗ (6 ἘΠεΟΚοΣ οἰϊοὰ, αἶδεο πνθ 88 ΦΌΕΣ, ΦΟΧΕΒ᾽ 
Νοίοϑ ὁπ. δογίρίμτε, ῬΌΛΙ ΔΟἸ ΡΒ ΐα, 186].--ῖ͵. 1..} 

δορὶ, ΤΏδ νἱοῖν ῥγοοθθὰβ οἡ {πΠ6 στουπὰ Οὗ ΒΘ6ΏΞ6, 
Νοιμίηρ ἰ8 τοαυϊγοὰ Ὀὰῦ (Π6 Ὀγοδί! οὐ (86 1, οτὰ, 
ψ Ὁ ΠΔΒ ΡΟΝΟΣ, 88 θοΐηρ [Π6 βρ γὶϊ οὐ 1ἰ6, χυϊοῖκος- 
ἴηρ ἴον ἴΒθῃὰ {πᾶὺ ἀτὸ Ηΐβ (ϑο ῃ χσ, 292), Ὀυΐϊ, ἀξῦοῃ 
Η8 δῃθπΐοβ, ἘΠΟ οδὴ ὈΘΑΓ 10 ἢ Οπα Ὀγοδίῃ οὗ 11:0 
Ἰμογὰ βοδίζογβ ὨδυρὮ μόνο. Οορ. Εδν. χὶχ. 1δ, 
21, 106 δλαγ» τογὰ ομέ οΥΓ Ηἱὶε τποιίΐ, Οποτιῦβ 
Τοίοτβ αἷδο ἰο Ηοβ. χὶϊ 8. ἘχυΔΠΠΥ δ] 6 8. ἴδ6 
Βοοοηά οἶαιβο: ἃπα (5}}4}}) ἀφβίσχου (πη) τσὴ 
[80 δρρεοαιίῃβ οὐ ΗἙΐς οοσζηΐωῃρ ; καταργεῖν, ἴο 
αεείγον, αδοί δὴ, (1 Οον. 11. 6; χν, 24), ἀο68 ποῖ ἷπν 
ΡΪΥ ἴΠ6 αἰΐὲσ δῃῃ  Β]]ο οὗἁὨ ᾿ἰ8 Ῥουβομδὶ οχ βίθποο, 
ἴον ἱπάθϑα ἢο ἰΒ οαϑὶ ἰῃΐο ὑμ6 14Κ6 οἵ ὅγε (Εονο δι η). 
ΕἸΒο οσο [86 [ογὰ Β σοτηΐηρ 18 ἀδποίθα οἰἴπον ὉΥ 
παρουσία, ΟΥ̓ ΟΥ̓ ἐπιφάνεια, 2 Τίπι, ἷν. 8. Βοτα {86 
ὕνο δγῸ σοι ἰηθἀ : ΟΥ̓ ἰΠ6 ΔρΡροαγί)ρ;, (86 τἱΒ᾽ Ὁ] ΘΏ 668 
οὔ Ηἰἷβ8 οοτηΐηρ ; ΒΠο οουϊὰ, οὗἩἨ οουγβα, ΘΟ) 6. 8150 
μην 51 0]17γ. ΖΨΜΊΝΟΙ, ΒΒ ΔΡΡΙΙοαἰίου οὗ {Π|18 ἴο 186 ἀΔ}}γ 
οοσηΐῃρ οὗ ΗΪ8 ποτὰ ἰῃΐο {6 ποασγίβ οὔ Ὀθ᾽] ΠΟΥ Ὁ ΓΒ σηδὶ 
Ὀ6 γεὐοοιο. ογο Ἴδργίοθ αἶϑὸ ἷἰβ ἴπ6 Ἱγτ ηρὶτα ἀϊ 
εἰποϊΐοα Ῥούπθο ἴῃ6 ρμαγοιιδὶα [οπι 186}, ὈΥ ἈἘο 
ὈοΙΐονοτβ ἔγοπὶ διηοηρ [6 ΟΘὨ 1168 βθα}} Ὀ6 σαυρδὶ 
ΔΉΘΥ ἰ0 [86 [μογὰ δηὰ {Ππ| ευρεεαυθδηῦ Δρροδπηρ οἱ 
(86 ραγοιμκία [οοτμΐης], ἰῃ ποῖ (ῃ6 Φεν8 γα σοῖ- 
Ἄοογηθα (δοιρ. ἴΠ6 ΓοοίΓ ἃ] ἀπὰ ἘΠ᾿ σα] Νοῖοβ ου 1] 
ΤΏοδα. ἷν. 17, δπὰ αἰβὸ ᾿υυτηλαῦτ, ἢ. 87 βαα., Θξρθ- 
οἶα} γ 48). ΒΕΝΟΕΙ,ἾΒ γοηδγῖκ τ ρηῦ δ ΤΙΠΟΓῸ ΠΌΤΕ 
οὗ αἰϊοηϊίοη, (μαᾶῦ [ῃ6 οχργοβείοῃ ἀθηοῖοβ ἴῃς γεὶ 
εἴοδηι οὗ ἴΠ6 Αἀγοηϊ, δβ ἀἰβιϊησυϊβιιοα ἴσοτη ἴῃ ἢπαὶ 
ἡυάρτηρηΐ ; ἱπουρσῇ ΕΓ αἰβδὸ βοπιοσιδὶ ἴοο γρτοδαὶ 
Β[) 55. 18. ρυΐ προὴ ἰ1.5 Βαΐ [}}8 Τη0011 18 ἔσπο, {παῖ 
ἴμογο 8 ποοαρθὰ τη γον ἴΠ6 ἢγαὺ οὐυϊουτεῖὶ οὗ {πὸ Αἀ- 
νοηῖ, Βοιῃίηρς θυ ἴμαὺ ΠΟ βον Ηϊπβεϊῦ [ὈῈ. χεῖν. 
1], πὸ οΥἾζΖΆΠΒ [ὉΓ (6 οχογίϊοη οὗ 8 ροποῦ; 
ΒΈΝΟΕΙ, : ρηνέηια ἐρδίια αὐνεπίιδ εηιϊοαΐο. ΑἸ Θδτῃ- 
οδβὲ οὗ {18 ἰῃ Φομη χνὶϊὶ, 6.} 

4. (γν. 9-12.) ἽΨΜοβϑο οοσαΐυβ ἰβ, ἂς. ; οὗ, 85 
Ὑ60]}1 88 186 ὅν οὗ ν. 8, τοίοστίης ἀραὶ ἰο ἴΠ6 ἄνομος 
οὗ ἐμαὶ νογϑο, ΟἾΪΥ͂ ποῦ, αἴϊζου ἴ8 Βδ8 οἱγοδὰν ὮΨΥ͂ 
ΑΥ ΟΥ̓ σοηῃβοϊαιίίοη διιοπτ (Π6 οπὰ οὗ {6 πίοκοὰ 
ΟὔΘ, 8. [Π6 ἀσβοτὶ ριΐοη οὗ 1νἷ8 ΔΡΌΠΟΥ τοδυχηθά, [ἱ 
ΜΠ θ6 ἰοιτίθ]ο ἀπ ἀσδίσυςίίνο, Ὀυὶ ἴον {Ππδῖ τ ῖγ 
ΤΟΆΒΟΩ ὙΠ] οπμὰ ἴῃ ἃ ΒΟΙΥ ἰυὰρτηοηῖ, δηὰ ἱμπογοίογο 
(86 ἀαβουῦ ρυοἢ. οδἢ ἀραΐῃ γοβοῖτο βοῇ ἰηΐο {8} κ8- 
Εἰτίπρ, νυ. 18 βαα., ἰῦδι (6 ΤῊ ΒΕΔ] ΟἾΔ η5 ἀο ποὶ Ὀ6- 
οπρ ἰο ἴΠ6 δροβίαῖοβ. ἩΌΣΜΑΝΝ ΒΕΟΟΟΓΑΙΪΏΡΊΥ ἰαΐζοθ 
γν, 9-11 ἰοχοίϊπον, ἰθογο Ὀοΐηρ Πότ βίιονγῃ, μ6 {πη 8, 
88 ἴῃ οἷ, ἱ,, {πδὺ Ρυβῃτηθηὺ οὗ υὑπθοϊϊοῦ, ἴῃ ππΪΟἢ 
(06 δρροᾶγαμοθ οἵ {πῃ 1 ν]ο88 ΟἿ Ὑ}}} ἰβευθ, ἴῃ 
Ορροβιτοη ἰο ἰῃ6 δβαϊναϊΐοηῃ Μοὶ Ν1]1 Ὀ6 ἴοσ {6 
ΟΒυγοῦ {Π6 τοϑυὶὶ οὗ [80:6 ῥγοοσϊατηαἰιίοη οὗ {16 δροβ- 
(οἷα τηθββασθ, 10 ἰ8 ἔσο [αὐ [86 {ΠΘ]η6 οὗ ν. 8 (1ΠῸὸ 
Ἰωογὰ οοτηοβ ποῦ, [11 ΑἸ ΟὨγϑὲ ἢ88 ἀρρϑυγϑαλ) 18 ἀϊδ- 
οπαγροα αἱ ν, 8; Ὀυΐ (ἢ ἀοβοτὶριΐοη οἵ ἷ8 ποτκίησ, 
ν. 9 5β4α., ΒαΥν 8 8}}}} ἔογῦ {86 οοτωηρίοίϊοη οὗ [86 Ρἷο- 
ἴυγα, δὰ ᾿πα ἰγ  Υ ἴος ἴμ6 πνδτγηΐηρ οὗἁἨ ἴΠ6 τεδίθσ: 
Π18 ῬΟΥΟΥ Μ|}]} 6 ἴῃ {86 ᾿ἰχῃοϑὶ ἀορτοο δοάἀαοῖῦνο: 
ἰοῦ ΘΥΘΡΥ ΟΏΘ, ἐπογϑίοσο, Ὀοναιο οὗἁὨ 6 ὅγεὶ Ὀορίη- 
ΠΪΠΡΒ ΟὗἨ ἀροβίαβυ (νν, 2, 8) ; ἴὸσ ὙΠΟΒΟΟΥΟΣ ὈΘΙΘΥ65 
{6 Ἰΐο 18 Ἰοϑὲ (νυ. 10, 11). Βυϊῖ γα, ἐμπὰπκ αοά, ἃγὲ 
οὗ ἴᾷοβο το Ὀοϊΐονα ἰὴ6 γαῖ, δηἃ ἃγὰ ΟΒΟΒΘῚ ἴο 

Φ. (ΤῊδῦ ἐβοτο ἴα δὴ ἱπίοσνα) οὗ ἐΐτηο Ὀσΐποοι οὐσ Τοτὰ Ἑ 
ἀοκοοηΐ ἔσοτῃ ἰδ ΕΕῸῚ Ἠδῃὰ οὗ {ὴ 6 ἘδίποΣ ἰπίο ἴδ 6 χορίος 
οὗ (} εἷτ, ΜΠΟΥΕ Η ἐπότθα τρραγῶ τῷ οἰὐρϑδὴς ὀχρῴν ἮΝ 
Ῥτόδομοο, επὰ ΠΠῚ8 «οἱ! 6 πάρταοσξ ο 8 
Ὡαίΐουβ, ἰ8 ποΐ ΟἿἿΥῪ ἰπ ἰἰθο]7 ὉΕΙΥ σθαδουμιῦ} 8 αὐτὰ 
ΚΕΙΡΤΌΤΗΙ τη λας ναι 06 ΟἹ μδ6 Ἦν παρν ἐν γόνα ἱπις τὸν γϑᾳ δτυρον 
διὰ ἃ εἶσ ΔΡΡαΣΟΙΤΥ ἀἰδοσοραηῖ, ἀοβου 088 οὗ 186 
ΣΩΔΉΤΟΓ οὗἨὨ ἔΐο Αἀνουΐ, ἀπὰ οὗ ἰμ6 οοπαλίΐϊος οὗ (}6 ψοΣσ]ὰ ἐπ 
1δαι ἀαν.--αὖ΄. 1,..] 

Τ{ΟοσΡ. ενέεξίοπ, διὰ Ζεοίμνες, οἷν {πὲ γτοτϑο.--ὖ. 1..} 
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εὐἰναοη (τ. 18) ; (πετείογο δοΐᾶο ἐπογεΐῃ, βίδπὰ ἔμ, 
δὰ μοϊ4 ὅκδὶ ττπδὶ γ6 αν τοορϊγοὰ (νυν. 1ὅ). Τ}θ 
Δρροδγαθθο οὗ ἴμ6 [5.16 88 ἐδ, ἔα ῖκοβ οἷδοῦ, ΒΔ Υ8 (86 
Ἀροβϑιθ ἴῃ 106 ῥγϑβοηΐξ ἰθῆβθ, ἀοοισί παι υ, σἱϊπους 
τεσαγὰ ἰ0 [06 [ἔπη ; σοῃρ. 1 ον. χυ. 8ὅ.---Δοοοχὰ» 
ἰαᾳ ἴἰο ἐδο τσοχϊκίπρ οἱ Βαΐβῃ, κατά, Δ8 ἰη Οο]. ἱ, 
39, ϑαίδηῃ ρσὶνοβ ἶτπὰ ΡΟΜΟΓ, ΔΒ ἐπ6 ΕδΙΠΟΡ ἀ068 ἴο 
ὑυτῖϑὲ (Βον. χιϊ, 2); 10 18 (80 τηοϑὺ ρογίδοϊ στ ΓΑ ΟΓΥ 
οἵ Οδγῖβε : βαϊναϊίουῃ (ἴῃ τοη 6 γ8) πὶπουΐ τορϑηῖν 
8πο6 διὰ ἐπ οὔοβα. Βυῖ ἰξ 8 δεκοά, υθοίδον κατὰ, 
ἃς, ἰβ ὁ ἀοδηϊίοη οὗὨ ἰδ6 ἐστίν, οΥ οὗ ἐστὶν ἂν, ἂς. : 
πἰοί μοῦ ἢΐβ8 δρ 66 ἰδ ΔΙΓΟΔΑΥῪ οὗἁ :ἰβοὶ ἢ ἰῃ 186 
τηϊσὶὶὶ οὗ δαίδῃ, οὐ σδίῃος [19 δρρϑαγάησθ πὶ ἩΟΠ- 
ἀοιβ. ΗΌΥΜΑΧΝ Ῥγοίογϑ ἰῃ6 [ὈΓΙΏΟΡ Υἱον : ἴπαὶ 5 
οὐτΐης 15 1. δοοογάϊηρ ἰὸ 6 πογκίηρ οἵ ϑδίδῃη, δηὰ 
2, ἃ οομϊηρ ἴῃ ποπάογβ, Βυῖ ἰξ 18 Ὀοιΐογ, πιὰ 
[χεναχχ δηὰ οἰμοῦα, (0 υππ]ογθίδπαά μἷ8 οομγΐηρ 88 
αἰἰουάοὰ πιῇ ποράοῖβ ἰ0ὼ Ὀ6 ἰδαῖ, (6 βοῦτοθ οὗ 
πιεῖ 85. δδαϊσηθαὰ ΟΥ̓ κατ᾽ ἐνέργ." ὙΤῇοτα π|ὶ}} Ὀθ ἰῃ 
ἶδ ὁ Ρυξησ [οτὶ ἢ οὗὨ ΟΥ̓ΟΓΥ͂ ΡΟΎΓ : πιϊουῦ {Π6 
αιϊοὶο ὈΘΙ οηρίηρ ΟΥ̓ Σουρτηδ ἴο αἱϊ [Π6 ἰθγοθ βϑυβίδῃ» 
ἐἶτεα, Δύναμις ἀδηοῖθδ ἴἰ80 τοοῦ οὗ (0 ορογαίίοῃβ : 
σημεῖα, εἰσπδ, ἴα ἰμοὶν δἰχηϊβοδηοο 88 ἱπάϊοαϊϊηρ [86 
ἀἰνίπἰτγ οὗ κἷπὶ πο ραϑγίογιιβ ἰδομ)---Ὥογο οὗ ΘΟΌΓΒΘ 
ἀεοορεῖτο : Ἰαβὶν, τέρατα, ἠηῤῥκοας [80 τρδγνοὶουβ- 
Π688 οὗ ἐΐιοδο ἱπαϊοβιϊοηᾷ, 6 ἴδγθο ἰουτ8 8:6 οἴῃ 
υϑεα οὗ ἔδπο ἀφοα8 οὗἨ Ομ γὶβὲ δηὰ ἰῃ6 Αροβίῖοϑ, Ηθργθ 
πὸ δαγα ἰπα οδγοαΐυγο : οοίαρ. {Π6 ψοηάογβ οὗ (ἢ 6 
(λϊδαο ὑγορῃοίβ, Μαίϊϊ, χχῖν, 24, ἩΒΟΓΘΌΥ ὄὐθὴ ἰδ6 
οδἰοοὶ που]ὰ Ὀ6 ἀοοοῖνοα, πόγὸ ἰΠδὺ ροββϑὶ 6, ΤΉ 686 
μεορθοῖβ ἃγο, 88 ἰξ ποῦο, Απιοδγῖϑι ΒΒ ἀροβίΐοβ; ἴῃ 
Βεν, χἧϊὶ, 18 864. ἰὑ 8 ἐλ [αἶδο ὑγορδοῖ ᾿ἰῃ ἰδ βίηρυ- 
δὸς πῦο σοργοβοηΐβ γροογίοςαὶ!, Οὐ] οα8 πίβαοαι, 
διὰ ὮΥ [8 Εἰ ὮΒ Ῥιγοσῦχοϑ Ὠοιηδρθ ἴον {πὸ γϑὺ Ὀθαδβὶ 
(ὸ ἀοάϊοθα ἀοβροῖ). Ῥδὺϊ ἀοθ8 ποῦ γοὺ βαγῪ ὉΥ͂ 
πἰοτη (48 αἰδιίπος ἔγομλ ἴἰΠ6 ἄνομος ᾿ΐπι86}} [80 πΟΠ- 
ὁετῖβ 3.2}} Ὀ6 πτουρὶ!.--- 0 πΟΠΘΓΒ τὸ οδ] ] α 
πομάοχα οὗ [δ᾽βομοοῦ (ψεύδους ἀφείη ὈΘΙοησίης 
ἴ0 81} τ ἰγοο πογὰβ) ι ορρουϊώοη ἴο ἴΠ6 ἸΟΒΘΟΓΒ 
οἵ ἰσυΐ ἴῃ {π6 οαϑ0 οὗ ΟἸγίϑὶ δῃὰ Ηΐ8 Αροβίὶθβ (88 
Ῥεὰ διϑογὶβ αὶ ἢ6 δὰ πτουρὶθν ποηάογβ, 2 ον. χὶϊ, 
19. Τὸ πὰ ἴῃ ἰδ ροηϊῖνο ψεύδους ἃ ἀεδίρηαιίοη 
εἰερὶν οἵ 86 οτχίῃ, ΟΥ β' ΠΡ ῚΥ οὗὨ [Π6 οὐ͵θοῖ, ΟΓ δἰ ῃ»- 
ΟΪΥ οὗ (Π6 4υλι!ν οὗὁἨ Πο80 ἸΤΟΠΔΘΓΆ, 8 8. ὕη 8 Γ- 
ταηΐδ 6 ϑορδγαϊΐοη οὗὐ τὺ Ὀοϊοηρδ αἱἱ ἱοχείηον ἢ 
Νοθονοσ, ΑὐΟυΒΤΙΝΕ ἰθ ΔἰΓΟΔΟΥ ΔΥΔΓῸ οὗ ἃ ἀουῦ ]θ 
ἰοϊετρεοίδου, δῦ 18 τηθδηῦ Ὀοίηρ οαἰζῆοῦ ἃ ἀθοθρ 
σα οὗ ἰδ6 Β6η968 ὈΥ͂ ΘΙΔΡῚΥ ΕΠπκοἢ5 πὶ ποῦ ΓΘΔΙΥ 
Β0Ὸ ἸΠΕΟΌΟΒΕΥ), ΟΥ ΓΘᾺΪ Ιηΐγδ 0168 τηϊϑἰοδαϊηρ ἰ0 8 

Ὁ] οΥ ἰπ ἰθοτὰ 68 ροσίοιτηϑά ὈΥ Ὠὶνίηθ ΡΟΥΘ. 
ΑΥΟΌΘΤΙΝΕ, ΓΤοίοιτίης ἴο Φοῦ, Ῥγϑίοιβ ἴῃ βϑοοοηά 
τίον, δπὰ δὺ ἩΠῚῸ γοβοῃ τηοϑὺ Οἰμογα, Τὸ {18 ὁοη- 
ουοη τὸ διὸ δὶ ὁὔοθ ἰϑὰ ὈΥ ἰδ6 οιαρἤδιῖίο ἀθβοτὶρ- 

5 (80 5.6 Θοστῶδι τοσείοσια μὰ οοσηταθηξασίοδ ΚΟΠΟΤΔΙΥ. 
ἴῃ οὗ τὸο οἴδπηοΣ υἱοῖν ἰὲ νψὰβ τοσηδυκοὰ ἰῃ ἤΖευΐ 
ἰδεῖ 1ο εἶατ56 καὶ ἐγύργειαν τοῦ Σατανᾶ, " ἰΔίκοη ὉΥ͂ ἰἰδοὶ 
αἱ αἱ Ἰοδεὲ 84 ἐμὸ Ἰολάξιια 1οδίασο πὶ [Π6 δἰδίοτηθηῦ, νἱο]ὰ 5 
{15 ἔμ 1}ὸς δοιὰ τοότὸ δρρα)]ἕ[ῶρ ἱπεϊπιαίίου, ἔμπας ἴΠ0 ἐπέίγθ 
οὐαίης οὗ ἐπ Μίδ: οὗ 81η--ὶ8 δρίγὶ δ διὰ αἰπὶὲ δ: ἃ στη θ88» 
πσον ἐπτουκῃοῦῖ---Ἐ}} ὍὈ6 ἐπειίποῖ πὶ ἢ [86 ΘΠΟΓΡῪ οὗ δηΐδῃ 
(Ὀπάύβοστ. : ἅ τις πᾶσαν αὑτοῦ δεχόμενος τὴν ἑνέρ- 
γιιαν : βοῖθο τοδῃ σοοοΐνίτρ 811} δα δ:.᾽ 8 ΔΠΘΓΕΥ. 8ο ΤΉΞΟ» 
λο8. δὰ το 5. 4 (06 αἴουνεν.), δὰ ἰδδὲ, ογθη 886 ἐμὸ Ὁ 

οἵ Ομ σὲ, πο ἔπ ποδα οὗ Πίπι {πδὲ 8]16.}} 41} ἰῃ 4}}" 
ἷ, 25 υ. 19; "1. 20; ἄο.), δὸ ἰπ ΑἸ ο τίβε, ἰδ 

ἰο δρεδκ, ὀσβαι ἸΣγ6 017; νπΐ- 
᾿ἷ5 οἶστι ΣΟΘΟΌΓΟΘΒ οὗἩ 5ΒἰΣο  μίἢ 

πὶ ξυὶϊο, ἴῃ ὈΟΓὰ {8 6 δρΏΘΓΟΔ οὗ πἷ38 ὀρϑσγδίί οι, (86 οχίοστδὶ 
δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασι ψεύδους) απὰ [86 

ἄτῃ τῆς ἀδικίας). ΤῈ {πἰ5 τορατὰ, [86 
Ζ πιοίο, ΞΞ ΜΎΒΡΟΟΚ : 70} {λ:᾿6 οομεΐίηρ οὗ 
Ἰιοογκίηρ ῳφ' Βαίαη.᾽"--ὐ. 1,..ἢ} 

ςουμ ποι αἰ} Ἐῆτοο ἰάοα8.: ΕΣΤΊΤΟΟΤΤ 
απὰ ἐμῖτὰ, νας ἐποϊίποα ἐο 186 

ἐΐοι ὈΥ̓͂ Σ)68}8 οὗ ἰἴγοα Βυῃοηγίηϑ. 6 δ'80 ὀχρϑεὶ 
85 ΘΟ ΟΓΡΟΥ͂8 ἰ0 [6 τχϊγαοΐθα οἵ ΟἸγὶβί τοὶ ροῦν» 
ἐΐομδ, νοοῖ γοὺ ὉΓΘ οδἰ θὰ τηΐγαοϊθβ οὗἨ [αἰδβοποοά 
(008), Ὀοσαυβθ πιθὴ ἯὮΟ τοχαγὰ (στὴ 88 Ῥγοοίβ οὗ 
(86 ἀινϊηςγ οὗ {(πΠ6 υητὶσΐθουβ Οπ6 ἃγ ὑπ ΓΘΌΥ 
ΤΑΪΒΟΓΔΌΪΥ ἀοοοίγοα, Ῥογίοσττηθα ΟΥ̓ ἀατίς, σ᾽] ΟΟΤΩΥ͂ 
ῬΟΤΟΓΒ, (ΠΟΥ͂ ἀἴ6 ἱπάδοὰ δ Ὀοϊΐζοτῃ ποιμίης ταὶ νΥ̓ 
ογοδίνο, θὰϊ αβϑϑυϊηρίίοηβ, ἰτϊ αἰ οΏΒ, Τηδηΐ (6 ϑιδ. 1008 
οἵ ἃ βῆωτῃ βίγοηρηι. τ] οἢ αὖ Ἰα5πὺ 18. 4 τοίοποα ἱτρο: 
ἴθῃσο, τηοηϑίγοβιτο8 τυ Ποῦ ΔΩΥ͂ βανίηρ ΟὈ͵δοῖ, θὲ 
ἠοῖ, ἰδογθίογθ, ποτ ἡυρα οτῖίοα, Το ΒΙΌΪ6 ἱπγουρὶ» 
ουῦ ἰγοδίβ ΒΟΓΟΘΤΥ ἰῃ ἃ ΠΊΟΓΘ ΒΟΓΪΟῸΒ ἩΔῪ [80 88 ἰΐ ἐξ 
ἬΘΓΟΘ ΟΙΩΡΙΥ͂ ἰερογασιλδίη.---Ὑ δὲ ΓΟἸ]οντα ΠΠἸΚΘΎ]86 ς 
διὰ ἱπ 411} ἀϑοοίϊ]ηο55 οὗ ποσὶ αἰ ΘΟΌΞΏ ΘΒ, 
ἄσο., ἀο68 ποῦ τηθδὴ δὴ ἰά]6 ᾿ἰἸυδβίοη, ὈὰὉ 8) ΔΡΘΠΟΥ͂ 
οἷν 849 [86 ρὶ  ἰοτίηρ δον ΟΥ̓ τσ δοιιβη658, δηἀ 
γαῖ ἰ5. ΠῚ} οὗἨ υητὶ ρῃϊθουβηθαβ, ργοοθοθϊηρ ἔγουλ ὑπαὶ, 
δὰ Ἰοδαϊηρ ἰο ἰΐ. 106 δοβοίυϊθ ουἰπιϊπαίίοη οἵ υῃ- 
τ Ὠὐδουβηθεβ 18 ἴῃ το ΐηρς αοὰ οἵ Ηἰδ8 ρίοτγ. (16 
οἰἀοβῦ δυϊμογίἰθβ οὐαΐὲ (Π6 δγίΐοϊθ δἱ ἀδικίας, ἃ8 "γὸ}} 
88 δῖ ψεύδουδ). ΤΏδ Αγοδβίϊθ ΒΏΟΥΒ ι.8 88 ἃ τηδτκ οὗ 
[8}6 Μδῃ οὗ ϑἴη, Ὀδβίαθβ [6 74.186 τηϊγδοὶβ, ὑπΠ6 ὕτὸ- 
Δ} 4180 οὐ ἢἷ8 βρὶγιϊῦ δῃὰ γα], δὰ, Ὀθδίά θα ̓ γἱης 
(νυ ϊο ἢ ἀραΐη ἰ8 δὴ ἰηὐοπιοη 8) [8]8 Ποδίίου οἵ Καον)}» 
οἄρθ), 86 πιίοκοάηθαβ αἰδὸ οὗ ἢἷ8 τ 'Ὃ}} ροΠΘΓΑΙΙΥ : 
Ὀοῖί ἰῃ σοηίϊγαδὺ σπῖτι {6 ἀλήϑεια. ΤὨῖ8 ἸΠΠΠ ΘΠ 69 
6 888, βΒονυοῦ, ΟΥ̓ αγηοησεί ἐΐοδα ιοδο αγὸ ρεγίδὴ» 
ἐπσ, ἴῃ ἰῃοῖὶν οἰτοῖο (1 ἐν ποῦ ρϑηυΐπο:; οοηρ. 3 
Οου. ἱἰ. 1δ; ἰν. 8); Ὀπὺ (6 οἱάδδβὲ δυϊπόγι 68. ρὶνθ 
ΒΙΓΩΡΙΥ [06 ἀαίνο (ἱποογιηιοαδ): ζ0᾽ ἴπ6 ρῥουβῃίΐη 
(μοῦ 4 ἀδίῖνγο οὗ ᾿αἀρπιοηΐ, 85 ἰῃ 1 ΟοΥ. ἱ. 18 ; ἰχ. 2). 
10 ὈοΪΟΠρΒ αἶβο ἴο ννμαῖ ἷβ βαϊὰ δ ν. 9.5 ΤΏ ἀπολ- 
λύμενοι (1 Οοτ. ;. 18) ἀγο ποὺ {πο86 Ὧ0 ὮδΥΘ αἰ γο Λα Υ 
Ῥογίβῃοα, ποὺ γοῦ ἴο80 ὙΠῸ ἀδβοῦυθ ἴο ρογίβῃ, Ὀυξ 
ΒΟὮ 88 ΔΓῸ ῬΟΓΒΌΪρ᾽, Αγ 6 δοίι Δ} } 7 οἡ [Π6 ὙΑΥ ἴο ρθι" 
αἀἰιίοη, δπὰ ἴπαὶ τῃτουρὶι τποἷν οὐσα ΤὉ]0, 88 18 δβαϊὰ ἴῃ 
[86 ποχὲ οἶδιδο : Ὀϑόδθο ἰζ0.᾽ δοοορἰϑὰ ποῖ; 
ἀνϑ᾽ ὧν, οααϊναϊοηῦ ἴο ἀντὶ τούτων ὅτι, “Θὶὶ ΠΏ, 
[υΚ6 1. 390. Ηρ ἀο65 ποὶ Β4Υ͂ : ἐλδὺ γδοοὶυεαά ποί {118 
ἐγιιδ, Ὀυῦ : 9 ἴονϑ οὗ ἴμ9 ἴσῃ. ΟἨἩΒΥΞΟΞΤΟΜΝ, 
ΤΗΕΒΟΡΟΠΕΤ, ΤΗΞΟΡΗΥΓΑΟΥ οΥν ἴῃ δβυρροκίηρ (δαὶ ὉΥ͂ 
{π|9 ΟΒγίδὲ 8 τηθδηΐ, πῖιο Πι85 {τ} Ἰονθὰ 1.5 (ἴῃ [Πδὲ 
ο886 ἴπ6 Ῥἕνγαβο Βῃουὰ σαῖποῦ πανα Ὀδοη, ἐλέ ἐγ κ 
τ ἰουε). ΤῊΘ ΑΡΟΞϑ|16 ταῖπον γίνϑϑ υ8 ἴ0 πιηἀογβίαηα, 
εαὺ {πῸ6 παῖτταὶ πῆδῃ ὈΥ̓͂ Βἱ η86] 8 ποῖ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ἀο1}- 
αἰ οὗἩἉ {ππ0 ἐραΐῃ, θυ δα8 ποῦ 80 τὰ 858 ἴΠ6 ἴονθ 
οὗ ἴ86 ἰτιἢ ; ονθη {π|8 τηυβὶ γϑὲ Ὀ6 ἱπηρ᾽δηϊαὰ ἰη 
ΗΠ, Τα βοῃίΐθηοα ἰθ ἴοὸ θ6 υπαογβίοοα σΟΙΡΓΘὨΘΗ- 
δῖον οὗ δἱϊ ἰγυΐῃ, τ οΡΟΥῸΡ δηὰ ΠΟΎΟΥΟΥ ἰζ ΘΟΠΊ68 
ἰοὸ τῶϑῃ. 108 ἰπιγοάποίοῦΥ βίαροθ δγΘ Βῃοῦπ ἰπ ΕΟΠ). 
ἷ, δηὰ 1Ϊ., δηὰ ἴῃ ΟἸγίδι ᾿ῦ οαἱτηἰπαΐοϑ. [ἢ ᾿ἴκ6 τπδῦ» 
ποῦ, ἴῃ παηΐ οὗ Ιονο ἕο {π6 ὑγυςἢ τοδο 68 118 Θ0Ώ- 
βυτατηδίίοη ἰῃ ΟὈΔΟΓΒΟΥ͂ ἀσαϊποὺ ΟΒτϑι, ποθὴ οἰ ΑΓ Υ͂ 
τουθαϊοὰ ἴο ὺ8 ὈΥ ἴΐπα Ηοἱὶγ ϑρί τὶ. ΕῸΓΡ ἃ Ἰοὴρ τ ΠῚ1Θ 
ἃ ΤΏΔΕ ΙὩΔΥ ΡῸ δοῃρ υηῃἀεοοϊἀοα; Απιϊο τίϑθ ψ]ϊ 
ἀγῖνο δἰπα ἰο ἃ ἀδεϊβίοῃ. Οαοα ἀρθβ ποὺ ἴογοθ ἐΐ9 
ἴγυϊ οἢ ἃ τηλη, ΠΟ ΒΟ ΒῸΓΒ 0 ποὺ ἴο ὅΤΟΥ ὉΡ ἴι ἷ8 
Ποατὶ, ΑΥ̓Βαῦ ἢ ΠΟΥΒ ἃ τη ἴτοῦι Γοοοϊνίης {{1|6 
ἀὐ}} Τμαὶ ἰ8. ἱπαϊσαίοά ὉΥ ἔα ρῥγοίουπα ορροβὶ- 
κἰἴοη Ὀοίναοῃ ἐγαὰῃ δηὰ ὑητὶ  θΟιιβη 658.; ΘΟΓΊΡ. 
Ποπι. ἱ. 18, απὰ ἐπ Ποοινῖπαὶ απὰ ΕΠ σα] Νοίς, ὅ.--- 
[Τ᾿αἱ ἴδον πυρὶ Ὀ6 δανοϑᾶ; εἰς τὸ σωϑῆναι 

5 (Πευίξίοπ : 1,0 αὐ (08 Ῥϑεβαρὸ ἰῃ [0 με οὗἉ 
Μαῖί. χχὶν. 34 δῃὰ 2 Οογ. 1γ. 8,1 δῖῃ ( ἴο τοϊβίῃ ἐπ6 
οἷο89 οοηποοξου οὗ (650 ποτὰ ψὶ (ἢ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας ; 
ἐδοι ἐξ ἰ5 ἐπιϊπιαίοὰ ἐμδὲ ΑἸ οΙ τσὶ, Του ἢ εἰἰἰπρ ἰπ τ 6 
τοτορὶο οὗ Θοὰ, απὰ ἀἰδρϊαγίης ᾿ἷβ ῬοπρΡ ἀπὰ ἷ9 ποηάοχ 
Ὀοίοτο αἱΐ {πα Ἰψογδ ἑρροῦκ, δ} Ὡθν (ἢ 61668 διιοοορά ἰπ 
οδίσίπσ οὐ͵ν (86 ἀπολλύμενοι ; ἐδο χοϑοσι9 οὗ πὨἸ ἢ κιιοδι δα 
ἐπιηιοαϊαξοῖν ΤΟΙ ἸΟΥ,, 85 πον οχ σὲ ΟΣ Τα τι 8 (τ. 10), οχά 
(τ. 11) ου οὐρά ε.»-Κ. 1.) μὰ ' 

[ 
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αὑτούς͵ ἵπ ογεν ἰο ἐλεὶγ δεὶπσ δαυεᾶ, (6 σῃπὰ δηὰ 
τοβυὶς οὗ ἃ γοοορίίοη οὗ ἴδ ἰοτο οὗ πὸ ἰγυϊ, πῆ ἢ 
ου δ ὶβ ἃ βανίουν, δηὰ Ὀτίηρβ Ηΐδ δαί ναϊου Ὡθδγ.-- 
ὦ. 1. -Αὐκὶ ον τοῖς οαὐδοὸ ἀοῖμδ αοὰ πομὰ 
ἴδοσα ; (καί 8 Ὑδηϊηρ ΟἿ ἰπ ἢ.) 67) 70» ἐλὼ 
οαμ8ε--- Ὁ 8. ῬΟΠΙΒΙ τηΘηΐ---τῷὸ Το τϑίθμοῦ ἰ0 πἢδὲ 
ὑτοοοάθβδ (ἤδη ἴο τδὶ (Ὁ]ΟὟΒ (80 ἰῃδὶ εἰς τὸ, ἄϊ6, 
πουἹὰ ὃὉθ οροχοροίῖοα!), Ηδ δεμά ἴῃ ἴο {ῃοῃ:---80- 
οογαΐηρ ἴὸ ἐπ Ὀοδὲὶ δυιδογίεο8 ἐπ6 Ὀγοϑοηΐ, || 
ἐστίν οὗ ν. 9: Ὀυὲϊ ἰξ ἀο68 ποῖ βίη  αἰγεαάν ποιοῦ, 
συλ ἰθ ἴο Ὀ6 ἰΚοη ἀοοίγί}}γ, ἱστεβροςσῦνα οὗὨ {{πη6. 
Αγϑδίπ, {Ὺ}ᾧ75Ὲ8᾿ 8 ἰγδηβί δ οῃ ἰδ, δίγοπς εγτον [ἀνὰ 
ἐἶσε ]»γιλιϊη)6}} , ΤΩΟΓῸ ΘΟΓΓΘΟΊΪΥ : δέν ἐπσίλ οὐ ὍΣΟΣ, 
πᾳ οὗ ἀοϊυκίοη, δοε8 αοα ἠο ἰπαῖ ΟΣ ἀοοβ 6 
ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ᾿ΟΣΤΩΪ ἰδ [Ὁ ΟΟΠπ16, 88 ἴ86 Οτοοῖκ ἰμίογργεῖοσβ 
δηἀ οἰδοῦβ βοήϊδῃ ἴ86 ὀχῃγοϑείου ἢ Νο, ἱπάοοα : [86 
Ἀροδίὶα ἀδϑβογίεβ [Π6 την δοῖ οὗ ἴ06 Φυάρε, ρυῃ- 
ἤδυΐηρ 60}} ὈΥ αν], Νοῖ ἴο Ρεϊϊονο ἴδο γι ἰ5 δίῃ 
ἴο τοῖηδο (6 ἴον οἵὗὨ ἐπ6 ὑτι]ν, 811}}} ἀαγίςον δίη.--- 
. [.7; ἴο Βανθ ἴο Ὀαϊΐανο ἴῃ 116 18. ἴῃ6 ρυπἰβῃσηθηὶ 

οὗ βίη, ἴπ6 οσροϑυγο οὗ παίζοάμοβδδ, 1ἰτο 1.6 δΌδῃ 0ῃ- 
τησηῦ ἴ0 νίοο ἰη Βοπ,, ἱ, 234 , ἐπὶ ἴ86 Ἰυδὶ6 (ἐν), πποτγο- 
ἧῃ ΠΟΥ͂ ὅΓῸ διυβηδγοᾶ, Ηθ ρίνοθ (Π6 πὶ υΡ ὠπίο υὴ- 
οἸοδπηοαδ (εἰς), 118 ἴοπὶ δ᾽ ἀς ἄοντῃ οἡ 186 βἰορίη 
φαΐ οὗἨ πον οὐ ἀσοβίτοδ, δηὰ τὲ Ὀσοαυθϑθ ΤΠΟΥῪ 
πουὰ ποῖ πανα ἰδ Οἰμογνΐθο, 76 οὐ͵οοῖ οὗ 186 
Βοῃαΐηρ ἰβ, ἐμαὶ μον δβουϊὰ Ὀοϊίονο ἴδ ἔαϊπ6. 
Βοοὰ ; ποὶ τηΘΓΟΪΥ ἴΠ6 οἰτοῦ, Ὀὰὶ τῇ 6 σοηϑοίουβ, 
πὰ! Οοἀ-ἀοίγίης υηΐγυῖ, ΤΏ βἰηρυΐαν πιο τΠ6 
διίίο]6 ἀδηοῖοβ, οἱ ἃ βίηρ]ο 116, Ὀὺΐ [06 Θη γα ἸΌΤΟΟ, 
16 δητίγο δἰοτηθηὶ οὗὨ 186 ἀον} 8} Ῥογυοσγείοη οὗ 4]] 
ἐγυϊὰ (Φοῦη υἱῖϊ. 44) Οπβοτιῦθ σΟμραγοβ ῬΊον,. ἱ, 
20υ--21.---Τ Διὶ ἴον ἂν 6 υἀροά, οὐ͵οοὶ οὗ ἰδς6 
πιστεῦσαι, ἰμαὶ 5, Οοα ΒΒ ῬΡΌΓΡΟΒΟ ἰῃογοῖη. Οοἀ [88 
18 ἀδφοίϑίοη ἴῃ νίαν, (Πδὺ [ΠΟΥ ΤΩΔῪ 6 οοπἀοιηηοα 
88 ἴῃ086 ἴΏ ὙΠ ΟΤΩ ΟΥἹΪ Ὧδ8 ΘΟὨ1Θ ἴ0 ΤηΔ1ΌΣΙΥ : ΟΗΕΒΥ- 
ΒΟΒΤΟΜ: οοηνϊοίοα 868 πίτιους οχοῦβθ. 177εν αἰἱὲ 
ἑοσείλιαν, σ!ο Ὀο]ονοα οὶ πο ἰσυῖϊῃ, πο δἱ 
ται {ἰπ|6 8}4}} ποῖ ὕανο Ὀεϊϊονοὰ ; Ὀθϊ Πα Ρ0]688-» 
ὍΣΟ ἐπ τρυσῃϊοουδβηοδα [Ὗ ΚΒΒΤΕΒ δηὰ ΜΚ Ν- 
ΒΟΝ: ἴπ0 υἱυϊπηδῖὴ6 δηα βοογοῖ βοῦγορ οὗ 41} {16 ὁ6ν]} 
πο ἢ τοϑι} 8 ἴῃ σοη ἀοτμμδίίοη.---Φ, ἴ..]; ΟΥ̓ΘΡ ἀγαϊηδὶ 
1116 εὐδοκία ἀγαϑωσύνης, οἷ. 1, 11. Α Ροποιί}}γ 
ὙΟΓΏΪΏς οΟποϊυδίοη ἢ ΟΠΒΥΒΟΞΤΟΜ : ἔρχεται ἐλέγξων 
αὑτούς. Τη6 ΑΡοβίὶθ ὯΔ8 ὑπ18 ΤΏΟΣΟ Θχδο ἀοδηρά 
[86 παίυγο οὗ {86 γε ἀτθνι ΔΙγοδαν βροΐζοῃ οἵ ἰη οἷ. 
ἷ, : ΤΏΟ Δρροδγαηοο οὗ (86 Μδῃ οὗὨ ἴῃ τηυδὲὶ Παρ ἴο 
τίη δὐουῦ ἴῃ οοτῃρ]οῦθ βοραγαϊΐἯοη. [1ὲ 18. {ππ|ο, 
ἐπογοίοσγο, ὑμδὲ 106 τηδιῖοῦ ἀ068 ποὶ ργοσδοα βὸ ΒΨ ΙΥ 
δια Βιῃο Ὁ ἃ8. γοὺ ΤΙ͂ΠΟΥ ; Ὀαΐ γοῦ ἩΠΏ 4}} ἰοῦ ]6 
ΘΔΣΏΘΒΙΏΘΒΒ 1ῦ 011}} ργοσοοὰ ρ]ογί ΟΌΕ]γ. 

ΦΟΟΤΕΙΧΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΊΠΟΑΙ, 

1. (. 2.) Το Αροβὶ]οβ Ὄχδβογίαιοηβ ἰὸ ἐΐθ π|88 
ΟΥ ΓΟΑΒΟῚ Δ1Ὸ ΔΓ τόσο ἰσοαυοηὶ ἴπ6η [ἘΠ 6 ΓΒ ΤΓΔῺΒ- 
Ἰαϊΐοῃ ΔΙ ἰο ὈΘ δόθῃ. [0 ἰ8 118 Ὀαβίη 688 ἴο ὑηάογ- 
εἰδνὰ ἴΠ6 τηδηϊοϑιδιίοη οὗ αοὰ ἴῃ ἴδο ετοδιίοῃ (νοεῖν, 
Ἔομ. ἰ. 20). ΤιιΘ σοΐοθ οὐ σοηβοίοηθο 1 Κον 186. 8 
Βοαγὰ δ8 [6 ἴδν οὗ [86 τεϑάβϑοι (οι, Υἱ, 28).} 1ἰ 

Θ᾿ ΓΑΤΡΟΙΡ δπὰ Ἐττισοτε: Μί8ο Δ᾽ βομ οοῦ ἐταρ] θὰ ἐπ 
δο νγοοοάϊηρ, πογάδβ, οὐ ἐστὶν---ἀδικίας, ῃοΐ 1Δ]δομοοά Σηκα 
ΟΓΔΙΪγ."" Μευΐϊείοπ : “6 ἴΤΏΟ ΣΟΪΙΌΣΘΩΟΘΘ τᾶν Ὀ6 ἴο {π6 Ψ 
οὗ γ. 9 (οὐ. 1 Φοδ ἰΐ, 21, 22, πύον τ ψεύστης) 
δ Ὁ] ἴο ἐμοὶ ομασαοίοσίεεο 110 ο ὶ 
ἴπο δαίδηΐο ὑσοπιΐδο ἰπὶ [η6 ρατάσοη (6 6Ώ. ἰΐ. δ) ΣΩΔΥ͂ Ὀ6 600» 
εἰἀογϑὰ 88 δ6 Ἰαδξ ιιὰ Εἷρμοδῖ, Ὀπὲ δἰ}}} ἀρρσζορσίαϊο, 
Ζυ] δ Ί)πιοιῖ!."».--. 

τ ηδὲ Ῥδὰ] 66}}6 “{πΠ6 τοϊπ ἃ (νοῦς) ἰπ Ῥοτη. υἱϊ. 29, 
45 ἴ1ῖ6 ποιϊμίπα αἰδοτοπὶ ὕσοσῃη “189 ἱππνασγὰ σλδσι᾽" (ὃ ἔσω, 
ἄνϑρωποτ) οὗ ν. 22: δηὰ ἰδαέ 18 πού ἔϊο παϊαγαϊ τη ΟΣ ὁἢΓ- 
ὯΔΙ χοαϊυὰ (Εοχτα. υἱϊδ. 7), θαὺ [0 Βο8} 86 σεμονγοὰ.---. 1..} 

ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ῬΑΠῚ, ΤῸ ἸῊΕ ΤΗΕΡΑΒΑΙΓΟΝΊΑΝΒ. 

ἶβ ἰτὰο ἴπλι ἴδ6 ρότον 18 ἠοΐ ἴῃ ρίνοῃ ἴο τηδη, ἰτι}} 
ἴο ονοτγοομιο ἴδ ἰδ Οὗ δἷῃ ἴπ [86 Ἰποιηῦογβ, Τ|ιδοὶ 
8 ῬοΟββὶὉ]6 ΟἿΪΥ ἴον ἴπ6 βρίὶγῖὶ ποῖ ἰβ τοηοισοὰ Ὁ 
06 Ξρὶγῖς ἤγολ αοἂ (Εοπι. Υἱ}}.}λ. ὙΥΙΒουΐ (ἢΐ8 109 
δρὶ τὶς 118 ἃ ῬΓΟῪ ἴο τὴ. ΟδΙΉ ΠΥ, Ὑδλιυ, ροἰ αἰοη, 
ἩὨϊοἢ αὔδοϊ ᾿ἰ δὰ (π6 οσομβοίοῃοο ((Ο]. ἱΐ. 18 ; ΕρΗ. ἐν. 
11. Τίς ἱ. 16), Βιϊῖ ὄνϑὴ ἰῃ ἴ.6 γΓορομογαῖα ἱξ [65 ἢ 
ποῦς, Τπουρὴ ἴθ6 Ροδοα οὗἩ ἀοα Ῥδβεοὶῃ 81} ὑπάοτ. 
διδηάΐην, γαῖ ἰδ ἴο0 Καορβ ἴπ6 ᾿ιοατὶ δηά {ΠΡ Ὁ {ἢ 
δουρϑ (νοήματα, ῬΗΪ]. ἰν. 1). ΤΏ ϑρίτίϊ οὗ Θοά τε. 
ΠΟῊῪΒ 106 τοδβοῦ, Ὀγίπρίηρ 15 ὑηάον Οὐ σδιίου, δηὰ 
ΘΏΔΌΪΣΙς; 1ξ, [0 ΔΡΡΙΥ ᾿ϊ86}7 ἴο ἃ ΤΟΔΒΟΠΔΌΪΟ ΒΟΣΥΪΟΣ οἵ 
Οοά (οι). χἰϊ. 1, 2), ἴο δἰϊδίη ἃ οοσίδίηιγ οἵ κηρπ}- 
οάψο 111} {}} ἀβϑύγαης (οι. χῖἶν. δ), γο8, ἴ0 δοαγοὶ 
ἴηϊο 2:6 τηγδίοτοβ οὔ Οοὰ (δον. σι, 18 ; χΥΪ,. 9). 
ὝΒοονον πορίοοίϑ ἰο σὨοτγδν ἰδ τοδυ, τ Πἷ 16 βιδηάΐηρ 
Βέγηβο ἢ ἰῃ (Π6 Κβρίτγίς οὐὁἨ Οοἁ, Ὀδοοσμθ ὈμΙγ [] [0 
οἴδετα (1 Οογ. χῖν. 14-19).. Τηὸ (υἰποεβ οἵ (Π6 
ὈΙνίπο βριτῖι ἴῃ 1Π6 ΑΡροβίὶα βῆοπα 1.561 ἴῃ {Π|18, ὦ 
86 ἄοεβ ποῖ 80 σϑδαΐγ ὃ5 Το, ΟἹ δοζουῃΐὶ οἵ ἰδε 
ΔΌυΒ6 οὗἩἨ πῇηϊο 6 ἴοο 8 δπᾶγο, Ὀδοοῖῃθ ἀϊϑἰγυβηα] 
ἰοπδγὰβ ἐ86 τίρην π86ὲ. ΤΏ ἸἸτηϊὶ8 οὗ {π6 Γβαϑοὴ δτὲ 
ἰηὐϊοαιοὰ ουϑῃ ἱπ 118 Οοτηθη πδηηα [ ΚΕγΉ ΜΉ] : ἰἐ 
Ρογοοῖνοθ [σεγπέρηηι1}] τϑϑ  εἶοδ, σοι ἰδ ἀοε8 ποί 
186} οτἱρί μαῖο. 

2. ΟΌΥ οΠαρίον βυρροδίδ ἃ βροοΐδὶ ἱπδίδῃοα οἵ ἴδε 
ΒΟΌτΙΟΙΥ τοχυϊνεὰ ἰη 1 ΤΠοββ. νΌ Αἱ 1 Ὅὐον. ΧΥ. 84 
ἴῃ6 Αροδὲ]θ ἀεβογθεβ ἔπο ἀδηϊΐαὶ οὗὨ (1:6 τγεβυστοοίίου 
8ἃ8 8. (886 Οὗ ἰηϊοχίοοἰΐοι [ἐκνήψατε, αἰοραζε αε ῥγονι 
ἀγωηζενη688)} ὮΘΓΘ, ἢ [86 ΘΟὨΙΓΑΓΥ, ᾽6 ἩΔΙΠΒ 
δρδϊπϑὶ Δ ΟἸτῸ ἴῃ ἰῃ6 Ορροβὶϊο αἀϊγοσϊίοη. Ὸν ἷϊ ἰβ 
Ὠοῦ ΤΩΘΓΕΙΥ ἴΠ6 Ὀοΐηρ ονογοπαγροα πὶ που] γ Ρ 6Δ8- 
ΓΒ δηὰ Ἐβγοβ (ὺκ6 χχὶ. 84 664.) {πδῖ ᾿νπά 68 
πδίο 1] Π 688: Ὀαΐ [86 οχοϊϊοτηθης αἷξο, πηΐοὶι που]ὰ 
δηϊϊοἰραῖα μ6 φΟΥΥ, ἰ8 πὰ ἀδηρον οὗ τυὐτηΐῃα ἰδί0 80 
τηθοῖν (Π6 στοδίον ἀἰβαρροϊπιτηθης αηὰ ἰἸαβεϊ πο, Αἰνὸ 
ἶβ ἴλν ἔγοη Ὀαΐπρ ὑπαὶ Ἰογῆι Ὁρ] Δί ηρ οὗὨ {6 Βορὰ 
(μκο χχὶ. 28), νι οἰο ἱτορ ϊοδ βηάυγαηοθ 10 ἴ06 οπὰ, 
᾿ἰΌΟΓΑΙῪ δὰ ὑπομένειν, ἃ ὈΘΑΡΙΠΡ ὉΡ υὑπάον (λαί, 
χχῖν. 13). ΑὮ ἐπητηοάοταία δηεὶ ργοβισωρίθουν δρὶ Πί- 
αδἰίμηι ΟΔΕΙΥ ομάβ ἴῃ τωαϊκίηρ» βῃΐρπγοος οἵ (11. 
Ηον πιδηῦ, ἯΠῸ Αἰονθὰ ἐμποιβοῖνοβ ἴο ὃς ἱπάυεοὶ 
ὉΥ ἃ ζαπίμδιὶς Θχοϊϊθιαθηὶ ἴο ἀΐβροβα οἵἉ (μοῖρ ροοάθ 
δὰ δοδιάοῃ ἐμοὶ Βοιηθβ," Βδὴκ ἀονα δπογνατὶϑ 
ἱπίο ἃ βιυρίὰ που]! ποδβ ' 10 ἢ αἰϑὸ ὙΘῈῪ ἀββοιυΐης 
οἵ τοιασῖ, ᾿παὶ δἰσθααν ἴῃ ἐπ6 δροδιοὶϊο ρὲ ἴβπδὶ» 
οἶθπὶ τὰ ὑπ6 ἔγυ {Ὁ} τηοῖμον οὗ ταῦ. Τ6 πρδῃ, 
ὍῈῸ ἘΠῚ ΟΑΙΤΥ οὔἱ [εἶθ Ὠἶοθ ἔλνοσίυθ Ὡουϊοπ8 Ὁμὰεν 
{πῸ ζαϊϑο Ῥσούθῃοοθ οὗ δὴ δροβϑίοἱἶο πϑῖθθ, ἀ068 ποὶ 
βιδὰ Ὀεΐίοσο αοὰ. Τμ6 σον ρβοπαοηγιπουδ δεηρ- 
ἴΓοΘ δΔγ6 ἃ ἀἰδεγθηὶ ομδγδοίοσ ἤτομι ἴποδο, ἩΐΟΙ 
ΡΘΙΎΟΥΒΟ οΥἡ ἰοἶδπι που]ὰ δἀὰ ἰο ἰβοτω, 11 ἰδ πὸ ψοοά 
βῖρῃι, ἩΠΘῊ 80 ΤΩΔΏΥ͂ ᾿ΔΥ͂Θ ΠΟ ἸΟΠΘῸΡ {118 56:88 1ῸΓ (8 
εἰηχυϊϑηΐης απ ἀπο] θβοιηθ, ἐτορατο δ] οπιθηξ ἔτοαι 
{π6 ἰσὰ οὗ Οοὰ. Μογϑονοσ, δ γοζᾶγάβ (6 ἩΔΓΉ ΠΡ 
οΥ̓ ἴΠ6 Αροβίϊθ, δπὰ {}6 βίτωῖϊδν πογὰβ οὗ Ομτεὶ : ΟὟ 
ποΐ ζονίλ ] δοίδευο ἰζεηι ποὲ (Μαῖϊι. χχίν. 28, 36) κἷ 
ΤΏΔΥ ΜῸ]1 86 θσὴ βδίγδπρο, ΒΟ Οἴθἢ ΣΩΔῺΥ 86 
σατοά (ποτὰ. Ιἐὲ ἰβ ἔσθ, ἰπάθοᾶ, τμαὲ ἃ οαγεῖεθ 
ΒΟΟΌΓΙΠΥ ρῸ65 ποῖ [τὶ ἰπ δάνδηςθ, ἀοθ8 ποῖ ἐτεπ 
Ὀοϊΐανο ποῖ ἴθογο ἰβ γεὶ ἴοὸ 6 ΔΙΥ͂ Αἀγνρηὶ, ἐ 
Κηονβ ἡπ8ὲ ποιμίηρ ΟΥἨ ἴδ6 ῥγασοῦ Οὐηι,, Ζοτά 
«ἴεδιι6 8.11}, ἃ Ὀυδβυ]ηρ, Ἔβομδιοϊορίοδὶ οχεϊοπμεπί 
͵δ ΤΩΘΓΟΙΥ ἃ Βοδιηΐηρ, [αἰ (ἢ, δηὰ ἐπ τα ν ἃ δε πὶ εὰ 
ρῥγοοϊρίϊδηογ. ὙΠ θη Ηθ δοίτδ! Υ φοσηθβ, ἰΐ 1} 6 
88 ἴδ ᾿ἰκτηΐηρ. ΟΥ̓́ τ86 ῥγουϊουβ βίρτιβ Ῥδὺ! 8878 
10 ἰθ τοδάοιβ : “"ΤΏΘΥ ΜἘΠῚ 6 ΒΕΥΘΓΟΣ ἰυΔη γοὺ 

Θ᾽ [Αποῖδον διϊακίουι (666 Ὁ. 836) ἰο {86 δβοτί οἵ ὍΠΙΘῚῈ 
δε τ 58 1λδὲ φσουαὶ]οὰ ἐπ δοπιο τασὶϑ οὗ ΟΟΣΞΏΘῺΥ 10 " 
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εὐηκ. ἢ Ὧ5 Φοβὺ8 ἰκονίβα βαάάθῃϑ (86 Ὠρασὶ οἵἩ Ηΐβ 
ἐλδοίρίοβ, ἐμὴ Ηδ πραὺ ἰδῆ ΟἿ οομέοσε {ἢ 61}. 
ἰυτπλδιντ ὈΓΟΡΘΙΙΥ͂ γοιρδγῖζϑ (ρ. δ4), ἴῃ τοΐδγθθοθ ἴὸ 
(δε ἰτνϊησίία ἀοοίτίηο οἵ ἐμὰ ἰσδμῃδίδείοη, ἴμδὲ ἰὸ 
Ριοπιΐθθ σίου υἱίπουὶ (π6 [ἃ]] οχρογίοποθ οὗ {26 
οἴΌ43 8 ἃ βῖσιι, ὑπὺ [6 680} 15 ἰὸ ἀο πίϊϊ {Π|686 
οι ϊοη8.; δῃιὰ [6 ἀσβογῖθθϑ (Ὁ. 49) 88 διηδίϊοδὶ ὑπαὶ 
ἐχροοίδίίοη, ἴῃ ὙΠ] ἢ ΕΠἸ6 ογὸ 8 Βα] ἃ πῃ ΤΘΣῸ ΒΘΆΓΟ- 
65 ἰηίο ἐἔὸ ἔπΐαγα, δἀπὰ ἀγὰνβ ἔζομι ἰΌ πὸ ρσϑηυΐῃθ 

ἴος ποις ἰη 6 ργοβρηοῖ, ΕΟ Θσρογίθῃ ο8 
οἵ εὶς της, ΦΟΗΝ ἀκοβοξ Μύλμεξε οὗ βοθδῦ αυβοη 
(15 τορογτιοὰ ἰῃ Οκυζεπ 5 δήοπαίοδί ἐσγη, Οοἰοθον, 
1868, Ρ. 2311), ἀσβογῖ 88 0816 γοργθῃθηβϑὶ Ὁ]6 δϑοιϑρ τὶς 
δ οὗ Δ. ΘΠ ὨΟΙΔΙΟΣΥ (ΟΓ 88 [ὑάύάτεξ ο8}}8 ἰῦ, ἃ Βδηρ- 
1064} ἡδίυγο, ἀο ἐξίῃ! ἰὼ διγαϊποὰ ἰηήδγθηοθθ, ἴῃ 6 
βαρρτοδβίοη οὗ δὶ γϑϑϑοῦ, βρίεϊ δὶ ῥγίαθ, διρογβίὶ- 
ὕου, 6 ἀοπκίπδιίοη οὗ ἃ Ἰἰουά, ἰα!Καῦνο οἰϊοί, ἄς, 
Αροοεϊγριῖς δἰυαν ἰ8. οὗἨ εἰσ προγίδμοσ, [06 τογο 
86 ΠΥΒΙΘΣΥ οὗ ἰαν οβϑιιοβ8 ὈΘΩΙῺΒ ΒΙΓΟΠΣΙΥ ἴὸ Ὀσβῶν 
ἰϑεῖ. δαὶ ἰὸ ταυϑὲ ἐπγουσῆουϊ δηὰ οομδίδι ν δηὰ 
15 οὐουῃτουροΐδο ἰῃ οἰ μΐοα., Ἱπαϊβόγοποα ἴο [6 οἶα πι8 
οἵ (6 μεοϑβϑηί, ἰο ἰδ αἀιυ 68 οἵ {Π|6 ἀμ} ΟἸγβϑιίδη 
ΔΚ [0 ΟΠ Θ᾽ 8 ΤΘΙΏΡΟΤΑΙ οαἸ ἰηρ, ἰο (86 νοαὶ οὗ οὔν 
(ιιδοεϊαπὰ, δα δυσὶ 116 ἰηςογοβίθ, 18 ποὺ Ογἰβιδη.- 
ἱιγ. [ες 18 ποὲ δἷνο, ἐμαὶ ἰη 6 μ]ποβ8 οὗἨ 6 ἰγυιῃ 
ἴσος ΟἸἰείβιϊδηθ ἰπῖο υηζτιϊοιϊ νἱδίοπασίοθ. ΤὨ6 
ΤΟΙ ΓΟΙΠΟΙΔΌΣΔΏΟΘΟ, (δὲ (ΠΟΥ δῦ Ὀϊὲ ΒιγΓΔΏΡΌΓΕ δηὰ 

ὑἰρστίπλθ ΟἹ ἐμ6 οαγίὰ (1 Ῥεῖ, ἰϊ. 11), 18. ΘΧΡΓΕΒΒΙΥ 
Ὀδεὰ ἰο0 ἰηἰτοάυςθ ἴθοβο οχοσγίαϊ οη8, το γοαυΐγα 
ἴτοσι ΟΥ̓ΟΡΥ͂ 6Πη6 δοοογαϊης ἰ0 9 ροβίοι [86 ρειθαῖ- 
αὐ βὐοἶδεγ ἴπ ἀοίδι]α. 

8. (τ. 8-10.) ΤῊ ΙΚΒΤΕΌΟΤΙΟΝ ΟΟΝΟΚΕΝΙΚα ΑΝ- 
ΤΙΟΒΕΙΒΙ 5 ἃ ἰσῃ! Υ ἱπροτίδηϊ μᾶγί οὗ [ῃ6 ργορθοιίο 
ποτὰ, Ὧ1μ6 μοΐϊηϊ, οὐ πῇηΐοῖ Ὠιἰβιονί δ! Υ 81} 8.6 
ἡτος 5 [6 ΔΙ ΟΣ οὗἁὨ (1) 18 Βοοϊίοη πὶ ὑπ6 Βοοὶς 

Ὠδαῖοὶ: 15 ἀσροηάοσποο οὐ ἔπ ον δ οϑοδαιοϊ. 
ΟΥΥ, ΒΑΥ͂ ΙΩΔΗΩΥ͂ : ἯΘ ΘΧΏΓΣΟΒΒ ἰῦ ΤΏΟΓΘ ΘΟΓΓΟΟΙΥ͂ ὈΥ δᾶγ- 
ἰασ, ἐπα ἐπ6 Ῥδαϊΐθ ὈΣΟΡΠΘΟΥ͂ ἰΔ8 ἰΐ8 τοοῦ ἴῃ ἰδδί 
οἵ ἰδ ΟΙΪά Τοσίδλιλθηὶ, [κοὐ ἰξ 06 τηρῃϊοηθὰ 058 ἃ 
οὐείοαίϊγ, ἐπὶ ΤΎΟΘΗΒΕΝ ποιὰ θοὺ δϑὶἀθ (Π6 Ῥγορ! θοῦ 
Ὁ’ (86 δοδυσγοριίοπ, ὑπαὶ Ῥδὺ! αὐοῦθβ Βοηίθῃοθ ΟΥ̓ Β0Ώ» 
ἴσποο ἔγοας ἃ ἰοίίζον οὗ {16 ΤΌ ΘΘΒΑΙ οἰ Δὴ8 ΟΡ᾿ ὨΪΟῺΒ 
πἰϊοῦ δ6 ἐδοη χοίιϊοθ, 6 ποοὰ ποῖ ργονθ {{δὶ 
Ῥεκαὶ ἰα ἰῃ δαγησδὶ ἰῃ (οἰ τοίη, Εἰ ἀοοίσίηοα. Βο- 
εἰάοα ([ἰ0ὸ οομπιηρδηίϊαΓίοθ, τ τγοίορ ἰοὸ Ἧ ΙΚΒΈΙΕΕ, 
ΟἈγοποίοσὶ δε αροείοἰξδολεπ Ζοἰαϊίογε, 1848, γ, 
356 δηᾳ.: Βαύμολδετεν, “ροεδίοἰσοφολίολία, 2ὰ οἂ,, 
1859, 1, 608 6844. : διὰ οΕρθο δ! τὸ ἰηδίγυοίνο 
Ἐχδευτβαϑ ἰῃ Ηκύβνεε, Ὁ. 168 δα4ᾳ., δηὰ ἰη δ)ὺ01» 
ποκε ΟΑγιείοπίλι υπᾶ Κίγοδε ἐπ ἀδν Ζεὶξ ἀδν 

,. 1860, ὑ. 2177 Βαᾳ., 422 δΘᾳᾳ. Οὐμπεὶϊά- 
ἐσβέοι ἰ6 ἀπο δἷδοὸ ἰὸ πὶιδὶ Εν, ΒΟΗΜΕΒ [88 οὐϊϊοά 
πῃ ζικατκη᾽8 οῳαλγόδολον᾽, 70} ἀδιιίεολε ΤΑδοίοσίο, ἱν. 
8, ἄσεα ΘΟΗΚΕΟΚΕΝΒΌΒΟΚΕἢΒ ΓΟ δη8 (2 »ν ζοῖγα υοηὶ 
Απϑολτίει) . δηὰ γοῖ, βοπσονος Ἰοδιηθαϊυ (Ὁ ον 88 
ορίπίοηα δηὰ ἰδοδθο οὗ ἰμ6 ῥγίχ!ἶνο ΟΠ εἶθ. 188 δ ΓΘ 
μοτὸ ἀϊδουπδοὰ, ἐΠ6 ΘϑΘΔΥ ργοϑοπΐβ ποῖ τηυοὶ (δαὶ 18 
ϑαιαἴποίοῦυ ἴογ ἰπ6 υῃηάσογριδπαϊΐηρ οὗἨ ΟΡ Ῥαββαρθ. 
[Ρεσῆδρο ἰμὸ ὑδεὶ αἰκοίοι ἰη ἘπρῚ δ οὗὨἨ [π6 Βἰβίουυ 
οἵ ορίηΐου οα ἰδ ἱπηροτγίαηϊ ϑϑοϊΐοι 18 ἐπδὶ σίνϑη ὉΚ 
Αἰγοκὸ ἰῃ .ἰἰ6 Ῥγοίσσοπισπα ἰοὸ ε{|8 Ἐρίδ:]6, δπὰ 
ὨΘΔΙΊΏΪΥ ἐδίθη, 88 ἢ6 ἰῃεπιαίοβ, ἔγοαλ ΠυὔΝΕΜΑΝΜ. 
βθα δἰδο (06 αγίΐο]ϊ9 ἀπδελγίδέ ἰῇ Αρροπάϊχ Β ἰο 
δειτηΒ ίοέίοπανυ ὁ ἐλε Βέδίε, ποτα Ὑΐ} Ὀ6 Τουπά 
ἃ {ππ| οἵ 1π6 ρεΐηοῖραὶ πε ἰοσβ ου (16 βυ γεοι."---, 14] 
 εἰωρεὶ γ 100 ἱμέογργειδιΐοῃβ 88 [Ὁ] 

ΦΧ." ἐδο Ατοοσ. οἀϊέΐου οὗ Εἰ τ πα Ὦ]ἸσΕἰ ΟΠΆΓΥ͂, ΠΟῪ ἴῃ 
οὐπγοῦ οὐ νυδ ἰοαϊέοπ, ἐπ ασιίοῖο ἀπηολνγιίε (ΟΥ̓ ον. Ἐχοά, 
Μεγεὶοξ), πἰϊὸ αἀὐϊεῖοις Ὺ Ῥτοζ Ημοϊκοίξ διιὰ Ε.. ΑὉδΡοί, ἐδ 
"χῆ ἐπ ἐξα ὕτορεσ δ᾽ρμδδοείςδὶ ογάος, γοὶ, 1. Ρ. 102-118.--- 

1. 1λ6 ἐπίενργοίαίίοπ, οΥὙἿὙ {δ6 απεῖοηξ Ολιγοῆ. 
ΤῊθ ἘαΙΠογΘ ἃγὸ Θββθηδ! Υ ἀστοοὰ ἴῃ δχρθοίίηρ, 
᾿πτοαΐδίο Υ Ὀδίογθ [86 80} ζαΐατο δρροασγίηρ οὗ 
ΟἸινϊϑῦ, (86 δρρθιγαῦοθ οἵ ἰδ ρογϑοῦδὶ Απηροςεϊδὶ - 
ΟὨΪΥ Αὐυαῦύδτινε (ὧδ Οἷυ. 7)εἷ, 20, 19) ΔἰγοΔαΥ ἰαῖκοβ 
06 ἰάθὰ ἴῃ ἃ οοἰϊδυῖνο δθβὸ, 80 88 ἴ0 δῦγαοσ [80 
Ρτγΐησα τ 10} 41}} ἢἷ8 δΔἀπογοηῖβ". Οπ {Π6 οἵμον παπὰ, 
ΤΩΒΗΥ͂ υπἀογβίδη ἃ {Π6 ΔρΟΒίΑΞΥ ῬΟΓΒΟΏΔΙΥ οὗ ἔπ Αἢ- 
(ἰοἰγδί, ΤΉΧΟΡΟΒΕΤ [αἴοῦ (ἾἸ ΠΥΒΟΒΤΟΜ] ἀεβογίθο8 
[0 Δνθυβαγ ἃ8 ἃ δ ὙΠῸ τοοοῖνοβ ἰηῖο ἢ! Π)80} 
6 ὙΒΟΪΘ ΘΏΘΙΕΣΥ οἵ (μ6 ἀονὶ! , 1 ΒΘ ὄνυθὴ βρϑιῖθ 
οὗ δὴ ἰτωϊαιϊίοι οὐ 16 ἐποαιηδίίοι οὗὁἨ ΟἸ τὺ, 6. γοῖ 
διαΐη τοϑιγὶοῖβ (86 146 ἴο 8, (ηαὶ ϑαίδη σῃοοδβαβ Ὁ 
Ἰτβο ἢ ἃ τηδη, ΜΐὮΟ 81|4}} Ὀ6 ροββεβϑβϑὰ οὗ 8}} μἷβ οσῃὰ 
τηϊκηῦ. δομο ψουϊὰ 4130 ἤανα ἰδ, δῦ 6 8141} ὉΘ 
Ὀογὰ οὗὨ ἔδο ἰτἰῦθ οὗ Παῃ, δινὰ Ἀρρθᾶγ 88 ἃ ἴι]|36 Μοβ» 
Βα) οἵ ὑπὸ Φονβ; Ὀυΐ ἰῃθ86 δ Φενίβῃ Ὠοί(ΙΟΏ8, 
σοι δηα δοοορίδῃοθ ΟὨΪΥ͂ δὲ ἃ Ἰαίον ρογϊοὰ, ὕὙπις, 
οὗ Φοτυβδϊοιη, ἔοσ Ἵχασρίο, ὑδδοῖθβ ᾿ἰκονἷβα ((ἰαξεοῆ, 
χνυ. 4--8), ἰμαὶ ἢ Μ|}} 06 ΤΟΓῪ ΒΚ} |] ἴῃ τηαρίο ἁγία, 
Π|11 αἱ ἄγβὶ ἀρρϑᾶσ υἱ ἢ αι ογοβ, Ὀυῦ αἰτογσαγὰβ ψ|}]} 
ταῦθ δραϊηβι (6 ΟἸ τ βι δὴ νὴ ὀχοσοαϊηρ ογιΟ Υ, 
δηα ἐπαὺ ἴον ὑπ γθ6 γΟΔῚΒ δηα ἃ 4], ὅοιιθ οἵ (ἰἸ680 
ἐγαΐΐβ ἄγ ἀογίνοα ἔγοιηυ δηΐοὶ δηὰ πὸ Αροοδίγρβθ, 
ΤΏ δἰἑεῖηρς ἴῃ [6 (6 Π1016 ταοϑὲ δχρίαΐῃ ε8 ἀο ΤΉΕΟ- 
ῬΟΒΕΤ δὰ ΤΗκορηυ στ οὗ δἰ8 αϑυτρίηρ ὅ{Ἰὸ ργεβὶ- 
ἀΘῃΟΥ͂ οὐ ἰογαβρ ἰῃ {μ6 ΟἸνυτοὶ, δηᾶὰ ρίνίηρ ᾿ν Π56 ] 
ουὔΐδ δβ Ομ γίϑοὸ δηὰ ἀοα. Ὑοῖ [δεν εὺδ (4 ἀν. αν. 
ν. 26) δηὰ Ὅτυβιι, οὗ Δογαβαίθιη υπάογβίδηα ἰν [ἰ6ι- 
ΔΙ] οὗ εἰζείης ἴῃ 6116 ὑδαρὶο δὲ Φογυβαίθα, τὶ οι ὯΘ 
8 ἴο ΑἸΒΡΙΑΥ στοαὺ Ζοαὶ ἴῃ γουυϊ]άϊηρ (ΟΥ8.). ΤὨΘ 
ῬΓΘΡΑΓΣΔΙΟΡΥ μυστήριον ἐνεργούμενον, Οἵ, ΔΒ Ὑ6 ΙΩΒΥ͂ 
ΘΟ ΒΔ, ἃ βίσοηρ ἴγρ6 οὗ Απιϊαιγβὶ, ΟΗΒΎΒΟΒΤΟΝ 
(δῃὰ πιϑηῦ δος .ἷπ|)} 8668 ἰη Νά (ἱποοῃβίβι ΕΥ̓ 
πὶ (06 ἀδία οὗἨἁ Ἄσοπιροβίιϊ 0}: ᾧ ΤΗΕΟΠΟΒΕΤ, οἡ [89 
ΘΟΒίΓΑΓΥ, ἰῃ ὑμ6 αποβιΐς Βογοβίθβ, θγοΐη, Ὧ6 ἐμ η[8, 
8. ἰἀάση (δθ δῃῆδσγθ οὗ Ἰδτ  θββηθβα. Τ|6 τηοδὶ ὑἢ- 
οογίαίη ρος 8 ἴπ6 δχρίδηδιίίοη οὗ (6 κατέχων. 
Μοκί δὲν ἰη (ἐμαὶ (86 Βοπιαμ Ἐπηρογοῦ (ἰπ (6 πουΐοῦ, 
86 Επηρὶγθ). ΟἸΠΕΒΥΒΟΒΤΟΝ : ΑΒ {Ππ6 Βαρυ)οηίΐδῃ, [ἢ9 
Ῥοενβίδῃ, [06 Μαοράοῃΐδη, {π6 Βοιημη οιρὶγεβ [0]» 
ἰονοὰ ομϑὸ δηοίδῃονγ, 8ὸ 84}} Αποοἰ τὲ (οἰον 186 
ταὶ οὗ ἔπ Βοιμδηθ,. Ηρ, [ἰκὸ Αὐσύδεινε δηὰ ὅκ- 
ΒΟΜΕ, Βυρροβοθ ὑπαὶ ἰη6 ΑΡροβίϊο βρϑϑῖ8 80 ΟὈΘΟΌΓΕΙΥ 
οὗ ἴμ6 οπὰ οὗ ἰδ Βοτηδὴ Επηρῖγο, ἴῃ ογάος ποί ἴὸ 
ΑΓΔ οπ Εἰ π56 1 [86 ΤΘΡΓΟΔΟΙ οἵ βοαϊθίουβ ργθδοπίης, 
Ηδθ δοὶβ ἰθυθ, ποὺ ἔγοιαῃα οοπασγαϊςα, Ὀαὺ ἴο ἐδδοῖῦ υ8 
(αὶ τὸ δβδιουϊὰ ποὺ ργόνοόῖκθ ῃθϑάϊοϑθ ἢ οβϑὶ τ ν. 
ΟἩΒΥΒΟΒΤΟΜ ἰ8β αναγο 880 οὗ (ῃ6 Θσχρδηδίίοῃ, ταὶ 
[09 κατέχον ἀθηοίοβ ἴπ6 οοπίϊηυδηοο οἵ ἴΠ6 Θχίγδοιν 
ἀἰηδεΥ κί οὗ (86 ϑρίειδ ; Ὀυΐϊ 818 6 γοίυϊθβ, Τ8:» 
ΟΌΟΒΕ οὗ Μορθιισβῦα δηὰ ΤΗΚΟΌΟΒΕΤ ΡΓΌΟΡΟΘΟ δῖ» 
οἶος θχρ δηδίίου ἰὸ {μ18 οὔδει: αὶ ἰ8 πηθδηΐ ἰδ 
ποὺ [Π6 οὔ (86 ϑρὶπξ, τ] σαμποὶ πὶ] Πα ΓΑ, 
δἷποοθ πὶίθουῦ ἐπδὺ πῸ 0Πη6 οου]ὰ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩΘ : ποῖ τοῖ 
{π6 Κοϊμδῃ ροῦν, βίηοα (πΐ8 18 [0] ονοὰ ὈΥ͂ ὯὨῸ ΟἾἾΘΓ 
Ὀαὶ γὰδξ ἰ8 πηοδηὺ ἰβ (Π6 Ῥύγροβο (δρος) οὗ αοα ἴο 
γοϑίγαϊῃ ἐπ6 ουογθαῖς Ο}} (88 ρσοβροὶ Ὀ6 ζΟΠΘΓΘΙΙΥ͂ 
δρτοδα δυγοδά, δηὰ ἰἀοϊδίγυ ἀθδίγογοά, [ἴῃ [08 ὑΠ6 ΓΘ 
8. Βοτηοίδίηρ, αἰμμοαὰ δὲ ἰμδὶ 18 οογγθοῦ 85 τοζαγὰβ ἐῃ9 
τουρῶὶ : Ὀυΐ (86 οἱ ΓΑΘϑοϊ ΟΟΥ ἀ068 ηοὶ βαὶϊξ ἃ, ΤΏΘ 
ὅρος τοῦ ϑεοῦ βου] ποὶ ἐκ μέσου γενέσϑαι, Ὀὰὶ 

τ ἂν Αὐρφυεϊΐηο αἷτουῦ ἐπΐ5 δἰτι»ν δα ἐδ. ορἰπίου οὗ οἱἣ» 
«γε, Οἷυ, Ῥεῖ, Ἐν. χχ. οαΡ. 19: “Δοπηε, πον, ἑρειηε 
ρτίποίρειι, εοὰ ᾿ππίσεγεμηι χμοάανι τοῦ οογρς μὲ, τὰ εεῖ, 
σὰ φμπι ρμεγίίπεπίενε ἀοπιίπ πηι νεετἰμαΐπεπι εἰπιιῖ σαπὶ ἴρ89 
ὅμο »τίποίρο ἧος ἴοοο ἐπέεΠσί Απίϊολτίείμιι, υοἱιθμ.""--Ῥ. Β.} 

Τ᾽ [(ΟἩΠΒΥΒΟΞΤῸΝ : καὶ ας εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, οὐ 
τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις μόνον, καὶ εἰς τὰς πανταχοῦ ἐκκλη- 
σίας.---Ἰ.1,.} 

2: [(ΟἩΒΥΒΟΒΤΟΣΝΒ οὐστι πτογάκ τὸ : Νέρωνα ἐνταῦθά φησιῃ 
ὡσανεὶ τύσον ὄντα τοῦ ̓ Αντιχρίστον.--(. 1.} 



ι84 ΒΕΟΟΝῺ ἘΡΙΞΤΙΙῈ ΟἿ ΡῬΑΌΪ, ΤῸ ΤῊΕΒ ΤΒΕΞΒΑΤΟΝΙΑΝΑ͂, 

πληρωϑῆναι, 88 ἱπδοοὰ ΤΉΞΟΡΗΥΛΑΟΤ ΟΧΡΓΟΕ5868 ἤΐτ- 
Βα ἢ ἴῃ δχρίδπαίίΐοη. Οπ ἴ86 πῶο]ο, [6 ἱπίογργοίδ- 
ἔἴΐοη οὗἩ ἰΠ6 ΕἌΙΠΟΙΒ 18 βία ρὶν ἰοχίυδὶ. ΟἾΪΥ 88 ἴἰο 
ἸΟῪ [(Π6 ῬΓΟΡΠΙΟΟΥ͂ δΔαἀ͵υθὶ8 1861 ἰο {6 ὑΘΙΠΡΟΓΑΓΥ͂ 
δποτγίζοη οὗ 1:6 Αροβιῖίθ, οὐ ἱπαὶ ροῖῃνρ {ΠΕ Υ δνθ 
Ἰ0|16 ἴο βαύῦ. [Ιὑ 8 ποῖ Ὁ} [86 (νὰ σΘηϊυΓΥ ἰπδὶ 
ΒΟΠ6 (πὰ ἢγβί ΟΟΜΜΟΡΙ ΑΝ) δάορὶ 86 ἰάθα, ὑπαὶ 
Νοτο ΜΠ] οοπθ ἀραΐῃ 88 ΑὨο τϑι, ἸΠθη ἷἱπ ἴῃ 6 
τοϊ 416 αγ68 ἰληϊαϑίίο ποιίΐϊομβ ΟΓΟ ῥρτοραραῖθα δϑουϊ 
Ἀπιἰοῃγῖβῃ ἃ8. δὰ ὈΠρΡΌΟΪΥ ὑγγδηΐ ; 41} βογίϑ οἵ ζδ.}}68 
Ὀοΐηρς ἰο]ἃ οοποογηίηρ [86 ΡΪαοθ δῃὰ τρϑπποῦ οὗὨ ἢΪ8 
ὈϊΓιΏ, δηὰ {Π6 παΐυγο δηὰ τορίου οὗἨ ἷ8 ορογαϊϊοη 
(οοΡ. Ηξύβνεκ, Ρ.ὄ 110: δόμηνοξε, Ρ. 482). Βυϊ 
85 ἴ:6 6ϑ: Δ} }8ηθἃὰ ΟΒυγοῦ δηᾶὰ 108 ΒΙΘΓΑΤΟΏΥ δηςὶοὶ- 
Ῥαϊοὰ {86 ρίοῦυ οὗ 6 Κιηράοιι, [Π6 σομπιΐηρ οὗὨ 1ῃ6 
Ιιογὰ δινιὰ αἶϑο ὑπαὶ οὗἩ Απιϊοισίβὺ σου ϊγοὰ τηογο ἰηΐο 
Ἃ6 Ὀδοκρτουμᾶ, Οπ ἴδα οἶδας μδηὰ, (89 ΜΔΥ Ὑ88 
Ῥτορατίηρ ΤὉΓ 

11. 116 ἐπίενργείαἰἑοη οΥὙ ἰλδὸ 7 εογηιεγε. ΤῈ 
Βοοίβ οὔ {Π6 τη αἷδ ἀρο8, ΒΟ. ἈΓΟΒ6 ἴῃ ΟΡροβί[Ϊοὴ ἴὸ 
1Π6 Βοουϊατζοὰ Ομυγοῖ (ΘΙΙΣΙΤΕΒ, Η ΒΒΙΤΕΒ, Π6- 
᾿ΪΠ86 ΒΛΥΟΝΆΚΟΙΑ δηὰ Ολινκε οὗ Καίβευβθοσρ) ἀ6- 
οἰαγοὰ (6 Ῥορο ἴο Ὀ6 Α"ο γῖδῖ, δη ὑπ6 Οοττηδη Επὰ- 
Ῥθτον (88 Ὀοΐηρ μεν οὗ {π6 Ἐοχηδῃ Ετωρογου) ἴο Ὀ6 (Β6 
κατέχων. Τθΐθ τῶϑ αἷδο ἰῃ6 ῥγεναϊ ἴηρ ἐπ οσργοίδ- 
τίου οὗἩ ἴῃ6 Βοίοττοουβ, ὕῪ0τΉ58, ΖΜΙΝΟΙ, ΟΔΕΥ͂ΙΝ ; 
διηοηρεὶ (ῃ6 ΠῈΣΠΟΓΔΏΒ Θσο 84 ἀοοϊγίηα οὗὁὨ {Π6]} 
βιδηάαλγαα, 4 γ{ο. ϑ΄ηκαΐο., 1Π, 4, Ὁ. 814, δῃὰ ἴῃ 1τῃ6 
Αρροηπάϊχ, Ρ. 841 (ΒΕσΠΕΝΒΕπΟΒ 6). 10 ψαὰβ βαϊαὰ, 
ἴῃαὶ 1ῃ6 τοιποναὶ οὗ (6 κατέχων οἵ {π6 ναβίοτῃ 
Ἐοπιδη Επηρίγα οἰοαγοα (Π6 ὙΔΥ [ὉΓ ΑἸ οὨγὶϑὺ . δηά 
ἴδοη (Π6 Δοοπιϊηδίοη8 οὗἨὨ [Π6 ῬΘΡΔΟΥ͂ ὙΘΓῸ ΘΏΙΤΏΘΓ- 
δίοὰ : Α (Πρ ΑΎΔΥ το ἴ86 ροβραὶ ἴο δοϊηπιδηὰ- 
τηοηΐβ οὗ τηοη, ᾿υ8ὺ οὗἨἁ ρογοῦ, ὀρργοδβίοῃ οὗ {Π 6 οοῃ- 
Βοΐδησθο, ΘΓ ΟΙ ἐγ, ἰηβδηθ τάδ, πίοκοα δεβυτηρίίοη οὗ 
ῬΟΤΟΓ ἴῃ ἤρανθη δηᾶὰ ου δαγίϊ, διὰ ἰδλὶ σοδοϊΐηρ 
Ἔδσθῃ ἰπίο {μ6 Ἰἰΐο οὗἁὨ οδἰδγηῖν, ὑἰπΠ6 δῦυθο8 οὗ ἰπάυ]- 
θηοοδ, ΟἤδΓρο8 ἴο δΔηρο]8 ἰπ οὐαί Ὀ0}}8, [86 δϑβογί- 
δα ρονοῦ οὗ [Π6 ῥτγίοβὶ ἴῃ ἰγδηϑυδδίδηςδἰΐοη, δυςμοτ- 
ἐγ ἴο οὔδηρο ἰδ6 αἰ δηα ἴατν8. [Ιἢ ]}} 118, 11 ττὰβ 
τουρδῦ, (6 ῬοΟρΘ Ῥυΐβ ᾿ἰπιβο ]  ἰη ἴΠ6 ρ]δοο οὔὗἨ αοά, 
γθδ, διτοραῖθβ (0 Ὠΐπ]561 Ὠἰνίηθ δἰἰγὶ ρυῖο8 δὰ ᾿ά0]8- 
ἴτοῦϑ ΟΓΒΗΪρΡ.Ό. ΟἿΘ 8 διηαζϑὰ [ὁ 866 ΠΟῪ τουοὶ οὗὨ 
ὉΠ|8. ΔΡΡ 168, δῃᾶ. γαὺ }}}8 ἱπιδγργοίδιίοη τηῦσδὲ ὉΘ 
Γαϊοοϊοα ; ὑπαὶ ἰβ ὑο δᾶ ν, ἴθ ΓΟ 8 ἱπάθϑα Ὧ0 τιϊβίδκίηρ 
ἢπ6 ἴδαγ 7 δ τί ϑιίδη ζδαϊαγοθ οὗἩἨἉ [0 ῬΆΡΔΟΥ, 
Δ ἃ ΘΟΠΒΘΟΌΘΗΙΥ Σΐ8 (Ὑγρΐοδὶ τοϊδίίου ἴὸ Απηιἰοϊ γὶβὶ - 
Ὀυΐ 8:}}} οὔθ οδῃηποὶ αἰῆγτω, {πδὺ 16 ῬΆΡΔΟΥ ἰ8 ἐδὲ 
ΑἸ ς γῖβι, [Ιη 86 δτβι ρῖδοα, ἱὲ βου ὰ ἤδν Ὀθϑη 
Ῥοβϑὶ]6 ἰο ΒΠΟΥ 81}}} τόσο οὗὨἩ ἰ:Θ Ῥορίβῃ μυστήριον 
ἤδη ἐνεργούμενον, ΔΙτοΔὰν ἴῃ ῬΔῸῚ 8 ἀἄαγα, Αρροαϊὶ 
ΑΘ ΙὩ8Δ06 ρΟΙΠΔΡΘ ἰο (δ]. ἱ, δῃὰ ἰΐ,: ΖΨΙΝΟΙ ΓῸ- 
[οιτοὰ ἰὸ 116 ἴα͵]86 Δροβιΐθθ δΙγοδαυ οσχί βίη αἱ τῃδὶ 
ἰταο, ὙΠῸ ῬΤΟΓΘ 81}}} γοβίγαϊηθὰ ὉΥ [86 στοαὶ ΚΑΙ ΓΠΓᾺ]- 
688 8ηα ολτὸ οὗ ἴῃ6 ΑΡΟΒΙΪ68. ΒΕΝΟΣΕΙ, ἰο Εοτλ. χνὶ, 
11 βα4. δῃὰ 1 Τίτμ. ἱν, 1 βαᾳ. ἴῃ 411 ἱμαῖ, πον νοῦ, 
{πΠ6 Ῥαρδὶ ἰδηάοηον αἰὰ ποῖ γοῖ γτοδοὺ ἃ οἰδᾶσ οχυργοϑ- 
δίοη. Τὴ νὰν, ᾿ἰκονῖβα, ἴῃ τος ἴ06 κατέχων 18 
Θχρί αἰποά, 8 ΟΥ̓͂ ὨΟ ΤΘΔῺ8 ἴδ] οουῦδ. Τα Οοστωδῃ 
ἘπΩροτον, τῦο ἰοοῖς [86 ῥἷδοθ οὗ ἴ86 Ἐοτηδῃ, αἷδὸ 
[6], δηὰ Απεο;γῖβε ἀϊὰ Ὡοὺ οοθ. Βαϊΐ οὐϑὴ ἱξ (δαὶ 
δαιηϊιιοα οΥ͂ ὀσρ δηδίΐοη, 8.}}} 116 ἰδδίυγοβ οὔ {6 
ΓΡΙΟΟΥ ΔΙῸ ποί αἱ 41} [018]16ἃ ἴῃ [86 ῬΆΡΔΟΥ ᾿ἰβ6 1 ἢ, 

(Π6 βγβὶ μίασο, 16 πογὰ οὗ [26 Αροβὶὶα Ὀσίηρβ 
ἰπίο ΥἱΟῪ 056 ῬΟΓΒΟΠΔΙἑγ. [0 8 βαϊα, ἱηάθοά, {δ 
ἴδ δεγίεδ οἱ διιοοεδεῖο λογιίπηι ἀγὸ ποῦ ἱποοῃϑβίβίθης 
ψὶζὰ υἱιαῖ, βἴῃοθ, 88 ἴῃ ἃ ΤΩ ΟΠΔΓΌΏΥ, ἴμογο 8 8.}}} θὰ 
ΟὯΘ δοδὰ ; Ὀιυΐ ρογῆδρβ ἴπδὲ ΟΠ6 ΙΩΔΥ Ὀ6 ἃ Ρίουβ 
Ῥοροῦ διὰ Ὀδβίἀοβ ΟΡ ρβαββᾶρθ δρθακβ οὗ (Π6 ὁῃ6 
(πίϊπουῖ [ΟἸ]ονγογΒ) το ἰβ σπαρὶ ΔΤΔῪ τ ἰοῦ ἀ0685 
Ἰοὺ δρτοθ ὙΠ (6 Ῥάραογ. Απὰ θοῦ ἃγ γοῖ οἵαν 

Ῥοίΐηϊβ ἰπαὶ ἀο ποὶ βυϊϊ, Ὄ ἢ1|5ὲ ἤογο πᾶν Ὀδοη 
ναἰοκοὰ Ῥοροδ (οὐσαβί ΟΏΔ]Ϊγ, α180, ἱῃο86 οὗὨἨ δ Ὀοείϊοι 
σΠαγδοῖο τ), 81}}} 1086 ῬΟρΡΘ σληησὶ 6 εἰνεγγεὰ 511} 
αἰΐοῦ ΔΡΟΒΙΔΕΥ ἤτοι ΟἩγίδῖ, ΗΘ σοηΐθβδοβ ἴἰπ|ὸ Ττΐυπο 
αοα, δηὰ ἀοϑθϑ ὈΥ͂ Ὡ0 τηθδὴβ ἀδθερίβα σεβάσματα. 
ΟΑΕΥΙΝ ἰγΐοδ πῃ γαΐῃ 80 ἴο ὀχρίαἴη 116 ΑΡοκῖ] 8 ἀδ- 
ΒΟΥ ΡΟ ΟΏ, 88 ἱγ ἰὰξ αἰά ποῖ ἱτηρ Υ͂ Δ ΘΧΡΓΟΘΘ βοϊ ἡ οἰἢ- 
εδίίοη. 1 ἴδ ἷἰβ βαϊὰ σἱτἢ ΒΈΝΟΕΙ, (πὰ αἰσληδυὶν 
ΒΒΑΝΡΤ), ἰδὲ ἰἢ6 δοοτηϊπαϊίου οὗ 6 ῬΒΡδΟῪ π|}} 
γοΐ αἰϊδίη ἴο {πὸ Πὶρηοδὶ ῥἱϊοῦ, δυοῖν, ἴο 186 οδϑ 
ἴῃ ΔΙΝΑΥ͂ ΟὗὨ ἐπ τηδϑῖς, πὰ [86 Οροῦ δη οΠσ κεἰ ηἾΞτὴ 
οὔ [86 ὙΥΪοΚκοα Οη6, {πο η τὸ ΓΟΔΕῪ ρῖνα ὉΡ 86 ἰηίοτ- 
Ῥτγεϊδοῃ οὗ ἐπ Ἐθίοστηοσβ, δηὰ σοάυος ἴῃ6 ῬΆΡΔΕῪ 
ἰο 9 σῶπκ οὗ ἃ (πηοιηθηϊοῦβ) Ῥσγορτοβιὶς οὗὨ ἰδεῖ 
ΔηΓ οὨ τ βιαηΐδη. ΟΥ̓́ οὐυγδα, 10:6 Εοηδῃ (δι Ποῖος 
ὈΙΝΟΚΕΒ σδηποὶ σοηβοηῦ οὐ ἰὸ {παὲ:; 6 δἷβοὸ 

{ΠῚ} Κ8 ὑπᾶῦ [ῃ6 δυρροκί(ἰοη οὗἁὨ δ. δροξίδβυ οὗ υεὴ 
ππηΐνοσβαὶ Ῥγεναίθηοα οοηἰγδαϊοίθ {116 Ῥγο 568 ρίνθη 
ἴο ἴ86 Ομυγοῦ ; δ8 1 {π6Ὸ πογὰ δρουῦ 156 κ {|ὸ 
Βοοῖκ,᾽") ογ δρουΐ (86 “ ἔδνν ἰῃαὶ ὅπα᾽ 1τῃ}6 βίγαϊξ σαΐο, 
Παὰ Ὧ0 ΡΪδοθ ἱπ ἴ{ὸ σοεροὶ. ἘΟΟΒ, σοΐϊῃς Ῥοτοηὰ 
ΒΕΝΟΈΕΙ,, ΘΧΡΓΘΕΒΙΥ͂ σουδσῖβ, (μας ΤΠοΓῈ ἰθ τη] ἢ {δὶ 
8. ΔΓ ἢ βεῖδη ἴῃ ἴΠ6 Ῥυρο, Βαϊ ἴπαὶ {ΠΟΤΘ δὰ δι ἢ} 
πηρογίδης ἀοδολοποῖοβ.: βίηθο 6 51}}} δοκηοπ]οάροθ 
(Π|Δ ΒΌΡτοιηδοΥ οὗ Θοα, ΠῸΡ ἀοο8 Π6 ἀθἢΥ {πὸ ἥβη. 
ΤῊ ἀροβίδδυ, δ ἐμῖηκ8, ἰΒ ΠΟΡῸ ὙΠ} υϑ, ὈὰΣ ποῖ τοῖ 
ἴῃ Μίαῃ οὗ βίη, [πη ἴπο Ἰαίίον ΒΟΟΒ ῬΓΟΡΟΓΙΥ γτεοορ- 
ΠΪΖΟΒ ἃ Βῃρ]6. ῬΘΓΒΟΙ ; δοοοσαΐηρ ἰο ἴ:6 ΑΡΟΘΆΪτρβο, 
106 ἰαδὲ Ὠραὰ οὗ [86 Ὀοδπηὶ . ἐπ ἔαϊβο Νοβδδαῃ, ἢς 
8 οὗἨ ορίβίοῃ, {Πδὺ {δ ΜΠ Ὀ6 ἴπ6 Πὶρηοαὶ γἱτοὴ οὗἁ 
106 ῬΑΡΔΟΥ͂, δηὰ ἐπεὶ 1ἢ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ, ποῖ ἴῃ 6 ἀοείτυς- 
τίου, Ὀπαὺ ΠΠΟΓΟΙΥ͂ 8 ργτοδῦ δἰἰογαιΐου, οὗ 186 (ἰοιπῃ 
Ἐπιρίτα (οἵ αηΐο}}); [86 Ῥορο, μαγνΐηρ βοϊζοὰ δὶ (Π6 
Ιτρογίδὶ σῦϊο τΠδὲ ἢδ8 Εἰ μογῖο διίοοα ἦπ Ὦ8 γγϑυ, πὶ}} 
ἰδοὴ αν Ὀδοοτῃθ ΑἸ οἢ γῖ8ι, ΤῸ 8 1ΐ ΒΙΣΏΡΙΥ 8Ρ0- 
ΡΘΔΓΒ ἴοὸ Ὀ6 υπαἀοιηοηδίσαϊοα, {πᾶὶ 1818 δοηδυτητηδίίοη 
οὗ δὺὲ] 8 ἴο Ὀ6 Ἰοοϊκοα ἴῸΓ ἃ5 ἐπ6 Ὠἰσῃιαβί ρἰτςἢ οἵἁὨ ἰἰς 
ῬΒΡΔΟΥ͂, δηὰ ποῦ χαΐοῦ οὗ 84 Οβδασορδρίδπι. [0 ἷβ 
γοῖ ἴο ὃῦ6 ποιϊοοᾶ, ὑπαὶ ΔΙΡΟΔΑΥ δοῖὴθ Οτοοῖκ ἰπιογργεῖ- 
οτϑ, δηὰ τπθὴ Ἦ οδίογῃ ΟΠ ς8, δηὰ αἷδο Ῥτσγοίββ- 
ἰδη18, Ῥοϊηϊοὰ ἴο ΜοΠΑΙΙηο ἃ 88 ἔπ ΔΑ ἢ σίβί. 
ΟΔΕΤΥΙΝ τ ο κοῦ Ὠΐτὴ δηὰ θοοίατίδηΐθση 88 ὈοΟΪοπρίπσ 
ἰο ἴπ6 στοαί ΔΡΟΘίδβυ  ὙΠΘΓΟΘΒ ΜΙ ΕΓΑΧΟΉΤΗΟΝ, Βτσεπ, 
Μυδουτῦβ, ΒυΙΝΟΚΕ ἀπὰ οἴποῦβ αἰειϊησυϊεῃ (6 
Ἐπδίοση ΑἸ οὨγδὺ ἔσο ἰΠ6 Υ οδίθσῃη. ΟἿΣ 10 Γ3 
ΚΗΘῊ ἩΜΠΥ ΓΠΟΥ Εδὴρ : “ 706 ηιμγάεγοιδ υἱοΐίενιοο οὗ 
Ῥορὸ απᾶὰ ΤΩΡ γοδίγαῖν., 5 Ιῃ Μοβδιησηοε δ͵8ὸ 
ἴογο δἃγὸ δῃ  ογ βι δ ζδαίιγοΒ; 86 ἰοὺ ὈΟΪΟΏσΒ (0 
[Π6 “ΤΩΔΗΥ ΑὨ ἢ τῖβι8᾽" (1 Φοδῃ ἰϊ. 18): Ὀὰΐ ποῖῖμον 
8 δ6 ἐλο Απεο γῖϑι, τότ ἰπ6 Αἀνοηξ 8}|8}} ἀθβίτγου. 
ΦΔυβὶ 8ὸ ἐπίηϊς οτϊθδῃ ΟΑ ΠΟ] θα, πο ΠΟῪ ἴῃ ΤοϊΌΓΏ 
ἀοδίμπαῖο ΠΟ Ρ δ8. Ἀπ ἰοῃγὶσί, ΟΣ ΠΟΚΒ (ρ. Ἴ} 
δάχη8, ἰμαὶ Ἡμδὶ τᾷ ῬΟΓΠΩΡΒ βαϊὰ ἴῃ Ῥοϊδιηΐσα 
Ῥδτοσύβῖ 'β Ποῖ γΘΘΙΪΥ ν δ] ἃ 88 ἔπ ὉΠΌΣΟΣ ἱπίοσργο- 
ἰαϊΐοῃ : δῃὰ οογίδ  ΗῪ ἘΒΤΙΌΒ, (Ὁ ΘΧΔΙΏΡ]Ο, ἀ068 ποῖ 
ΒΆΥ ποῖο ἰῃαὶ Γυΐπον 18 ἐλ6 Απεο γῖδὲ ἀοϑογεὰ ὈΥ 
Ῥαυΐ, Ὀαϊ ΤΊΘΓΟΙΥ {πὶ ΓΌΓΠΟΡ Ἰοασηθὰ ἕγοτῃ 1:6 ἀ6ν]} 
ΔΒ ΒΝ τηρσδίος, ἴ0 ἀοδί παῖ ἴΠ6 ῬΟρΡῸ δ ἰ6 Ἀπ» 
οἰγίδι, [Ιῃ 8 ορϊπίοη 1ἴῆον που]ὰ [41}} ὑπο 106 
τἰ ποῖ} ]9 οχργοββοὰ ὉΥ πὶ δὖ 1 Φόοδη ἰΐ. 18 : οὐπιπὲδ 
ὁ αγόνενε απίολγιδίιιδ. ---Ἴ 6 πο ὈΪΘμοθ8 οὗ 86 
Ἐοἐοττωδίΐοη γϑίδγθηοοβθ ἴο 118 οὐ ἔδας ὑβοποιυ ΘΏοΣ 
οὗ ΟΒυγοῖ Ὠἰβίουυ Ἰοὰ 1ὸ ταγΐοιβ 

ΠῚ. δαϊἑοπαϊἐδδο ἐπίενγργείαίίοηδ. ἍἭ͵)6 ἀϊξθῃ- 
ξυΐκῖ, ἃ. βι ον ἜΧΕ 0:8 τοδιϊηρ ΟἹ ἔλιθ ὨἰΒίΟΣΎ οὗ 

Φ Ετοτὰ ΠΤ 5 ἩΨΙΠΕ : 
Ἑνλαὶϊ τὴς, Ἡδεντν, ὃν ἀεΐποηι ῬΡΟΥί, 
ὕπὰ εἰειν" ἄες Ῥαργεῖίς πὰ Τῶγκεν Ἀἤοτιῖ, ἄτε.---. Τ,} 

ἘΓ[ὸον ἃ βοοὰ εἰαίοταηθι δηὰ ἀοίδμοο οὗ ἴμ9 Ῥσοΐδεϊδϑ 
ζξηϊοχργοίδ οι, δε ΠΟΒΌΘΤΟΕΤΗ ἐπ ἰοο. ἘὸΘσ αἶτοι τοῖστο 
Θ,ΛΟ65 δἷδο ἴο βοόζῃθ οὗ (09 δασ] ον ᾿ἐοσϑοτο οὗ ἘΠ α,ΔΒὮ 
ΟΔΏΓοΝ οἱ ἐμ δάσο εἰὰς.--΄α. 1,.} 



ΟΗΑΡΤΕΒ 11. 1-12. 185 

[86 ἐἶτηθ δλϑ δϑϑογὶ, ὑπαὶ {86 ῬγΟΡΒΘΟΥ Ὧ85 ΤΟ ΓΘ Π0Θ 
ἐ0 δίῃσία ἱπάϊνιτι818 οὐ Ῥῃοηοιηθηδ οὗἁ δ ραϑῖ, δπὰ 
ν8 ΓὉ16]|1οἀὰ ἴῃ [ποτὰ οὐ οἶβα ποῖ ἔ18]] 6 ; [9 [16 
τ Βἰτθπς οδῃ ΟἿΪΥ Ὀ6 αϑβϑογίθα, τη [16 δΒιιὈϑίδ 66 
οἵ [π6 τηδίξου 15 οἰ τι παίθα ἴσοι ἴπ6 ἰαχῖ, ἀμ ΤΛΟΓΟΙΪΥ͂ 
ἴξ οϑὲ οαϊπαγα [δαίαγοβ ἃτὰ σοϊαϊμοα ἴῃ ἃ ροοσ, ΟΥΥ, 
ερὶ 116 58 ταῦ. [ΙΏΡΟΠΟΪΥ οδη 6 Βῃον ἱῃ (818, ὨΪ8- 
ἰοΠσα] ογυϊιίοη, πὰ ἃ βοτγί οὐἉ ἰδ]οιΐ αὖ σοΟΙΠὈἰ ΔΙ ΟΏ, 
νῦξ 186 ὙΠΟΪ6 8 ὈΔΙΓΓΥ . ἰδ6 δρὶ γιὲ οὗ 1π6 ῥαββαρο 8 
ἰοϑ, 1 ἴδ τἰσιῦ το τοοοσηῖζο 1Π6 1Δοὺ, ἐπαὺ 1Π6 ἷπ|- 
τρρῦϊδῖα τοίργοηοο ἰὼ ἰδ Αροϑβί]θ᾽β ἰὴ βῃου)ὰ ποὺ 
ὕθ οτου]οοκοά, Ὀυΐ 10 18 τοὺς ἴο Ἰἰτηΐϊς 1γ18 νοτὰ οχ- 
εἰυδῖνον το 1Ἀῃ6 ἰϑίογυ οὗ πἴ8 πο. ΤΠ6 υἱοῦ πΒΙΟἢ 
[Βα ΜΌΝ], ΟἸκκιουβ, ΙΤΒΥ, ΚΟΗΌΤΤΟΕΝ, Νδ8- 
δειτ, Ἐπαυϑε, ΠΆΒΌΟΙΝ βυρρογῖ, ἀπ ογβίδηαβ ὉΣ ἴΠ6 
Οὐπΐηρ; ἰδ ἰυάρσπιοηῦ οἷἱὐ Φουιυβαιθα, ἀμ ο0180- 
ΔΟΘΏΠΥ ἸΟΟΚΘ ἴον ἰ86 Απι οἰ ισῖδὺ ΒΟΙΏΘΠΟΥ ἰπ ἴδ6 
δοπίβ Ροορ]ο. ΤΉΘΥ ἃγ ποτ Β τ 68 ὑΠ6 ΑΠΌ Οἢτὶδὶ 
(ἐπα ΥΥ̓τΒΥ), οὐ ἰδ Ῥαγίβθοθ δὰ ἘδΌΙ8 
(ϑεπότταεν), οὐ τ86 Ζοαϊοὶβ (Ν᾿ ὅεβει.τ, Κ᾿ παῦβε), οὕ 
(ὲ ΗΙσδργιοδὲ Αηδηΐαβ, Αοίϑ χχὶ, (ΒΑΚΟυ ΙΝ), οὗ 
(6 πίοκοα σἱησίοδάον, ϑηοη, {Π6 δοὴ οὗ Οἴογδδ 
(Ομεβισῦυβ). ΤΌΘ ΔΡρΟΒίδΘΥ 8 ππάοτείοοά οἰ οὗἁ 
(86 ΡΟ] 8] στονοὶὸ ἔσοπη ἰ86 Πομπηληϑ, οὐ οὗ ἃ τὸ- 
᾿σίουϑ ΓΑ] σ δσαν, οὐ οὗ Ὀοΐῃ, Ὁῃ6 ταβίγαϊηἷηρ 
ρΡοτοῦ ΟἸΕΕΙΟΌΒ ΤΟΙΌΓΒ ῬΑΓΟΪΥ ἰο ἰπΠ6 Βοιηδὴ μον- 
ΟτπΟΥ, ΡΑΓΠΥ τὸ Αρτίρρα Π. δηὰ τῃ6 6 τη ἢ δυϊῃοτῖ- 
(ἶσος, πῆο αἀἰβαρργουθα οὗ {π6 σε] οι; ΉΙΤΒΥ δηὰ 
ΧΑΞΕΡΤ, ἴο 106 Επηρογος ΟἸαυάία8, 0 Μὰ8 ἴδνου- 
Δ τὸ ἴδ6 Φ6γὙ8.. ΚΟΗΟΤΤΟΣΧΝ [0 ἴη6 ΟΠ ἰϑιη8, ὙΠῸ 
ΟΥ̓ (ΠΟΙ͂ ᾿γδυθῖβ ἀοἸΑΥ (Π6 οαἰαβίτορθθ. Βαΐ (18 
᾿ἰπηϊατίοη οὗ {Π|π οαἰδαίγορθο ἴὸ [86 Φ6 18} ΡΘΟΡΪ6 ἰδ 
πο ηΔ 6. Ὑη6 Οομηΐηρ, οὗ πο ϊοῦ (86 ΑΡΟΒι]6 
ΘΡΟΔΚΆ, ἀοΉ6 ποῦ σοΟΠσΟΓ «6 ΓΈ 516 πὶ ΙΟΘΓΟΙΥ, Ὀυϊ 
Ἰκεπῖξο τῇς ΤΠ Οββαοηΐδηϑ, Ῥθοῦυβο Ὁ ΤΟραγ8. [116 
τ ο]6 ποῦνἹὰ : ποῖ, δοοογαΐηρ ἰοὸ Ῥδηΐϊοὶ ἴο Ἡδοτα 
Ῥὼὰ] σοοβ Ὀδοῖς, 8 ἐῃ6 Μδῃὴ οὗ ϑἴῃ {86 εν 8} Ρ6ο- 
ΡΪ6, οὐ 8 ῬΑ ἴῃ 1, ΟΥ ΟΥ̓́Θ ἃ ΤΟΙ ΌΘΡ οὗἉ ἰΐ, θα ἃ 
ὑσταπὶ τυ ]ϊηρ Δ}1 ἐμ6 παϊοηϑ οὗ ἴῃ6 που]ά, ΤὨῺ8 ἷβ 
τοςοχηϊζοὰ ὈΥ ἴΏο056 ΠΟ ὈΥ̓͂ ΑἸ ο τὺ υπάἀογβίδμα ἃ 
Βοδη ΕἸρογον : σϑὺ οὗ 4}1 ὈΥ ἀβοτιῦβ, τῆο Ποσο- 
ἴπ ἰουπά (α]ίσυΐα, ὑπαὶ ἰγαηδϊο τηδατηδῃ, πῦο που]ὰ 
ὺ6 ποιβῃίρροα 648 ὑμ6 βυργοαῶθ ἀοΐ, στοαΐος ἰῃδῃ 
Φαρίον (Θϑαοίοηϊαθ, Οαἰ, 22 δηὰ 28), απὰ ἰγίθὰ αἱ 
ἔτϑς ἰο Ὀτίηςσ 8 δίαϊια ἰπῖο ἐδ:6 ἰθῃρ]}6 δῇ Ψθγυβδίοσω 
(Φοβερῆυβ, 4πέὲ. χυ ϊ. 8) -οδῇ αἰἰοτωρὶ πηἰοὶ ἴῃ 6 ρτυ- 
ἄοηοα οὗ Ηογοὰ Αρτίρρα 1. δαοοοοάθα ἴῃ [τγυδϑίσαϊηρ 
(ἑστηρ. ΚΘΗ Ν ΕΟΚΕΧΒύΒαΕΗ, δειέρείαπι. Ζεϊσοδολολίε, 
1865, ἢ, 41 δῃὰ 212). Τῆο κατέχων ἷβ ἴῃ6 ῬτΟΘΟΙ- 
8] Ὑ 61} 15, πὰο δά νίβοὰ δραϊπϑὶ ἰ, Βαϊ αὐθῃ δ Ὁ 
δὲ4 τοιαδὶ ἴΠ6 ΟὐΓαρῸ 0͵7ὰ8 ποὺ οαιτὶ θα ουὐ ἢ Οπο- 
Τιῦβ ΔηΘΤΟΙΒ, ὑμπαῦ Ὀοίοτα αοἀ ἰΠ6 π|}} 18. 89 (6 ἀδοὰ, 
ἃ5 ἴῃ [Π6 6886 Οὗ Δ 6 Ὑ τὶ ἢ {Π6 ογοα, Ηδθ ἀΐ8- 
ἰησιΐθηοα, θη 4}}γ, ὑπΠ6 ἄνομος οἵ γ. 8 ἔγτοῃ ἴμ6 Μδῃ 
οὗ δἴη οὗ ν. 8, δηὰ β668 ἴῃ 186 ἰοττηοῦ Κἰπλοη Μαρτδ, 
δου πὶῖὰ (86 ἐπσιρέμε Ῥγέποορβ τἴ6 ἐπιρέμδ Ζοοίον, 
0 ἰ5 [πη σοηδυτηοὰ ΌΥ ἴΠ6 ἀρροαγίηρ οὗἨ ΟἸ γϑι, ἴὸ 
ψὴς, ἴῃ 186 τοϊηϊβίγΥ οὗ Ῥοίοσ, ΑΧ8 1818 1αϑὲ δσρ ὶδηδ- 
ἰἴοῃ 15. πὐύευ σαρτίοϊουθ, 80 {86 δπίΐτο οοτ δἰ ηδιίοη 
(4115 ἰο ρῥἰδοοϑ, 88 βΒοο δὴ ντ͵ὸΟ (Ὠΐπῖκ οὗ [06 σἤΓΟΙΟ]- 
ΟΥ7: Οἱ ροΐα πτὰϑ ἀοδὰ αἱ ᾿ἰϑαϑὺ 10 Ὑϑασβ δΙγοδαγ, 
Ὀοίογο Ῥαὰὶ ουθη πηδὰθ ἷβ ἢγϑὲ νἱοϊν ἴο ΤΟ ϑϑδ]οηΐοδ, 
ὙΕΤΞΤΕΙΝ πουἹὰ τοσοορηΐξο ἴῃ ΑἸ ΟΙ τϑὺ ΤΊτυΒ ((ἢ6 
τη ὰ ΤΙΐαβ ἢ), ψ 0 σϑυϑοά βδοῦβοθ ἴο Ὀ6 οἴετοα ἴῃ 
186 ἰοτρ]ο-8ἰἴ6 (Ὀαΐ ποῖ Ὠἰπ)56 17 ἴο Ὀ6 πογβῃϊρροὰ ἴ), 
οτ, ἴῃ ἃ νὶὰον 86η86, (86 ΕἸανίδη πουδ6 : 6 κατέχων 
Ἀεΐηᾳ Νοτο, το τηυδὶ ἤτδὲ θ6 Κ|}16 ἃ, δὰ {80 [Δ]]1η 
ΔΥΑΥ ταϊδιίηρ ἰ0 [86 διγυρρίοΒ οἵὗἨ 4106, Οἰδο, μὴ 
Ὑ οἴ π5. δυσὶ 8. ῥγοίδῃο οχσορβοβϑῖβ. ΤῈ βρίτῖν οἵ 
ἴδ Ῥβαβδϑορθ, ΒΟΉΘΥΟΓ, 8 1688 ἀοβίτογοᾶ, νῃοη Ηλμ- 
Μοτρ πυυἹὰ δηὰ ἴῃ Απεοδτίνὺ δίπηοη Μαριβ, (116 

αι μοῦ οὗὁἨ ὨΟΡΟΘΥ, ὙΠῸ βου ὰ τονοαὶ Ὠἰγηβοὶῖ, ἐπδὶ ἴδ, 
οαϑὺ οὔ {ῃ9 τηδϑκ οὗἨ ΟἸὨ σι βιϊδηἑγ, πῇ θα ἴΠ6 κατέχων, 
ἴο τῖξ, 186 νόμος, Βῃου]ὰ 6 βοὺ αϑί 6.9 Βιιϊ ἀραϊηβὶ 
81} 1686 ΘΧΡΙΔηΔΪΟΠ8 ἸΩΔΥ͂ Ὀ6 υγροὰ [6 αποϑίίοη. 
ὝΒαὺ 8 Ἰοῖνυ οὗ 16 ραγοιυδία [ἴὰ6 Αἀγθῃ] ἴῃ {16 
[}} βθη86 οἵ [86 σογὰ ἢ ΤΟΥ ἐδοτοίογα ἰοπα βίγοὴν 
Ἰγ ἴο ἴπ6 ΥἱοῪ (δὲ 18 ἔγΔΉΚΙΥ οχρ] αἰηθὰ ὈΥ βαυὶῃ 
{πὺ ἴΠΟΓΟ 18 Β6ΓῸ δὴ δχρϑοίδίοῃ Ὄσχργοββοά, πὰϊς 
ἰοὴρ ἃσο [ουπὰ 118 οοηζαϊδιίίοιι ἰπ ΠἰΒΙΟΥΥ ; 80 68ρ6- 
οἶδ Κεαν, Βαᾶσυκ, ΒΙ ΘΕ Τειρ. Αοοοτάϊηρ ἴο 
[8 6π|, ὍὙὸ6Δ ἀγὸ ἰὸ ὑπαογβίδη ἃ ὈΥ [Π6 Δ] Πρ ΔΊΤΑΥ [116 
Ῥτοδίσδου οὗ ἴὴ6 δοντβ, Ὑδογοίῃ ΟἸ στ  βι8 8 δἷ5ὸ 58|8]} 
Ῥαγιϊοϊραίθ, δη ὈΥ {π6 ΣηΥβίουυ οὗ π]ἱοϊζοάηθ88 {80 
Οποϑιϊς ὨΘΓΟΒΥ (οἢ {1|8 ροΐηῦ [86 ἱπιογργοίδιίοη νγ8» 
Υ6Γ3); Ὀπὺ [86 Απρο τῖβὲ ἰ8 ΝΌΓΟ, ὙΏΟΒΘ. σουλῖησ 8 
Ἰοοκοὰ ἴον, σπθη {μ6 κατέχων, παι ον Ὑ οβραβίδῃ, ἰβ 
τοιηονοᾶ. Βυῖ [δῦ δυο ῬΟΓΒΟῚΔΙ βουσί [168 οΥ̓ Ἰλη- 
ξαξθο ὑονγ ΓΒ ΘΟὨ ΘΙ ΡΟΓΑΓΙ 68 Βῃου] ἃ Ὀ6 σοΟπΟΘΑ] α ἴῃ 
ΟἿΡ ΡΑΘΒΑρΡῸ δηοηρ οἶδεν ΟὈ͵οίοη8 ἴο ἰϊ, {{18 
4130 δραϊηϑὺ 10, ὑδαὺ 10 18 ἃ »γγιυ ογὲ ἱτωργοῦδΌ]6 (αὶ 6 
Βῃουϊὰ δηὰ οὔθ ΕἸΩΡΟΙῸΣ ἴῃ Απιο εδι, διὰ ΔποῖΠΟΣ 
ἷῃ [06 κατέχων, ὕνο ἱπαϊν! 818, ἱμογοίογο, οὐ {110 
ΒΆΙΩΘ Οἶαθθ, [Ιἢ 6 κατέχων πὸ Θχροοσῖ ἰ0 ρογοοῖνο 
ἃ ῬΟΥ͂ΟΡ οὗ ἃ αἰ δγοηῦ ογάον ἔγουι ὑῃ6 δίδῃ οὐ βίη, 
ΤῊῖθ. Βο] 48. κΚονῖϑα ἀραϊμδὶ ΠΟΙΙΝΟΞΕ, το ἀοοὺ 
Ὠοΐ, 48 ἴποδβθ ἰαϑί Ὡδιηθᾶ, 866 ἴῃ Αποῃτίϑς [6 Τὸ- 
ὑυτηΐης Νάτο (πίοι ἐπ ρ] 65 ἃ ροβὺ-Ῥαυ]ηθ ἀαία οὔ 
σοι ΡΟΒ 00}, Ὀυὺ δά)αϑί8 ΐπηβ6 }} Ὀοιΐοσ ἴο {116 οἷγ- 
σὈλβίδ 68 Οὗ (86 ἰἴπι6, ἴῃ 50 [ὯΓ 828 ἴῃ ἢ 8 υἱϑνν {Π6 
Βιτ ρ᾽ ς ΝΟΡΟ βίδηαβ ἴον Απιο σὶϑίὶ, δὰ ἴθ 8ι}]] 
τοϊσηΐηρ ΟἸαυάϊι8 ἴῸ ἰῃ6 κατέχων; ΝΕΙῸ τὰ ἃ 
ἀσογοῖθο οὗ τηαρὶο δείϑ, δηα, ἃ8 Ὧ6 Ὀορδη {1π| 6 ἢ 
ὙΓΑΓ, 80 Π6 δἱ Ἰοαδῦ πηϑὰθ ἃ Ὀσρίῃΐηρ ΟὗἩἨ ἐδ 6 ργοίδῃα. 
[ἴοῃ οὗἉ 6 δι ρ]6 ὈΥ͂ 16 ποσβῃΐρ οὗ ἴὯ6 ἘΤΏΡΘΓΟΥΒ 
(ρ. 284). Βυὺῦ ([ι18 ἰβ ΒΌΓΟΙΥ ἃ ὙΘΥΥῪ ἱπαἀοαυαῖθ [Ὁ] Η]- 
τηθῃΐ οὗ ν. 4; ὨΟΙΙΝΟΕΒ 4180 οομποράοϑ, (μαΐ αὖ (Π6 
δῃᾶ οὗὨ πὸ ἀδΥ5 ἃ ρογίθοι 0] Β]πθηῦ Μν1}} ὁσουτ, Βαϊ 
[δδὺ ΓὉ86 γουηρ Νόγο, ΠΟ 88 γοῦ μαὰ ἀοπο ποϊμϊην 
οὗ 80 βιιοοκίηρ ἃ οἰαγδοίογ, δῃοιυ)α ἤδνθ Ὀδθη Γὸ- 
δεατάοα ὈΥ͂ Ῥαὰὶ 48 Αημ οἰ γῖβῖ, δηὰ (μ6 ἀ}} ΟἸδυα 9, 
ΤΑΟΤΘΟΥ͂ΘΡ, 88 (6 κατέχων (ἩὨϊοδ Ὧ6 ἀηάογβίδηα8 8 
ΤῊ ΘΑ ΠΡ, τοδοὸ ἐπ ποῖῦ ἐπ »οδϑεδδὶο"), ὑπ 18 ἴοο, νἱονοα 
ὨἰΙΒΕΟΤΙΟΔΙΪΥ, 18 ἰπ ἴΠ6 ἱσῃοοὺ ἄσρρτοθ ᾿ἱπϑυδοϊθηϊ, 
Νοῦν, Αμαν, 8 ἰδ πὸ] {παῦ ἴῃ ἰμ6 δροϑίδϑυ 1.» 
ΠΙΧΚΟΚΕ 8668 8 ΤηΐΒ᾽ οδαἀϊηρ ΟΥ̓ {ῃ6 Οποβίϊο Βογοίίοϑ, 
1Παὺ 8 δ γον ἱπἀοροηάοηῦ οὗ Απ οι γίϑ., Ὁ. Α 
ΓΑΙ Δ] βι16 ροοῦ δοη ἴῃ 186 Ορροβὶῖϊο αἰγθοι:οη 18 
ἰδεῖ οἵ ἴ(μοβο, το, ᾿ἴκα ἐμ6 οἴμογίδβο βουπὰ ῬΕΈΠΤ 
δηᾶ οἰμοσβ, ἀϊνοδϑὶ [6 ὈῬΓΟΡΏΘΟΥ 88 τυ ο ἢ 88 ῬΟΒΒΙ ὉΪ6 
οΥ͂ ϑνογγιίηρ οοηογοῖα, ἀπά, τγοϊαϊηΐηρ [06 ροηθγαὶ 
ἰάοα, Θχρ]αἰῃ Ὑμπαίθυοῦ ἰ8 Τουηἃ ἰποτγαῖη οὗὁἨἍ ρβϑγβοηδὶ 
[οαἰυγοβ, 48 ἐΐθ ἀγθῆβίηρ ὑὉρ οὗ ἃ ἰοπάθηου, Τῆιυ8 
ΞΟΗΝΕΟΚΕΝΒΌΒΟΘΈΒ 6180 ΒρΟδΚΒ οὗ {Π6 Ῥδγβοῃ  βοδίϊοα 
οὗ οσ᾽] ἴῃ 1.8 τοϑιβίδ ποθ ἴο ΟἸγίϑι, Τὸ 1άθα ΤΠ θη ἰδ, 
1Π6 οἰϊπλαχ οὗὁἨ ΒοΒΌ  Υ ἴο (6 ροϑροὶ, ὑγίοσ ἴο [86 
Αἀγνθηῖ; Ὀυῦ ἴὴ6 Αἀγνοηΐ 18 ὉΥ͂ ἸΔΠΥ͂ γταραγἀοα ποὶ 
88 ἃ δἰηρίο υἱβι Ὁ] 6 δοῖ, Ὀὰϊ 88 86 808) δῃηὰ φϑῆθγαὶ 
Ῥαβϑίης οὐδνρ οἵ (86 παίίοῃβ (ο [8:6 γοΒρο]." Ῥτθ- 
ΨἹΟΟΒΙΥ ἰΠογθ Μ1Π οσσὰγ ἃ (Πρ ΔΎΔΥ, ἰδὲ 18 δατηϊῦ- 
ἰοἃ, Ὀὰυΐ πἰιϊδοις [06 ὈΪΌ]10Α] Βθλγρηοδα οὗ σοῃβίοί, 
δηᾶ νι πουΐ ΔΏΥ͂ Ἰοδαΐηρ ῬΟΥβο δ  ἶο8, Αοοογάϊΐηρ ἰο 
ΞΟΗΝΕΟΚΕΈΝΒΌΒΟΕΚ ἰδ6 κατέχων Βιου]ὰ Ὀ6 [Π6 ἱπηρθ- 
τῖδὶ Ῥοτον οὗ ΒΟΠΔΟ δ (6 Ὀἱπαϊηρ ᾿οΔα οὗὨ (06 Ρο- 

“(ΗΑυΜΟΝ 8 ηοξΐοῃ 8, ἰῃαἱ [6 ἐοι ΡΟΣΤΑΣΥ ΘΟ ΌΣΤΩΠΥ 
οἵ ἴδ Αροβίοϊἑο ΟΒ ΌΣΟΙ ἰο ἔδο 7 ον ΙΔ νν, ΕΥ̓͂ Ἀφ ΡΘθεΙΠΕ 
᾿ὀμλμντο Βαίσοά, ἀοϊαγοᾶ μον ΟΡΡΟΥΣ ΟΕ [ῸΣ γρδιτη 186 ΘΑΣΊΥ͂ 
οσοίοϑ ΤΌΣΟ ἮΔ ,0 δἰ πὸ, αν φαιδοση σα ἀδαῖσιν 

1λὲ ΟὨχίεξίαπΒ.---ὦ. 1... 
Ὁ [Τηϊ8 ἰάοα οὔὖγ δὐαἴθοῦ Υ Ὁγδιηὰβ δε γδίϊομα)βεϊο. 

Οἡ ἐδ ΟΟΠΈΣΏΓΤΥ, ὙΟΣῪ ΤΠΔῺν, Ὑδο Ῥζίάο ἐμοταβοῖνοθ οα (πος 
ον ρο] ἶσα] οτί ποάοχυ, δἀπιῖσο 10 86 Ὀοΐπς πμδὺ ΓΏΘΥ Ο4]]} 
δρίγίίμαὶ.---ὅ. 1,.} 
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ἀϊῖ 41 οτγάον : δοοουάϊηρ ἰοὸ ῬΕ: (48 πὶ ΤἸΠΕοΟΡο- 
ἘΕΤ), [06 ΡύτγΡοΒα οὗ αοὰ, το τλϑῖοϑ 86 οὗὁὨ γδυῖουβ 
ΤΩΘΔΠΒ ; ἴῃ ῬαυΒ (ἴταο, οἵ (6 Βοσλδῃ Βουθγοίρῃίν : 
δῖ 4}} ὔπιοβ, οὗὐ ἰῃαὶ γοβἰβίδῃοα ἴο αὐΐοῦ οοηΠιβίοῃ, 
τ οἢ ΡΓΟΟΘΘΘα8. οὐθ ἔτομι ἃ βίγίνηρ [ῸΣ ΠΟΙΟΡ δηὰ 
ῬΟΒΘΘββίοΏ, ΟΥ̓́, 88 ἯΘ τηΐρηιὶ βαῦ, οὗ οοηδβοσψαιίϑιῃ ; οἢ 
[86 σι οΐο, οὐ 106 Ὀδσίζον ᾿δαιΐηρβ οὗὨ υμηδηϊν, ἴῃ 6 
ποτοῦ οηγοϊΥ οχίϊηοϊς Ἰοηρίησ ἴον βαϊναίίΐοῃ. ΤῈ6 
μυστήριον, ὅσ... ὁπ 1:6 οἵαν Βαηά, 8 (Π6 πηοτὰ] ἀ6- 
ὈΓΆγ ΑΙ. ΔΙ ΓΟ αΥ οὔβοσνδθὶο ἴῃ Ῥδ0}}8 ἐἴτη6 ; δοοοτά- 
ἴῃς ἴὁ ΚΞΟΗΝΚΟΚΕΝΒΌΒΟΚΕ, Φ0ν 5} Βόγοοῖυ, ἩΔΣοΝ 
ΒΟΌΡὮ ΘΌΪΓΔΠΟΘ 6͵80 διμοησδὺ ἴῃ 6 μοδίμοη (ΕἸ ΥΠ,Δ8, 
Αςἰϑ χἰϊ, ἢ [16 ἀντικείμενοι πολλοί͵ 1 Ὅον, χνὶ, 9). 
Τὸ ἰῃ680 βἝΏΘΓΑΙ ἀοβοῦ ροη8 ΟἿΘ ΟΔῃ δἰ οροίῃοῦ 
Αβϑοηΐ : ἴπ6 πουΐοῖβ, τὸ κατέχον δῃὰ τὸ μυστήριον, 
δγὸ Θσρίαϊηοα δβαιβίδοϊογι γ, θυΐ ὅ κατέχων δηὰ {Π6 
Αμ σα γῖβο ἀΓΘ τηϊβοίην, ΠΥ Βοοδαβα σῃϑηΥ, 88 
Τιῦσκε (ου 1 ΦΔοδη), ΟΥ̓ δβοιΐπρ᾽ δδὶ ἀθ ἱπαϊν ἀπ} {168 
τὨΐηκ ἰο τηᾶκθ [6 ἰάδθα δ τῶογα οοῃοοίναῦ]α.) Βυϊ 
118 ἰῃἰοτργοίδίϊοη ἀδιηδσοδ 4180 ταῦ 18 βαϊὰ ἴῃ 1 
οθη ἰἷ, 18 (δοιρ. ὙΠῸ οὗ, ἰΐ. 22; ἵν, 8: 2 Φοἢη 
Π): “1ὶ ἰδ (π6 ἰΔ8ὲ ποι, ἰῃ προ ἐλς ΑὐιοὨτῖδὶ 
ΘΟ οί : ὕΠΟΥΘ 8ΓΘ ΟΥ̓́Θ ΔΙΓΟΔΟΥ πιαπν ΔΆ ΟὮ ΓΒ. : ἢ 
{π|8 ἀοα8 ποὺ πιοδὴ: “ ΤἸΏθβο οοτῃθ ἐπδίεαα οΥ ἴῃ 6 
Ομ6,᾽ Βαϊ: "ΤὭΏ686 ΘΟΠῚ6 88 ζογεγώηπον οὗ ἴῃ6 Ομ, 
[86 Γαΐιγο σὨϊοῦ ρουβοδ γν." ΤὨΘΥ͂ ΒΏΟΥ δαὶ (ἢ 6 
ΤΟ] ΒΙ πιθηΐ ἀΓΑῊΒ ὩΘΑΡ,, ΔΙΓΟΔΩΥ͂ ΠΟΙ͂ 18 τὸ τοῦ ἀντι- 
χρίστου ἴῃ ἰπ πουὶα " (οἷ, ἱν, 8); το ΘΏΒΎΓΓΒ ἴο 
ἴῃ μυστήριον οἵ Ῥαυ], δηὰ 8 ἴδῃς εἰσι οἵ ἐλά Απίϊ- 
οἰ σία 8 οομηΐηρ. (ΟὈμβοαυθηῖνγ, ἴῃ6 οσρ δηδίίοη, 
ἩΏΙΟΙ δβαῖθ δϑῖἀθ {10 ῬουβΟ Δ 110168 Ὀ]ΔΙΏΪΥ ἱπαϊςαϊοα 
ἴῃ ἐπ πογὰβ οὗ (6 Αμοβίϊθ, ἐθηὰβ βἰγοηρὶν, α. ἴο 
(Παῦ ῬΑΓΌΘΌΪΑΡ σϑ μα 8.10 νίονν, ἴπ πο [Π6 ΒΘΏΒ6 
οὗ πὸ Αροβίΐθ 18 οὐ ἴμ6 Ὑθοΐο σΟυτθ ον ρίνοη, Ὀυὶ 
8 γοὐοσιοα 88 δὴ ορπίοῃ οἵ ἰδ6 ἰἶΐηθ, ὅο δε ΝΥ ΕΤΤΕ 
δη ΓΠΌΝΕΜΑΝΝ, ΤΏΘ [ὈΥΩΘΡ ΜΠ 866 πῃ [Π6 Θηςἶγο 
βοοϊΐοη ποίη Ὀυΐ ἃ βυδ᾽οοῦνο ουμοοὶς οἵἨ 16 
ΑΡοβίὶα ἰμΐο ἴπ6 {ςτὸ οὗὨἩἨ [06 Ομυγοῖ, τ βογοΐη Π6 
Ῥαϊὰ ἃ ἰὰσ ἴο πυϊηδη ὙΘΑΚΠΘΒΒ, ἰη ἰμαῦὺ ΠΟΓΟ, 88 ἴῃ 1 
ΤΏΘΒα, ἷν, 1 Οον. χυ. ; Βοπι. χὶ., πῃ τϊϑῃθαὰ ἴὸ ΚΠΟΤ 
ἴοο τηυοῖ ὈσΘογομδηα, Α ἰδῃοὶ Ὁ} ἰηἰογργοϊδιΐοπι οὗἁ 
Ὀδηΐοὶ, ἱπ οοηποοίοι ΜΠ ῬὨϊ ΟΒορ οὶ βροσυϊαιίοη, 
Γυγηϊβηοα [86 ἔοτη. ΓΌΝΕΜΑΝΝ αἶδὸ πη κα {μαὶ 
Ῥαδυὶ ογιθὰ, δϑ [86 ποη- Ὁ] 8] ηθηΐ ᾿88 βῃονγη, δηὰ ἐμαὶ 
Ὧ6 788 ἀϊθροβοὰ ἰο ἰδὺ ἀοσσῃ τόσο θχϑοῖ ΘΟ Οἰ υΒ᾽ ΟῊΒ 
τοραγαΐϊηρ πο οοῦγβο οὗ Ἔυὐϑηία, {Ππ8ῃ ἰδ ἰ8 σταηϊοα ἰοὸ 
τηϑῃ, ουύθῃ πθθη 8]16ὰ νι 86 Ξρίτὶς οἵὗἨ ΘΟ γίβί, ἰὸ 
Κηον, Βυὶ ἐμΐθ αὐ Ὀοίίοιη 18 ποι ηρ, 1688 ἔπδη ἴῃ 6 
γαῖ οη οὗἁἨ 41} Ῥγορῆθου, ἴῃ βρίϊθ οὗ δὴ δββΌΓΘ ΠΟΘ 
Πκ6 τπδὲ Οὗ 1 ΤΊ688, ἰν, 16: δῃὰ ἴου τὲ γοϑβοη ὃ 
Ῥοσαυβθ Ρ6ΟΡ]6 Ῥγοοδϑά οἢ ἃ υἱὸν οἵ αδηΐοὶ ἀϊαπγοῖ- 
ΤΊ ΔΙ ορροδοὰ ἴὸ ἐμαὶ οὗ τῃ6 Αροβίϊο, αῃ!ὰ ὁ ἃ οοῦ- 
τοβροησίῃς; τηοάογῃ βρθοιϊαίϊοη. Αἱ 1.6 βδιῃδ ἰΐτηθ, 
8 αὐάτι6 ΒίΓΘΩΒ 18 ἰαϊἃ οἡ ἴπ6 ἰδοῖ, ὑπαὶ [ῃ6 οχρδοίδ. 
[ἴοη πῶϑ ποῖ γοϑ] ἰσοὰ ἰῃ ἰμ6 δροδβίοϊϊΐο ἃρθ. Τδογο- 
ἴοτο (ΝΜ ΔΝ) ἰΐ ἷβ δι ἱορϑίπον σαργίοίουβ ἴο Ιοοῖκ 
ἔον (86 ΔΙ ΔΙπιθηὶ οὗ (86, ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ τοιηοίθ 
δυΐυτο. ΟἸΒΟΙΒ ΜΠΠΙ σαΐμορ δηὰ ἴῃ {8 δββουίϊοη 
ποίδίηρ Ὀυΐ οἀρεῖοθ. Αἱ 4}} ϑυθηΐβ ἴπ:6 ψασβίίοῃ οοῃ- 
ΟΟΓΏΒ ποὺ ΤΩΘΓΟΙΥ (6 οοταΐης οὗἨ ΑὨ οἰ γῖδί, Ὀὰὲ (86 
Αἀνοηὶ οὗ Ομγίδὶ Ηϊβοῖ, 1 (9 οχροοίαιίοη οἵ 
186 ἰδοῦ 18 ποῖ ἰο Ὀ6 τεὐοοίθα ἴον 1Π6 γϑβοῃ {{πδὲ ἴἰ 
ἯΔ5 οὶ τοα] ζΖοὰ ἴῃ ἴπ6 ΑΡοϑβι]ο ἶΒ ἰἰγηθ, οὔθ οδῃποῦ 
566 ΜὮΥ, Ὀοδίογα 86 γοῖ δπιϊὰγο δρροαγίηρ οἵ ΟὨγῖβί, 
Απ Εἰ ο δῦ 180 τοϊρῦ ποῖ ἢγβὺ ἄρροᾶσ ἴῃ [Π6 ζαϊυγα, 
Ῥαα], ἱπάθοα, τότ Βοροὰ ἰπαὺ ἰὰ ησλέ ὨΔΡΡΘη, 
(δὺ Ὧ6 βῃοιυ!ὰ γοὺ ᾿ἶνθ 0 866 ἴπῸ οοτηΐηρ οὗἨ ΟἸ γῖϑί, 
Ὀαὺ ΠΟΥΠΟΓΟ ἀο068 ἢΘ ΒΑΥ̓ (Πδὺ 1 τοῦ Ὀ6 ΒΟ ; ταί; θ᾽, 
ἐδαὺ ἴη6 ὐϊηθ8 δῃὰ ΒΟΔΒΟῺΒ ἃσὸ ὑπκηόνηῃ ἴ0 8, 1 
[80 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗἁὨ Ιπηπηδηιοὶ (18. υἱῖ.--ἶσ.) 8 Ὀτουσὰς 
ἰηΐο οοπποοίΐοηυ πὶξι [ἢ οἰιαβιϊβοιηθηῦ ΟΥ̓ [86 45- 

ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΘΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑ, ΤῸ ΤῊΕ ΤΗΕΞΒΑΙΟΝΙΑΝΕ. 

Βγτίδη8, πὶ ποὺ Βανηρ, ροηθ ἱπίο [Ὁ] Δ] οηὶ δὲ {λδὲ 
ἶμλ6, δῃὰ τοὶ δἰϊεγ τογα ἰμδη 700 γϑδᾶγβ ΟἸτῖϑὲ 88 
ἴῃ6 ἔτια ᾿πηπηδημ 6], ΜΠΥ οαπποῦ [Π6 Βδδιη ἰὨΐῃρ ὁσοὺΓ 
ἴῃ 16 6886 οὗἩ ἴπ6 Αὐἀνοηῦ ἢ ΟὈΠΊΡ. ΟὟΓ ΣΟΙ ΔΓΚ8. οἱ 
1 ΤΒ658, ἵν. δῃὰ νυ.--Ἴὸ ὑγούο ἰθδὺ Ῥαὺ}}Β νἱβίοῃ ἀθ 68 
ποὺ τοῦ Ὀδγοπα [18 Ὠογίζοι οὗ 8 ΟὟ ἴἴπ|6, δῇ 
ἱηΡΓΟΡΟΣ βίγοδαβϑ τουἹὰ Ὀ6 ρΡυϊ οἡ {Ππ6 εἰϊηρ ἴῃ 1.9 
[δ ρῖ6, ἰο νῖς, αὖ Φογυϑαίθη. ΤηῈ Ἰοσὰ Φοβὺβ Πλὰ 
ἔοτοϊο]α 6 ἀοδβίσυσίοη οὗ ἐπθ ἰορ]ο (Μαιὶ. χχὶν, 2, 
16), δηὰ {παΐ, ἰῃ ἃ ραββαρὸ ψὨϊοἢ ἈΡΤΟΘΒ 80 ἱβογοῦρ- 
Ιγ τὶν Μαιῖ, χχῖν., Ῥδὺὰϊ βου! ἃ ἴδ πὸ ποῖϊοα οὗἁ 
1018 18 ἴπ0 ἰε88 10 ὍΘ αϑϑιιπγοα, θη τὸ το θεῖ παῖ 
8 υάρτασῦ Ὧ6 Ποϊἀ8 ουδ ἴῃ ῥτγοβροοῖ 10 ἴπ6 δον, 
Βυῖ πὸ ᾿ἰιΑνὰ βαϊὰ δἰγοδάγυ, {πὲ "18 πόοσὰβ Ὡθοὰ ποῖ Ὀ6 
ῬὈγοβϑοὰ Ὑ1| 80 ΠΔΙΤΟΥ͂ δ ᾿ἰ γα ὑγ, 85. ἰζ [ΠΟΥ 5ιοοά 
ΟΥ [611 πῖῖ}! τῆς Ἡοτγοαΐδη ἴθῶρ]θ. Ηδ Ῥογίγαυβ, ἴῃ- 
ἀροά, δὴ ουϊναγὰ δοῦ ἐμαὶ οοπηθοὶβ ἰἰϑοὶ Γ τι τα 
ἰοτηρὶο : Ὀυὺ {Πϊ8 δοῦ 8 {86 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺ οὗ δὴ δϊαϊηρσ 
ἀϊκροκίϊ τίου δηἃὰ ρυγροβο, ᾿Παὺ 8 ἡοῖ οοηβηρᾷ ἴο ἐπ 
ΟΠ6 Ὠουδ6 οὗ βίομθ. [1 ἷβ ροββί [6 1Πδὺ [}}18 ΟΣ ἃ Κίη- 
ἀτοὰ δεῖ οἵ ουϊναγὰ ροΐρ, δπαὰ οβίθηϊδίίοη ἰη {116 
ΒΔΠΟΙΟΔΓΥ, ΒΟΡΥΘΒ 89 Ὧἢ ΘΧΡΓΘΕβΙΟ οἵὨ 80|{Δο Βοκίίοη. 
Ὗο Μ|}} ρ66 Ὀοίογθῃδηά, οσο δηὰ ἴῃ ταὶ ΦΌΓΠΙ 
οὗ ουϊπαταὰ δοιΐοι ἰδ ΜΥ1}} ΘΟ ἰ0 Ῥδδ8, ἐμαὶ ἴῃ 6 λΐδη 
οὗ Κίιῃα 804}} ἴογος 1} πη86}7 οἱ ἃ}} ἴπ6 ποτὶ ἃ ἃ8 Οοα 
ΤῊ ἰαησυδρα οὗ 6 ργορῇ δὴ τηνδὺ Ὀ6 υηἀογβίοοα δ.- 
οογάϊηρ ἴο {Π6 ΔΏΔΙΟΡΥ οὗὨ [Π6 Ὀτορβοῖβ, 

Ὧκ Ὕ κττε, ἰο Ὀ6 δυγ6, ἀοοβ μοῦ ΒΟΓΆΡΙΟ ἴ0 ἀξβογί, 
ἐμαί, τιϊῃουῦ τοχζατὰ ἰοὸ 1πΠ6 οὨγοηοϊορίςαὶ ἀπῆοαΐν, 
π0 ῥγεαϊοϊίοη ἰ8 ἰη ἰἰ86 1 υπίτυρ. ΤΠη6 Ῥογβοῃὶδιοὰ- 
ἰἰοη οὗἨ δἰηζιϊμοθα δηὰ πηροῦ 658, ἰὰ ΘΟ ΘοΙο ἢ 
ΜῈ} 4}} [ἢ 6 ἔότοοδ δηὰ δγίβ οὗ ἀδυ δῆ ἱταροβίυγο, 88 
Δ ἀχδοὺ οουπηϊογραγὶ οὗ Ομ γῖβὲ, 15 ἃ οοπίγδαϊοϊον, μα 
ΒΑΥ͂Β, ἴο {Π6 τοβροϊϊνο ὑῃαἀογείδῃαϊ πρὶ 88 τηυοὶϊ 85 ἰὸ 
Ῥίουβ (δ! ηρ δηὰ 116 Ποηοῦ οὗ πυτϊηδηλίν. βυῖ {8}5 
ἷκ ἔσιιθ ΟἿΪΥ οὗ παῖ ξοτὶ οἵ τοβοοῖϊνο υπάοτειληαίΐην, 
πΙΟΝ ται σηϊδγοργοβοηὶδ (86 Βειρίατο ἀοείτίηο οἵ 
(Π6 ἀ6ν}}, 88 ἃ Ῥ ]οϑορῆθιηο; πϊοι {πη κα, ἰ(δδὲ 
Μ]) αὐ 8. βαϊὰ οὗὁἨ ὈΪΔΘΡΒΘΙΩΥ͂ δραϊηδὶ ἔῃ6 ϑρὶγιι (Μδῖις. 
χἱ.} 19 ποὶ ἴο Ὀ6 ἴδκοη δοοογάϊῃρ ἰ0 ἴπ6 Ββιγϊοἴ6588 οὗ 
(86 Ἰοϊον : ποϊοῦ ἱπἀοοα πουἹὰ 6 σοι ρος ἴῃ οοη- 
ΒἰΒίΘΏΟΥ (0 ἀΘΩΥ͂ 8}} δοῖπαὶ ρογαϊοη. ἘΣ ἰἰογο 18 
4180 δηοίμον ΜΑΥ οὗ [μἰΠΚἰηρ πΏΙΟὮ ἸΘΑΤΏΒ ἔτοῖῃ Φ6- 
8.8, δῃὰ ἃ ρίουβ [δοϊϊηρ ποῦ, Ἰηδίοαα οὗ οἸ τβοῖη 
ἐδελοδρησκεία, ὈΟΤ 5. ἰἰ86 1 ἰη δἀογαϊίοῃ Ὀοίοτο τΠ6 
ον αοά, ΒΒιυιὶ 88 ἴον ἔμ ον οὐ δυστηδὶν, τ ΠΘΓῸ 
ἷδ ἰδ ἰῃ 106 σᾶ86 οἵὗἩ ὃὴη Αἰοσδηάορ ΥἹ]., οὐ ἃ Μαγδῖν 
ἰὴ ἴη6 δροιηϊηδίίοη οὗ ἴ06 ῬΔΡΔΟΥ͂, ΟΥ ἴῃ 6 δυο 
οἵ ἀοὰ πῃ 1798, απὰ 6 νογβῃΐρ οὗἩ ἃ ὑσγοβιϊυϊα δὲ 
186 γοάάοδββ οὗ γθαβϑοῦ ὃ Ι͂ἢ ἃ πογὰά, ἴΠ6 δροβίοὶϊο 
56 ἷἰβ ραβῦ, Ὀιὺ {Π|0 Δροβίο!ἷο Ῥὑγορ]ιθοῦ 18. 81}}} ὁχ- 
ἰδΔηΐ, δπὰ 8 ἴο ὺὉ8 ὙΠῺ 8 πὶρἢ βἰρηβοδηοο--- 
τοοβὲ ΟΥ̓ Αἰϊ αἱ 8 ἰἴγγ6, τῇδ [16 ΤΣΟΥΒΙΘΤΥ οὗ 14 |688- 
Π6Β8 ἰ8 Ὀοδίἑστίηρ ἰ(βο] ἢ ἴῃ χτθαίον βιγθηρίηῃ ἔπ δὴ ἴον- 
ταοῦὶγ.". ΤῊΪ8 ὈΓΙΏΡΒ υ8 ἴὸ0 [86 νον τὶ ἢ γ μο]ὰ 
ἰο Ὀ6 [86 σὰ ΟὨΘ: 

. ἹΥ͂ 7λοὶ εἰαίδον γοδίπρ οπ ἰλε ἘΡΡΕ ἑάεα 
ΟἹ ἐλ λἱδίονψ οὐ ἐδδ ζἱησάοπι. ΟΟΘΈΘΓΑΙΪΥ εροδκίης, 

6γὸ 8 οοῃοοσμδὰ ἰὴ ἰΐ ἃ τοδβυμιρίίοῃ οὗ ἴΠ6 ρμαϊγίξεῖο ἡ 
ἰπιογργοίδίίου, δυοίαϊηρ [86 τοίδγθηςσθ ἰο βίῃ! α ΡὮὨ6- 
ποιιθῃδ Οὗ ῃγουίουβ Οἤυσοῦ Ὠἰβίουυ, οὐβογνιηρ (06 
Ροίΐηϊ οὗ οοπποοίοη ἰδ ΐη τ[86 Βουζοι οὗ ἴῃ 6 ἃ[)Ὸοε- 
τοῖς ἀρο, δῃηὰ Ἰθανίπςς ὀρθὴ ἴμ6 Ῥγοβροςῖ οὗ ἃ εἰ} 
προῃάϊης το ζαϊίοῃ οὗ [86 Ργορμοῖϊο ρἰςσίασο, Οἵ 

Φ' [7 ΟΎΕΤΥ ὁ ἱτηρτοτϑὰ τοί ποᾶ οὗὨ ΘταΡ ἐδε Ῥιορῇο- 
οἵ 41} Τὴ νίηο ἔοσοθ διὰ σοι ν 15 δίχα Ὁ ̓ 8. οοτη παῖ; 

οἱ ΒΟΥύΘΓΑὶ οὗἩ ἴ:6 ποσϑὲ δ᾽ σωθηβ οὗ 86 σαὶ ον διϊεῖδο πῆι τὸ 
γοξαίξοσι τὶ 8. ““ οοη]θοξοσο "" οὗ δἷ5 οἴστι ἰο 8Π6 οοοί ἐμδὲ 
6 Σοδίσαϊ ηοΣ ἰ8 "186 ον ἢ 1ανν, {ΐὸ οδοοὶς οἱ ερί τις] 

Ἰἱοοπέϊουκηιοδβ τ πῖον ΤῸΣ ἃ 11{{16 ΠΝ ΨΜᾺ8 ΠΟ] ἀρ ἴπ τ 
οδαΐπβ ἔδο σίσαστωβ οὗ 96 19} Ὠογοιϊοα, ἘΟ ΟΣΘ δοὺὰ ἴο Ὀ8 
1οὲ Ἰοοϑο δᾶ πΎΘΟΡ ΟΥ̓ΟΣ ἔπο οατί δ᾽ }--ὖ. 1..} 
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ἐδἰ4 τον ΒΕΝΟΣΙ, δῃα οοβ πΌΓΟ δἰγοδαν ἐπ6 ῥἷο- 
ὕδατα, δηὰ ἴδ 'β βἴποθ τηδἰ ἰδ ηοα ὈΥ ΟἸΒΗΑΌΒΕΝ (Ὑ80 
τοδίζος ἸΟΘΓΟΪΥ [Π6 υμϑυ 8016 δἀαϊτὶοη οὗ (Π|6 ᾿ποιγηϑ» 

[4186 ὑγορδοῖ, 88 ΥΈΒΕΚΕΒ τη ρίηθϑ, 48 [ἢ 6 ΟΟα 688, 
Βα (“οἰ γίηρ, τυϊοῦ οὗ που] ἀἱ γ οἴαρῖτο, Τα δΌΟμ,ἷ. 
ΠΔΌΪΟ ψΟΥΒΏΙΡ οὗ ἴπ6 ἘΠΊΡΟΓΟΓΆ, ἰο ἩΪΟὮ 80 τηδὴν 

ἴοι οἵ δαϊδη), ΗΌσμΑΝΝ (ἀσάποιίρ; ἷ8 Απέοολμδ) ΘΓ δηβιανθα, ννὰ58 ἃ βουϊουβ [ογοίδβίο οὔ {Π|8, Υ αἰῃ- 
ταἰυἱσιδ 
291] βη4.}, ἔπδη ἰῃ ϑολγὲ ἐδ, δηὰ ᾿Δ6}}} ἴῃ [δ6 
Ηεὰ, βοελγὰε Δήειροπ, Τοείαπιεπέδ (1... 812 8α4.); δ|80 
ὈΥ ἵΠΤΉΔΒΡΥ, ΒΑΌΧΜΘΛΕΤΕΝ, ΥΌΝ ΟἜΒΙΆΑΟΗ ; [Πκ6- 
πῖβδ, ὁ ἴ86 π016, Ὁ ΗΕΌΒΧΝΕΝ, 88 ἴῃ ραγί ὉΥ ῦι» 
μικακε (δὲ Ἰοαδὲ ἴῃ 80 [ὮΓ 85 6 δίἥστηϑ ἃ βοοοῃηὰ δηά 
[αἴυτα 0] Β]τη6 1): ἰδθὰ ὉῚ ΤΉΙΞΕΒΟΗ (2 ὲ6 Αἰγοὴθ 
ἐκ αἀροείοϊἑδολεη, Ζοίέαίίον, ἃ εὰ,, 1868, Ρ. 62 564., 
Ρ. 1329: δηὰ ἴῃ (06 ρβϑιαρμὶοῖ, ΠΟ, ΝΟ ΚΗ ἘΒ Αὐξαε. 
ἀκπῷ ἀες ὕγχελγέείιεπέλωσιδ, 1861, Ρ. 88 58ι.4.), ΟΝ 
Οεττινοεν (1226 »ϑοοαίο ἕπ δρίγέξιν εαποίωπι, 1856, 
Β. 156 84ᾳ4ᾳ.}, 89 ΕἸ ἰθητααπ Αὐγοπρ [ΕΠ ΜΙΟΟΤΤ. 
ὅδρ8 880 ΤΑΥ͂ ζεσίμγεδ, ῬὉ. δὅ07--ὅ40], ἀπὰ οἴδιουβ. 
δῖ υβ ἀϊγοοῦ ΟἿἋΡ αἰξοπώοι οὨϊοΗΥ ἰὼ ἔπγοθ ροϊηϊδ: 
1. ἰθο ΔΠΠπρ ἀνα, 2. Απιο;γίβι Ἀἰπιβοὶῦ, 8. (δ6 
κατέχων. 

(1.) 15 'δ ἃ τηιοτοϑηΐουβ ἕαδε, [μαὶ αἰγοδαὰν ἴῃ (ἢ 8 
Δἰπηοϑὶ 86 οαγ ἰοδὶ Ερίβι 6 Ῥδὺ] πγίϊ68 (0 1Π6 ρ)οτὶ- 
οὔθ χγοῦπηρ σἰσο δθουϊ ἃ [ΠΡ ΤΑΥ͂ ἴῃ ΟΠ τ βίθη- 
ὦσι, 43 Μοβοβ δηὰ ἰδ ρτόρδοῖβ ἀϊὰ δρουῦ ἴΠ6 [4]}}πρ’ 
ΔΨΔΥ οἴ [ἰπῸ Ροορὶο οὗ ἀοα,. Ἐν ἰΐ 18 ἃ [Δ}ΠΠρ’ ΔΑ ΤΑΥ͂ 
ἰη Οτϊδιοη οι ἰδαὺ 6 ἰη θη 5, ἃ γτοδο 00. ἀραϊηδὺ 118 

ποτδὶ οσίθηβίου, Τθυ8 Φοοὶ, Ιβαἰδῃῃ (οἷν. χχν]ὶ.), 
Κίοὶ (οἰ, χχχυ ].}, Ῥβαίτηβ ἰϊ. δπὰ οχ., 1ογϑίο!] ἃ 

ἡπάραιοδ ΟἹ 41} ὩδίοηΒ, ἀηὰ 80 (ὁ ὅοδβὺ8β δῃὰ ΗΪ8 
Αροβι]65 (6 γίδθ οἱ ἴδδϑο ῥσγορῃθὶβ ψὸ βῃουὰ ἀ6- 
εἶτα ἸΩΔΏΥ͂, ἃ ρτίονουβ αἰδιικίοιι οὐὗἨ ἴ86 ὉΠρΌΑΙΥ, 
γο  ] γ αρὶγὶϊ ; οομρ. Ἀαϊὶ, χχὶν, 10 δβαᾳ. ; Φόδη τ. 
48: 1 Τίαι. ἐν. 1; 2 Τίπι, ἢ. 1; Αοἰϑ χχ, 99, 80: 
Φυάο δηὰ 1 οὶ. ᾿ἷ.. 1 δηὰ 2 Φοδη, δπὰ ἴῃς Βδνοΐα- 
ἴοῃ. Α ργοϊαάθ ἴο {μ|18 Ῥαὺὶ μδὰ πἰϊηοββοὰ ἱπ Τ68- 
βαϊοηΐςδ ἰ(86 1}, ΤΌ ΟἹά Τοβίαταθηΐ ἰθδοῦο8 [Π6 ΘΟμ- 
Ῥτε δηβίοη οἵ {π6 γου  νοσβ ὑπᾶθῦ ΟΩ6 ΘΠΘΙΩ͂ οὗ σά 
δὲ (εὶς ποδὰ ΟὨΪΥ, Ῥδυδαρθ, ἰὰ 8, οχ. 6." δπὰ πὶϊὰ 
ῬΟΟΌΪΠΑΡ αἰϑεϊποίποδδ ἴῃ Πδηΐοὶ: πὰ (86 Νον Τορία- 
τοὶ (8 18 ἀοὴηθ ἴῃ οὖν ἰοχὺ δῃηὰ ἴῃ Εουθίδι0ῃ, 
ἴπια ὀχργοϑεῖοη ἀντίχριστος ἰβ [Του ηα ΟἿΪΥ ἰῃ (Π6 ΕἸχϑὶ 
διὰ δεοομὰ ΕΡΙδ1168 οὐ Φοῆη, Βυΐ ἴῃ ΟΡ ραββαρὸ 
ἴδο (Πρ ΑΥΑΥ 18 ΟΥ̓ ΩΟ Πγ68}8 ἰάθη (αὶ τ 10} (86 
Απδελιτίσς (88 (86 Εδίμοιβ υπαἀογβίοοα 11), ΟΥ ὄνθῃ 
ποτε (188 ὯΚ ὝΓΕΤΙΕ ἰδ Κ8) (89 ποικίηρ δχοὶυ- 
εἰνοὶν οἵ πιο τίβῦ ; σαί πον, (Π6 ροηθγαὶ συιϑὴ οὗ υἱο- 
ἰεῶι ἀοραγίιγο ἔγοπι {1:6 (αἰ ργθοθάθα ἐμαὶ 814] ἀΪθ- 
εἰοδατὸ οἵ ἴΠ6 Απιἰο τ ϑἐΐαπ ἀσσροῖ. ΤΉΙΕΕΒΟΗ : Το 
δοοιϊπδίίοη ἰπ ἐμ6 ΠΟΙΥ ρῥίδοθ, ψιαἰοι ἰηἰσοάυοοβ ἴῃ 6 
ἡπάρτοοηϊς οὐ Φογυβδίθιη, ἰβ (6 ὑγμθ οὗἩἨ (δὴ ἀεδββθογα- 
ὥοη οἵ (6 ΟΒυγοῖ, τ ΐοῖ ἰμπνόῖκεβ [86 ἡπάστηοηῦ ὉΥ 
Απθοδηῖδι, δὰ ΒΟΟῚ αἰϑὸ ὑροὴ πἶπ. ΟἸΒΗΑΌΒΕΝ 
διε ἨΌΡΜΑΧΝ δγθ οοτγοοῖ ἰπ βίαιίηρ, ὑμδὺ ἴῃ [8:6 ({ϊὴ6 
οἵ ἴδε Μασολῦθο8 [Α11Π1688 ὅθ τβ ὈστοΌκα 186 οονοηδῃί, 
Ρποτ (0 [6 ταρίηρ οὗὁἨ Απροοδυβ ; [Π6Ὺ ἴμθη αἰαοὰ 
παι (6 ἐγγδηξ, τ θοτοδϑ ἴπ6 [,οτὰ Β ΡΘΟρ]6 ἱοοὶς οου- 
ΡΟ, δηὰ ΠΙΔΗΥ͂ Δοί! Δ} ἀἰοα 88 πιδυῖγτθ.Ό ΒΕΈΝΟΕΙ, 
ῥά σας τη πριν νύ, Ἀπὸ ΤὙΡΩΒΣ ̓ κονῖβο (6 ΓῸ 18 θγβί ἃ 

ἰοη, ἐμαὶ τι ἰπράοτῃ [88 ΘοΙ)6 πἰρῇ, δηὰ 
ἴδοι (δ9 Κίπρ Εἰταβο ̓  ΘΟΠ05 ἔοσνασά. ΤΏυβ ἰδ ἰδ 
ΟἿΪγ ἴῃ (6 Ἰαῖον ροτὶοαβ οὗ ἰ86 ΟἹά δηὰ Νον Τοβίδ- 
Ἰορηΐβ, (δαί (6 σοπορηϊγαϊΐοη οὗ ουἱὶ ἰῃ 8 βίῃηρίὶθ 
πολ ἷἰ ρα ΗΥ ἰδαραι, Ὀὰδ ποὺ 88 δὴ ἰβοϊαίθα, ρϑου- 
ἴεν ορίαίοη, δαὶ 8. ἃ τοοδρίξυ]αϊϊοῃ, ΑΠΒΝΘΓΔΌΪΘ, 
(δεὶ ἰς, ἴο ἔδ6 δροβίδευ βργοδάϊῃρ ουῦ τόσο ΜΠΑΘΙΥ, 
τοὶ δρσϊηρίτν ἔγοσα ἰξ, ἰβ 
(2) Το Μδηῃ οἵἉ δίῃ, (86 τίρεβϑὶ ἔγιϊς οὐ δἷβ εἶπαα, 
ἴθο ουηκιμητηλίθ ὑγοάποι οὗ 6Υ]}; ποὺ 80 πιο ἃ 

δὴ Ὑπι .. “ Ἴ Ἀδ8 εκουϊεῖου 8ο Ἀεαά.᾽--ὖ. ΙΑ] 

ἔγβὶ ἴῃ Ἡρείδδασυηρ ὡπὰ Ενζαισις (11.,} φἰυγίουϑ [ἀ]βομβοοᾶ, βοάιοιίοη, Ὁ] ΔΒρ ΘΙ, ἅτ {18 
ομαγδούοσίβιῖοβ οὐ {18 Ὀοΐηρ, [Ιἢ ΟΥΟΓΥ ᾿ΟΡΙΟΪΥ͂ ΟΤη- 
Ὀἶγθ ἃ ὑθῃ οὐ ἐοὸ δροίῃϑοβὶβ μβαὰ Ὀδθοῃ οὈβοιν}}8 
(Νοθυομδάπθζζαρ, ΑἸ] χδη 6 γ) ; οὗ ([ιὲβ οἰγιοηῦ Ῥαὺὶ] 
Ὠοΐθ8 [80 Β.ΔΙ161688 οΟηϑυτητηδίίΐοη, ΑΥ̓ΩΥ Ξθουϊὰ ἱἑ 
06 “τροσθ οοηοοΐνδ]6,᾽) ὑμαῦ ἴῃ 118. ἰαϑὶ οχαρίτα ἴ86 
ΡΘΙΒΟΊΑΙ Οἰϊπηαχ βῃουἁ θὰ ομτ το, Ἡ]οἢ πτὰ8 σϑης- 
ἱμρ ἴῃ ΠΟΠ6 οὗἉ 18 ργθάθοοββοῦβ "ἢ [ἢ 8} ἰ}]ΒΙΟΓΥ {6 ΓΘ 
ΟΧΙβίβ ἃ σϑοϊρσγοοῖυ οὗ δοίϊοῃ Ὀούποθῃ ἰπθ δοιαὶ 
τηογοιηρηὶ οὗ ἐμ6 (ἰτὰ6 δπὰ {16 δοἰιϊθνυθιθηίβ οὗ δι} 
ΘΠΘΡρΟΙΪ6 ῬΟΓΒΟΏΔΙΥ. ΚῸΓΣ ΟΥ̓ΟΥῪ Ὠἰδίοτίοα! ἰηαϊνὶα- 
ὍΔ] ἔθ 6Γ6 ἴα ἃ ἱπουδβαηά-ἴο] 4 ποτκ οὗἨ ργοραγδίίοη, δηὰ 
6 τᾶ .κ68 ἷ8 Δρρθῶγαηοθ ποῦ οἰδδγνίθο [ὩΔἢ ἃ8 ἃ 
οὗ] οὗ Ηἷ8 ἀρθ.0 Απὰ δραίη ἰδ6 αἀγὶ[ο οὗ ἰ}:6 (1η16 
ΟὨΪΥ͂ ΤΟΔΟΠ68. ΔῺ ἱγταβίβι 6 ΒΌΡΓΘΙΏΔΟΥ, πἤΘΩ ΟΠ6 
ΔῊ ΘΟΠΘΟΙΤΘ8 ἐΠπΠ6 δρὶ τὶς οὗἨ [86 {ἰπι6 δὶ 18 μοῖσὶ, 
γ}0}} ὈΟΪὰ ρσταβρ Ὀσΐπρδ ἰὸ Ὀ6ᾺΡ Ὑδδὺ 18 ζοιτω την 
ΠΑ] ΟὈΒΟΌΓΕΙΥ ἴῃ ἃ ἐπουβαηα τηϊηά8, μὰ 80 δίβδιο 8 
86 ἀρ σῇ ὨἷβΒ δε]. Ηδ οδὴ ἀὺ ἰΐ, ἱΓ Ὠ6 ᾿88 (06 
σουγαρὸ-- ἴον 4}}, ἴἪ πὶ} Ὀ6 [6 ΟἸΒΓΟΠΊΘΓΥ ---ἰο 6Χ- 
ΡΓοδδ δῃἀ ΟΔΕΤΥ οὐὐ τὰῶῖδαῦ 18 ἴῃ ἃ ἰπουδαμπα ἰοατίβ. 
ΤΌοϑΟ ὙΐΟ ποθ [ἷ8 ξΟΓΟΓΌΆΠΠΟΥΒ ἴμ6ὰ Ὀοοομθ ὨΪδ 
ΒΟΓΡ Δ 8 δηα ὨΟΙΡΟΓΒ. 

ἔ οουϊθο, 6 (ὁ ποὺ τοῦ ΚΠΟῪ ιἰμπηβεῖβ (86 
ἔαΐαγα δοδά : 8. Ῥγοϊ}ρβὶβϑ ἴμβθγθ πὰβ δραΐη, ὙὙΠΟῺ 
ἸΏΔΗΥ͂ ἜΓῸ αἰδροξοα ἰο Β66 ἰη Νροίθοι 1. πηόγὰ ἰμδῃ 
8. γρ6 οἵ πω. Βαὺ τπδὲ ({|0 ΔΡΟΒΙΆΒΥ 8 δάἀνδῃοίΐηρ 
ἴῃ Ομτδίοηάοτῃ, ὯΟ οἂπ ἰά6 ἔγομη ἐπι  ἢ [0 ἰ9 
ἱπηρογίδῃξ ἰὸ δἰϊθηὰ ἰο 1818, ἰῃ ορροβιοῃ ἴο δῇ οὐοῖ- 
γα] υΐηρ οὗἩ δα ουϊνγαγὰ ΟἿ ΒΟ Δ ΠΣ ΤΥ ΟΥ̓ [06 ρορυΐαὰῦ 
16 δηᾷ (πα οὗὨἨ βίαίθϑ. Καὶ ΔΆ] 688 ἴῃ 110|6 δὰ 0Π0 
Ἰοδβὲ, [86 ἰβϑηκῆι! δατηϊηἰβίγαϊϊοη οὐὗὁἨ Ὑμδὺ 8 δι}}} 
Θηὐγαδίοα ἴο υ8, πὶ} ηοὶ Ὀ6 τοδικοηρᾶ ἴῃ 1Π6 80}4}168ὲ 
ἄσρτοο, ἱἢ πὸ Ποῖ 1688 ἰὼ δὴ υπίθηδῦϊο ἰάθ], Βυς 
οὗ 1Π18 οπαγβοῖου 18 [06 ορὶπίοη, ἐμαὺ ἴ[πΠ6 ἀδνυοὶορ- 
τηθηῦ οὗ ἴπο Κίηράοιη οὗὐἠ αοὰἂ δάνδῃοθβ οὐ ἴθ 
βιβοοί ἢ δῃὰ ἰονοὶ τοδὰ οὐὗἁ “ργορτγθββ᾽" ἴῃ Ὑαὺ ἰ8 
ξοοά, δηὰ δαὶ (06 αποβίϊοη ἰ8 ἀρουΐν [06 ΘαβΥ δηὰ 
θε  Πἰαηῦ “' ἐγαηϑῆσυγαϊοη οὐὗὁἨ ἴ΄80 ποιὰ" [7 εΐζ- 
υδγκίγω 0} ὉΥ͂ ΤΑΘΔῺΒ οὗ ΟἸ τ ϑδῃ ουϊαγο. Ἐ͵. Οη 
ὑμ6 ΘΟὨΙΓΑΓΥ, ἴμ6 Ῥγοθροοὺ μοὶ ἃ ου[Ἅ ἴ0 118 γαΐμογ 18, 
(δῦ ἴῃ 1Π6 ἰαϑὺ ϑϑύθσθ οοῃῆἔϊοῦ οὐ] π|}} ὄνοῃ ΟὈϊδὶη 
8 Ουϊναγαὰ νἱοίογυ, δἃΒ ουὐδὺ Ογῖδῦ οὴ ἀοοά ΕτίάδΥ, 
πὶ 584}} (ἴθ Ὀ6 ἀσδβίτγογθα ὈΥ̓͂ {56 1,οτὰ ἩϊΪπηβοὶ ἢ, 
1 8 γγ6}} πογίϊι ὙἨ116 ἰο ργῖνο ᾿ιοοὰ ἰο ἴῃ6 ρτγορξδοίϊο 
ΜΟΓα, δπὰ {μᾶὺ 80 τη οἢ ὑπ ΤΏΟΓΟΘ, 88 [86 ΑΔΥ͂ ΘΟἸ168 
ΠΘΑΣΟΥ ἢ ποὺ ἰὨγοπίηρ Ὁ ἰῃῖο ὑμ6 βῃδαθ Ἡἱἢ ἃ ξτυς 
ΟΥ̓ [06 δβιιου ον, ἃ8 ἢ 1ἴὰ ΘΓ ἃ τηδίίον οὗ ἔμ παυοίετω. 
Ῥδὰὶ Βἰπιβοιῦ που]ὰ δαῦτο υ8 ῥσιιά θη] ΕΥ̓ {116 Βρὶτ- 

Ῥ [ΤὨΪ6 ὙΟΣΥῪ ἔδυ Πᾶν τι Ῥ] ΑΙ τιηδοσίρἔιγδὶ ἀοϊυδίοτι 
ΨῺΔ ΤΟΟΘΠΣΥ δἰδδοσίρἃ ΣᾺ οὁπαχαοίουθε!ο γα ΚΠ Θ65 ὉΥ 
Ατροσίοδ᾽᾿ Β πιοδὲ ω Ὅ]ΔΥ ῬΤΘΛΘΒΟΥ πὰ πὸ 701 ἑοστῃ 8 
(666 ἐὸ Νον οσὶς Πιαερεπάεπί, ἘΑΥ δι; 1866): 

“ΤΏ ἰαδὲ μοσίοὰ ἐδ ἐμαξ πῃ οὶ ἡυκὸ ΟΟΥθθ, [ἸΟῪ 
ποῦ τ ποίδμοσ ἴμ6 δοοοπὰ δἀνοῃ οὗ ΟἸχίδῦ 18 αὖ βαπὰ, οσ ποῖ. 
Ι ΠΟΥ ποῦ ὁνος ψπαὺ ἐδ 6 σηοϑηλτρ ΟὗὨ ἱξ ἰἴ86. Ὑπαΐ ἔΏΟΣῸ 8 
[ο Ὀ6 ἃ ᾿ἰΐοτα} υἱεδῖΐ οὐἁ ΟἸσίδὲ ἕο [6 ϑαστίβ ραΐι ΠΟΥ͂ ΤΔΔΥ͂ 
ΒοΙονθ τδο 8.9 νυοἀἀθὰ ἰο ΡΗῃγεΐοαὶ ἐπίοσ υγοίδ 05 οὗ βοσὶρ- 
ἴαγ6. 1 ἀο ποὺ δὸ τεαὰ {80 οτὰα οὗ Θοά. Βαΐ ἐβεδὶ ἐμοτθ 
β ἰο Ὀ6 ἃ ῬΟΝΟΣ οὗ ΟἸσίϑὲ ὌΡΟΣ {88 ὀχ ἐμαῖ ΤΔΥ ὉῸ ΠΗ 
οαἸϊοὰ Ηΐ βοοοπὰ σοι; ἐμαὶ ἔπο τοσ]ὰ ἐβ ἴο Ὁ6 δ0 8]] 
πὶ Ηἰδβ φἸοτΥ ἰθδὲ πο ΣΏΔῈ δυο οοοιδίοι ἴο Βα Ὁ ἴο 
᾿6 ζ0] οεῖοι, "πον {Π6 Τωοχὰ,᾽ ὈοοΔΌδΔΟ 58}} 8} 4}} ᾿γον 
ἩΗΐτω, ἔγοσα πο αγοαίοδι ἴο ἰδ Ἰοδδῖ; δῃὲᾳᾷ ἐπαΐ ΣΟ 18 ἕο Ὀ6 
Δ ΠΟ Ὠρανθη δη ἃ ΠΟᾺ ΘΑσίδ, ἰῃ τ οἢ ἀνο}} τἱρηΐδουϑ- 
τιοϑδ, 1 ἀο φῬσοζνυμαν Ὀοὶίονο. ΙΓ ὈοΙ]οΥΘ ἰπ ἃ εἰοσίουδ 
Ῥοσίοά οὗ ἀουϑιορηηιθεῦ, (αν ἰβ ἕο Ὡλδλῖκο ἔπ 6 που] ἀ᾽ 8 Βὲείο 
Β5 ὈΥΙρἑ 85 ποοπᾶθΥ. ἮΝ αὶ 1 τὰν Ὅ6, 1 ΚΩΟΥ ποὺ ; 8} 
ΒΟῊ ὨΟΒΣ ἮΘ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἰο ἱξ, 1 Ἰτποῖγ ποῖ. ΤὮΘ εἰ θπ:8 οὗὨ [Πα 
ἄσηοδβ ἄσὸ δυθρίοιουθ, δπὰ ΠΟῪ 4}} Ῥοΐηΐ ἱπ οἷ ταν." 
σον. 1 ΤΊιοῦδ. ν. δ δηὰ ἘΣ, χὶϊὶ, 10-16.---Ὁ. 1..} 
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(8, δηὰ δΒοϊ ἃ ἴαδὲ οὔγ γνοῦσ, Βαυὶ (Π6 5βδῃθ {πίῃς 
μο] ἀ5 σοοί 4180 οἵ δίς τα] π6βα, (Π:᾽ τὸ "6 ποῖ Ὀὸ- 
Γοοϊεὰ γ ἴδιο [ἀπαίϊοίαπι οὗ γοᾶβοη, ἱπίοχίςδλίθα πιἢ 
1μ6 μίαν ρΡοιΐοη οἵ π6 στοαὶ πογάβ οἵ ῬἢῃΠΟϑΘΟρΡ ΓΒ 
ἀηα ρμοείβ, ΠῸΓ βι {ἔν ΟΡ ΒΟΠΒΙ ΠΥ ἰὼ ὃς ἀυ}}6α,, Ε1}} 
ἧς 5 Π0 ἰοησοῦ πουπάορα ὈΥ̓͂ ΔΩ ὈΪΔΒρΡΏΘΩΥ. 6 
τοῖο {||ὸ Γεέδοῦ ἴ0 [6 σδγποδί τΟΓῸ58 δραϊηδὲ {δῸ6 
ἴα!κα ὕοαβί οἵ ἔπεα ποι] 58. ρ]ογ βοδιίοη Ὀγ ΟἸ γι δη 
ουϊτυγτο, Ἰπριορᾷ οἴ ὈΥ ἴΠ6 σγοβα δηὰ σγορϑηῃογδαιίοῃ, ἴῃ 
ΑΥΒΕΒΙΕΝῈ 7)απὶεί͵ 24 οἀ,, Ρ. 294 καα., 289, 264, 
ὁπ Ῥ. 261 ἰν ἰ8 κδἱὰ :  α δἃγὸ ποὲὶ ἰ0 βύῦρροβε ἐδεὶ 
ἀυνγίηςζ τἰἸὸ ῥγοβοηὶς αἰβροηβαθοη (ἝἸιτ 5: Δ π|}} 
ΟΥΟΡ, οὐ 8 τηοδηΐ ἴο, δυςςοοά ἴῃ ΟὨγβιδηϊζίηρ ἴΠ6 
νυ] ὰ ἴῃ ἃ ἰσγὰα δηὰ ὈΓΟΡΟΣ β6η86. ΑὮ διῃοϊϊογδβιὶῃρ 
ἰμθυθηοο ᾿ξ ΤΑΥ͂ Δηὰ ργΟῦΌΘΟΙΥ π|}} ὀχογὶ οἱ 41} (6 
ἀοραρίιῃοηίδ οὗ ᾿ἴἶδ ; Ὀὰξ ἃ Ῥσοροὺ ρου βοδιίοη τουδὶ 
ὨΘΟΟΒΘΑΣΙΥ Ὀ6 Ὀγοοθάρα ΌὉΥ͂ ἃ γοχζοῃογαίίοω, ἱμδὲὶ 18, 
Υ ἀοαῖῃ δηὰ γοβιττοοίίοῃ : ἰῃ τη ϊδ ὙΔῪ δ Ὀδποονορα 
ονϑη Οἢγαὶ Ηἱ πλβο]Γ ἰὸ Ὀ6 ρ᾽οτγβοά, [π δοοογάδῃοθ 
πὶτ 11:15 ΗΕΌΒΝ ΚΕ Βὲγ8 (ρ. 177): Ηοπονοῦ (Π6 ἀ6]]- 
σοεία δυὰ ἱδοπάογι ποδυίθα ΤΏΔΥῪ βυυἀἀ6Ὁ αἱ Π6 ᾿ά68 οὗ 
δι ἢ ἃ ἀοραησγαῖα, δίῃ ἰδεῖς), δ ἰὺ πογο ἀδ νυ] 8ἢ, 
δοπογαηιίον, γος δοοογαϊῃρ ἰο ἔπ οοὐυγθα οὗ ἰπΐηρβ ἴἰ 
5 ῬτοῦΔΟ πρδὺ Ἧ6 Βαῦο 0 οχρϑοῖ, [1π Βυτοδηῖ ῦ 
ἕο0] κλπ ον] σὸ [ογισαγὰ ρδγα δὶ ἰὼ δδοὴ οἴδποῦ 
(αιῖ, χα, 80), 4.5 (6 ουϊυτε οὗ [Π6 υπάογδίδηδ- 
ἰμ, Βοίσῃςα δηὰ ἀγὲ ἰῆογοδδο, τλη δἰἰδίηϑ ρτοδίοῦ 
ΟΡ ΡΟ ΠΥ οἱ 116 ὁΠπ6 δ[46 ἴον ᾿πργονοτηθηΐ, Ὀΐπΐ ὁ 
[6 οἷνιοῦ αἰβο ἴῸὸγ ἀοιογϊογαιίοη.-- ἰὴ συ, τ σδη 
ἔπιοθ ποῦ Ἀπ ποτὰ οἵ (8 μυστήριον ἤδη ἐνεργού- 
μενὸν : ἃ σἰάοκρτοοά, ἀατίηρ, Γπηἀετηοπίδὶ υὑπυο]ϊοῦ: 
8 ὨΟΓῸ δηὰ τῃ0ΓῸ οοηῃδβοίουβ ᾿διγοὰ οὗ ἐΐὸ Ὠἰνίηο - 
ὀνοη ἰη ἴῃς Ὀοὶίον οἶδβθθ οὗ βῃ!γ!}8 ἃ ἄθϑρ, βῆ 
βιορίἰοἶδπ), 1Ἐπδὸ Ὁπάοττηΐ)6 8. (Π6 Ἰουγγοσιηοβὲ ἰουπάδ- 
[0η6 οἵ ὨὈἰνίπο δῃὰ δυμδῃ ἰγυϊῃ δηα δυϊβοΥ Υ : 
ἐὺ 11016 Βο] 5. 15 στουπὰ ἴπ ὑῃ6 οοπεοϊουβη688 Ὀἢ- 
ΣΟ] οδίθα 88 βδοιθα, δ γ͵δϑ ΤΟΥ ΟΥΪΥ ἴ06 6856 δυθῇ 
αὶ τυ ἰγαΏΒΩΤΘΘΘΟΙΒ: 4}1 ΡΟ 8 πῖϊ ΤΩΒΘΗΥ͂ 
ΟἸΟΡΙΥ δδίζθη, δηα σονοὶὲ οἱοναίθαὰ (0 8. ῥυἰποῖρϊα : 
ἴο ἐπ|5 ἰἴ86. δΔἀἀρὰ (Π6 τψογβῃΐρ οὗ χοηΐυθ, {Π6 δπιδησὶ- 
ῥΡϑιίοη οὔ {1|6 86δι), 106 διτοβδηοθ οὐ συ}]θὸ οὐοὸὺ 
ΠδΐυγΘ, ἃ ΘΟΩΓΒ6 86] ἀοἰβοιϊίοη. ΑΒ ἃ βίηρίς ἴη- 
δίδῃοο, ἮΘ ΤΑΥ͂ οἷα ὅΠ6 Ὀτγοοϊαπιδίίοη οὗ Ναροϊδθοῃ 
Ι. ἰη Ἐχυρί, οἰἰοὰ ὈὉγ ΜΕΝΖΕΙ, ἴῃ 8 7) ὲ6 ἰείχίρη 130 
«αλγο εν Ἡ οἰ σεδολίολία, 11, 8710. Απὰ ΠΟῪ π|ῖα6- 
Ἰγ ἴᾳ8. {Π|8 βργοαα 1 ΗΟ δίγοηρῖν ἀοο8 ἰδίου ἰδπὰ 
(ο ὑπο τϑβι δῦ, (παὺ ἀνουγιΐης βῃουϊὰ δδϑυτηθ (Π6 
αἰπιοπβίοπβ οὗ ἃ νου] ἀ-δρίγο  Ἠϊηάοοβ οἴδη που- 
Δδυβ ἀθαρίβο, δίοηρ πίνῃ (Π6 ἰάο 8 οὗ ἱμοὶν ζδίμοσβ, 
16 ᾿ἱνίης αοα, ἀμὰ ἀδθνοὺν ἴδ 6 ρῥγοἀυοσίϊοηβ οὗ Θογ- 
τῆδῆ δηὰ ΕΠρ 8} ἰη Βα 61} γ, οἷς, ΝοΥ 18 ἰδ οὨ εἰϊσῃὶ 
τουηαβ [δαὶ ἃ [66] ηρ᾽ 18 80 ὙΪΑΘΙΥ Βργοδὰ 88 8 {διαὶ 
οἵ υπρθϑδίηοθθ, γοα, οὗὁἨ Βοῖτοῦ, δὲ [6 τ δὴ ἴοδγ- 
Ἰηθη ες ἰη ἴΠ6 ἀορίδ8 οὗὨ βοοϊοιγ. 

Ομ πιυϑὺ 06 ἩΪΙΓΪῪ Ὁ Πα, ὑο 866 πῃ Οὔν Ῥορυϊαὰ- 
(ο.8 ποίπίηρ Ὀαὶ δὴ {|| «απαἀογβιοοὰ Ὀθμΐ οὗἉ δϑρίγαϊοῃ 
αἴνος ΟΠ υ δι ϊδηΥ ἰῇ ἃ τἸηογο δυϊηδῃ ἔοσῃ. 1,οἱ 8 
Δοσογάϊηρ ἴο Οοὐν ΔΌΪΥ Ὀθοοηθ 41} ἐπΐημ8 ἴο 8]] 
θη (1 ον, ἰσ. 32); ἰοῦ υ8 οὔδηρο οὐγ γοΐοϑ (6). 
ἷν. 20), ἰῃ οτάον ἐΐ ροββίὉ]6 ὑο ψαΐῃ ϑοῖῃθ ὉΥ͂ ΠΟῊ 
τηούοαδ, Βυΐ ἀο ποῖ ἰοὺ υ8 ογχοῖ, μὲ ἢ6 δ'οπθ 
βηὰβ οηϊταποθ ἰὸ ἰδὸ ἴδί ἢ, δὰ ἰὸ ἴϊπο οἶθαν, Ὀσί χα 
ἰοιθ! }Πσοῦσθ οἵ ζαΐτἢ, το ἀο68 ποῖ ἀϊδάδίη {16 ϑἰγαῖϊ 
βαῖθ οὗ μετάνοια, Βυΐ ουν ὑοϑυ ΠἸΟΠΥ͂ ΤΑΥ͂ αἶνο οΪδοθ 
10 ἰδὲ οὗἨ Οἴπογβ, δὰ, Ὀοίογο 4]}, οὐ Ὀκ Ἂ Εττε, πὶιο 
ἴη ἴΠ6 Ῥγοίδοα ἰο ἷ8 δχροβίϊΐοῃ οὗ [6 ΑΡροοδίυρϑθ 
Π0]48 αἰ δγθηὶ ἰδ ἴγσοσῃ ἴπαὲ ἴῃ Ὠΐ8 οχοροδὶδ οὗ 
1π6 ΤΠ οββαϊοηΐδη Ἐρίδι]θ. ὙΤθογο, πάθον (86 ᾿πηργοϑ- 
δίομβ οὗ ἴπ6 γϑᾶνγ 1848, [6 βαυβ, ρ. τί : 1 οουὰ ποῖ 
ΠΡ βοοΐῃρ ἴῃ ΟὟΓΡ {ἰπη6, Ἰπουρὴ ἴῃ ἃ ἀἰϊδογοηὶ ουὐ- 
ΜΩΓα ἔογστη δηᾶὰ ἴῃ γοὶ ἀδγίοῦ οοΐογβ, ἴπ9 Απεο τῖβὲ 

ἀερίοεἰδὰ ΌΥ δοίη, Τῇ βεϊἀεἰδολίίοη οὗ ΑποΝτίεὶ 
ΔΡΡΟΔΓΒ ἰ0 τὴ Οὗ 5 οἷδυ, οομμραγοὰ πὶ [μ6 Οοά- 
ἀδοηγίηρ, ὑπο! ονηρ, διτορδηῖ ομοϊδηι οὗ ΟἿΣ ἀΔγ, 
αι ἰ5 τὐοοϊοη οὗ 411 τοβϑίγαϊηὶ : δὰ πῇαὶ ἰβ ἃ 
τηδίογαὶ ρογϑοουμ!οη οὗ ἴδ ΟὨγίβιδη ἰδ ἢ πὶι}]} Ὥτο 
διὰ βνογὰ, σοπιραγοὰ πὶῖὶ (ἢ ἀοδίτυςίίνα ἰδ] οοςο 
οἵ ουης Ηεοροϊϊδηΐδπι, οὐ τῖτὶ ἴῃ6 Βδιτογῖπηρ δρϑϑοὶ 
δὰ ᾿ηἰδιυδιίοη οὗ [6 δο. δ ]οὰ Ἰονὰ οἵ ἔγοοάοι, 
π οἷ Βρτγίηρθ ἔγοιῃ [86 πογϑὶ ἱππαγὰ Ὀοπάδρο, δὰ ἰδ 
ἰοδαάϊηρ ἴ6 ροοὸῦ ρϑορίϑ ἰο ἃ Ὀομάδλσο Ὀοῖὰ ᾿ηπογὰ 
δηὰ ουϊναγὰ 7 Αοοογαϊηρ ἰο ἴΠ6 οουμβοὶ οὗ [Βοθὲ 
ἍΟῸ ῥγοίθηὰ ἰο διδπὰ δὲ 86 ποδά οἵ [Π6 ουλίυτα οἵ 
186 {ἰπι6, δη ἃ πθοδβα οἰδίτη ἰὸ ἴδδι οἴἴοοι Ῥδ5568 οἵ. 
γοηῖ, {Π6 διαί βῃουϊὰ σἱὰ :ῖϑε! οὗ ΟἸιγβιΐδῃ Ῥσίῃπο- 
Ῥὶθ, δηὰ ἐδίζα ἘΡ ἰΐ8 ροβίου οἱ (86 ρτουηὰ οὗὨ ἱπαϊΐ 
ἔδγεμπος, ἰἔ ποὶ θύϑῃ οὗ αἰμοίβῃῃ. ἵΥ̓μαὶ ἃ ὑγορτοβε-- 
ἴ0 8 ΠΟ δηὰ μἰϊπογίο υὑποχδιηρὶ οὐ Ὀδσγθασγίβεῃ "ἢ 
Τηδί, ἰπάθοα, τ ΠΑΥΘ ΠΟ γέδϑοη ἰὸ Ὀδ6 δχοθϑδί τ εν 
διηλσοὰ δὲ {Π|8, ΓΟ ΤΉΛΈΡΥ ββογίβ (ρ. 149), ἐπα, Βοπ- 
ΟΥ̓ΘΡ χησοΐ ΟὨ ΓΙ ΒΟ ΔΏΠΥ ΤΑΥ͂ οΟΙλ6 ἴο Ὀ6 ἴδ6 που] δ 
τοὶ χζίοη, δηὰ δνθῃ γβδίποῦ [ἢ6 Γογηοίοδβὲ ὈΔΙΌΒΔΓΙ ΔΒ 
ὙΠ ΐη ἰΠ6 ραϊα οὗ ἴπ6 Ομυγοῖ, [86 ἔαΐυγο ἐμιας [168 
Ὀοΐογο 8 18 [6 οοτυρίοεἰα ἰηναγὰ οβίσδηροιιοιῖ οὗἉ ("0 
ΤΩΆ33968. το ἴῃς ΟΠ γβιίΐδῃ ἴδ, δηὰ Π9}}} {πεῖν 
ΟΡΟΏ δροδίαϑυ. Απὰ ΥΟΝ ΟΚΕΙΑΟΗ ΟΧργθαβοβ ΐηι- 
86} Γ ἴΠυβ: [η οὔ ἀδὺϑ ἴΠ6ΓῸ .)Δ8 δοίυ!Πγ ὈΘΘῚ τοϑάθ 
8 Ὀορίηηΐηρ᾽ οὗ ἃ πογβρ, ἴῃ ἩϊοὮ ΠΌΙΔΏΪΟΥ 8 ἀεἰ- 
βοά δηὰ δἀογϑὰ; δπὰ ἴῃ οοπιρ]οῖο αἀἰββοϊ υἱϊοπ οὗ [86 
Ομ γβείδῃ ΟἸΌτοἢ ἰηῖο 186 ηράομβ οὗ {1118 που ἃ 8 
Εἰγοδαν οχροοίοα ΟΥ̓ ΠΔΏΥ. ΕῸΓ, 5ΔΥ ἴἰ656 ΟΥΤΟΥΞίΑ, 
6 ϑιδίο ἰβ (26 ΦΏΪΥ ἔοττω ἴῃ ποῖ ἐμ Ἰδηλῖαάα οἵ 
ΓΟΘΒΟΏ, ἰγεοάομ, δικὰ ἐπ Ὠἷψιοδὶ ὈΪοβδίῃρβ οὗ (86 
αΠΔη ΒΡΊΓῖς ἰῃ ΓΘΔ ΣῪ Οχ ϑῖ8, δὰ πῸ διρίιοῦ (οτίυηθ 
οδῃ Ὀοία}} το] ρίοι δπὰ (86 Ομυγοῖ, ἔπ {μα {Π6Ὺ 
Βῃου ἃ οβϑθη τί ἢν οοὔρογωϊθ ὙΠ [18 ῬΒΟΠΟΙΏΘΏΘΩ 
οὗ [6 τοϑβοῃ, δηὰ δἰληὰ ἴογδι 88 ᾿μϑεϊ υἱομϑ οὗὨ (80 
διδίθ.---ΤῊΝΚ ΒΑΜΕ; ΑΒΒΔῸ} 18. οἡ [6 ἰουπάδιίοηϑ οἵ 
{86 ΟἸὨγἰβιίδη δι, ΤλΟΓΟ ΘΟΙργο θδῖνο δῃα οὗ ἀθθρ- 
ΟΥ̓ ΓΟΔΟῚ ἰδ νοῦ θοίογο οοουττοα---Δεβδο 8, τ ΒΙΟἢ 
πον Πδιδπαϊηρ ὑμοῖρ (ΟἿ προοὺὶ ψ ἢ ἴῃ ρτοδῖθαι 
Δρρίδυδβο διηοηρβὶ ἴπο8Ὲ πῆιοτῃ (6 οἵ τ815 πον 
88 ὈΪ 6 ἀ---(Π686 ἀΓῸ δῖριϑ οὗ [6 δρρεασγίπς οὗ 
1π6 ΑπςὨτῖβι, δυο 88 ΠΟΥ͂ΟΡ οσἰϑιοα ἴῃ {Π|6 {1π)68 οὗ 
Ῥάαραὶ ροποῦ.---[Αὐγόβο: ΚΙ ἰο Ὀδ εαἰά, (μὲ (δ. }8 
8. ΒΟΙΩΘΉ δ ἃ ἀἰδεὶς Ὑἱ οὟ ἰο ἴΔκ6 οὗ [ΠΠ6 ὑγοδροοίβ οὗ 
τδηκίη, τγὁὸ ΓΟΔΥῪ ΔΗΒΊΤΟΙ, ἢγθὶ, (μὲ τ δῖ ποῖ 
Βροουϊδιίηρ οἡ ἴΠ6 Ῥῃρηομηθηδ οὗ ἴμο που], θὰ ᾿ψἯὸ 
ΔΙῸ ἱπίοτργοῖης Οοαἀ ΒΒ πογὰ : βοοοῃαυ, [μδὲ πὸ Ἠ6- 
Ἰίΐονα ἰῇ Οπο ἰη Νίιοθο παπὰβ 4]}} οὐ! 18 πογκίηρ [ῸΓ 
ξοοά,---πἰῶϊι Ὑοτα πο γῸ ἃγθ ΠῸ δοοϊἀδηῖ8 ὯῸΓ ζ1]}- 
ὉΓ68,---Ἴ 10 16 Ὀτὶησίηρ ουὖἱ οὗ 1} (Ὠϊ8 διγυραῖο, ποῖ 
8..4}} τηουὰ δηκ τωθαβϑῦσο 06 Ὠϊβίοσυ οὗ ἰῃ6 πογὶά, 
ὑπ6 υἱεἰτηαῖο ροοὰ οὗἉ τρηδὴ δηὰ ἴδ6 ρ]ογι βοδλίίοη οὗ 
Ηΐ6 Ὀουπάϊοδβα ον ἰῇ ΟὨγῖδὶ : δηὰ ἰπϊγράϊγ, ὑπ πο 
Ρτοδροοῖ ἰ5 ἀδτῖκ ἴοσ ἴπο86 τγῶο δοϊΐονο ἰῃ Ηἷπι. Ἐογ 
Ἴδοτη 8}} {ΠῚ 5.8 τὸ πους, ἰομοίθοῦ [ῸΓ ξροῦ δηθὰ 
ἴὰ (86 τηΐάδὲ οὗ 6 δἰγυραὶο ἰἴβ οὶ, ἰΠοΥ Κηον ἔπδὶ 
ΘΥ̓ΘΟΙΥ͂ ον οηΐ 8 ἰΠοἷν ξαὶηὶ ΘΥΟΣΥ͂ Βρράσϑηςξ ἀοίοδι, Γ6 8] 
Βυος688 ; δπὰ οὐϑὴ {16 1Δδὲ ἀτοδὰ οοῃβίοϊ, {π6 Βοτα]ὰ 
οὗ δαὶ νἱοίοσυ, ἴθ πο αἱ τὙῆο παᾶνὰ εἰγίτεπ ἢ 
ΟοὐΒ ραγὶ β8.:8}} πᾶν ἃ αἱογίουβ ανὰ ονοσϊδβεϊηρσ 
Β.)διο."--ἰ΄, 1..]-Ἣδὸο [8 οὗ σγοαξ ἱτηροτίδποο, (μδὲ τ] 
οὐδ δῇγ ἰδ! -ποατιοα δ χιοίΥ, ΟΥ ΠΑΘΑΥ͂ ΓΟΒΙ ]ΘΑΒΏΟΞΒ, 
ΟΥ ΘΘΏΒΟΣ ΟὐΒη68ι, πὸ βδῃου ἃ γοὺ ἤανθ ΟΡ Β0Π568 Θχ- 
ογοϊϑοὰ ἴο αἴβοογῃ πῃ δι---ϑοηλοίἑηθ8 ποῦ ἃ ἔαϊσ 
ΒΏΟΥ, βοιηδιϊπη65 βηδιη  ΘαϑὶΥ θυ }ι---ἶΘ ποῖ ΠΙΘΓΟΙΥῪ 
ὉΠΟ τ ϑιίδη, Ὀὺὲ δηϊ οι τϑίδη. ἜΤ ὁ β)4}} 6 5ὸ πισἢ 
16 πηογὸ ἐδαηκῆι [ἢ αἵ ΔῺΥ τἰὴη6 νὰ 411 ἴῃ δ τ. 
Ηἰπάοτίηρ, τοϑιγαϊηΐηρ ρόσογ, Τηδὶ ἰβ, ἰηἀοοά, Ἐπ6 
οὈὐϑουγοδὶ μοΐμϊ ἴῃ 186 ἰπιογργοίδεου : [86 απρείξοει, 
ὨΆΤΊΟΪΥ : 
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(8.) Ὑπιαὶ 16 τι6 κατέχον ̓  νο πο κατέχων ἢ 
Ὶ τῦϑὲ δἵ 8ῊγΥ ταί Ὀ6 ἃ δοπεβεοπέ ἴοτοθ, ψὨ]ο ἢ} 

ΟΪΥ δοοογϊῃ 85 αοα ρουτηϊϑ, ργανδὶ 8, Οὐ 18. [ἈΚ ἢ 
ουὖἱ οὗ ἴὩ 6 ἯΔΥ, οΟΥ, πθ) ΗΘ Γ604118 1, ΤΟΙΪΓΟΒ; ἃ 
Ῥόπογ ἴδ τηῦδὸ 6, ΠΙΟΝ ΔΙΡΟΘαΥ ἀυτίηρ Ῥαυ}} 1 {6- 
ἴπι6 ν88 ποτκίηρ (ἄρτι), δηὰ ἰ5 811}} το. αν ποσϊηρ, 
ἀηοο [Ὧ6 ΑὨΠΟὨγὶδὲ 8, ᾿Ἰηἀοοὰ, ποὺ γοὺ ργθβοηΐί. το 
Θδϊηρ' πιο γργθ Δ Π0η8 δὲ Οη06 ργθβθηῦ ὑβοτΏβο  ν68 : 
ἱε ἰϑ οἴ πον ἃ Ῥο  "ἶοδὶ ρότος ὑπαὺ 18 Β6θὴ ἰθτα (ἢ 
ἐδ:6 πηδ᾽ ον οὗ ἴπ6 ἘΔΙΠ 6.8), οσΣ {ἢ οἴμποΣ ὀχροβὶ- 
10.8) οὯ6 οὗ ἃ γε] ρίουβ παίυγο, ΤΠθ [Ὅσα ον υἱὸν (ἴῃ 
ΤΕΈΚΤΌΊΚΙΑΝ, 16 ἰδδιῦν, 34: οπιαπι κίαζμ8) ἰβ 
ϑἀοριοὰ ὈΥ͂ ΣΩΔΗΥ͂ Ῥτοϊοβίδηϊβ δηὰ ΟδίΒο ο8, ὙΠῸ 
(ηκ (δαὶ ἴπ τὩ6 ΑΡοβί]6᾽8 {ἰπ|0ὸ [6 Βοχηδὴ ΕἸ ΡΙΓΘ 
ὍἘῸ8 ἴ0 Ὀ6 ππάογαιοοα ὈΥ̓͂ (86 ποαυΐον, διὰ 118 συ] ὉΥ͂ 
ἴδς τδϑοῦ] πο. Ῥμὺ] ΚΗΘ ΌΥ̓ τοροδίθα οσρογΐθῃοα, 
οτϑὴ ἴῃ ΤΠΟαβδ  οηΐοδ 18 ὶ ἢ, (μὲ ε|6ὸ Ἐοιμηδη αὐογθσῃ- 
πιρηὶ μδλὰ 4 Ὀδηδδοθης δία (Δοίβ χυὶϊΐ, 9. χυἱὶὶ. 14 
δηα.; χχὶ. 82; ἂς, ; σορ. Βοπι. χἱϊ.). ΒΥ ΤὨΘΔΒ 
οὗ τ06 ρτγοϊθοϊζου οὗ ᾿αν δπα 118 ΘϑίδὈ Π 15η θα ΡΟ] ἴοι] 
οὐάον ἴδ ποῦ ΙΩΘΤΟΙΥ ΒΌΡΡΓΟΒΒΟα ΔῊ] 659} 688 ἡμα Βοα]- 
οι, Ὀπὶ ἴὸ δῇογαάοα αδἷβδὸ ἴο [6 φοϑροὶ, ὈΥ̓͂ ἰὼ τίροτγ- 
ΟἿΒ ταβίβίδ πο ἴ0 ὁδὸν 8 τη Δ] ρΉΥ, 8 οογίδίη ἀθῦτοο 
οἵ δοϊον δηὰ οὁρρογίθῃϊγ. ηἶο} ΠΚοισίβο δὰ ἃ 
δἰτοΐαν ὀχρογίθηοθ οὗ που] νγ ροσοσῦ, ΒΥ [δῖ8 τηϑίῃ- 
οὐ, δονγονθν, ἰδ ἷβ τοίου ὑΠ6 σῃθδῃϊηρ, ΤΩΊΘΓΟΙΥ Οὗ τὸ 
κατέχον ἴμδὶ ἰβΒ οἰοαγοα ὑρ, ποὺ 80 πιυσῇ {παὶ οὗ ὁ 
κατέχων. Το ᾿αἴῖοτ που!Ἱὰ ἢμγο ἴ0 "9 ὑπ 6 ΕΡΟΓΟΥ 
οχἰ βίη δὲ δῃΥ͂ [ἰπ16 Ῥγίου ἴ0 ῃ6 ὅπ] Απὶ "ΓΒ δ ἢ 
Βερεηῖ, Βὺϊ πίοκοϑα, ἴῃ Βοτὴθ 6,568 τηοϑῦ ὉἸΏΡΌΟΪΥ 
τυΐϊοτα, ἰκὸ Οαϊσυϊα, οὐ ὁνθ 16 ΟἸδυάΐαβ, οουὰ 
ΒΟΔΙΟΟΪΥ ΔΡ ἴο ἐδ ΑΡοβίΐθ ἃ8 σοργθϑοηδίνοϑ οὗ 
(δ μοῦνον ὑπαὶ 811}} πἰηάογβ {16 (1}} ουϊοαγαὶ οὗ δν]]. 
Ετνδη τοδο 1685 τ ]οοα τ γο ἴ00 τηυοἷ ΑἸἾἾΚΟ ἴῃ αυδὶ- 
ἐγ το [6 δὰ τηθη, ἰῃ ἩΠοῖι πτᾺ8 χοἰ θὰ [ἢ 6 μυ- 
στήριον ἤδη ἐνεργούμενον. ΗΟΥ͂ΜΑΝΝ ΒΑΥΒ ὙΪῸ τϑὰ- 
βοῦ, ἐμαὶ ϑογίδί ὨΪΥ διιοηρβὶ ἴῃ 6 6ΥἹ] ΕΠΏΡΟΓΟΥΒ, ΜΠῸ 
τυϊοὰ ἴῃ ῬΔ0}}8 {ἶπιο, 1ἃ οουἹὰ ποὺ Ὀὰυὺ Ὀ6 Ῥαγιϊουϊα 
τοδληΐϊίοδὲ, δὲ ποὺ τῆθη, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ͂ ἃ Βυρογυμηδλη 
Ροπορ, δὲ}}} οσμοοκοα ἴἢ6 ΟΡ αὶς οὗἨ υἱΐον πἱ ̓ οἰκοα- 
Ὠε8, ὮΝΓΕΒΕΙΕΝ αἷ8ὸ ἰηβἰβὶ8. οὐ 80 ἰάθη, ἰμαὶ π]ιαὶ 
ἰἡπάογβ ἐπ6 ουἰῦτολῖκς οὗ σοηϑυτηϊηδίθ ὑηροά 688 
τοῦθ Ὀ6 δΒοιμοίῃίηρ ροοά, ἀηὰ [ἢ Βυρροτῖον οὗ τῖμδὶ 
5 βοοὰ, Οἰδηλῦβεν σουἹὰ πηᾶκθ 6 αἰβιυϊποίϊοη, 
ἰδδς (ἢ6 βαὴθ ΕΠΩΡΟΙΌΓΒ τηϊροϊ ἢν ὈΘΘῊ ῬΘΥΙΒΟΏΔΙΪΥ 
ἴγροβ οὗἩ ΑἸ οὨτῖϑι, δπὰ ἴῃ τῃοῖν ΟΠ οἾ4] Ῥοβί ΠΟ. ΤῈ Ρ- 
τεβοηϊδείϊνοδ οὗ ἰδνγ, δηἃ 80 κατέχοντες ὉὈυὺϊ (ἢΐ8 ἴδ 
Θοσί δ ΗἸΥ ἴοο γοδηοὰ δπὰ δι βοίαὶ. 

1, τποτγοΐογο, Μν6 τ (Π6 οὐπον υἱοινν, τ οἢ 5668 
ἴα ἴδο κατέχων ἃ τοϊ!ρίουβ ρονον, (Π|6 ΡουρΙοσ  Υ ὃ6- 
οὐπι68 Δἰποδί ρτοδίος βδ0}}}, ὙΒΟΙΠΟΥ γ͵αά ΒΑΥ ({πῚῈ 
ΚοΡρεκ, βσηοττ, ΗΕΥΡΕΝΆΚΙΟΗ δηα Οἱ 615), (πὶ [ἢ 6 
κατέχων ἷἴΒ Ῥδὰϊ πιϊ 8 ἰηἰογοθθδίοη;: οὐ ({τ|ἢ 
ΖνΊΚΟΙΙ, ὈΙΕΌΒΙΟΗ, ΟΕΙΜΜ ἱπ ἐΠ6 ϑέμαά, κε. Αγίς, 
1850, ἰν.), [9 ΑΡροβί!οβ ζϑηθγ Υ, ἰμοἷν βάοΙ ΠΥ, δπὰ 
Υἱειϊδησο, δηα δρί γί Δ] ῬΟΥΤΟΣ ; ον (ἢ ΟΑ τ ΙΝ), [86 
Ῥεοοϊδπιδείίοη οὗ {16 οἱ ; οὐ (τὴ Β͵ομόττοεν), 
0 Τ᾿ ΟΤΟΟΘΒΒΟΡΥ͂ ΟΒατοῦ. [ἢ {Π|Ὸ ᾿δίίογ οϑβο, [Π|6 Τη89- 
ἙὈἰ πὸ εἰ ρον που]ὰ Ὀ6 οὐλέμην γε: ταϊ ον ἰῃδὶ Ρ6ῖ- 
Ὦδρα ὕ"ο ΟἸείδι ἢ θαὺ πον πουἹὰ {π]8 ἀρτοθ νἱτἢ ἐκ 
μέσου γενέσθαι ἢ ἷϊ 5 γιὲ αἴον ἴ[Πὸ ὈγίοΥ ΕΥΓΔΏΩΥ οὔ 
Ἀπεοδεῖδε ἰδὲ Ηφ 9 ἴο ἌΡΡΘαγ [0 ἰυάρταθηῖ: ΟΥ 
ΟΒείδς ἴω τθοτα (0Ο]. ἱ, 27), το νουὴν βρί τὶ οὗἩ (86 
ΟἸιτϊδθδη οδυδοὸ (Βαυμθαβτεν- ΟἈῦ8108)}} Βυῖ 1 
δ αἱ πιιμάτονν δἰ οσοίπον, ἰμοτο που ἃ 0 Ἰοηροῦ ὃ6 
ΔΩΥ͂ ΟἸνυγοῖ  δπα [86 Ομυτοῖὶ σδηποὶ Ὀ6 ᾿ΔΚοὴ ουἱ 
οὗ ἴδε πὶὶν Ὀοίογο 26 80 66 οὗ Απιϊοϊτίδι .- ἴΐ 
ἷα Ἰσδροβδί υἷθ ὑπαὶ η6 ΑἸΟΟτῖβ δῃου ἃ ηοὶ σομιο ἐἰ}} 
αὔεν ἴ6 ὕδπυγοῖ ἰβ τοπηουθὰ : ἴον ἰδδὶ πιϊοὶ, ποὶ 
ῬονΤΔΡ5 ἨΙΠἀογ8 15 ΟὈΓΟΑΙ, Ὀπὺ ταῖθοῦ οχοϊίοβ ἢἷ5 
ΨΤΆΙΝ, ἰ5 ἰδὲ ἐπ6 ΟὨαγο 086}, τ ἰοὴ Ὧ6 Ῥοσγβοουῦεβ, 

σὴ μουὺ Ὀοΐηρ᾽ ΔῸΪΘ ἴο βοΐ ἰδ αβίάο, Ἐγϑῃ (Π6 Ισνἱηρ 
ἴζ6 τοίθγθῃοθ ἴο ἴΠ6 ΘΟΙΩΡΊΩΥ ΟΥἨὨ ὕπο ομόδοιὶ ΟΠΘ8, 
νπΐοῖ Βῃου ἃ θ6 σαυρηῦ ἀνᾶν θαΐυτα [6 οομΐηρ οὗ 
Απιεοιτῖδι, ἰ8 ἐΒογο ΡΥ ἀύθηδ]6 : ὑπαὶ πο ἀοο- 
ττὴ6 που]ὰ ἢανο ἴ Ὀ6 ὈΓΘΥΪΟΙΒΙΥ Θϑ(8 Ὁ] 1516, ἃ ἰξ 
ποῦ ἴΠ6 6886, ἴ0 ΤΙηΆΚ6 {Π6 τοίδσεῃμο οὗ ἐλ6 κατέχω» 
ἴο ἔΠπαῦ ΘΟΙΏΡΘΏΥ ΘΥ̓ΟῚ αἱ 4}} μἱδυβὶ Ὁ]6. 

1 πονονον, πὸ ᾿ἰυυϊδ ἴΠ6 ἱπηροτὶ οὗἩἁ ἰὴ 6 Ἔχργοθ. 
δίοῃ ὅ κατ. ἰ0 8 81π18}} μαζί οὗ ἴ6 Ομυγοῖ, οὐ ουθὴ τὸ 
ἃ ΤἸΠΘΙὉΟΓ οὗὅὨ ἰδ, 106 τογλοναὶ οὗ 108 Βαλ1ι10 ὈΘΟΟΠ69 
ἰπάδοθά οοῃοοίνδοϊο, ὕὰξ [Ὠοτα ασῖδοθ ἃ ΠΟῪ αἰ ΠουΪΥ. 
ΠῚ ἴοῦ ὀχδιηρῖο, τὸ ΟΤΘ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΟ Ῥδὺ]} ἰὼ Ὦδγνο 
τηθδηῦ Βἰ]86]  ὉΥ ἰΐ, πὸ σουἹὰ ποί, ἱπάθϑα, ργὸ- 
πουηςα ἐδ ἃ »υέογὶ ἱπηροβϑὶ Ὁ] 86 ἐμαῦ μ6 ϑῇου)α μᾶνθ 
δϑοιϊ θα 80 χτοαὺ δὴ ἰῃβυθησθ ἴο }ι}8 Δροβίοὶϊο ἰηΐεν.. 
οοϑαίοη ἰπ στ διγαϊηἷηρ ἴΠ6 τονυοϊαϊίοιι οὐ Ἀπ  γίϑὶ.. 
Ὀυὺ ἴὺ 18. ἐγηροββὶ 10 ὑπαὶ ἢ6 Βιου]ὰ ἤδνο βαϊὰ ἴὸ {{ι9 
ΤΠ ΘΒΒΑΙ ΟὨἶΔΠ8 : 1 δὶ ἴθ6 κατέχων, ἀπὰ 1 χηυ8ὲ ἢγδὶ 
ἐκ μέσου γενέσϑαι. Τα ἸαιΓΟΓ ῬἤγΓαθΘ οδηποῦ ὉΘ ΓΘ6- 
ἔδιτοα ΠΘΓΟΪΥ ὑὸ ιἷ5 ἐπ ρ ἸΒΟΏ θη, βίπσα 18 ἰηΐθγ. 
οοβϑίου που ]ὰ 81}}} ποῖ πανο Ὀ6ΘῺ ἰογηλϊδίθα ἸΠΘΓΘῸΥ : 
ἰδ τουἹὰ μαγθ ἴοὸ Ῥ6 υπάοτβίοοα οἵ μἰβ ἀφαΐῃ, δηὰ 
(θη ἰὑ 18 0 Ἰοῃοῦ ἰη06}1} 1 Ὁ}]6 ΠΟῪ ἮὯθ οουἹὰ παγνθ 
Βα ἃ ΠοΥΘ : Αὐ οι; γίϑὲ ἀοθβ μοὶ οουηο, {}}} 1 πὶ ἀδδὰ : 
ὙΠΟΙῸΔΒ ἰη 1 ΤΏΘΕΒ, ἧἱν, δῃὰ 1 ον. χν. ἢ6 Β6Ὰγ8 : [τὸ- 
δατὰ 1Ὁ 88 ῬΟΒ510]6 (παῦ 1 ΤΩΔΥ ἰἶνο {Π}1] {πὸ Αἀνοϑῃὶ, 
Απὰ Ὀοδίά 68, τοῦ εν τὸ ἰακὸ Ῥδὺὶϊ οὐ [Π6 ΑΡοβΕ]63 
ἴῃ ροηθγαὶ, ἴον αἰοα, δὰ {(Π6 Απίϊοϊ γίϑι αἰὰ ηοὶ 
οοπ!6. Τλῖ8 ΒοΙ ἀ8 1} ΚΘ ν 86 ἀσαϊηϑί [ῃ6 ἱπιογρσγοίδιϊοι 
οὗ ὙΥΓΕΒΈΨΕΚ, ΠΟ 5668 (6. κατέχων ἴῃ ΦοΓΌΒΑΙΟΙη, 
ἭΠΟΙΘ αἷἶ80ὸ [26 Βοββϑίοῃ ἴῃ 1ῃ6 ἰοωρὶθ βου οσουγ, 
Ηδ υῃἀουβίδη δ ὈΥ ἰὑ (Π6 γοἱουβ ἴῃ Ψογυβαίοσα οΟ]]6ο- 
(νοῖγ, ον, 1 Ὁ τυδὲ 6. δὴ ἱμαϊνιἀυα], {πὴ δα 05 
ἴπΠ6 Ψυδί, πο πναϑ οα]]οὰ ὑμ6 θυ] νασὶς οὗ ἴπ6 ρθορὶο " 
(Ηεροβίρρυβ, ἰὰ Ἐλβο  υ8᾽8 Ολωγοῦ, Ηϊδίονν, ἰὶ. 28). 
ΝΟῊῪ ΦΔαϊηθ8 ἴοο αἰ64, δηὰ Δπιο  γδὲ σαι ποῖ, Βιις 
[0 ΒΑΥ͂ ποι ΐηρ οἵ [86 πιϊδίακο, ψὨΐΟἢ γ0 ἅτ ποὶ νοὶ 
οὐὐϊ ΓΟΆΒΟΩ ἴ0 ΟΠαγρο οἡ ἴΠ6 Αροϑβί]α, ἐδ 8 1Ἰκοσίπὸ 
ἃ Ῥγίονγὶ ὑπ δρη ἷθ, ἐπαὐ Ῥαι] βου ὰ μᾶνὸ βρύκθη 
ἴο {πΠ6 ΤῊ ΕΒΔ] ἑλΠ5 οὗ δι θ8 δ]οὴθ ἴῃ 8 ὙΥΔΥ ΨὮϊςοὶ 
ν6 Βῃου ἃ Ηπα ΒοΔΡΟΘΙΥ Θομπσαῖνδ Ὁ Ϊ]6 88 σΟΤἰηςς ΤΓΟΠ} 
{π6 δεν βῃ ΟἸγϑύδηβ, ΟΥ̓ τοι [06 ᾿ΔΊΘΡ νγ8 ΓῸ- 
βατάοα τῖθἢ δὴ οχίγαναραοΐ Ὑθη ΓΈ ΟΏ. 

ΤὨυ8 1 Β66Π8 ἰδῇ Ἧγ6 8.6 ἀγίγθῃ ὈΘΟΧ οἱἹ 6 ἤγϑι 
Θχρ]δηδίίΐοη, Μοῦ υπάογβίαημβ τὸ κατέχον ἃ8 ἴΠ10 
86! ον απὰ ῥγοὐυροϊίζοῃ οὗ [Ὡ6 δυιϊμουῦίν, δ τμαὺ τἰτο6 
οἵ 16 Βογηδῃ, αὶ 8.}}} ουύθ ΠΟῪ οἵ Θββθῃ  Α}}ν (8Ὸ 
ΒΔΙΔΘ ῬΟΥΘΡ; ἴθ, ἰὼ (86 ἰυάριηθης 150 οὐ άνκ 
(οϑιἐυο Ποσηιαία, Ὁ. 1350): Ιὲ ἰβ ἴπ6 ο]4 βοοῖαὶ 
ογάογ, Οπυγοῖὶϊ ἀπὰ δίαῖθ, ὑπ6 Ἰαϊίον οβροοΐα!γ, οπ,. 
ΧΙ, ; δηᾶ, οὐ ὑπ Οαΐθο]ς 846, οἵ 1υττξεβεοκ 
(Δδιιίεεί. 1,ελγδεργῖε, 11. 281): ΤῈ 8 ΘΥΟΓΥ͂ ΟΥΑΘΕΙΪΥ͂ 
ῬΟΤΟΡ ἰῃ ἴἰ00 ποῖῖὰ, [ἡ {Π|6 βδηθ βθῆβο ᾿υυ!ηα τ 
ΒΑΥ8 (ρ. 167 8644.) : [π [Π6 ἀοοϊτίῃθ οἱ Δηυοἢγἰϑιϊαη τυ, 
88 ὈδΙηρ ἴπ6 1856 οὗἩἨΧΤΟΥἸΥ ρόποῦ, βογο που]ὰ μὲ 
ἴον ΟἸ νι διίϊδηβ ἃ ἀδῆρον οἵ μυϊϊηρ, (Παπιβοῖν 8. ἴῃ 
᾿πουρθῦ, δηα ῬογΏδρ8 6180 ἴῃ ουὐνγαταὰ οοπάμποῦ, ἰῃ ἃ 
[α186 τοϊδίζοιι ἴο ρυ ] 6 ἈΠ 6 δῃὰ ἴο {86 τΌ]ΟΥϑ οὗ (8 
εἶν! σου οη θα ἢ, αἰά ὑπογθ ποῖ βίδα δἱοηρϑί 8 
οὗ ᾿ξ (16 οἴμοῦ ἀοοίτίηθ, ἴθαὲ ἴῃ 186. οἷν} ογάθυ [ἢ 6 
Ὑ1]}} οὐ αοἀ 8 (16116, δη ἃ 4 Ὀ]εββθὰ ἴογοθ ἢ88 Β.Χαγ. 
ΤΠοΡοΙοτΟ αἷθὸ ἴπ6 Αροϑί]α δη οὶ 8 βαρ] οϊίοη ἰο {116 
ΒΙΖΏΟΣ ΡΟΎΟΥΒ, ἃ8 ἴἰπ6 Ὠἰν 6} 7 Δρροϊηϊοά συλγάϊληθϑ 
οἵ ἠυδβιῖίςα (Βοιῃ. χἱ ϊ.}, μὰ {παὲλ ργαγοῦ Ὀ6 τηδὰβ [ἴῸΓγ 
[Δ θη}, ἐπαΐ ΓΠγου ἢ ὑἰοτὶ 6Π|6 ΟἸαγοἷι ΤΩΔΥ ΘΠ] ΟΥ̓ αὐἱοῖ 
δηὰ ἀν 6}} βαίοὶυ (1 Τίπι ἰΐ. 2 ; οοπρ. 1 Ῥοϊ, ᾿Ϊ. 18 
804.) [Ι͂η (ἢς ργοϑοηῦ οοῃϑοϊουβησϑῷ οὗἨ ΟἸνβιίαηϑ, 

: Ὁ [Τμδῖ ὑεΐπρ ἐμο ἱτωροσί οἵ μ᾽5 οἰ ΒῈσ ἤλσαο Οὐξίας, ἔγοτς 
585 93.--ὕϑΨ1. 
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ΠΊΟΓΘΟνΘΡ, θοῦ 18 ΒΟΔΙΌΘΙΥ δηγίΐηρ τοῦθ οογί δίῃ 
ΛΠ8ῃ {πίπ, ἰμαῦ [ἢ6 τότ} δηὰ ἰθραὶ ογάον 18 ἃ Ὀίν[ῃο 
ἀϊκο, υἱοί δὲ ργθβοηΐ 8.}}} Βο] 48 Ὀδεὶς (Ππ6 Βοοαβ οὗ 
ἃ Κ᾽ἸΟΟΓΑΥ͂ ΔΌΥ88, διὰ ἯΠΟ ΚΩΟΥ͂Β ὉΓ ΠΟΥ͂ Ἰοης ̓  ΕῸΡ 
ἰς 18 [6 βρίγὶς οὐὔἨ υῃροά!ηθββ, τ οἷ ἀδοίαγοβ 186] ἢ 
ΑἾδὸ ἰπ ἐϊιο βυδνογείοη οὗ [86 ογάδγ οἵ δυϊθδῃ ΔῈ, 
Απὰ ἰδυ8 ἰὺ ψ}}} Ὀ6 (06 Τότ] [Ὀγοο9 οὗ ἰδ παίυγα! 
Ἰἴ6., π ὗσαι ἐῃ6 ΑΡοβί]α ὑπάᾶιτβίοοα ἰο ὃ6 ἰπδὶ «Π6οΚ 
Ὁροῦ υὐροῦ πη. 88.---Τ 8 ΔΡΡΟΔΓΒ 0 υ8 (0 ὑθ ἃ ροῖ- 
ἔρθουν βυβιοΐοαι οχρίδπδύίου οἵ π|ιαὶ τὸ κατέχον ἰδ: 
νυ ὁ κατέχων ̓  ΒΟΥ ἰδ [819 ΡΟΧΟΡ (0 ὮΘ ΘΟΙρΓΟ- 
μοηάρά ἰῃ ἃ βίηρ]θ πλδβουϊηθ βυθοῦ γ᾽ 6 Βα ΠΟΥ͂ 
[ἀν ἰδ 18 ἔγοπλ ὑοΐηρ βαι ἰΒίδοίοΥΥ ούθη ἴον ἰῃ6 ΑΡροϑ- 
1168 (ἴππ6, τὸ πὰ (818 δβυθήθοϊ ἰῃ ἃν Εουμπιδη Ετηρθο- 
τοι οἵ παῖ ρογοὰ, 

Ενλιρ, ὍὯΟ 166 }8 16 ΠΟΟΟΒΘΙΥ οὗὨ τοοορη Ζίηρ 
᾿θγθ, ποῦ τοϑτοὶν, πιῇ ΑΥΊΕΒΚΙΕΠ, 8 ποοά, Ὀυΐ, πῖι 
ἨΟΥΜΑΝΝ, ἃ Ββυρογιδίυγαὶ! ΡΟΥΟΡ, ΠαΒ ργοροδοᾶ δὴ 
οχρ᾽αηιίοη οὗ ἰ8 οῃ ; ὑμᾶὺ ἩΠδὲ ἰ8 Βροκοῃ οὗ ἰ8 
ποίϊδίηρ, οἶδα Ὀυΐ ἢ1πη6 δχρθοϊθα γοϊυγῃ οὗ ΕἸ) Ἴαμ, π]1Ὸ 
ἷβ αὖ ργδβϑηῦ β(1}} ἰῃ ἤδανϑη, Ὀυὶ, τ Ποὴ ἢ6 ΘΟΏ168, ν}}} 
αἰ Πδιαὰ ἴὴ6 Ἀπ ο γῖϑὲ. 80 ὑμαῦ (6 ᾿αὐΐδν ΜΠῚΠ οὶ 
ΤΟΏΟΣ ἢΐ8 (Δ μόνον, 1} ΕἸ 7] αἢ 18 τοπιουθα (λίαϊ, 
χν!, 11: ον, χὶ, 8-12). ΤΏογο ἴθ ἔπ8 δὴ ίαβ 
γϑαϊυϊυμα, ὧΒ πὶ ΗΌΡΜΑΝΝ δὴ εἰπίοολειδ γεαϊυϊυτιδ, 
ΟὨΪΥ ἴπᾶὺ ΗΟΡΜΑΝΝ ὨΪΠΊΒ6 1 δου ΟΟ ΒΥ Ὀδἰϊονα8. ἰὴ [ἢ 6 
ἰδιίΐοσ, Βυῖ, Ἰοοκοα δὲ οἱοθοῖυ, ἰδ 8 υπύθηδϊο ὑπδὶ 
δνοη Ῥϑὺὶ ἰηβο! Γ δου πᾶν ἱμουρῃὶ οἵὨ ΕἸ178}}. 
Εὼὺγ ποῖν οουϊὰ [6 ἑαττγίηρ οὗ ΕἸ) 8} ἴῃ Βοάνθῃ Ὀ6 
ἀοβοῦί θὰ α8 ἴΠ6 κατέχον, διὰ ἘΠ᾿) ἰτλ86 1 ἢ, τ ΠῸ 
τΓηϊδὲ γϑὲ ΘΟ 6, 848 (6 ΥΟΡΥ͂ κατέχων ἄρτι Τμαῖ 
τηῦδῦ Ὀ6 ἃ ρογβοῦδρα ἯΠ0 ΜΒ ΔΙΓΟΔΟΥ πογκίηρ, ἩΔ116 
Ῥαὰ] νὴ αἰΐνο. 

ΝΟ 6 8, 88 Ὀδοῃ Ὀοδὺ βῇονγῃ ΟΥ̓ ἩΟΥΜΑΥΚΝ 
(ΑΙ γεδαν ἴῃ ἢ σιἐδασμηρ υπὰ Κγξ ως, οἰ0.), δη ἃ ΒΘ 
8 Ἰοίπορα ὈΥ Ψυτηαλδρτ, ΒΑύυΜΘΌΛΕΤΕΝ, ΑΥΒΚΕΙΚΝ 
(αρπὶεὶ͵ 61), ΟΝ ΟΥΤΤΙΝΟΕΝ, Ηὸ βίαι πνὶμ τἢΐ8 
ἰάρα, ἐΠπαὶ βδίῃοα Ῥδὺϊ ἀρρθδὶ]β ἰ0 ἢ18 οὔ] ἰηϑίσυσοῃ, 
ψὨϊοῃ, Βοὸ δι δ ἴῃ Απεοιγίδὲ 18 οοποθγιθά, ὕπα1108- 
ΕἰοΠΔὈΪΥ τοβίθα οἡ ᾿δηΐοὶ, ἰῦ ἰβ ἰο Ὀ6 οχροοϊοὰ ἐμαὶ 
ΜὍ6Θ 84} ὑοϑθὲ δηὰ ἴῃ ἐδ βϑῖηθ βουγοθ ἐῆ6 βοϊυ!ὁ0ῃ 
αἶδο οἵ (Π6 κατέχων: Βηἀ 80 ἰὺ ἰ8 ἰοο ἰῃ ἰδεῖ, [Ι͂ὴ 
Ὠδη. Χ. ὅ, 18, 20 8δῃ δῆ 56] ὑγίῃοθ βαῪϑ (0 Βαϑμὶοὶ: “1 
πἰτῃϑιοοά ἐμ6 ργίμοθ οἵ Ῥογεῖα : ̓) Κ΄ ἐπὶ ἰβ ἠοῖ (86 
Βυμηδη Κίηρ ; Υ. 18 Βῃ ο5 (μὲ {Π|6Γ6 18 ἃ ἀἰδιϊποίίοη 
τοδὰθ Ὀοίνοθυ (Π6 Ὁ ᾿Ξ ἀπά {86 βυρογμυτοδῃ 
Ὀτίηςο, 59 ὈΝΩῸ ἽὮὩ; Ὀυῦ δὴ οὐδὶ ερί τί ἷ8 
τηδδηΐ, ψῆο ἰσῖθ8 (0 ἱπεϊῦο {πὸ Κίηρ οὗὁἨ Ῥογεΐδ [0 6] ], 
Ἀηἀ (0 ψΏοτη ἴΠ6 ροοά δηροὶ [88 οὔθ βυσοθδβίιῃ) 
τοβίβίαποο, ΤΏ 8 ροοά δηρεῖ, ᾿πογοίογα, '8 ἰη Ῥογεΐα 
ὁ κατέχων, πὮο εἰγοηρίῃθηΒ Ἡαίονοῦ (Πορο ἰθ οὗ τὸ 
κατέχον, ἀπὰ ἀΐδροδβοβ (6 Ῥογβίδῃ Κίηρ ἰο ἰγοδὶ ἢ 
Κίἰηἀηοθθ [ῃη6 Ρ6Ορ]6 οὗ αοά. [0 8 {πὸ φοοά βρί τὶς, 
81}}} δον ἰὼ (86 ποσ]]Υ ρόῦτον οὐ μοδιῃοηΐβτα, [1ὴ {Π6 
Οτοοὶς οπηρίτο, Ὧθ6 ἰη(ἰπιαύὺθ8, 86 ὙΠ]| ὯῸ ἸΟΏΚΟΡ μΑγ6 
[Π}8 Ἰηδύθησ6 : ἔδογα, ἴοὸ 86 Ῥαὺ} 8 ρὮγαβθθ, ἢ Μ1}} 
μαγθ ἰο ἐκ μέσου γενέσϑαι, αυἱξ ἴἰῃ6 Β6]4, δηὰ ἴθ 
(8 πὴ} Ὀ6 ΓΟ] ον οα Ὀγ [Π6 οοπηρ οὗ ὑπὸ ΟΙα Τ6βίδ- 
τποηῦ ΑἸ ο τῖδὲ (Απίοοδυ8). ΤῺΘ ὙΘΓΥ ΒΘ ὉΓΟΒ- 
Ῥοοῦ Ῥαὺ] Ποϊἀ8 ουὖ ἴον 106 ρεογίοα οἵὨ {86 ΟἸιγβιϊδη 
Ομυγοῖ : {πγουρῇ [6 οσομδογναίἑγ δοϊίοη οὗἁὨ ἃ ροοὰ 
ΒΡ γί ΟρροσΓΌ ΠΥ 8 χίνοη 10 ἰη6 ϑρίτιξ οὗὐὠ Ογίϑὲ ; 
ὙΠ 6 ὑΠ6 ἰοττηον 8 οοτα ρο Ἰοα ἰο πὶ άγαν, (6. π|]ι[Π 
πιο ιγῖϑὲ σοπηθ, Ἰηαοοὰ, νὰ θρϑαῖκ α]δοὸ οὗὨ π6 βρὶγὶϊ 
οὗ ἃ τἰπ|6, ἴῃ 8 σοοὰ 88 γὙ{6}} 88 ἃ δα 86 η86, Ὠ)ΘδΔΏΪηρ᾽ 
ΤΠΟΓΘΌΥ͂ ἃ ργΟνΑ Ϊπρ᾿, οὐ, 80 ἴ0 Βροδκ, δορί ἀθηὶς ἔοτοθ, 
τσ τον δῃ ΔΗΥ ἱπαϊνί 8] ; ΟὨ]Υ πὸ ἀυπαοτγβίδηά ἴΐ 

Φ [ΤΑ Οτ ν᾽ :- “4ΤΏΟ Ῥσΐποθ οὗ 186 Ἰεἰτισδοτα οὗὨ Ῥοσαίβ, 
«τἰμεΐουά θα έρδι 1ω) 

ΞΕΟΟΝῸ ἘΡΙΕΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑΟΌΙ, ΤῸ ΤῊΞ ΤΕΕΒΘΑΙΟΝΙΑΝΒ. 
.-«Ὁ 

85 ἱΠΟΡΟΓΒΟΏΔΙΪΥ, ΒΏΟΠΥΙΤΩΟΌΒΙΥ, ἃ8 ἴῃ ἃ πουΐοῦ ΓΌΥΓΤΩ, 
ΠΘΓΟαΒ βογίρίατο δὰ ἴο {18 ἰῃ6. τησβουϊΐπο, δηὰ 
ΒΏΟΝΒ 08 ἴῃ (Π6 Ὀδοκρτουημὰ οὗὨ ἰμαϊνἀυδ] δηὰ 1» 
ιἰοπαὶ 1 «ἃ πὸ νὴ Ἦν δοοὰ δῃά 6ν]} ρον 8 οὗ ἃ 
τοῦὶ δῃὰ ρογϑοῃδὶ ἰζϊηα, [1 18 οὐνίουβ (μὲ (Ὠΐ8 Θ0ῃ- 
Β[οὶ οἵ 186 ὑπὸ ῥγϊποίρ οθ---οἡ [06 οὴ6 βἷάἀα ἴμ6 τῶγε- 
ἸΕΓΣ οὗ ππρο ] 689, δηα, ὁ ἴΠ6 οἰδον, [86 σοείγαϊη- 
ἴῃς ἔογοθ---ἶβ (μῃ6 δου] οὗὨ ἰνἰδίογυ. 16 σοτα ἃ ζχγοδὲ 
τηιίζον ἰ0 Ὀτίης ἴΠ6 Ἰονογβ οὗ ἰγαϊ ἴ0 ἃ ΘΟμΒοϊΟΙ ΒΏ ΑΘ 
οἵ 818; ἰδὲ ΠΟΥ βῃου!ὰ ἢ0 ᾿οηροΣ "6 βαι λβθοὰ πῖι 
ΔΙ κϊηρ ἴῃ ἃ ὨΘΓΘ ΘΙΏΡ Υ, Τοτπηαὶ ἩΔῪ δυοιυϊ ὈΓΟΖΤΈΒΆ, 
θυ ΘΟ {ΠΘΙΏΘΟΙνΟΒ: ῬΓΟρΓΟ85---Ὑ 816} Ζεέ 
ὠοίλ σγοιο ἐοσείλεν ) εἰν ἰλ6 λαγυεκ ] 

[ΒΥ {Π6 ΚατΈχῸν ἐπὰν κατέχων ΑἸΡΟΒΡ υὑπᾶοε- 
δίδμαβ τοβροοι νον κ[ἢ6 ζαδγὶο ο7 λωπιαπ ροἰέίῳ, δὰ 
ἐλοεο ὴδο γυΐς ἐλαΐ μλ τἰς ὉΥ͂ ὑζαν τ μευ ὉΡ- 
Ὀιιγβηρ οἵὁἨ ροαϊδββηθβ ἰβ ορὶ ἀοτῃ δηὰ ἱπάογοα." 
--ἘΣΜΙΟΟΤΤ πο 68 ἰοὸ 186 νἱον π|ιο τοίοτβ τὸ 
κατέχον ἴο “ἰΠ6 τοδίγβίηϊηρ ῬΟΟΥ Οἵ ερεἰ-ογἀεγοώῷ 
λωπιαπ γεΐς, ἴἰῃ6 Ῥυποῖρ] 68 οὗἨ ἐεσαζέέν 88 ορροβοὰ ἰὸ 
(Πο86 οὗὨ ἀνομία---οὗὐ ποι (Π6 Βοτηδῃ ΕἸρῖγο τδῶ 
6 ἴθ φιιθοάϊιηοηΐ δηὰ τηδηϊοϑιδίζοι," δηὰ οἡ ἴδ 6 
οἴδηρα οὗ φοῃΐθν [0 ἴ86 τηββουϊηθ 6 σοσρδεΐκ : 
“ῬοΓ ΡΒ (Ππ6 αἰπιρὶοδὲ υἱον 8 ἴο τομχαγὰ ἰδ, ποῖ 88 ἃ 
Ββιιαϊοα ἀραὶ σῃαἰίοῃ οὗ ἃ εἰηρὶο ἱπαϊνϊἀυδὶ (6. σ. 8ι, 
ῬαᾺ], ΞσΠΟΤΤ, Ρ. 249), οΥ οὗἩ ἃ ςοϊοοοῃ οὗ δβυοὰ 
(6. σ. [86 δαϊῃ! ἂἱ 6 ΓΌΒΑ] οω, ὙΥ ΙΚ5ει Ἐπ, Οὐ γοποὶ., ᾿. 
218, ΟΥὍ, πηογα μἰδυθίὶγ, τὯ0 Ββυσοορββίοη οὗ Βομδα 
ἘΠΏρΡΘΓΟτΒ, Ἦ ΟΚΟΒΎΓΟΕΤΗ), Ὀὺϊ ΤΩΘΓΟΙΥ 88 ἃ γϑαϊέδίϊο 
ἰουοὶ, ΟΥ̓ ὙΠ ἢ ὙΠ τὰ8 γον υυ ΒΥ οχρευεθοὰ ὮΥ 
186 ΣΩΟΓΘ βὈβιγιοὺ τὸ κατέχον ἰδ ΠΟΥ͂Ν, 88 ἴξ ἭΘΓΟ, ΓῸΡ- 
τοβθη θα δ8 οοῃοτοίθ δηὰ ρογβουὶῆοά : οοΐρ. Βοι. 
ΧΙ, 4, ποτα [Π6 ρΡογβοηϊβοβδίΐοῃ 18 δου ΟΝ δὺ εἰταδ- 
ἰαγὶυ ἱμπιγοάυοοα αἴον, δὰ εἰϊοϊτοὰ ἴτοιῃ ἃ ἰοσοροῖϊον 
δἰὐδίγαοὶ ἴοιτη (ἐξουσία»)."--ὦ. 1. 

(4.) (γν. 9--12.) Τῇ ἔαϊβο ργορίμϑὶβ σδῃ ποστὶς ταΐγα.- 
οἶδβ, 88 ἀἰὰ ἐϊο Εχγυρύδη τηδροἶδηβ, ἱΐ 18 ουϊάθηςϊ εἰιαὶ 
ΤαΐΓΩΟ]63 ΔΙΟΠ6 0 ποῖ ῬὉσοῦθ 8 ὄδυθθ ἰοὸ 06 Ὠἰνίηο ; 
Τα Ρ, ἸΟῪ {ποιηβοῖν 8 πθοὰ οομπβετηδιίοη, ἱπ ογὰοῦ 
ἰο Ὀδοομπιθ ἴῃ ἐδοὶρ ἔατῃ ἀοιηοῃδίγαίίνα δἰζοβ. ΑἹ- 
ΤΟΥ ἴῃ Ὠουΐ, ΧΙ! ἰὺ 18 δΔῃπουπορά ἰμδὲ ἴἤθΓΘ ΣΩΔΥ͂ 
Ὀ6 Νομάςξτβ Ἡδθγείῃ ἃ ἑοτηρίαιοη ἰατίκϑ ; ἢ (ΠΟῪ αἷπὰ 
δὲ χηϊδίοδαΐης ἴο ἰἀοἰδίσυ, [86 Βοποϑὺ 1βγδοὶα ἰβ ἰὸ 
ΚΩΟΝ π|δδὶ ἰοὸ ἰμϊηὶς δρουΐ ἴθ. Απάὰ 80 Ὑἱ ἢ ἰδθ 
ρον ΙΒ οὗ ἃ ϑϊ᾽'πηοῃ (Αοἰδ νἱ]}.} οὐ ΕἸ γπιδβ (Αςὶϑ χἱἑ.). 
ἴῃ (Π686 Ολ868 ἴδ 18 ᾿πηροβδί Ὁ]6 [ὉΣ ὯΒ. .Δοουγδι ον ἴῸ 
ἀοίοστηΐῃθ ΒΟῊ ταποἢ 18 ἰάϊ6 ἢ ἴογΥ, δπὰ ἢοπ τοὶ 
ΤῸ Δ] ρονοῦ οὗ ἃ Ὀαποία! βογῖ, ὯῸΡ ἰ8 1ὲ τοαυϊγοὰ ἐμαὶ 
ἯΘ δῃουϊὰ 8ὸ ἀοίθιτηϊθθ. ΠΩ τα Ῥδγοοῖνο [ἢ 9 
οὐἰτηδὶ οὐδοῦ ἴῃ νον, τὸ Βῃου!α τγοϑίσαϊῃ ουγθοῖνοδ 
ἴτοτα τηϑα απ τὶ [86 τρδίίοσ, Τθογο 8 8ὴ ;8- 
ἩΒΟΪΘΒΟΙΩΘ ἱπηρυΐϊθα ἰο [411] ἴῃ σι δνογγιδίησ ἰδδὶ 
[ὰ8 ΤΩΘΓΟΙΥ ΒοΙη6 ΒΙΟΥ οὗ [6 ποπάογίῃ δηὰ ὁχ- 
ἰΓΔΟΡΪΠΑΓῪ ; πὸ δῃουϊὰ υπάογαίδηα ἐπαῖ δυοἢ 8 βρεῖς 
ΤΩΔΥ͂ ΟΡΘῺ [86 ἀΟΟΥ ἰο 86 Απρομ γί βιϊδῃ ἀοἸυϑίοῃ. [ὲ 
18 Ὁη51 {Ὁ} δροϊοροίίςβ, [πδὲὸ ἴῃ {818 το τϑὶν ουἰπαγὰ 
ὙΆΥ πουϊὰ Τουμπὰ οἢ ἴῃ Βυρογηδίυγαὶ [Π6 ἀγχυπιοης 
ἴον {16 θ᾽ νίηθ. Βαὶ ᾿ΐ 8 ποῦ 1688 τηϊβίδίτοη, ἰο τθος 
ΔΙ οζοῖμον (6 νίάθῃοθ οὗ τοΐγδοϊθβ, ὙΥμαὶ ἰβ οὖν- 
Οὐδ ἴο ΘΟΙΠΏΏΟΏ 86Πη80 8 δἰαίοα ΟΥ̓ “6508 ἴῃ ΟΧΡΓΙΟΒΕ 
πογάδ, Μαὶὶ, χὶ. ὅ, 390-24 : Φοδη χ, 9ὅ ; χίν. 10, 11: 
χν, 234 (ον Σ αραίπβὶ οἷ, ἷν. 48, δὰ Ξἰμΐδν ἰοχίϑ), 
δὰ 50 ὉΥ͂ ἰῃ6 Αροβίὶθ, 2 Οὐνγ. χὶϊ. 12 (οἽνογ δραὶπδβὲ 
1 Οον. ἱ. 22), παιλοῖὶν, ἰπδὶ πὸ δρου]ὰ μανθ ἰο 
Ὠἰνίῃθ εἰζηβ. Τὸ ἀδιιδηὰ εἰρη ἰπ τ 1} οομοοῖς ἐα 
ἃ ῬΟΙΎΟΓΒΘ ὑπΐπρ : Ὀυϊ ἰο αἰϊετοχατὰ [86 πρῖοδι 
Οοά νουποβιδαῖοβ ἰ8 ἠοῖ 1668 ἱπιργορορ, ΟΥ̓́ ἴδοβο ἰδὲ 
ΔΓΘ ΓΘΔΠΥ σίνθη ὈΥ αοἀ [86 οοηνϊποῖηρ, ρόνοῦ 168 ἴῃ 
(Π6 ΠΑΓΙΏΟΠΥ οὗ ἴΠ6 ἱηπασὰ υἱΐ ἐδ ουϊπεζὰ ; Οἱ 
(6 οὔθ κἷάθ, (6 ΡΟΝΟΙΒ οὗ ἃ δίρίιον ογάον, πο, 
Βοαϊΐηρ δὰ μοϊρίυ, ρομοίσγδιθ ἴπ ἀραὶ ο [1 Τῖτα 
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τ. 6]; οὐ 180 οἴδΟΓ, δὰ ἱπργοββ οὗ δοϊϊηθβα, ππΐς ἢ 
εἰϊεϑι9 ᾿156 1 δἰ ρ ὶΥ δοὰ οἰθαυὶν ἴο ἴπ6 οοηδοΐθῃοο, 
ἴη τῶ δρτοοιηθηϊ οἵ ἴμεοϑδο ἴνο βἷἀθ8 ποῖα ἷβ ἃ 
βυοησίδ οὗ ουϊάσποο, πα ϊοῖ ποι Γ [10 ΟΠ6 ΠΟΡ (ἢ 6 
Οἴποτ ῬΡΟΘΘΟΒΘΟΒ ; δηὰ ἴῃ πβδὲ ἷβ οδοά ἰῃ Φοῦῃ 
[χνΐ, 4] [6 ποῦς οἵὐἨὨ ΟἸμνδὲ ἴ[Π6 ἴνο αἰὰθβ δῖ 
τογουρὮΪΥ οοτδἰποά, Τὶ [06 ποηῃάον- εν ἰδ ἃ 
ΒΟΥ τὴδη οἵ Θοά, }ῖο6 ἴῃ ἴδο ἔυυσπάδίίοη οὗὨ οὔὖν ἰσυσὶ 
ἴῃ πω. ἯΥ6 8 16 τηαῖϊοῦ ὈΥ͂ ἰ86 τὰ] πῇ ϊοῖ 
Οοὰ πα8 ρἷδηίθά ἵῃ οὖν οουβοίθηοο, Ὠοὺ ὈΥ̓͂ 056 ἰδπαὶ 
πὸ ΠΑΥ͂Θ ᾿η]846 [ὉΓ Οὐγκοῖνοθ, ΕῸΡ {π]|8 ΓΟΒΟῊ 8180, 
ἴα τοι δχδ ἰηρ ΟΌΓΒΕΙν 68 ἀθονθ Ὠἷπι, γὸ ὈΟῪ ἴῃ ἢΐδ 
Ῥζόϑομοθ. ΤῈ6 τδηὶ οὗἁ [8 βίδι᾽ρ οὗ [0] 688 ὑυουϊὰ 
Ὀ6 ἃ ΜΑΓΏΪΏ ἴ0 ἃ8 ἀραδίιϑι ἃ ἀροοῖσου. Απὰ δραΐῃ, 
οὐ ἴ.6 οἴδαῦ δηὰ, δὴ ἱπάϊνί ἀυλὶ, ἴῃ τ ῇοπι τὸ τοοορ- 
ΣῈ ἴ6 ΘΏΘΥΩΥ Οὐἁ βδῃσ βοδιίοη, ΤΩΔΥ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ὕ6 
οὗ βοτνΐοα ἴο υϑ ἴ. 186 ῬοΟΎΘΓΙΙ] οαἰ δοαϊΐοη δηὰ ἤιγ- 
(δοτδῆοο οὗ οὐδ ἰπηορ ἰἰἴ6, Βυὶ πιδουῦ ἰΠ6 ΡΟΙ͂ΤΘΡ 
οἵ εσιδπάϊΐηρ ἃ Βοαϊίηρ νἱγίαο ΠΙΚΟ1960 ἰηῦ0 ΟἿὟΡ ΟὐΐΟΡ 
᾿"ἴ6, δπὰ ἰοοΐηρ ἴο υ8 8 ἔαΐυγο ρογίδοιϊϊοη οὗ 
Πρ, ἰδ6 Βανίουν πουϊὰ 5:}}} ποῦ Ὀ6 8 οομρ]εῖθ ὅ- 
φίοισ, Τη6 ποτῖκ οἵ Ὠἰνίηο τοαθι τ οη τιυϑὺ ποῖ 6 
τοὐἀποοα το [06 ῥτορογίίοηϑ οἵ ἃ ἰιυπη8η ἰγασοάγ. 

(δ.) ΤΠ ουπίταϑιὶ Ὀοίνγοθῃ ὑγαϊῃ δηὰ ἀητ ρῃϊοουβ- 
πόθ 8 οὗ ἐγοαθθηξ οοσυγγοηοο (Εοῃ,. ἱ, 18: 1 Οὐν. 
χῇΪ, δ ; οοταρ. ομῃ ἰϊ, 20, 21). ὙΒουρῺ αἱ βτβὶ 
βἰχὰς 'ξ ἌΡΡΘΑΓΒ ἰ0 ὃὉ0 ποῖ δἰίομοίμον τα], γοὶ ἵΐ 
ΡΌτοΘ ἴὸ Ὀ6 ΥΘΡῪ διε κίηρ, πῆδη ἰἢ6 ἰηπαγὰ ἀσδνυοῖορ- 
τοοῦϊ ἷδ Ἔχδατηϊηθα, ἸΠοόνον βθοῖ8 ϑαιἱδίβοϊοη ἴῃ 
δῃ δῃα ἰονοθ ὉηΥ ὨϊΘΟΌΒΠ6ΒΒ, ΓΠΟΥΘΌΥ ΒΡ ΓΘ5865 [ἢ 6 
ἐπ οἵὐἠἨ (οἀ πρίονι πιϊρῃς ροιτηϊηδὺθ τ ἰνμῖν τὰ. 
ἡ ῚῈ 186 ἰσαΐι, ἰΠ6 ᾳφυοϑιίοη πουὰ δ6, ἴο βοὸς αοά 
ει Ηϊ 5 τυ οουδη6958,---ἰο ἀἴδοογῃ [86 ἨΔΥῪ ἴῃ ΜὨϊοὮ 
ψὸ ὅτὸ ἀο]νοτοὰ ἔγογῃ οΥἱὶ, πη ἃ ϑπδροὰ ἴο ἀ0 ΜΕ]] ; 
δαὶ πΟΘΥΟΡ Οἰθανο8 10 Ὁ τἱρ ΘΟυδΏ 688, ἰῃ 8 Ο886 
ἰδ υποϊοδηηθδϑ οἵ [Ὧ6 Ὑ.}] ἰδ (86 ὈορίηΐπΣ αἶβὸ οὗἁ 
τἴ09 οὐβουγδιίοη οὗ {16 ἰῃτοἸ σοηοθ, ποῖ ἐπ8 Ὀο- 
οοίηο8 οηδίανοα (ὁ (Αἰβϑοῃοοα. Απὰ ᾿ὭγΘΓΒΟΪΥ, [ῸΓ Ὀ6- 
οὐπιΐηρ τυ δοῦθ, [ὉΓ γορβοηογδίίοη δηα βαποι βοαιίοη, 
16 ὄτγοι πἰηρ 8 ποίῃἴηρ εἶθ6 Ὀαΐ ἴῃ Βοαγκοηΐηρ 
0 ἴα ἐσαῖ, γἱο αϊηρ ἰο [Π6 τγαῖῃ, δυ τα εἰσ ἴο Ὀ6 
τερον ὉΥ [Ππ|ὸ ἐγ, ΤῊΘ πδὴ ΏΟ Ῥαῦβεβ, δηὰ 
ἴτοπι ἃ δαῖτα ἰο θ6ὲ8 ὨΟῪ 86 βίδη ἀ8 Ὀοίογο αοα ΘΟΣ68 
ἴο 6 σθϊξ, διίαΐπ πὶ (118 οοπ]οάχε ἰὸ 86 Ὀ6- 
εἰπεῖ οὗ ἃ οὔδημο οὗ τηΐπὰ, ΟἿΪΥῪ ἰπ δΐπι, πτῆο 
Δο5 (Π15 ἴον ἴον [86 ἐγυϊ ἴοὸ Ὀ6 ἀτουδβοά Ἡ ἢ 
δΐτῃ, σα ἐδ6 τι ἢ 86] ἢ ἴα οἴἶδοῖ, ἀμ ὈδοοΟπΠΊΘ 8 
ῬΎσος ἴον τἰρἠἰΟΌΒΠ688.---ΕἸΚΟΚΕ : ΤΊοΓα ἴ8 ἴῃ (90 
Ὅπιν, 65. ἴ ἰ;6 πδίυγαὶ! [ἰχῶϊ, βοτροι ίης Ἰονοῖγ, ἀ6- 
σθαι}, σοτοίοτεϊ. [πὸ ποι ηρ᾽ ἢα8 πιδη 80 βιιθαϊ ἃ 
δυι τ εδοιοῃ 85 ἴῃ ἴῃ6 ἰσυ ἢ, Βαϊ, οὗἨὨ οουγβα, ᾿ξ ΘΟΙΏΘΒ 
ψ (ἢ 8 ἰηΐο σορῆϊος πὶ ἢ οἴπον νυἱοϊθπὶ ἰθῃἀθηςῖθα, 
Τταῖδ, ἀπὰ ἴα ἢ ἐπογοΐη, ἀρὸ οὐδίγυοίοα ὈΥ͂ π8 8 δΥ]] 
ἀεαῖτοβ, Ὁ [06 Ὀ᾽ΟΑϑΌγο ἰ16 ἴα κοϑ ἢ Ὀητὶ ἢ ΘΟΌϑΏΘΕΒ, 
δ ὉΥ ἢΐ8 ἰτηραιίοηοα οὐὗὁἨ Ὀοΐηρ τοργονοὰ ὈΥ̓͂ {Π6 
σῦς. Απὰ πογο ἐπ ἐγ ἢ ἰα ποῖ τοοοϊτοα ἰηΐο {116 
ἷονε οὔ [8ὲ ποαγὶ, ἔποῦο δἷδο ἰῦὺ οχογίβ ΠῸ δαυϊηρς 
Ῥοποτ, Οηΐγ ἴη (86 Ἶονὸ οἴ {πὰ μοαγὶ οδὴ (6 συ ἢ 
ἴδε τοοῖ, δηὰ ον ἔτ. Βυΐ (6 ἰγυΐὰ ἀοο8 ποὺ 
ἴοτοει ᾿ἰϑὶ ἢ δραϊπδὶ (μεν τὴ] οα ἴΒο86 τῖο ἀδβρίϑθ ἴΐ, 
σοὰ κπονϑ ον, ἴῃ οσοηποοίίΐοη Υἱτὰὰ ἐπ6 τρυϊῇ, [0 Γ6- 
ξετὰ αἷδο ΗΪ5 οὐστι Βοπον, δηὰ τηδἱ ἰδ ῃ8 ΗΪ8 ΓΈΒΟΓΥΘ, 
«Αἱ δτδέ ἃ τηδὴ ἰδῖκθβ τοδίζογα ΘΑβὶΥ ΝΪ τοβροοῖ ἰ0 
τὰ ἱππιἢ δηθὰ ἴὸ Ὀοΐηρ τηϊϑῖοὰ ἰηΐο ΟΓΡῸΓ; [6 {1868 
ἀν ἢ Ὀοίδ, ἀο68 ποῖ γ͵ίοϊὰ ἴο 16 ἰγυἢ ἷ8. Ὠδαγι δ 
ἰονο, ὈπῸ το ΐη κα ἰΠπαὺ πο ΠΟΥ 5}}8}} 1Π|0 οττοὸν δῃὰ [9 
ἀοοερίου ογδυτηδδίον μἷπ). Βοιιἰηἃ οττογ, ΒΟΤΘΥΘΓ, 
Ἰατὰϑ ἃ βονονῦ ἐπδὶ 19 ρου ϊουβ ἴο ΘΥΟΤΥ͂ 0Π6 ὙΠῸ ἴ8 
ποῖ δπηθὰ πὸῖϊ Ἰονοὸ ἴον ἴ86 ἰγυϊἢ.---Ερο8: ΤΉΘΥ 
ἯΠῸ ροιίαὶ δατὸ Βαὰ [Π6 βαυΐϊηρ γαῖ, Ὀλ1 ΠΥ Γ6- 
φοῖγοά ηοὶ (80 ἴονα οὗ ἴ86 ἴσυϊθ. Οπὸ οδηηοὶ ἸΟΥ͂Θ 
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116 ἴσα πιέδουῦ δ] τίη ἰΐ, ὯῸΓ οδπ οὴο Ὀαϊΐονα ἱἰ 
Ἡϊτμοαὺΐ Ἰονίηρ ᾿ξ, [{ ἰ8 οογίαίη, αηὰ 8ῃου]ὰ ᾿μογοίογο 
Ὀ6 δοϊϊανοά : ἰὺ 18 Ὀδαυια], ον ον, οοῃπἰϑίσιηϊ, βαὶιν 
ἰδ, οοπίδἰηΐηρ τηοϑὲ δχοοι θηΐ (ὨΐηρΒ, δὰ βῃουϊά 
ἐπογθίογο Ὀ6 ἰουεὰ, Βυῖ (π6 πον] ὰ ἰονοϑ ἷὲ ποῖ, Ὀυϊ 
τη ῖκ68 118 στοδίοϑὺ Ὀοδϑὺ οὗἩ [86 δοὶ, [Πδὺ ἐξ 81}}} 1010 Γ- 
δίοβ Οὗ Θιάυγοϑ 'ὑ 2 ἩΠόΓΘΔΒ ἰΐ 18 ΟὨΪΥ οὗ {Ππὺ ΜὨΪΟἢ 
15. ΟΥ̓] ἰμαὶ Ὑ6 ΒΑῪ ἰῃμαΐ ἰΐ [8 ἰο]ογαϊθα οὐ δηδυτοά, ἰὸ 
Ὑ͵ΐ, πΠΘῺ Ἧ6 ΟΔΠηΟῦ ΟΥ ἃΓῸ οὶ ἀΐδροδοὰ ἰο μτϑυθηὶς 
οὐ δχίογῃηϊηδίθ ἰξ, Ττυἢ, οὐ {Ππ|᾿0 ΘΟΠΙΡΑΣΥ, βἰιουϊὰ 
Ὀ6 Ἰονοϑὰ, ποὺ ἰο]ογαίθἃ, Βυῖ ποτα οδῃ Ὅ6 "0 στοαϊοῦ 
ἀητὶ ἢ θουδηι655 ἤδη ἰἢἷδ, ἴο ἰδκο ἀο] σοῦ ἴῃ ἱηνοηῦς 
ἱηρ, τοδαϊηρ, Ποανυίηρ, δηὰ δ0}}} Γαγί μοῦ ργοραχαϊίησ 
ἀουθῖβ ἀσαϊηδὲ ({Ἰ6 δι γθ, ἔσθ, ἀθ αν δηὰ ργροΐο"ϑ ποτὰ 
οὗ αοἀ. Τθο δμὰ οὗ βυοῖ τηυδὲ θ6, ἰο Ὀ6] 16 γ9 189 
116. 

(6.) θοοβ αοά ΗΠπβοΙ Γ᾽ βοηά δὴ ΘΠΟΓΡΥ οὗ ἀε]υ- 
βίο ἢ ΤΏ τορος ΕλΠοΥβ ἱπουρθϊ (818 ἴοο ΒαΓΒὮ, 
δα βοϊοηθὰ (Π6 Θχργοβϑβίοῃ ΟΥ̓ Ἰακίησ {Π6 βοῃαϊης 
[ὉΓ ἃ ὈαΓα ρῬοττηϊβδίοῃ : Ὀσὺ ᾿ρτορ τ γ. Ουγ (ΔΙΠΟΥΒ 
οἴ ἴ106 Βοίοττηδίίοῃ οϑραοΐδ!}ν ᾿ηβἰβιθαὰ οἡ τοσοσηϊ σης 
[86 Μ1}} οὐὗὁἨ αοὰ 8 Ῥονογ 7 δοϊῖνο ον ἴῃ ἰυὰρ- 
τοθηῖϑ οὗ 1π18 Κπᾶ, Αἰγοδαν ἰὴ {πὸ ΟἹ]ὰ Τοβίαπηθης 
Ηδθ Βοηαβ οὐἱἱ βρίνγ 8 (1 ὅδη χυὶ. 1ὃ 8η4.; 1 Κίηρβ 
χχὶ!, 22). ἴο πῖϊ, ἴῸΣ ἰδ6 ῬυπΙβῃτηθηὶ οἵ δίῃ ὈΥ δῖ: 
(οοπιρ. οι. ἱ. 34 844... Ἧς ἰβ ἴ86 Ποὶν Οοά, δηὰ 
{που οσο 18 ΠΟΥῸΡ ἴἢ6 βγϑὶ Αὐἱπον οὗὨ ον]: Ὀυΐ {Π|0Ὸ 
ΟΥ] ἰῃαῦ ΔἰἸγοδΥ οχὶδὶβ ΗΘ ἰυγηβ ἰοὸ ἢΪ8 ὑσὴ ΠΟΙΥ 
Θηα8. μκ ἀο685 ποΐ ῥγοάιοο ἴῃ ἴπ6 Ποαη ζα]βοϊοο 
δηἀ πὴ] ιοῊοκϑάμοβϑ Ὀυῦ ὙΏΟΓΟ ΠΟΥ͂ ΔΙῸ ΔΙΤΟΔΑΥ ἴῃ (ἢ 6 
δοαγῖ, (Πογ Ηδ ρυΐϊ αἃ ᾿γίηρς βρ᾽ τὶς ἴῃ 186 πιου!ῃ οὗ 
[86 ζΆ136 ργορῃοῖβ, Ἐτοιὰ {Π|6 οοττυρὺ 8βοοα (Πα 8 ἴῃ 
[6 Βοαγ ἢ Ὀτίηρα ἔοτίὰ {Π|8 ἔγαϊς, ὑπαὶ 1 βοῦν οβ Η 8 
ΡΌΡοβο. Τδου αὶ ἴο αν ΤΏΥ Ὑ}1, ἀηἃ τοὰρ νγῆαὶ 
ἴποὺ μαϑὶ ϑόση. Τ}ΐ8 ἰυἀρηιθηὺ 18 ΠΟΥΘΡ ἃ ζαἰηῖ, ἰπὶ- 
ροΐϊδηΐϊ ροντωϊβϑδίοη, Ὀυΐ ἃ ρονογῆαϊ ορογαιϊίοη, ἱπουρσἢ 
ἴο ἴ6 Ἰαϑὺ τὶϊἢ ἃ βαϊυἴλγυ δἷπὶ (Βομι. χὶ. 83): ΟἹ 
ἴῃ ο8368 ὙΠοτα (6 ροτὶοα οὗ στδοθ 8 (γἰθΕοα Αιναν, 
ἄἀοο9 1 ἴββιιο ἰη ἰσυθο αἰ πη Ὁ]6 οὐ υτδοΥ (Δι, χὶϊὶ, 14. 
16. Βυῖ ουθὴ ἰῃ6 γοῦοὶ τηυβὲ ἴῃ 18 ὙΑΥ, δίησα [16 
ποῦ ἠοῖ οἰ ον ν86, βοῦν ἴΠ|6 στδοίοιϑ σοῦηϑο] ΟΥ̓ 
αοα, ΕὙΘαυΘΠΙΥ͂ δὴ 6] 8 ἔοῦ ἃ Ἰοὴρ πῖ}}]6 τοῦ τοὶ 
τηληϊοϑὶ 848 ϑιιςσῇ . ἱ 1168 ἀοτγιμδηΐϊ, ἰζ Ἰὰγῖκ8 ἴῃ δἢ}- 
ὈυδΒἢ, 8 σουϑοα θη065 παν ποὶ γαὺ Ὀτγοΐζοη ἔστι, 
ΤῸ μόνον οὗἁὨ ἀοϊυδίοη 18 80 παῖ ἴ[ῃ6 τηοτο οἤἴροιίνο, 
δ ἢ ἰΓῸΠ δηὰ ΖΑ] ποσὰ ἀγὸ τηϊηρὶοα, απὰ ᾿ηϊογοβῦ- 
ἵηρ ἱπάϊν! 418 ἀοίοπα {ἢ|}8 πη χίαγο : ουθη ὑπαὶ πϊοἢ 
8 πογϑῦ Δ δάόγῃ ἰἰβ6}} πιϊ ἃ [Δ1Γ δοοιηΐηρ, δᾶ 
τὰ Ρ]δυϑὶὉ1]6 πογὰβ ἀδοοῖνα (ἢ6 ῃοαγβ οὗὨ {}18 81Π}- 
Ρὶο (ἔοι. χνΐ. 18). Το ὀχβοτγίαιίοη ᾿8 : Ταῖκα ᾿ϑρὰ, 
δΔηά ἴυγη ἔγοπι ἔμ 6) ; δηὰδ ἴΠ6 Ῥγοιηΐϑα : ΤῈ (οὰἂ οἴ 
Ῥθδσα Β8})2]1 Ὀτιιΐθ6 ϑαίδη ὑπᾶοῦ τοὺ ἴοοῖ, ΤὨῊΪ8 Ηθ 
ἀοαϑ ἴ4}}γ Ἄνθη ὈΥ͂ τηθδῃ8 οὗὨ {παΐ υἀ! οἷα! τηδηϊ- 
[οϑίδιίου οὗἁἨ {Π6 ΟΥἹ] τι, Ηἱ8. δοϊΐοῃ ονοῦ ἀρεΐηβὲ 
ἴπὸ ἔσθ ογοδίυγο δοηβἰβίβ ἰῃ {Π 6 τηθτγὸ βο] ! εἰϊατίοη οὗ 
119 ἔγοοάοιῃ. Τ|}}8 ργοσοθοάϑ ἔγοτα αοὰ ; Ὀυΐ ἰΐ 8 ἴῃ 
ΤΩ Β ΡΟΥΟΣ ἴ0 ΒΔῪ ΥὙῸ8 ΟΥ ΠΟ ἴο ἰΐ.5 ΤὨυ8 [ΔἸ ἴδ 

5 (δείπ Τλὰπ ρερεηῶδεν ὅἐν 7γείεη Ἀγεαίων δεείεδέ ἰη 
ἰαιίεν δοϊ ει ἔγεη ἀδνΡ ΘΒ γεϊδεί! ; υοὴ Οοἱέ σελ δε αι, ὧδν 
Ἀεπδοὴ, αδὲν Κππη ἐε δοῥδαλεμ οὗν υεγηείδη-- τὶ ὍΣ μι 
εἰαϊοταθηΐ, Γ Βῃου)ὰ ΒαΥ, βιὰ 8617 δῷ υπιάμο δοβοκίηρ οἵ 
ι6 Ρ]αΐῃ τοργοβοη βίίουδ οὗ βοτὶ μίτσο [η τομασαὰ ὅο τη’ 8 
ερἰτὶ Βοηᾶδρο δᾶ ἢΘ᾽ ΡΊοϑατθδδ. Τὴ,ΌΘ ΘΠΟΤΙρἢ, ΟἿ {Ἀ}}- 
6 πιϑίαγο, ἩΔΟ ΠΟῪ δαὺβ ΝῸ ἰο Οοὰ, δι}}} τοδὶ η8 δ νὸ 
ΒΆΣΩΘ ἰΔοῦΪϊΥ οὗ πὶ} πὶῖϊδ ποῖ ἐξ πὰϑ οτἱρίπα}}} Θηᾶον 
ἴον ἴ106 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ βανίπς Υ αἵ, ΡΠ απὰ - 
αἸγποὰ ὮὉΥ δίῃ, ἰξ 88 ὭΘΥΟΣ γοῖ ἴῃ δὴ α͵6 ἰπαίδῃηοο 8 09 
πὸ (11 βαίὰ Ὑο6, δῃηὰ ἰΏ 20 δἱπαὶο ζαΐαγο ἱπδίδηοο Μ|ΠΠ΄ᾳ[ 
ταλῖκο {μας οἀχοορί ἘΝ ΒΟΥ ΙΩΟΓΟῪ δοϊἐοἰΐφα, υτιἱῖ το- 
ποιγοὰ τὴ μδλ ρον ἀρεβεὶ διὰ σπαθὶ οὰ Ὁ Ὠίν!ηθ στα. ΤΑΙ, 
4 6πι, ἐδ 186 ναϊτπο οὗ ἔδαὶ Βρτησπέ οΥ̓ ΔΌΣΙΣ ἴο ρίσδν αοὰ 
πιο, οπείηρ ἰο ἐΐο αὐδοϊαίο δῃὰ παΐνογβαὶ οομαϊξΐομα ὁ 
[8 6896, Ὀτίημχα ἴοστἢ ΟὨἿΥ ἔσυΐὲ ὑπίο ἀθαί (Βοπι. Υἱὶ. 6) 
Αηὰ ὨοΥ ταοἢ Ὀοίξον ἰδ ἐὺ ΤΒΔῺ ἰΠ ΔΌΣ ἴ-ὐὖ. 1. 
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186 ψοτῖ οὗ Θοά, δπὰ γοὺ αἷβοὸ δαὶ πίοι αοὰ Γο- 
αυΐγοβ.; δῃὰ 8ὺ (δ:6 μαγαθηΐηρς οὗἁὨ ϑ [06 δἴππον 8 ἀθ- 
βου 6 α Βοιιοίϊ πο 8 88. 86 δοὶ οὗ ἀοἀά, δὖ οἴδιογ ἐἰπλ68 
88 ἰ06 δοὲ οἵ πηδὴ. ΟΥ̓́ ἱπῃπηθη8ο βρη βοδη66, ΤΠΟΓΘ- 
ΟΥ̓́ΘΡ, πὰ 7υδιϊςο, ἰ8 (π18 ἴογτα οὗ ᾿πασηηοηΐ, ἔπαὺ ἸΠ6Υ 
ΨΠ0 που]ὰ ποὺ Ὀ6] ον ὑπ6 συ τηυδὲ θα] ΐονςο 6 16. 
ΠΟΥ ἸΩΔΏΥ, ὙΠΟ ΟΥΥ̓ Ουὖῦ δραϊηβί δὴ ἱπιρ] οἷς δι, 
νἤ θη ὑΠ6 Β[0]6 158 ἰῃ ᾳυοδίίοη, ἃγα ἱρῃοσαϊπίουδὶ 6ῃ- 
βἰαυθαὰ ΌΥ͂ 8 ἱτηρ]ϊοὶς ἔαϊ τ οΥΟΡ δραίηβί δ ὙΠΟ 
ουγηα κι } ΗΟῊ ΤΩΔΏΥ͂, προ ἷῃ Ορροβίοῃ ἴο ἐδ) 
ποτὰ οἵ αοα δανθ ποίιΐηρ Ὀυὺ ἀηθο]ϊοΐ, δἰεἰς ἀοτῃ 
Ἰηῖο αἰβρτδοοία! βιιρογβεϊοπ ἰοταγὰβ βου πϑιηθυ] Ἴδίϑ, 
[ογαπ6- (616 .8, δηα σαρρίος (8016 ̓  Αἰγοδαὰν ΟπΒΥ- 
ΒΟΒΤΟΜ ΓΟΙΏΔΡΚΒ, (Πα ΠΟΥ͂ ΠΟ βαϊὰ : ϑδέπος ἐλδγο ἐκ 
δὲ οπδ (ὐοά, οὐ οομὰ πο δοίζευα ἱπ ἰλ6 αἰυἑπὲέν οὗ 
Ολνὶδί, ἀτὸ ἀδρτεινοα ὈΥ Απις γι οὗ 8}1 ὄχουβα. 
Απὰ ἰὰ οὖ ἀδΥύ, {πον πμΟ ὈΘΙΙτὸ ἢοῦ ἰπδὶ δὴ 
Αἰτη σὨΥ, τῖϑα αοα ογοαϊθαὰ [06 υπΐνογβθ, ἃ Ὀ6] 16 76 
(ἴον {Π6Υ μβᾶν ποὺ βϑϑὴ 0) ὑμδὺ οἴδηοθ πιϊτὶ θὰ (ο- 
ΟἴΠΟΣ ἰΠ6 δὐοιῃβ.: δηά ἴπον, πῶο Ὀοϊΐονο ποὺ {πδὶ 
6808 Ομδηρχο ἴΠ6 ψδίοῦ ἱπίο πίῃ, ἀο Ὀο]ανο ὑπαὶ 

[16 ὑποοηβοίουβ ῬΡΟΥ͂ΟΡ οὗ ηδλίυγο ἰγδηβίοττηθα (ἢ 6 
ΔΡ6 ἰπῖο ἃ ἵδη, Τἷ8 00}}16Γ᾽8 ἰδ οὗἨ υῃθοϊ]οῦ 18 ἃ 
υάριῃμοηΐ, Βοίογθ 8411 [80 ποιὰ πηυϑὲ ἰδ ὈΘ τηδὰθ 
τηδη 680, {Πππὺ [86 τπχοιΐγα οὗ (πον ηὈ6] 16 ττῶϑ ποῦ 8 
ΠΟΌΪ6 ργοίοβι ἀραϊηδὲ ἃ ἀθρθηάθηοθθ ἈΠΜΟΓΩΥ οὐ (16 
βρὶ γῖς, Ὀαΐ Ρ]Θαβιγο ἰῃ υητὶ ρ Θουβηθαθ. Ὑ ΘΓ Υ, ἰδ 6 Ὺ 
ἴοο Ὀ6Ιΐανα : ΟὨΪΥ ὑπο Ὺ πουϊὰ ποί Ὀοϊΐονο ἴῃ (6 ΠΟΙΥ͂ 
ἴγυϊῃ οὐὗὁἨΘ ἀοά ; δηὰ τϑδογοίοσο ὑπο ῖγ γμυηθῃπθης ἰδ, 
ε᾿αῦ ὑΠποἷνρ ἡδ6α οὗὨΘ αἰ Πι βαυδηάοῦβ ἰἰϑ6 ] ΟἹ (Π6 τηοβὶ 
ΟἾΔ] νδηλεῖθβ, Τηδῦ πὶ οὶ τὸ δἰγοδὰν ΠΟΥ 866 οὗ 
(ΐ8 βοτὲ 18 ἃ Ἰογοίδαίθ οὗ υμδῦ 8 οογηΐησ, [ΑἉΕΟΒΡ : 
Οοά ἐδ δομαΐνο τουδὶ Ὡοῦ [Ὁ ἃ τωοιηδηΐ Ὀ6 υπέοτγ.- 
δίοοά οὗ ἐδεέυσηθδδ ΟἿ οἡ Οἀοἀ δ ρατὶ--ΕΗο [8 
(86 μα οἷα] δοηάθν δπὰ ἀοοσ-ἰς '6 ΗΘ 0 δά 6 ἢ 8 
(Π6 ποαγὶ π]οῖ ΒΔ45 οἰοβοα {116 δνὶ! τὰ 7. ΑἸ] β06 
αἰϑιϊ οὐ 08 ἀγὸ 1116 τηογοϑὺ [Ὁ]]Υ : πιαΐονον αοα 26;- 
πίε, Ἠς οναἀαϊη5.---Ἐπ αι σοττ: ΤΠ6 ΟΡὰΒ. ἀγῸ ἀκῇ - 
ηἶϊθ δῃὰ βρη οδηὶ ; (ΠΟΥ ροϊηΐς (0 πᾶς [υάϊοἶα] ἰῃ- 
ἑαϊυλίΐοι, . .. ἰηΐο πιθοῦ, ἴῃ ὑπ6 ἀονοϊορτηοηΐ οὗἩ ΗΪ8 
ὁυδὶ σονογππγθηῖ οὗ ἴΠ6 ποῦ]α, αοἀ οαυ1868 6ΥἹ] δπὰ 
ΘΙΤῸΡ ἰο Ὀ6 υπίοϊἀ6α, δΔηὰ πϊοὶ Ης Ὀτίηρϑ ἰΐο ρῥυπὶ- 
ἔνθ ΔΙΖΘΠΟΥ ἴῃ (Π6 οα86 ΟΥ̓Χ 411} οὐδβιϊπδίθ δηὰ ἰσγυ(ῃ- 
δαίίηρ, τοὐοοϊίοη οἵ Ηΐβ οὔἴοιβ δὰ ο8118 οὗ Ἰῃθγου.--- 
ἐἱκοίωγεδ : Αοοοτγάϊηρ ἰο οὖῦ Αροβί!θ, ἢνὲ8 οἰ] οἵ 
86}} οολθβ (0 δχϑοιῦθ οἡ οαγίμ ἃ ἰυαϊεΐα!, ρυμπίὦνο, 
Ὀὶνῖπα τηϊβδίοη, Ῥϑὺϊ ἄοοβ ποῖ βαγ, αὶ (ἀοὰ οΟπ)- 
ὈΘῚΒ ΔΩΥ͂ δ [0 Ὀοϊΐονο ἴῃ Ηΐῃ ; Ὀυΐϊ 6 ἀ068 ΒαῪ ἰῃαὶ, 
ἰη Πης {116 νοὶ! πα ἰά68. 186 Απιἰο τίδι, ὁπ 6 οὗ 
ΟοαΒ ἀρείξῃηβ 8 ἰο Ὀερὶπ ἰὁ9 δυδῆρὸ ἴμ6 προς 
ΔΙΓΟΔΟΥ ἀοηδ ἴὸ “(86 ἴγυ}},,᾽ ΌΥ͂ βδιιονίης ὑμαὺ πῃ (δ 6 
ἴγοθ, Βροῃίβδιθουβ δχθγοίβο οὗ ἃ ἀοργαγθὰ ῃδίυσο, [86 
11] ἀοδρίβοτβ οἵ Ηΐ8 οὐγῃ βανΐηρ' σζτασο Μ1}} γἱοὶὰ 
τοδαν ογθάθμοε ἴο ἐμ ᾿ἰο οἵ (86 σγιιοὶ δὰ ἐγθδοιοῖ- 
οὐϑ ΒΑΒρῃθιμοῚ.--- 7Ὃ6 δαριε: ΤῺ σ016, τμ θη, 8 
υδὴ δα 1 ἴὺ δα Ὀδοη βαϊὰ : Μοη δδὶθ {μ6 ἰσυΐῃ, 
ΜΠ οἢ Οοα θοηὰβϑ ἴο ὑμότὰ ἴον ὑμποῖὶν βαϊ γαϊΐοῃ, δυὰ 
ΘΥοη ΓΟΙ!80 ἰ0 Ὀ6 τϑοοῃοϊϊοὰ ἰοὸ ἱ. Ηδ ἰδοη δμὰ 
«ιογοίογο, ἰηϑίοδα οὗ ἀοδβίγογίπς ἰΒθῖὰ δὲ οὔςο, ἰδ κ68 
ΠΙΘΑΘΌΓΟΘ (0 ὈΓΠΩ Οὐδ 411 [Π6 βἷη δηὰ τηδάῃϑεθ οἵ 
ἐποῖρ μοαγίϑ; δπαὰ {{η|8, ἰὰ ογάον ἰὸ ὑμοῖν Ὀοίης υἱ- 
ταδί Ὀτουρηὺ ἰηΐο ᾿υάρτηθηξ, πο Ηδ διαὶ] Ὀδ 7118- 
εἰβοὰ ἴῃ ΗΪ8 βροακίηρ, δὰ 8}18}} Ὀ6 οἶθδαν ἰῃ Ηΐβ Ἰυὰρ- 
ἴῃ (Εςο!. χί, 9; Ῥβ. 11, 4). [π᾿ οἴδον πογάβ, σὰ δ 
ῬυγρΟΒΟ ἴβ8, ὈΥ̓͂ Τ]6Δη8 Οὗ δ Οχίγοηθ τη βίδίΐοη 
οὗ Ὠυϊηδη το Κούποθθ, ἴ0 ἀΥΔῊ ἴογί δὰ υἱηάϊοαῦθ 
{π6 ἀδοϊαταϊίΐοη οὗἁ 6 Ὀίνίπο πάρτηθηὶ. “θη 
ἡυάροα," βᾶγβ Αυρυβιίπο (646 Οἷυ. δεῖ, χχ. 19. 4).-- 
)υαροά, [μαὺ ἰβ, ἴον τοὐθοϊϊηρ {πὸ ἐγυϊῃ.---ἰ τ Π θα 
ἡπάροά, [ΠΟΥ 8114}} Ὅ6 βραποοὰ: δηὰ πῆ βοαυςοα, 
(ΠΥ Ρ..}1 Ὀ6 ἡιάροα."---ὦ, 14] 

ἨΟΜΙΣΤΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΤ, 

Υ. 1. Το μἴοτυ οἵ Φεδὺ8 δηὰ οὖὖἦ ρου βολί] 08 
ΔΙῸ τροϑὺ ἰηἰἰηδίοὶΥ οομποοίθα, ΝΟΥ͂ αἰγεδὰν 6 
πρΐϊο πὶ Φοδὺ8 Ὀορίηβ πη; ἴτ ὙΠ} οὴ6 ἀΔΥ 
Ὀτοακ ἔογι αἷδὸ οιιϊπαγαΐυ, ἀπὰ Ὀς ἐποῃοοίοτιι πὶ» 
οὖ Βἰηάγδῃςο.---Ἴ 0 οδὴ ΚΠ ὨΡὮΪΥ οπουρὰ οἵ 
(86 ΟἸιγἰβιΐδηΒ οδρσ 80 σδῃ μ6 [αἰ] Θμουρὶ 
ἴη τῃαὶ ποῖ ἰδ Ἰοδδὶ ἃ 

[Βυκκιττ: Αὐ 6 ἀΑΥ οὗὨ ῥυάρτηοπς ποτα εἰναι] 
ὍὈ6 Ὀοῖῖΐ ἃ οοηρτομαίίϊοηῃ δηὰ ἃ 86 τἰοῃ.--Ἰ!. 
ἨΕΚΒΕΥ: ΟἸμτίβε [06 στοᾶς οδϑῃίγθ οἵ (μαὶγ ππΐίγ, 
ΤΏΘΥ 8.4}} Ὀ6 ψαϊῃεγοὰ ἱορείμον ἐο Πώπ το Ὀὲ αὐ. 
ἑοπἀαπίδ οα Πἤηι, ἴο Ὀ6 αδϑοδδογα ποῖ Ηϊπι, ᾿ο Ὁ6 

εὦ ὃν Πέηι ἴο ἴ86 Ἑαίδον, ἰο Ὀ6 οὐἐὰλ Ἡὺπ (ον 
δνοῦ, δηὰ δἰϊοχοῖβονῦ ΠΔΡΡΥ͂ ἱπ ΗΪΒ ῥγδϑθῆοθ ἰ0 αἱ] 
οἰθΓ γ.---ΤῊΚ ΒΑΜῈ: ΤῊ ἀοοίστϊήα οὗὨ ΟἸ Γδι᾽3 ο0π»- 
ἴῃς, δηὰ οὔὖῦ μαι ον ἰοροίδον ἰο Ηΐπι, ἰβ οἵ ρτεαὶ 
τηοιηθῃΐ δηὰ ἱτωρογίδηοα 0 ΟἹ ἰδ δὴ8 ; οἰμουν δ ἰὺ 
πουϊὰ ποῦ Ὀ6 [06 ῬΓΌΡΟΓ τηδίίον οὗ ἴἰπὸ Αροβί θ᾽ οὗ» 
[οϑίαιίοι.--- Ζδοίμγεδ  ἨΟῊ τυςῖ δηὰ ΠΟ Θδσῃοβῖγ 
ποῖὸ ἴΠ6 Αροβίϊο8 δηὰ ἐποῖν οἰ υγοι68 οσοιρίοα δρουῦὶ 
(806 οομΐϊηρ οὗ 6 ἀΔΥ οὗ α6οά  Οδῃ πὸ ρεγβυδόβ 
οὐγϑοῖνοβ ἰδαῖ ξ 18 ΔΗΥ͂ ἱργονοιηθῃὶ οἡ {μοῖρ ΒΔΌΪ ΙΔ, 
(δὲ πὸ βοδγοοὶυ ὄνον τὶς δυουΐ ἰξ αἱ 4}}, Ὀυΐ Βανὸ 
ἰδ κθῃ ἴο τρδίκίηρς [89 Ὀαϑὲ οὗ (86 ργοδοηὶ ουὐἱ! ποηά 
-ὐἢ.ὃϑὄ 10 

Υ. 2. Ζπιναμ : Ττὰθ ΟΠ τ ϑιίδῃθ ἀο ποῖ βυβὲγ 
{ποιηβοῖνοβ ἰοὸ Ὀ6 Πὶριϊδηοα ὉΥ͂ 1416 αἰδστοθ, κηπιρς 
(παῖ {Π6} ἀτὸ γθοοῃοϊ ρα ἰο Θοά, τδβοίδμοῦ ὑπ 6} {176 οἵ 
ἀΐα6.---Ἰ τὸ ἐδηποὶ Ὀὰΐ Ὀ6 “τ ϊοποα, [δαἱ ἰδ ἃ εἶρῃ, 
[μαὶ τὸ δῦὸ ποῖ δίιδπάϊηρ ἰῃ (16 [Ὁ]}} βρὶ τὶ! οἵ ἀϊδεϊρὶο- 
βῃΐρ. Ατὶ ἰδοὺ ργοραγοὰ ῦ--- αι ΟὨΪΥ οα᾽Β σταθθ ἴὰ 
ΟἸ τε σδ ἴδῖκα ΔΌΔΥ οοιαρ᾽ οἰοὶ ν 411 ἰοῖτοῦ ἴτομι (86 
Βοδσί. το ὉΠ ΗΔ ΒΡΤ : [μὲ [Π6 Τ᾿οτὰ φοπια ὈΥ͂ ἀδγ οΟΥ ὈΥ͂ 
ἰρίνε, χμοη ΗΘ ἀ068 οοτηθ, ἐπαὶ 8 Ηἰ8 ἀΔγ.---Ο᾽ Υηο 
ὑγα ἢ, ἀνθ πΠ6 ἢ ταδὶ οἰθαγὶ Υ ἀοἰἑγογοὰ, σλπ Θαϑῖὶ 
Ὀ6 πιβυπαοτϑίοοὰ, Τὴ ἀὐΥ οὗ 6 ὑρδοῖοῦ ἰδ, 88 
ἴα 88 ροββί]6 ἰὸ σοηονθ ἴμι6 τη ϊἰβοοποορίίοι.---ΠΌΡ- 
ΚΕΚ: Τῇ ΟἸ τ βιϊδη πηυβὲ Ἔχ θτοῖθο ἃ ΠΟΪΥ οτί εἰ οἾΈΠ|.--- 
ἘοΟΒ : Οχ {{|8 ἴα]86 ποίΐοῃ. (μα [86 ἀδγ οὗὨ ΟἸιγίδὶ 13 
Ῥγοβοηῖ) ἰμογο που] ᾿δνθ διίβθῃ εἰν βίο υ8 διμοηρβὶ 
ἔσιι6 ΟἸ τ βιϊδηβ : βοὴ πουϊὰ δατα τοραγὰοα ἢν 28 ἱπν 
Ρογίδηϊ δῃὰ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ, Οἴἤε 8 88 ἤι1116.--- ΝΥ ΒΕΓΟΤΟΥ 
ἴΠ6.Ὸ 8 δὴ ΔΘ ΚΟηΐΩΡ ἤγουα ἴΠ6 δἴοορ οἵ [δρἰτίτι}} 
ἀραιὰ [ΕρἘ. ν. 14], ἰμθγα ἰβ ὙθγῪ δρῖ ἢ0 Ὀ6 ἃ πιῃρ!ηρ 
οὗ Βεδὴ δηὰ βρί εἰϊ. 

γν. 1, 3. Τὸ κχδζο ἔτοτα δδγὶβ ΔΉΔΥ ὑοσαγὰθ 
Ββϑᾶνθῃ, δηὰ ἰὸ ἴυγα ΔΥΔΥ ἴτοῖὰ ᾿ιϑαύθη ἰ0 ΘΆΠ|]:-- 
ὈΟΓΒ ΤΩΔΥ͂ Ὁ6 πτοηρ, δὰ Ὀοὶὰ σῖρμς αὐ Αοθ 1} 
ΤΊιο οογιαϊπίγ, ἐμαὶ [86 Ιμοτὰ οοϊηρίδ, τουδὶ ποτοῦ 
ἩΠΟΙΠΟΓΑ υ8 Ἰγοτὰ ργθϑοηΐ ἀπ γ, 

ΓΑΙΕΟΒΡ : ΕΥΘΣῪ ςχργοδββίοι οὗ ἴ[Π|60 δρϑδ Ὀείοτο 
8, δαιοϊκοπίηρ οἷοθθ δηιἰοἰραιίοη, οουρ]εὰ πίμι [86 
ἔοι ἴθδὶ (109 ἀδὺ [88 ποῖ γοὺ αιτϊνοα, ἰθδοθεβ 8 
τοσοῦ, Ὀαὺ ἀηίθϑοα8 ὺ8 ποίβίηρ : ἀο68 ποὶ ἀθργιῦο 
[μδὺ ρἱοτίουβϑ Πορ6 οὖ 118 δρρ᾽ ΔΌΣ ΠΥ ἴἰο οὔὐγ {π|63, 
ποῦ ἔδο ΟἸιγβιΐδῃ οὔ ͵ἷ8 ρότδῦ οὗἉ ᾿ἰνίῃρ δὲ ἰπ (86 
᾿ἰσὰϊ οἵ εἷβ ᾿οτὰ 8 ἀρργοδοῖν, δηὰ {86 ἀμ! τεαιῖσα. 
ἄοῃ οὗὨ (86 ἀδΔγ οὗ ΟἸὨτὶβὶ.--΄αὖ 1, 

Υ. 8. [ΜΕΙΘΗΤΟΝ : Ηθ δϑθιηβ ποῦ ἴθ δβϑεγί 817 
ετεαὶ τοί οὗἉ ἰἴτηθ (ο ἰίεγνοπο, Ὀαΐ ΟὨΪΥ ἰθαῖ ἰπ (δαὶ 
ἔϊπιΘ χγοαῖ ἰμίηρβ ποτ ἄγει ἰο οοιηθ.--ῦ. [.]-- 
Ολετιν : ΟΠ γίβο αἷδὸ πασηβ ΠῚΒ αἰδοῖ] 68 ἴ0 ργεραγε 
(Βοιηβαῖγοβ ἴου βϑύθσγα οοηβίσία, ὙΒθη ἴΠὸ Ομυτοα 
ἰδ ἰοτῃ ἴῃ ρίθοοθ, Ἧ6 ἃγὸ ποῖ ἰὸ Ὀ6 Πίρμιεποὰ 88 ὈΥ͂ 
βοιῃο ως ἀποχροθοιοὰ, ΤῈ6 Ομυγοι πιυϑὲ ἤγδὶ (Α}} 
ἰἸηΐο μοιτίὰ τυΐπ, Ὀαΐοσθ ἰδ ἰ8 7 το βιδο ἰβιοὰ, 
Ηον υϑοῦιϊ 8 ἐμ18 ῬγΟρΡἤΘΟΥ ' Οπ6 τοΐρὶν Οὐδ ΕΓ 58 
Οὐκ :- Τΐβ σαπποῖ Βυγοὶν Ὅδ {ἰπ Ὀυϊάϊης οἵ Θοὰ ([ 
Ὀδΐης 80 πιδβί6() : οὔ. οἴδιθγβ ταὶ ΒΑΥ : Οἰιγὶδὲ οδῦν 
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μοὶ 30 τὶ νου 517 δΔοαπ θη ΗΪ8 νά (πὰ πὰ ἴῃ {118 
ἃ ὑτείοχι ῸΣ 41}} οογτρ 0 η8}..--Ἴ 6 ῬΓΘραγαιοη πὰ 
παΣΐ Πρ (1086 ἩΪΠῚ [Π6 ῬΓΟΠΙΪ86 ΟΥ̓ υἱοἰΟΥΥ.---ΕἸΞΚΟΣΕ : 
οὐ Δ]|ονγβ [6 6ΥἹ} ἴγθο οοῦτβο, δηὰ Β00ρ6 ἴῸΓ ΛιΣ μον 
ἀογεϊορθηῖ. ΤῈ 1088, Ὑ ϊοῖ 8 ρΊΟΓΥ (08 ΒΘΟΙῚΒ 
ἴοτ ἃ ἴ6 ἰο βυθοῦ, Ηθ δραΐῃ δ κ68 ροοὰ ὉΥ ἰυάρ- 
τῃρηΐϑ, Δη ἃ ΤηΘΔΏ 116 ΗΒ (χης οὗἨἉ ἁρΡαϊΐδηςο ὈΘΟΟΤΩ68 
βαϊ ται ἴ0 ΤΩΔΗΥ͂ Οὐ 6.8. 

Υγυ. 8, 4. ῬΙΒΡΒΙΟΗ : Τῆι Μδη οὗὨἩ Β'π ὙΠ τρδῖκο 
Αὐδπιβ βῃ ἢΐ8 ΥΘΥῪ τοϊϊρίοη, δηὰ Μ|}} κ]ου Ὗ βἱπ, 
ΤῊΐβ δὰ ΟὨΪΥ 6 8ὴ δροβίαία ΟἸ γί βίϊδη, ἃ σΟΠΒ.Π)- 
τοδί δι 448.---Βεγί, Βὲδ. : Ὑπ686 {πῆρ 8 αἰ τα γ8 [ὉΠΟῪ 
050 ὩῥφΡοῺ ἐδπὸ οἶμον: Αροβίβου ἴῃ ΟἿ ν βυ δ} γ, δηὰ 
Ὧῃ Δρσατα, τηδᾶ ἰἴτοΠπΟ οὗ ρσονογητηθηΐ ἴοῦ ἴδ6 Ῥυη- 
ἰδέας οὐὗὁἨ {16 ῥτγενίουβ 9ῸΠ}γ, σϊοἢ ἱπηροβαὰ {16 
τοῖο ὁπ ᾿ἰβοῖξ, 

Υ͂, δ. ΟΔΕΥΙ͂Ν: Ηον [Ὀτροι [Ὁ] ἃγὸ τηθῃ, τ ἤθη 
(δοῖγ οἴθυμδὶ βαϊναϊϊο 8 'ἴῃὰ αυοϑίίοῃ !;---Ποησο ἰδο 
προὰ οὗἩ ἐμοὶ Ὀοΐηρ ΟΥ̓ΟΡ ΔΩΘ τοιηϊηἀοὰ οὗὨἨ πῇἢδϊ ἢ88 
θεθιι δα] ---οὗἨ δῇ ονογ-ΐγοϑιι παϊοσίηρ οὗ ἔπδὺ συμ ἢ 
88 66 μ͵δπίοα.---ΟἸΒΎΒΟΕΤΟΜ σΟὨηθΘοίθ ὙΠ 1815 
ΤΟΙΒ ἃ ΥΘΤῪ ᾿ργοβϑῖτο Θσχογίδιοῃ ἴο ἴΠ6 σὶρ Πθατ- 
ἵης οὗ ἴπ6 ποτὰ. 

Υ, 6. Νοῦ οδὴ Ἡ]Οοη 685 ΘΟτὴ6 δὲ 18 οὔσῃ σ|}}, 
δαΐ ΟὨἹῪ αἱ 16 δοῦ {ἰπ|6 δεϑίσῃθα ἰὸ ἰὺ ὉῪΥ αοὰ, Τδ6 
ϑοῖτδηῦ 19 Ποὺ ΔΌΟΥΘ Ὠΐ8 πηαϑίον (πὸ χχίϊ, δ8). 

Υ, . Ηκύβνεκ: ΥΠ]ΟΚοάμοδθ 18 ἃ ΤΩΥΒΙΟΙΥ: 
1. Τι6 ογίσίῃ οὗὨ 6ΥἹ]] 8 ἃ τπηγβίοσυ, δῃὰ Ὠϊάθϑ ἴῃ ἰῃ6 
ἀκ: δὸ π|ι|ῖϊ 2. 118 σοῃηθοίοηϑ, 8πῶὼ ἴῃ ΤΙ 6ΔῊ8 
πἰ ον ἴς ΟΕὨΙΡΙΟΥ͂Β; 8. 118 ρΡΓΟΡΤΟΒΒ; ἀπά 4. ἰ(8 ἴδῃ- 
ἀδηογ αὶ Ῥγοβοηῦ ἐῃ6 ΤΥΒΊΟΥΥ ΟΥὮ ἰΔΥΥΪΟΒΒΏΘΒΒ 18 
ΞΕ ὐτῃ σ᾽ ΓΔΟΓΟ ΒΙΓΟΒΡΊΥ [ΒΔη ΤΌΓΠΠΟΣΪΥ. 

Υ. 8. Κοοβ: Απθο γίβι, ἰμάσοι, 8 δουιΐηρ, Ὀαΐ 
Ογῖβο δἷδο οοσὴοϑ ὈδμΪπὰ Ὠἷπ. Ἐδογοΐογο ἰοῦ μῸ 
ἸΏ8 08 Ποαγὶ [41] τα, ἮδΟ 18 σοῃοογηρά ἴον {Π6 ὨΟΠΟΥ 
οἵ Ἀγ δι 8 σλι86.--- Βεγὶ, Βιἰδ.: Τη6 βίγοηρ ὁὴ6 οδῃ 
Ὀὰ ορροβϑα ΟὨΪΥ ὈΥ Οὴ6 Βίγουρον ἰδαῃ ἢ6.--ΟἌΕ ΙΝ : 
Οοὰ οχμογτῖ9 Ηἰΐβ ρϑορίβ ἴο ραίίθησα, Ὀθοᾶυβο ἰΐ 18 
ΟἿΪΥ ἔον ἃ 11{|16 ψὮ}16 ἐμαὶ Ηδ δἱ!οίβ Ηἰβ ΟΠυτοἢ.--- 
Βενῖ, Βιδ. : ϑαρροδβίηρ παῖς Απεο δ τῖβὲ δὰ 41} [8 
δ ποτου ἐδ ποτα Ὀσουρὰὶ υηάον (πυρά υ64)," τ μδὶ ποι ὰ 
ἵξ ἀνα! υ8, ἰἴ τὸ αν δῇ δηοτὶδὲ ἴῃ ΟΣ οὕσῃ θοὰγ 

Υ͂. 9. ῬΙΕΡΒΙΓΗ : Τ6 σοΐθ Ὀεΐης οὗ Απιοισὶβὲ 
ΘΟΠ165 ἔγοσῃ []βοῃοοα ; [Δ]βο;ῃοοὰ ͵8 8}} {παὶ 6 ἀο68 ; 
δπὰ ἀραΐη (Π6 ΟὈ]οοί οὗἩ [86 ὙΠ0]6 18 {Πα ννΐβα ἴο ῥτο- 
τοῖο (δ βϑοῃοοά. 

Υ. 10. ῬΙΈΡΕΙσΗ :  ΠοΟνΟΡ ἀ068 ποί, ᾿ἴκα Ῥααϊ, 
δεεῖς ἴον (γυυϊῃ αρονο 4}1} ἐμίηρα, ὈὰΣ 18 θοηΐ ου ροϊὰ 
δπ ΒΟπΟΣῦ αηὰ (6 [τοπάϑηΐρ οὗὨ ἴΠπ6 ποῦ], μ88 σοπηθ 
Ὀρᾶον (6 ῬΟΤΟΣ οὗ ἰῃ6 ἀονὶϊ, δὰ δοῦνοϑ Απι οἰ τὐδί 
ἰο ̓ 8. οὔτ δία ἶγ δἀνδηοΐπρ ἀπ υἱέον ταΐη.---Τὴο 
τα ᾿ιθ6 1 οσοΐίοβ ἴον ἴοῦ τ10ὴ6 ἰσυίῃ, Ὀπὺ ἀο68 ποῖ 
ἴοττα ἰὶ,---ΘΥ ΔΉΚΗΙΝ : ΟἿ πὲ τὸ μδὰ ὑυὺ ἃ ρτϑαίου 
ΒοπῸς οὐ δ Απιο τ ϑβη δροπιϊηδίϊοηβ, ργαγοὰ 
ἸΩΘΘ ΤΈΓΥΘΠΟΥ [ὉΓ (16 ροοῦ, τηΐϊδί θὰ ρθΌρ]6, δηὰ 
τολὴβ π86 οὗ ἐπ6 ἐγ ἴ0Σ Οὐγβοῖνοδ ἰἢ ἃ τοοτο ἰῃδη]ς- 
ἢ] δηὰ ἀδτουΐ δρίσίε ἃ 

Υ͂. 11. ΒΙΌΟΟΚΜΕΥΚΕ: ΑΙ] αὐτὶ ρὐδουδηῆθθα 18. ἃ 
ἴδ: ἴπ Ῥγοσαϊβίηρ σῶδῃ βαϊβίβοίίοι, ἰδ 1165.--- 1 Ε- 

Φ [ηίεγρεδταολί (δεείερ᾽-- [ἢ 6 ἥοστλον ποσὰ θεοί κα Βοδσοθ- 
ἵγ βὃὺν πεοὰ πῃ ἐμιέα βοιιδο.--. 1...) 5 
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ὉΒΙΟΗ : Το }ι5ὲ αἀοἄα συ]68 αἶ8οὸ ἰπ τΠΐ8, ἰῃαῦ δοη. 
ἰθῃρὺ ἴον Ηΐβ ρυγθ, βανΐηρ' γα] πνυϑὺ 06. Ῥαηἰεποὰ 
(δ08 (Υ εἰ οὗ ̓ η [λἰβοῃοοαλ.---ΕΙΈΘΚΕ : ΟοαΒ ποτὰ 
Δηἃ οὐῦ οὐ Θοηβοίθησο βυ β]οἰ ΠΟΥ δβϑυγο 8, {{Ππ8ι 
αοἀ [ια8 Π0 δῇδαγθ ἰὴ ᾿δδῖ ἰβ δΥ]]}: δηὰ γοὶ Ηδ δῦ 
ΘΙΏΡΙΟΥ͂ 116 ΔΡΘΏΟΥ͂ ΟΥ̓ ΟΥ]] Ξρ ΓΙ 18 ἀπὰ ΟΥ]] ΤΟ [ῸΥ 
1Π6 δἰταϊημηθοηῦ οὗ ΗΒ ῬΌΓΡΟΒΘΒ.---[ΤῊ6 τοϑὰθν 18. τὸ- 
[οττοὰ ἴο ἔνο δάτηγβὉ]6 Δ ΒΟΟΌΓΕΘΒ ΟΥ̓ ἥοῦτῃ οὨ {ἰιΐΡ 
ΨΟΙΒΟ : “" ΠΙ-αἰβροβοὰ αἡοοίίοπδ, ὈΟΪΠπ ὩαίιιγΆ}]} Υ δὰ 
ῬΘΏΔΙΪγ ἴΠ6 οδυ56 οὗἨ ἀδιίζῃ 688 δῃ!ὰ θιτοῦ ἴῃ (86 2εαρ- 
πιεπί.""---ἶ. 1..} 

Υ, 12.--᾿Ασὐο8 : Τὸ ἀουδέ, ἄδην, βίασι οὐ)θοϊοηβ, 
δηὰ Ὀ6 ᾿ηαἰ δγοηΐ ἴο 4}} (Π6 αγίΐο]οβ8 οὐ 186 ΟἸ τι βιίμη 
δι, δυο ἷβ {π6 τεϊψῃΐηρ (αδῃΐοη : Ὀυδ Πογθδῖο 
ῬΘορὶθ ΜΠ} Ὀοϊῖονθ 1168.-- ΤΟ ΚΜΈΥ ΚΕ : ΤῸ ἰονο βίῃ, 
δηὰ οοποοοῦ ῸὉΓ ΟΠ Θ᾽ἾΒ Β6 ἢ ἃ τἱρῃ θοῦβηθαβ ἐμαὶ 18 
πούς Ὀὰϊ ἀεὶ ρ  θουδηθ88 πο ταβηῃρα, {118 18. ἴῸ 
ὈΪοοῖ ὑρ {6 ΜΑΥ͂ οὗ ἰγυ}.- -ΤῊΣ Βαμε: ΠΘΓΟνΟΣ 
[86 ἰγαϊ τϑδοῖθϑ, ἰῦ οἰθοίϑ ἃ βοραγαϊΐςοη : ̓υαρστηοηύ 
ἷ8 βαραγδίΐοῃ, κρίσις.---ΟΑἸ ΤΙΝ : ἮΝ θη [6 Β8Υ8 αἰΐ, 
88 ᾿πεἰπηαῖ68 ὑπαὺ σοπίομηρὶ ἴος αοα Μ|}} ποὶ Ὅ6 6χ- 
οὐυβ6α ὈΥ ἴΠ6 στοαὶ τηυϊϊζυάο οὗὨ ἴ086 0 τοΐιβο ἴο 
ΟὈΘΥ͂ ἴΠ|6 ροβροί. Οοὰ ἴ8 186 δυάρα οΥ 8}} 186 ποτὰ, 
ΔΠα σΔῃ ᾿18ὲ 48 Ὑ6}} ᾿8]οῦ Ῥυπηἰδμτη θη οα ἃ Πυπαγοὰ 
τουβδηά, 88 Οἢ ὁη6 ἰηαϊνίαυα]. 

γν. 1-12. ΗΕύΒνεκ : ὙΠαΐ ῥγδοίϊοαὶ να] Ὧδ88 
{π18 ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ Ῥδυὶ [ὉΣ 8 ὃ 

1. 1 αἴογαβ υ8 ἱτηροτγίδην ἰηδιττιοιΐοιι οἡ {116 πᾶ- 
ἴαγα οὗ {πΠ6 Βυπηδη Ἰιοατῖ, δηὰ αἶ8ὸ οἡ ἴδ. παίυτο οἵ 
ΟΠ τ βεϊδηϊγ. ΟἿΣ τὰσθ 8 ἴῃ ἃ βίαι οὐ οογγιρίίοη, 
ὙΠ Οἢ τασϑὺ δἰ} }} Ἰηογα δὰ τόσο ἀθνοΐορ ἐϊβοὶ  : {11|8 
τηυδϑὲ Η1} υ8 ὙΠῸ Βῆδπιο δηὰ δυταϊ]αϊϊοη. Βαΐ ΟΠ σὶβ- 
(ἰδ η γ, ὈΘόδαϑο ἐὺ οσοηῃίδίη8 [Π6 δἰγοηραβδὺ δηιἀοῖα ἰὸ 
{6 οΥἿ], ἴον [Παὺ ὙΟΓΥ͂ ΤΟΔΒΟῚ ΒΒ ἊρΡ 00:6. ΟΥ̓] βρί τῖϊ, 
δΔηὰ δχοίίοβ ἰδ ἰο ἰἰ8 τηοϑβῦ δἰγοηιουθ οβογίβ : {ἢ 686, 
βονατσον, [886 Τοτὰ Ηΐμ)8617 Ὑἢ}} υτίηρ ἴο παυρῆϊ, 
Νὸ τοϊισίοῃ Π85 50 Ὀπιηδεοα δὰ οοτηραίοα ἐπα ον]], 
85 6 ΟἸτδίΐδη. 

2, ΤῊΪΒ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ΑΓΒ Ὁ8 δραϊπδὺ ᾿ηἀἸ ΠΈΓΘΠοα ἰὸ 
{π6 δον] οϑί, πα ὈσρΙηηΐηρβ οὗὨἨ οὐ, δῃὰ ἴο ἰδὸ 
τλοίΐοΒ οὗὁἨ υῃρε]ϊοῖ, 6 ἃγὸ ἰο σοραγὰ {ποθ 85 
ΔΡΡτγοχί ηδίΐοσιβ ἰὸ {Ππαὺ {πη οὐἁ οχίγοῃ ἀθρθῃ ΓΘ ΟΥ. 
Ἧ᾽ 6 ἃγὸ ἴὸ ψαϊοἢ πὰ Ὅὰ ὁπ οὖν συδτὰ πραϊηδὺ {ΠΠ 612, 
ΟΥ̓́ΘΏ ἀραϊηδὺ (6 ᾿δαϑὺ δβϑοηὺ ἰ0ὸ ῥγίϊηςΐ ρ]68 ἐβαὶ ἀἷθ- 
ῬΑΓΑΡῸ ΟἸ βεϊ δ γ. 

8. 50 του οἢ [Π6 Το ΓῈ 18 ἰξ οὺν ἀμπὶν ἴο Ποϊὰ Βστοῖν 
Δηα ἱτωη Οὐ ΔΌ]Υ ὈΥ͂ ὑἔγὰθ ΟἸ τ  βιϊδηϊεΣ, τ ἢ ἢ οδη ]Ομ 6 
ῬΓΟΒΟΣΥΘ 08 ἴγοιῃ ἰμαὺ δραειταίΐοη. Τῃ8 τπᾶῃ, ἴῃ 
το 8 ἴπΠ6 Ξρὶ εἶν οὐὁἨ ΟὨγίβῖ, οαπηοῦ 6 Παττιθὰ ὉΥ 
16 δρὶγῖν οὗ Απεο γδι. Υ͵6 βῃουϊὰ αἷδο Ὀ6 Ἄοῃ- 
οογμθα ἴον οὐὐῦ ἀδβοδηἀδηΐβ, ἰοὸ τηδϊηἰαίη {6 ἴγυο 
ἔα! ἢ δπιοηρ [ΒΘ τὰ. 

4, ΤῊΪ8 ὈΓΤΟΡΠΘΟΥ͂, ΤΩΟΡΘΟΥ͂ΟΡ, ΤΩΔΥ͂ ΘΟΏΒΟΪΟ 08, 88 
6 Ἰοοὶς οἡ {110 δρῃβ, [06 Ὀγοϊυθβ, οὐ ΒμΑ ΠΥ 186 
δου] ἱγτυριίοῃ, οὗ, ἴΠ6 ΑἸΕΟμ εἰ βίδη ροτοὰ, ἀοὰ 
Ἰομῷ δρῷῸ ΓΟΓΟΒΑῊ ἴΐ, ἀπῃουποοα ἰδ, Ῥογιοὰ ἰἐ : 1Ἐ 
οδηπού, ᾿Ππογοΐοσο, ἀθβίγου Ηΐβ ποῦῖς, Ὀὰϊ τηυδβὲ ταῖν 
ΒΕΡΥ͂Θ [0 (86 ΙΏΟΤῈ οογίδἷπ απ ΒΡΟΟαΥ σοπδυμηιτηδίΐοῃ 
οἵ 86 κἰηράοιῃ οὗἨ Ομ γίδι, Ομ γῖδο ΜΠ] ρμτγοίθος Ηΐε 
ΟὟ, ΜΜῚ}} οοτηΐοτὺ ᾿ἱμότὰ ἀπ ᾶὰϑν νυἱοϊθποο, Βοσῦσα ἔθ θτὰ 
αὐἴαϊηδὺ ΓἸβοῃοοά, δη ἃ ΘΠ Δ} αομίονο {ποῖὶγ ΘΟ ρ]οῖθ 
τοἀοχηρίίοῃ. 
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2, 6ση. Π| 13--17. 

Ἑχμιοχίαίιίοτνι, ὀλό τα ουέ οὗ ἐπ Ἰοτοχοῖπε ἱπϑιγισέίοη : ΟἾ τἰδιείασια, ποτα Θοὰ 588 δαυϑὰ ἔγοτῃ ἐδ Ἀπ λυ φλη γαίῃ 
ΔΙῸ βἰδιὰ ΤΏΟΣΘ Θποουσακοὰ 0 

18 

ἴ᾿δὶ, δῃὰ ἴ0Σ ἐβόσὰ ἰλ 9 Τίν:ηθ ΧΌΔΓ ΔΗ δηΐρ ἱ8 Ὀοδοῦρς. 

Βυΐ “͵ δῖα Ῥουπᾶ ἴο οἷν [ΌΔΠΚΒ αἰνγαγβ ἴἰο Ααοα [αἀτοεκ οτάαεσ: ἰὼ αοῖ 
ΔΙ ΤΑΥΒ] ἴοτ γοῦ, Ὀγοίβτθῃ Ῥοϊογοαᾶ οὗ {86 Τ,οτα, Ὀοοδαβο οα δίῃ τοι [ἢ0 
Βασι ππηρ ομοβθῃ γοῦ [Θοα οἴο86 γοῦ ἔγοπι [ῃ6 Ὀορὶπηηρ]}᾽ ἴο βαϊναϊΐου {πγουρὶ 

14 [[} βδπουϊβοδίίου οὗ ἴπΠ6 ὥρι᾽τῖῦ απὰ Ὀ6]16 7 [{{Ἀ11}] οὗἨ [πΠ6 συ : Ὑ Βογοαηῖο Ηθ 
οΔ] 16 γοα" ὉΥ οὔτγ 

156 Ομ γιβί. ὙΠΟγΘοσΘ 
ΟΒΡΟΙ, ἴο 106 ΟὈϊΑϊπὶηρ οἱ ἴΠ6 οἷο 

ἴδο 186η]," Ὀτγοίθγοη, βίδηα ἴδϑί, δὴ 
οὗ οὔν Ιιοσα {6588 
Πο]ἃ τ.6 ἰτϑαϊ]οῃ8 

ΝΟΥ οὖν [οτὰ 4659 ΟἸἾτ 4. 
[᾿Ἰβυγ οἴ 08] ᾽ ψ ΒΙΟᾺ ἶξ δυο Ὀθοη ἱδυρηῦ [πο γ ἰδυρί, ἐδιδάχϑητε], το ϑῦθοῦ ὉΥ͂ 

16 ψοτγᾶ, ΟΥ Οἵ ΘρΙε]6 ὈΥ ΟἿΡ ψογα οὗ 6}138116]." 
ΗϊπΊ86 1, δηὰ αοᾶ, Ἔνθ οὺῦ Εδίμον [Βα0 τὴ8 
δια οἂὖν αοα δηα Εδίμογ], το μα ον 

6 ΗΪπηβο] ἢ, οὖν 1, οτᾷ “6808 ΟΠ γίβὶ 
8, δΔηἀ Πδῖμ σίνοη [πὴ0 Ἰογοα 08, 

δηά ρᾶνο, ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς, καὶ δούς] μϑ ονοΙ]δϑίϊηρ ΘΟΠΒοϊαύϊοη δπα σοοᾶ [0 
17 τῃτουρ [ἰπ| ἐνὶ ρστδοθ, Οομπογὺ γοῦγ μοαγίβ, δηα βίβ Ὁ} 18} γοῦν [6Β1 Δ] 18} ψοι]"" 1ῃ 

ΘΥΟΙΥ ρΡοοά ψοτγὰ δηᾶ σοιῖῖ [ππουκ δηᾶ πογα]."" 

1, 13.--ἰΒπ.} Α.: ὑπὸ τοῦ κυρίον.--. 1,.] 
ἘἘΨΥ, 13.--.εἴλατο---580 ΠΟΔΡΙΡ 81} ἐμα οὐ εἶολ] οὐϊΐοτβ (ἢ 

εἵλετο-- ὑμᾶς ὁ θεὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς.---Φ. 1.)] ὙὯ7ὔῥ]ςῪα χτοΐαϊῃ [80 266. 
νοι δἰδὸ ὉΣ (6 Βίη. Ὑ8Πὸ τοδαΐῃρ ἀπαρχήν, Β. Β 

εἰἰϊοπ.--ἰϑιη.} ἢ).1 ; εἷλ. 
γ. 1, Δῃὰ 866 ἴΠ6 Θχρουίζίοῃ, --. 1,.} 

(ἢ ἐπο πουίινο οὗ πο οὐ͵οςξ. ἢευΐξίοπ 
ἐπβίδποοθ, ἀοοα Ε;. Υ, χοχιᾶον πίστι, δε) 27," --Ὁ.1.} 

ΤΩΔῺΥ οὐδοῦ δυϊδογι θα, [8 τοϊαϊ πο αἱδὸ ὉΥῪ Β[π. ; ἰἐδοίαπι Ἰοὰ 
εἰς ὃ καὶ ἐκ.---. 1,..} 

1 ΤΏοδ5. Υ. 6. Οὐνεοδὶ Νοῖο 9.--ὖὕὖ. 1. 

774: 

Ἑδεποῦι, 8 
διιοιηρέ δὶ δ᾽]ον λεῖοσ ; 866 ἐπθ 6 

. 18. --ἰἐν ; οοτνρ. 1 Τμοδα. 
4γΥ. 1: τ πίστει 

ουξ οὗ ἵνο οἱ ἴἢσοϑθ δυαπάγοα οὐδ 
δΥ, 14.- 8ὸ σοι θοίέου γοαυΐγθο ὑμᾶς, ἩὨΐοΝ, Ὀαβία θα 

ἐμ Α. Π. Ὁ.} ἰο 1128 ΤΟΔΟΙΙ ΜΕΕ {Προ ταδπῃ..--Κ'π. Ἐ', Ο. : 
5.Ψ, 15.--ἰᾳἄρα οὖν. 
ἮΨ, 16.--[- παραδόσεις ; ὨΒΘΟΐ : ὕεδενί ες ἡ 

Ῥοτίεα, ἃ8 1:6 ἘΠρΡΊ Μη ἰοχὶοοστάρῃος 

ΟΥ̓ ὃν γίνίθι ὑοβι  ΠΊΟΩΥ ; ΟΥ ΘΥ̓ΘΤ ΔΣΙΥ͂ ἱπιΞί σα 
{πο πὸ δυὰ ἰδ αϑοὰ ἐπ. .. 3 ΤΠ699, ἰΐ. 15.᾽ "᾽ -. 1,..} 

ἡμᾶς. 

Ἢ πρεπ. 
ἸΏ ΕΠΥ Οχρ᾿ δὲν ἢ, “' Δηγ Ὡς ἀοἰἑ νογϑὰ οσα 

ΨῬΙῸΡΟΣΙΥ ἱπιρὶΐα5, “ δηγ 5 απ θὰ ἀοἾἢ ἔτυϊῃ ΤΟΣΊΠΟΣ 8665, 1 ΤΠ ΔΊΘΥΟΙ ἨΔΥ ἰΐ 

μηδ Ὁποῖαὶ δι μοσὶ ἐν, ἱποϊαάϊτρ 81η.), ἱποί πὰ οὗ ἴδ Κρε. 
ἀπ᾿ ἀρχὴ Α. Ὁ. Εὶ ρχῆς, τ οἢ, ὈΘεΙὰθ 5 ἘΞ.Τ,. αηὰ ταοεῖ οἵ 80 

9 ὯΜ' »γνιντίίας [1ΔοΣ τ }}}, 15 Δ (ὉΠ ΠΘΟΡΕΒΔΙΥ) 

Σ ἼΒ60 Ε΄. Τ᾿, ΜΙασὶς χὶ. 32; Αοἱβῖι, 16, ΝΟΥ Βοτο οἷκθ, 

Ἡευϊείον : ὀὐλένχαν ἐμόν : 7}ὸ ποτὰ ἐγσαίϊοη πἰῖι 5 ἰπ- 
δΟΣι δ5ὸ ἴὸ :᾽" ἩΒΟΙΘΑΒ παρά 

ὕεος παππ ἐεα, ὙΉσεμεΐ ἢν στ 
οἰΐοι οομινογοὰ ἴο οἴδοσβ, οἱΐμοῦ ΟΥ̓ Τυχὰ ΟΣ ὉΥ τίη α.᾽) [ΙΠ [}}15 [δὶ Δοῦορ» 

ΔΙΨ, 15.--ἰ.διὰ λόγον εἴτε δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν -Ξ ὑν τοογὰ ον ἐδιἴ6 9, τᾷ. ἙΕΠ|Ἰοοίε (Ασὰ. Βέυϊο Ὁπιΐοι) : ὃν τοογὰ οὗ 
ὑν οἱ» Ὁ Με δὰ λόγο Βαυΐ [πο ἡμῶν Ὀοίοτβπ ὑὸ ΟΕ ᾿ἰραβοῖιε ὁ ἃ ( 5 

9 ., 16. 
ΒΏΣΩΘ 85 ἰὴ 1 
ΒΟΟΙ8 ἴο Θομηθοὶ θεός 85 δοῖ ΟΣ 

αὐτὸς δὲ ὁ κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοὺς Χριστὸς καὶ ὃ θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν. ΤῊΘ στατιητασί σα] οοπείτασοη ἰδ ἐπ 
685. 11. 11, ΤΏΠΘΓΟ δοο Οείτἶοαὶ Νοῖθ 8, απὰ Εχοροξίοι! Νοῖοα 9, 10.--. 1} ὙὯῶὃο τοδάϊηῃνς καὶ θεός πἰίθουΐ ὁ 

οοἷο ἴος ΟὨσίδι τὶ 1Π 9 ρῬγοτίουμ κύριος ; πὲ ἰμ0 τηοδὲ ἱπιρογέδεξ δου πογῖοδ ἰμο1 
οτὶί ἴπο ασίλοϊο Ὀοΐοσθ θεός (Β. ΠὨ..}) τοδα 200 [( δ΄ το σαγὰβ ὁ πατήρ ἰῃμϑἰοπὰ οὗ καὶ πατήρ, 8Βο [δαὺ οτϑῃ ἐμὶθ τοοΐπρ βἰναβ 80 
ἀἰβοτοιξ δοῦδο ἔγοτῃ (Π6 Ζέεοερία. [Ἰλλοτλά πη τοδὰβ ἔι,. 115 : ὁ χριστὸς καὶ (ὁ) θεὺς ὁ πατήρ; ϑιπ.1 ἐδ : Ἴησ. Χρ. καὶ ὁ 
θεὸς ὁ πατήρ ἡμῶν ; διιὰ ἃ. ΟΟΥΤΘΟΓΟΣ ΘΕ: 0615 {86 ΘΕ Ρ ὁ.--. 1.,.} ὉΠᾺΣ 

ΔΟΨ͵ 11.-- ΟκΥᾳῃΕἢϑ το ]οσίϊν οὔ ἐμ6 οἹάοσὲ οικὰὰ. [ἱποϊαάΐηρ Κἰπ.} γοσξίουβϑ στιὰ Ἐδέμογα [απὰ τπιοάστηι οὐἑεἰ 58] σπιὶὲ ὑμᾶς 
ΔΙΤΟΣ στηρίξαι, Βο (πὲ ἴο {πΐ8 τοῦῦ τὰς καὶ 
ποῦ ἘΠ 6 ἀροῃΐη ἰπ ἔργον ἀπ λόγος.--ΕῸΣ ὑ 

ας ΔΙ60 ὈΘΙΟΤ 58 86 οὐ᾽θοῦ [10 ποῖ ΑἸήογὰ ῥσοροσὶν οὐἱοοία ἐμαῦ 1668 δ 
ν τὰς καρδίας, βἰη., ἃ8 Α.» ίας ὑ τὰς καρδίας ὑμῶν.--ὖ. 

1 ΥΨ, 17.- -͵Ἐ ὸ Ῥτοροπάθγαμοο οὗ δυϊδοτί 105. (4180 ΒΜ π.) ἰφ ἰπ νος οὗ ἔπθ Ογάοσ, ἔργῳ καὶ λόγῳ [απὰ 50 πρλσὶν 81} [89 
οεἰ εἰς] οἀϊίοσ), ἰ οὗ Ἐδι6 ΓΟΎΟΓΒΘ ΟΣὰδν οὗ [80 

ἘΧΕΘΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

1. ὑνϑρ 18, 14.) Βυϊ το τὸ Ῥοπμᾶ, ἂς.---Ῥδῦ! 
σοποϊυάοα ἴπ6 βοοοῃ οὐ ἴπ6 οοτηΐηρς οὗ Αι οὨγίβὶ 
αἱ ἘΠΔη Κδρίνης ἔον ἴμ6 οἰδοϊίίΐοη ἀπά δαὶ ναί οὗ 
[06 τοδάθτα; ὙΠῸ 8 οχῃογίδιίοη ἴὸ βίθαα βιβῖῃ 688 ; 
δι ΠΠΑΙῪ τ 8 ὈΓΑΥΘΡ ἴον (Ποἷν βιδὈ ἢ γ. ΑἸἾἿΟΡ 
τ βουΐουβ δῃηὰ δρὶἰαἰΐηρ ἰορὶς, οὗἩ ποϊοῖ ἢ Δα ὈΘΘῊ 
Βροακίηρ, ἢ6 ἰ8 [ῃ6 τηογο ἱποϊϊ πο ἴο υἱΐον ἃ ποτγὰ οὗ 
{πα κερί νίηρ, οχμογίαίίου, δηὰ οοτηΐοτῖ, ΑἸγοδαυ 
ἹΠΕΟΡΗΥΓΛΟΥ ΤΟΙΏΔΙΚΒ: Ηθ ὨΟΥῪ δΒο 6 }8 [5 δά Γοβ8, 
αἴος ῃ6 ποιὰϑ οὗἠἨ ὑθγσοσ, ἘῸΓ ουθὴ ἐποῦρ 86 
Ῥτγοβρϑοὶ οὗ [6 ἤηδὶ οοῃῆίοίϑ νὰ οὗ ἰιϑ6! Υ ἃ σῃδίῖον 
οὗ οοπδβοϊαιίοη ἴον ἔγὰθ Ὀοϊΐονοῦθ, γοῦ [πΠ6 σύανο α068- 
ὕοῃ 81}}} ργοδοηϊθα ἰἰβοὶ ἢ: ΗΝ 8}}8}} στὸ δηάυγο 
ἸΨὲ αγὸ δουπά ἰο σῖυο ἐλαπῖα, ἮΘ 8878, Δηἀ 80 γονογὶβ 
ο οἢ. ', 8. Τθογο ΒΘ ρᾶνο ὑΠπδη 8 ον (Ποἷἱν βίοδα  βϑὶ 
ἔα ἢ διηϊὰ Ῥογβοουϊΐοηθ ἴτοια εοὐἰέλοιί, ΝΟΥ ἰδ 
ἐΒδηκδρίνίης ἰβ 8.}}} ἔασον. οη]αγροά, ἰἢ6 ρστουπά 
Ὀοΐηρ Βαϊναϊίοη ᾿ἰκονγίβο ἰῃ υἱον οὗὨ [Π6 Δ οἰ 0η8 οὗ 
[86 Ἰαδβὺ ἴἴπι6; δῃὰ δὸ ρῖνβ (ΠΏ Κ8, ποὺ ἢ βίδα ἰηρ 

ἐπα Βα μα ἴο τηαῖζο τηθηξΐοη οὗ 11:6 δροβίβξυ το λίπ 
ΘΟ γϊβιθπάομῃ (ν. 8). 70, 6 τυ, παιροὶν Ῥαυὶ, 
ΘΙ νδηυβ, απὰ Τοῦ [9}ουγεττ, σοκυβεαπκ, ΤΥ ἘΒ: 
51ΕΕ δηὰά ΥΊΠΚΙΝΒΟΝ : Ῥδαϊ δ᾽ ὁη6] ; τωοϑὲ ΒΑΥ͂ : ἰὰ 
ορροβί(ΐοη ἴἰο [86 ρου θη ΐηρ, ν. 10, νγῆο [1] Δ'ΝᾺ7 [0 
Απιϊοιγῖϑι, Βυῖ (18 δι μοϑ8 ἀο6 8. ποῖ οοηια ουΐ 
τἰχιὶ ἃ βυϊϊαϊα οοπέγαβι ἴὸ 186 ρον βϑιἴησ πουϊὰ 06 
(π6 Τμοββδϊ οηΐδηβ, ποῖ 86 Ῥγεδοθοτ οὐὗἁ ἴ86 μοβρεὶ, 
.ΤΗΚΟΡΗΥΓΑΟΥ Ῥόγοοίγοβ ἰμΐ8, δηἃ ΓΠΘΓΘΙΌΓΟ ΓΟΠΔΕΒ: 
Ὁ ΤΓ το6 αἶνο {ΠΔ} 8 [ὉΣ γοῦ, ΠΟῪ τη ἢ ἸΏΟΓΟ 8ΓῈ ψ 
Ὀουπὰ ἴο ἀ0 801" [6 8 Ὀετίον, (Βογοῖογο, ἐῸ ἀπάεγ- 
διδηὰ [Π6 τηδῖίαν πὶ ΗΌΣΥΧΑΝΝ, 8 : Ονενῦ δσδιηξῖ 
186 Απιἰομ γί βιΐαῃ ἀθοοριίοι πηΐοι αοα "}]}} βεμὰ (δυὰ 
νι ΐοῖι, 88 Δ δοιίτο ΤΑΥΒΙΟΣΥ οὗὨ ἱπίαυ γ, 1185 αἰγθδα 
θαραη), το, ἴΠ6 ργθδοθοῦϑ οὗἩἨ [86 φοβρεῖ, ρῖνο (πη κ8 
ἴον πιὰ ΗΘ 8 ποῦν πσογκίηρ ὈΥ 8, 0 βαύο γοιι! ἔγοπι 
[86 οοπιΐης ἡυάρτηρηϊ, ἀπά πὸ ἴη6 ποτα ρῖνο [πη Ε8, 
ὙΠΟ ΜΘ 566 ΠΟῊ (6 ὝΔΥ οὗ {18 ἰυάφτηοηὶ Κ 
ΔΙΓοδΥ ργθραγίηρ.-- -Βχοῖπ γΘῺ Ῥοϊονοὰ οὗ ἴδ9 
Τιοχὰ͵ (}15 8 ἷθ δηοιογωτυυηά ; ογα 8 818. οοπν 
[οτος ἀϑϑύγαμοο: 77086 σγίουομξ δίπηογ8 οαπποί 
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δυτγί νου. Ιὰ 1 Τλοβα, 1. 4 τῃ6 πορὰ 8 ὑπὸ ϑεοῦ, 
ὙΠ|ῸΣ ἰ8. σίου ΘΓ ΟἿἿΥ ὉΥ ἢ)... Τρ. ; Βἴπ, δηὰ Α., 
τοῦ κυρίου ; ταοϑβῖ, κυρίου πιιμουΐ [6 ἀγίίοἶθ : πὶ ἢ 
ἰδ Ββεσὸ ἀϊβεϊηρσυϊδηεὰ ἴτοτῃ ϑεός Ὀδίογο δπὰ αἴζογ, δπὰ 
γεὶ οὴ6 πιῖὴ ἰπ6 ΒΔΙΠΟΡ : ΟἸγὶβί ἢ ἴῃ ορροϑιτἴοη ἴοὸ 
Απεο γε, ἴο πθομ (Π6 ΟΙὮΟΓΒ 1[8}} αὐτὰ. [Ιἡ ἰῃ6 
ἰοστηοῦ ρἷδος Ῥϑυὶ ζαῦθ {Π8 8 [ῸΓ ἱποῖνῦ ἐκλογή, ὮΘΣΘ 
ἷπ [26 8816 86η86 : ὅτι εἵλατο ὑμᾶς (1,15 ΑἸοχδηατίδῃ 
ἴοπῃ, ἰηδίοδα οἵ ἴθ Ζζες. εἵλετο 18 χζίνοη ὈΥ ὨΘΑΥΪΥ 
4}} [186 υποἷα}5). ἘΠΛῚῚ γοῦ, το 18 ΠΟῪ τοογα ΓΌΠγ 
ἐχρ αἰποὰ : ἰὸ νῖϊ, ἔμαῖ " οὦ οἤοβθ ψοῦ. ἘΕἾ86- 
πθοτο δ] β88γ5 ἐκλέγεσϑαι, (ο 86) ἐοΐ 7ῸΥ οπε᾿ 8 δεῖ; 
ΟὨΪ ΠΟΤ, αἱρεῖσϑαι, ἰο εἦοοδβο, ἰῃαὶ 18, [ὉΓ Βοτῃθι ἱην, 
δετὰ εἰς σωτηρίαν ; ἴῃ ἴ86 ϑερίυδρίπο (6 πογὰ 18 ποῖ 
οἵ γα Οσούῦττοποο ; [ὋΣ ὀσχορίο, Πουΐ, χχυ], 18, οἵ 
τὰς οἰοοπίηρ οὗ ἰπ6 ρΡϑορίο οὗ αοὰ, Ϊπβίοδα οὗὨ ἀπ’ 
ἀρχῆς, ἨΟΥ͂ΜΑΝΝ 8150 ῥγοΐογθ ἰἢθ τγοδάϊηρ ἀπαρχήν, 
ψθϊοῖ σδηηοΐ δ6 υηάογβίοοα 48 'η ἤοιη, χνΐ. ὅ δηὰ 
1 Οοε. χνὶ. 1ὅ6. ΤΌΧΝΕΜΑΝΝ ΟΌΒΟΓΤΟΒ ἰμαὶ {Π6 ΤΉΘ5- 
βαἰοηϊδῃβ οουἱὰ ποῖ Ὀ6 80 οδἱϊοά, βίποθ ὑπο Ὺ ποτΘ 
ΠΟΙ ΠΟΥ σΌΠΟΓΩΪΙΙΥ, ΠῸΓ Θσοῃ ἰη Μαςοαοηΐα ΤΟΙ ΟἾγ, [ἢ 6 
Βγξὶ (δαὶ Ὀεϊενοὰ, ΤὨΪΒ τοδαϊηρ 18 ὁπη6 οὗ {Π|6 ὁ0ῃ- 
δἰἀοται 5 ὉΥ ἩΠιοΒ Οκοτιῦϑ που]ὰ βϑυρρογὶ ἷϑ 
δίγδησο ΠΥρΟΙ μοβῖβ, ἐμαὶ [Π6 ἘΡ᾿δι]6 ττδϑ δά ἀ"οβϑοι ἴὸ 
Ομ τϑείδηβ ὕγοσα ΔΦυᾶοα, ἨΌΣΜΑΝΝ, δοοογάϊης [6 
τοίογθησο ἴο θαυ ον οὐ Ἰδίοϑῦ σοηγοιβίοῃ, δη 8 ἤσγο 
δ ΌΡΙΥ [6 ἰάοδ οὗ ϑ βγβιίγυδι8 σοπβοογαίοα ἰο αοά, ἰῃ 
ορροκίοἢ ἴο ἐδ 6 ΤηΔ85 οὗ [6 ῥτγοΐδῃςσ, δῃηἃ ΘΟΙρΡΑΓΟΒ 
Βεν, χίν. 4. Βυΐῖ ἰδ τεοδαϊπρ 8 ἴοο ΓΟ ΟΌΪΥ δυρροτῖ- 
οἂ, ἯὟε ἱβογοίογε δᾶδογο ἴο ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἔτοταλ [89 

. 1 {Π|6, πονοσοῦ, ἰὼ Ὀ6 ἰδία τοὶὰ- 
ἔτοῖγ, οὐ δοβοϊυὐοῖγ 5 ΘΌΟ, 88 ῬΓΟΙῸΡ [116 [ὈΓΏΣΟΡ 
ἰάοεα υπάοτβίδηἀ ἰὰ 88 ΖΠΊΝΟΙΣ : αὖ ἐπὲίέο ρῥγααϊοα- 
ἔοπὶδ, διηωοηρεῖ γοὺ, ΟΥ ἰη Μασοάοπία φΈΠΟΓΑΪ]Υ. 
Νοῦ οδὴ ἰδ Ὀ6 ῬοΒίοΙνΟΙΥ τοαυΐϊγοα ἐπὶ ἴῃ {Π|5 οαβ6 
ἴδεῖο βῃου]ὰ πατὸ ὈσθΘη δὴ δ ἀ ἴοι ᾿ἶκο ἐμαὶ ἰη ῬῊ]]. 
ἷν, 16 (τοῦ εὐαγγελίον) ; [Ὁ αὐοη τὶουδ δὴν Δα α]- 
οη ἴἰῃ6 Θχργοββϑίοη ἢ᾽88 {Π18 βἰ ρη  βοβίϊοη αἱ 1 ϑόοἢη ἰΪ. 
Ἵ, 34, Βυῖϊ σοΓΙΔΪΗΪΥ ἰΠ6 σομησοίίΐοη ἔπογο [ἄνΟΥΒ 
(δἷ5 τίου, 85 ἴθ ἀ068 ποῖ Ὦ6ΓῸ : [ὉΓ αυοη ἴο 8} γ, ἴα 
ἰδ ῬὮγαϑο 15 ἰο Ὀ6 οχρ᾽δαϊποα ἰῃ ορροβιιΐοη ἴο {Π6 
ἰαξὶ τυΐη ρα, εὐ ξ ποὶ ϑυρξεοι {18 ᾿ἰμν ἑατίοι : τη ἐλε 
δεσιππίπο ΟΥ̓ ἐλὲ γοορεί, Μοτοονοῦ, ἴ᾽6 ὀχργοβδίοῃ 
80 αὐβοῆς δ ποῦ ὰ ̓ τΡΙΥ (δαὶ [Π6 {ἰπ|6, τ ἤοη Ῥαυὶ] 
Ὑτοῖρ, ἯἨλῚ ΔΙΓΟΔΟΥ͂ ΘΟΠΒΙ ΠΟΓΔΌΪΥ Τοϊμοῖθ ἴσοσῃ {Π6 
ἔπ πο ἰδ6 ομυσοῦ Μ͵αϑ ἰουηάδοά, ΟΔΙΥΙΝ Γα- 
τηλτῖς 5 51}}} [ΓΙ ΠΕΣ, ἰδῇ ἢ6 τησδηΐ 10 ζυγη δὶ, ἃ στουηὰ 
οὗ οοπῃβοϊαιίοη, ἩΔοΐ βΒῃουϊ ὦ Ὀ6 ναὶ] Ὁ] 6, τοὶ 
ἹΠΟΓΕΪ ἴος ἰΠο86 οοηγνογίοα δ ἴῃ ΠΟΙ) ΘΠσοπηδηὶ 
οἵ ργοδοδίηρ, Ὀαὺ [0Γ 81} (Π6 οἰεοῖ, Βαὶ (ἢ6 ἀδοίδβὶ γα 
ἐοπῃπίογαίου 15 [Ὠἷβ, ἰμαὶ (αὶ τοβίσϊοοη ἀ0658 ποῖ 
δυϊ εἵλατο. ΟΟα᾽Β οἰδοιϊΐοη 18 οἰἴοτηΔ), πὰ ΟὨ]Υ (ἢ 6 
δοοοιρ βητηθηξ οὔ ἰδ ὈΥ͂ ΤἸη68}8 οὗἁ ἰδμ6 68]] [Δκ68 
Ῥίδοβ ἰη ὥτηθ. [1ἱ ἷβ ἱμοτοίογο θαυϊναϊθηὶ ἰοὸ ἤγοσι 
εἰεγἰΐγ, ΔΒ ὍἨΘ ΤΩΘΠ ΘΔ ἴότγιῃ ἃ οοποορίίοη οὗ ἰδηΐ ; 
8ὺ ἴδ᾽ Δ5 6 ὅδ δος ἰὼ ἰμουρῃῦ:; οὗ ἴο πρὸ 
καταβολῆς κόσμου (ἘΡ). 1. 4: οομρ. 2 Τία. ἱ. 9). 
᾿Απ᾿ ἀρχῆς 8 δ᾽ ΓΑΙΔΓΙΥ υϑοὰ ἴῃ 1 ΨΦοδη ἷ. 1 : 1]. 18: 
ἴδ, χἰπϊ, 18 Βερῖ, ; δηὰ ἴῃυ8 ἰΐ 18 υηἀοτβίοοά ὉΥ ΟΑΙ,.- 
ΤΙΝ, ΒΕΧΟΚΙ,, ἀπὰ ἴῃ6 ΤτηοάΉΓ8 ζοθογα γ, Ηθ Παῖἢ 

Ὁ35 ἴο Βαϊνδιίου, ἰῃ ορροδί(οη ἴο ἴπ086 Ὑ80Ὸ 
τοοοϊνοὰ ποῖ [Ὧ6 {τ} ὑπαὶ (Π6Υ τοῖσι Ὀ6 βανοὰ (ν. 
10. [ἢ τῃ6 βυϊδδοαυσηΐ ἐν ἅγ. δΙοηρείάα οὗ εἰς ὨΣ 
Ἦ εττε πουϊὰ Πηά δὴ ᾿παϊσδιίοη οὗἁὨ 16 ἡδατγοοῦ οὈ͵]θοὶ 
(1 Τῆοβα. ἷἱν. 1): ἐο βαποιδοδίΐοη  θὰϊ ἷπ {818 ἯΔΥ 
ἴῃς «ἴληρα οὗὨἨ ἐδ 6 ργοροϑβίτοη που]ὰ Ὀ6 11 ἀοοουηῖοα 
ἴοε, ΤΊς ἐν, ἄσ. σδυποῖ Ὀοϊοηρ ἴ0 εἵλατο, δίποθ 1Π6 

5 (0 ΒΕΙΟΣΗΥΒΑΘΗ, πεῖ ἸΘῪ ΟἶΒΟΤΒ (05 Τυτηξε, 
ΓΧκΝλαΣ, Ὁκ ὝΕΥΤΕ, ΕἸΤΙΟΟΤῚΊ, ὅζ6.}, ῬΣΟΙΌΣΕ [0 ΣΘΏΘΟΣ 
45 τι. 7.1, 
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ϑυκιαανοινττα σε πασμαοηισμς στε σρσσσς στ ταῦτας πτ-αταρτασωςαε σης, 

οὈ͵θοῖίνα ρυγροβο οἵ ἴγεθο γστασο 18 ποῖ σοπαϊοποὰ ὈὨΥ͂ 
106 δΌΒ᾽] ον ὈΓΟΟΘΟΒ8 ἰὼ 8, Ενοη ΓΌΝΕΜΑΝΝἢ 
υἱόν, ἰδαὶ 1 ὈΘΙοηρΒ ἴο ἰ86 Ὑλο]6 οἵὗἨ εἵλατο εἰς 
σωτηρίαν, δηὰ ἀφηοῖθδ {}16 τη68Πη8 ἰῃγουρὰ ν ϊοἢ (ἢ}6 
Ρδϑὶ οἱθοϊΐοῃ ἴο οἰθγῃδὶ βαϊ γαϊΐου βῃουϊὰ ὃ τγϑα]ζοα, 
8 ᾿'40]6 ἰο 186 βατηθ οὈ]θοίίοῃ : [ἡ 18 ποῖ (Π6 οἷσο- 
(ἴοα, Ὀυϊ ἴΛὴ6 Ὀοΐῃρ βαυθὰ, {{πδὺ ἷβ δοσοιῃρ βμοὰ ᾿ὰ 
Βαποὶϊ βοδίίοη ; ΗΌΣΜΑΝΝ : ΤΏ σὨοοβίιρ ἀο08. ποὶ 
ποοα (818 τηθδη8. 7. 15 ἰῃηβίιγυτηοη!8)---δαυΐνα]οης τὸ 
ὃν πιδαῆὲ οὔ, 88 ΔΙγοδῦ ΟἨΒΥΎΞΟΞΤΟΜ Θχρ]αἶπ8 ἐν ὈΥ͂ 
διά, δηὰ 1188 ἃ οἶοϑα Θοῃῃοοίίοη πίτ εἰς σωτηρίαν, 85 
ΤΗΚΟΡΗΥ ΟῚ ἰηἰπηδίο8 : ἔσωσεν ὑμᾶς, ἁγιάσας διὰ 
τοῦ πνεύματος." ΔΘ βοΔΙΪΟΩ 8 ΠΟΥ ἱμδγ ]ν ἰδ ς 
δἷπὶ οὗ 6 Ὠϊνίηθ οουηδβοὶ ἰουασὰβ 8 (1 ΤΉΘΒ8, ἷν. 
8), 'ἴῃ ΟΡροβίτἴοη ἴο [86 αυϊης Ὀ]οαβυγο ἴπ πηγίρὮι- 
ΘΟυΒΏ688 (Υ. 12): 1 18 [Π6 ὙἨΔΥῪ ᾿ἰἰκονῖβα ἰο [Π6 ζαϊογο 
ουϊνανὰ δόξα (Υ. 14). Βυΐϊ ΠΟῪ ἃγὰ {86 ὑπὸ [Ὁ]1ὁσ- 
ἰηρ βοηϊείνοβ ἴοὸ Ὀ6 πηαἀοτβίοοῦ ἢ ἀληϑείας τηιδὶ Ὀὸ 8 
ἔθυϊονο οὗἨ 186 οὈ͵δοῖ, 88 ἴῃ ῬΉ]]. ἱ, 27. Ὀυΐ πγνεύμα- 
τος 18 ὩΟῦ 6596} 18 }} 7 80 οο-Οταϊηδίθ ἃ8 εἶναι ἐπ ΡΆΓᾺ]- 
Ἰε ἴθι οουὰ ἔογοθ 08 ἴο υμπάοτϑίδη ἰμδὲ ρσοηἰἶνα ἴῃ 
(ῃ6 88π|60 Ὧγ. ἤετο πνεύματος αἶδὸ ἃ ροῃϊίνο οὗ 
ἴιὸ οὈ]οοῖ, 1 που]ὰ ἀοῃοΐθ δ ΒΒ ΟὟ δρί τὶς, ψ ῃϊοὴ 
ἰϑ ἴο "6 βαποιβοὰ ᾿ῃγουρὰ 186 οροτγαιίου οὗ ἴ86 Ηοὶγ 
Αἰιοςί, δηὰ πο συϊο [06 τΠΟΪ6 τῶδη, [ὑ πουϊὰ Ὀδ8 
ΒίΓδΔηρα, ὨΠΟΟΥ͂ΘΓ, 8Δηἃ ΘΟΠΙΤΉΓΥ ἴῸὸ 1 ΤΠοβα, τ. 28, 
(δαὶ 186 8ρ εἰν ΔΙοῃ 6 βῃου]ὰ Ὀ6 ἀφαϊχηαἰοα 8δ8 [6 οὈ͵οοῖ 
οἵ βαποι βοδιῖου, Απὰ βἴποθ δὐϑῃ 80 {86 Ῥϑγβὶ ]ο ἰβιὴ 
ποῦὰ οὶ ὃ6 δἱ 8}} ἃ οοποϊυδῖνο οπὸ, 1 18 Ὀδίτοῦ ἴο 
Εἶνο ἰδ ὑρ οηίίγοϊυ, δηὰ τοραγὰ πν. {τ} ΤΉΞΟΡΗΥ- 
μΑστὶ ΟΔΕΥΙΝ, Οποτιῦβ, ΒΕΝΟΣΙ,, δηὰ τηοϑὺ οἵ ἴδ6 
ΤΩΟ6ΓΠ8) ἃ8 ἃ ροηϊνο οὐ {Π6 διιῦπονῦ : ἰῇ βΆ ποι ς- 
τοι ΡῬγοοθοάϊηρς του {πὸ (Η1}) ϑρίτὶῖ (1 Ῥεῖ, ἱ. 2); 
δια ἐδιτϊὰ οὗ ἴμ9 (Ὀ᾽νῖπ6) ἔχοι ῖῃ, [86 Ἰαιῖοῦ οἷαι 6 
Ὀοίηρ, Ορροβϑα τὸ Ὀο6]]οΥ οὗ [86 16 (ν. 11). [0 8 υη- 
ΒΌΪΠΔΌΪΟ ἰ0 οχρὶ δίῃ ἀληϑείας ἃ8 8Δῃ δά͵δοινα Σ ἐπὶ ἐγ 6 
7αϊϊδ (Οπδυύβοβτομ, ΡῈ. 1). ΟἸΒΗΑΟΒΕΝ ΤΩΔΚΟΒ ἃ 
δτοαῖ αἰ ΠΟΥ οὗὨἨ τὸ 1ἀοἴ, ἰμαῖ (Π6 βτγϑὶ ἰμΐηρ ἴῃ 
ογάον (10}}} ἤδγὸ [0]] ὁ ̓8 δἴϊογ, δηὰ τπογοίογο {ΠῚ} Κ9 
ΝῸ Χὐυϑὺ ΠοῖῸ υηαογβίαηα δαὶ δ ρῥογίοοιοα ἴῃ. 
υάρταοηῖ, ΒΊΟΝ, Αἰ ΓΘΔΑΥ͂ ΡΓΟΒΌΡΡΟΒΟΘ βδηοὶ βοδιο :- 
Βἰταλ τ ΟἩΒΥΎΒΟΒΤΟΜ, ΤΗΣΟΡΗΥΙΔΟΤ: Εγοη αὐεν 
ΒΔΏ ΘΟ βοδιίΟο γγχὸ γοαυΐγο τηυςὶ ἴαϊ τι, ἰμδαὶ Ἧγὸ Τοδγν 
ποῖ ἔ8}} ΔὟΔΥ ἴγοπι ἰ, Βαϊ ἱτ 8 β ρ]οΡ ἴο υπάοτ-.- 
βιδηὰ πὶ ΠΙΙΝΕΜΑΝΝ, ἴΠδὴ ἴ86 οδ᾽οοίϊνο, [6 ποτῖ-. 
ἴῃς οὗἨ ἴ1ῃ0 ΗοΙΥ ϑ'ρίγὶΐὶ (πῆ οδ6 Εη48] δἷτα ἴῃ {Ππ|8 τυου]ά. 
8. βδῃο Βσδί 0), 8 [Ὁ] οσσοὰ ὮΥ ἴπῸ βυδ᾽]οσιννο, ὑΠ6 
τΟσορ ΥΥ οὗ ἴδ [ῸΓ ἴΠ6 ΗΟΪΥ ΞΡ τὶ ̓8 Ορογαιῖοῦ : 
[αι (ἢ ΓΟ] οννίπρ, οἡ ἁγιασμός, ἃ8. ἰΠ6 ἔγβί τυΐηρ δαὶ 
186 Ηοὶγ ϑρίγιυ τ ουκ8, δῃ ἃ ἃ8 186 ΜΔΥ [0 ἴῃ6 δοιΐενο. 
τηθηΐ οἵ βαποιβοαϊΐοη. [12 ΈΒΒΤΕΚ ἂυνὰ ὙΊΚΊΙΝΕΟΝ : 
Νο Ρῥγδοδάδησο οὗ {{π|6, ΟΥ βοαῦθῃσα οὐ ὄϑυβα διὰ. 
οἴβοι 18 ἴο Ὀ6 ἰηΐοττοά ἔγοτη {πὸ οσᾶον οὔ ὑΠ6 οἰδυβϑα: 
οὗ 1 Οον. νἱ. 11. Ηο)Ἕποβθ Ὑθΐοἢ 18 δϑοσϊ θὰ δηᾶ ἷ8 
ἄυο ἴο ἴῃ6 ᾿ιηπγροάϊαϊο δοϊΐοῃ οὐ ἴ1ῃ6 ΗοΙΥ ϑρίτίῖ, 18 
αἶ8δοὸ ργοάυσοα ἱπϑιγιιπιθη ! 1} ὈΥ Ὀοϊϊοῖ, Απαὰ Ροϊϊοῦ 
8 (6 γοβυ]ῦ ΟΥὗἩἨ ἰΠ6 ΗΟΙΪΥ ϑρὶ τὶ 8 ἱπβυδησθ προη {{109 
᾿οατῖ, δὴ ἰηθυσησα ΒΟ σὈδΔηρ69 δηὰ βϑῃο 1Π68.--- 
΄. 1.] 7λε ἰγυίΐ ἰβ ἴοὸ Ὀ6 πἀπαοτγϑίοοά" Ἰιοτα ἱπ ἰἴὰ 
ἰρθοϑὲ Ῥογίδοιϊϊοη, 88 ἱπ Φοῦπ χὶν. 6; συ! 87; 
πῇοσΎον ἰϑ ΤΑΙ [Ὁ] ἴῃ 1.6 Βγϑὺ ὑτίπορ]68 οἵ ἱγαῖῃ, ἰν 
(θθη ρθη ἴο 1Π6 γοΐοθ οὗ ἐγ ἰμ [8᾽ ρογίοοιοη. 

Β(ΕΙΙΙΟΟΤΤ: ἐἐ ΤῊΘ ῬΓΟΡ. ἄν πεσν Ὅ6ὰ ᾿πβίτυσηοπι 
(ὑπβύβοετ., Τῦνεμ., 8].), ὑπ ἐθ ῬΟΓΒΌΡΘ ΤῆοτΘ παι ΓΑ Ὁ 
ἐδῖκοῦ ἐπ ἰΐα υδ 6] δοῦδο ὃ8 ἀσποίία [8:6 κρὶγ 6) εἰιῖο ἸΏ 
Ὁ ΒΐοΒ ἢΠ6 «ἴλασο οσἱἰς ί Σοα]δοὰ." ὙΣΒΕΤΕΕ ἀηὰ 
ὝΨΙΙΕΙΝΕΟΝ: “ἐν ἂγ. ΠΠοπίοκ «εἵλ. ἱπαϊσαίοα πδὶ ἐδεὶς 
φοϑοηξ βίαϊο, ΟΆσδοῖοσ, απὰ 40 81 ΒολσΩ ἴον ἤρξυτο δε" 
δάποδδ, ΔΘ 89 οδδοὶ οὐ Θοὐδε οδβοίοθ, ἱπυοϊνοὰ. ἐπ 11, δὲ 
ατί οὗ οσ ξί μδὶ ῬΏσΡοϑο οὔ ὕὅτλοβ ἰονβσὰβ ἱμιπ. 80 1ἢ 
ἔῬοι ὦ, 1, 3. Ασὰ δοο Βοιῃ, υἱῖϊϊ. .29; ἘρΒ. ἱ. 4, ὅ, ὁ) - 
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ΤΏ6 σοηίϊγαϑὲ ἴἰο {118 5, ἰῃαὶ ἀδικία, οῃ (6 ΟΥὮΘΡ 
δβαηΐ, τυ 659 ἰῃῖο Ὀοπάσλρσα ἀπάδγ {ι]βομοοὰ (Υγ. 11). 
---Μῃοχϑυῖο Ἐ 6 οα]]ϑὰ ψους: ἰὐ 18 ποΐ βαϊὰ ε 
ἣν (πίστιν, ΟΥ ΒΟΠ1Θ Βιιοῖ πΟΓαῚ), Ὀυῦ εἰς ὅ, 80 88 ἴ0 
Δ Όγαοα 411 (μαῦ Ργοοοο8.: τολογθμπίο, ὩΔΙΉΘΙΥ, ἴοὸ 
8 σωθῆναι ἐν ἀγ. καὶ πίστ. (υνεμανχν), Τ|16 
καλεῖν ἰΒ [η6 σαττγίηρς οὐ οὗ ἴΠ6 εἵλατο; 1 Τ665, 1]. 
12. ἷν. 17.-δ.} οὐχ ξοΒρϑοὶῖ, ους ῥτοδοδίηρ οὗ (86 
οἰαὰ (ἰἀΐηρθ (1 ΤΉ οββ, ἱ, δ); [86 ροβροὶ πιο πὸ 
γτοοϊαῖπι (10 ἰπδὺ αχίοηϊς ΟὨΪΥ, ΟΥΓΒ; Κομι. ἱϊ. 16). 
ΒΌΚΚΙΤΙ: “1τ 18. 190 ἃ πογὰ οὗ δϑβϑίοοπ), ἰούο, δηὰ 

αἰοοιίΐοη : Ὑμᾶῖ νὰ ἰοῦθ, πὸ 08}} οὐγβ," -͵ὐὐς 1. 
ΤῊ ἶΒ 15 (Ὧ6 Πἰδίοτῖς σοπαϊ οι ; ΠΟῪ οδὴ (Π6ΥῪ Ὀο]ΐονο, 
1 ἀογο Ὀ6 Π0 Ῥγοσοθίηρ ἢ (Εοπι. χ. 14.) ΝΟΥ͂ [ο]- 
Ἰυ8 8 Βοοοηᾷ εἰς, 806 ΘΧΡΙΔΠΔΙΟΙΥ δΔρρΟϑι[0η ἴο 
εἰς ὅ," οὐ {6 Ηπαὶ οὐ)οςῖ οὗ ἔα! ἢ} δηὰ βαῃοι βοδίϊοῃ 
--ὦ ἀἰκιάποιϊοπ οὗ πο ᾿προγίδποο, δηὰ ἀδροπαϊης 
ΠΊΟΓΟΙΥ͂ ὁ ὙΒΟῖΠοΓ πὸ υηἀογβίδηα [16 σώζεσϑαι, σοῃ- 
ταϊηοα βδθ 1 4}}} ἴῃ εἰς ὅ, ἴῺ ἃ ΠΑΓΓΟΎΘΙ ΟΥ̓ 8 ΦΟΓ- 
ὈΓΟὨΘηΒΙΥο βοη86, Αἵ 8}} δὐδηΐβ {Π1| 6 ΑΡροϑί]α 18 ΠΟῪ 
ΒρΡοαϊκῖησ οὗἁὨ ὑπ ἤπαϊ οοηϑυϊητηδίίοη οὗἩ ἰῃ6 σωτηρία: 
ἴο 189 οδ᾽αϊηΐης, δοαυϊβίτἰοη, ἰδκῖηρ Ῥοββοββίοῃ, 
οὗ ἴι9 οἴίοσν οὗ οὺἷσς Τιοχὰ Φοξὺ ΟἸγίδι; ἰὸ ἃ 
Ῥασιἰοἱραϊϊΐοῃ τμογοίη, ἴο Ὀ6 ρ]οτβοι πιὰ ΠΏ. ΞῸ 
ἭΟ ΔΓῸ ἴ0 υῃάοτβίαπα περιποίησις (ΠΟΙ Ρ, 1 ΤΊ658. ν. 
9), πιὰ Οποτιῦβθ, Οἰβπαάῦβεν, θὲ ὝΕττε, {9 ΝΕ- 
ΜΑΝΝ, ΕΑ τΌ, ΗΠΌΣΜΑΝΝ, Ιποογγοοιν στπξε [Ὁκ1, 
ΥΙΝ, δῃὰ οὔποθ, 866 (16 ἰευξκέοπ οἷἱ (Πϊ8. ψΟΓΒΟ, 
Νοίδ 6.-πἰ]΄ 1.7: δῶν α σίογίοιιδ Ροπροβδίοη ΟΥ̓ Ολγίϑί, 
ὨΔΙΘἾΥ, ὑΠπαὺ τὸ βῃου]ὰ Ὀδοοτηο 50 ; Ὀυὺ ἰῦ 18 ποῖ νο}]} 
ἴο βίεὶς δόξης ἴ0 ἃ ἸηοΓΟΪῪ δάἀϊδοίϊναὶ ἰά68, δηὰ ἰῃ ἐπ6 
οχρ αηδίίοη οὗ περιπ. ἰ0 ΤΑΙ τοὶ 1 ΤΏΟΒβ. ν, 9. 
Ῥαὼ] ἀο68 ποῖ τυθδῃ τσοὶ: Τν ριεγοΐ ᾿δεα λογί- 
ἔασο, Ὀὰϊ : Τὴν »εγοϊαδο Λεὶγ απ 7. 511}} τηοῦθ 
τ 8.016 18 (ἢ6 ἀχρίδηδιοῃ ΟὗὁἨ ΟἼΒΎΒΟΒΤΟΜ, ΤΉΞΟ- 
ῬΠΥ ΟΣ [ΑΤΑΒυῦΒ, ΟΟΕΝ. ἃ ΜΑΡΙΡΕ], δηὰ ΟἰΠοΙΒ : 
ἴο αοψμὶγα σἷογψ 7ον Ολγὶδί, ἴῃ σον οὗὨἨ ΟὨγίβί, (ἢ 
Ἐπ οὗἁὨ τηδῃ, οοηβίειηρ ἰὰ [86 βαϊναι ἢ οὗὨ ΤδηΥ. 
ΤῊς Ἱπουρὶῦ πουϊὰ θ6 ἃ Ὀοδυί δι] ομθ, Ὀυϊ ἱπ ἐμαὶ 
Θιι86 Ὑ6 πιυβὺ αν Ὠδά τῷ κυρίῳψφ. αὶ Ῥαι] βδν8 
8. ΤΆΣ ἰῃ Βα βίδῃοθ [Π6 Βδιη6 88 ἴῃ ΒοΙ). γ΄, 2. Υἱϊ!, 
17, 29. Ῥμῇ, 111. 21; Φοδη χυὶϊ. 22 βαᾳ. (ραγιοἶρα- 
υἷοπ ἰῃ {Π6 16 οὗ ΟἹ γὶβι8 σίου βοδι οἢ). ὅδυοὶϊ ᾽8 1116 
ἀοϑογρύύοη οὗ ἴπ6 8:4] οοῃβυχητηδίίοη οὗἩἨ (Π6 Σο- 
ιἀοηρνα ποῦ: [06 τοοοϊνίης οὗ βρ᾽ ἰδ] 11 ἴδ, ρον. 
οὐ], πὰ οχορὶ ἔγοπι ἀθαϊ, Τηδὶ ν}} Ὀ6 {Π|6 
Ογονηΐηρ οὗ ἰμ6 ἰαβὲ δβίαψζο---οὗὨἨ ξδῃοῦ βοδίίοη, ΠΑΠΙΘΙΥ͂ 
---παἴἰθαῦ ἰβ. αἰιηοὰ δὲ ἰὰ ἴΠ6 υῃρ]οτι βοα, ΘαγΊ ΒΥ 1160, 
Το ἀσθίίηγ ἐπ Ὀγοιηϊβοα ἰὸ ἴΠπ6 Τ)6Ββα]οηΐδη8 8 
σοηϑΒτγσηθά ὈΥ͂ ἴ{π|Ὲ Ἔχῃογίδιϊοη {πδὶ 90] οτ 8, 

9, (Υ. 1δ.) 850 ἴδμοσι, Ὀχοίμσοι, βἰαπᾶ [ξασ] : 
06 δο δὴ ὁπ αὐγαϊίθ γου, δηὰ Οαοα ονουϊοοῖβ 
ποιῃίηρ; ταῦ σΟΠΟΟΓΏΒ γοὺ, ἀ0 τοὺ ΤΟῸΡ ρασγί, Εῃ- 
σουξγαροτηθηξ (ὉΥ ἃ ᾿παῃ κί σοοορηϊίοι οἵ ἰΠ6 ροοὰ 
{παν οχὶβι8) δηα ὀχμογίδιου δίδπαὰ αἰ αγα ἰοσοῖθοῦ ἴῃ 
ΤΟΟΙΡΓΟΟΘΑΙ γταϊαϊΐοη, [ὙΈΒΘΤΕΚ δὰ ἮΊΠΚΙΝΒΟΝ : 
ΤΙιὸ πιοδὲ δϑϑυγοὰ ἤορ6 οὗ βαϊναϊϊοη ἀοθϑ ποὺ σοη ον 
ΟΧογίίοη δηαὰ δ ΟὨ ΠΟ) ὉΠ ΒΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ : Οἡ ἴΠ6 6οῃ- 
ὑΓΆΓΥ, [ὁ Θχμοσίαι οι (0 βίιοδα αϑίημθββ δῃηὰ ᾿νδίο} ἢ}]- 
Π088. ΠΟΡΘ ΖΟΪ]ἸΟῪΒ δἃΒ Δ ἱπέθγοηοο ΤΌΣΩ [110 8580 0 
οὗ σογίαἰη βαξοίγ. τῶ, 1.1] ϑιαπά 7αδί (1 ΤοΕ8, {ἰ}. 
8) ἴῃ {Ππ6 σοῖο : ορροβοὰ ἰο 86 σαλευϑῆναι οὗ ν. 
4: διῃὰ μΒο]ὰ (ἴἸὸ βαυγηθ ποτὰ ἱπ Μαγὶς χυϊ!, 8, οὗ 
411ὸ Ῥ]ατίβοθβ), πὖ αὐάεηζεα, πὲϊ πίδι, ΒΕΝΟΕΙ, ; 
ἷμ ογάον ἰὸ ρεοσξοηλὶ[ βιϑδαϊαϑίηθαβ ἴξ 8 χεαυϊτοὰ ἴο 
“Βυϊὰ [αϑὲ [9 ἐχαάϊ οι [πεῖ Ὁ] 018]; ΕὙτπεκ: 
ϑαίχιιπισοη, [τἰαζιιίς58]. Ζπτινσι : ἐπδίμίοπος,; ΟἍΙ,- 
ΥὙΙΝ ΤΌ ς ποῖ ὨΔΟΓΘΙΥ͂ αχίογηδὶ αἰβοίρὶμο, Ὀύ 

ὁ (Βοϊξον ἐιῖ45, ματι ἴο οΔ]] 16 ψ δ ΕΤΙΤΟΟΤΤ “8. ἸΏΟΤΟ 
'δχδοῖ προοϊβοδοη οὐ ἴδο ργεσοδίης εἰς σωτηρίαν." --ἶ. 1,] 

ΜΒΔΊΘΥΘΓ τἯῶϑ οἤσγοά ἴ0 γοι! ἴῃ ἀοοίτί 6 δηά ῥγθοορὶ 
ἴον Κπον]οάσο δηὰ ργδοίϊοα, Ὑῇ ἃ δγὸ ποῦ ἴοὸ ἰμίηϊκ 80 
Το ἢ οὗ ἐγαπβηλββίοη ἴγοηὶ ζδίμογβ ἴο οἰ] ἄγϑη, 85 οἵ 
(1|6 ἀοΙ ΝΟΥ οὗὨ (ἰδὲ ἩΒΔΟὮ (Β6 Αροβίϊθ μιδὰ γϑοοϊτοά 
ἴον τοὶ ἴτοτῃ αοὰ; σΟΌΡ. παρέδωκα οὗ ΟἸιτξι 8 
ἀοδίῃ οἡ {Π|6 ογοβϑ, 1 ΟΟΓ. χυ. 8: οὗὨ τὴ 1,ογὰ ΒΒ διρ- 
Ρόγ, 1 Οον. χὶ. 28 ; τὰς παραδόσεις κατέχετε (:8 ἰοῖο 
κρατεῖτε), 1 Ὅοτ, χὶ, 2.--- 10} γὸ τῦοσϑ ἰδυρὰὶ 
(οορ. ΝΥΊΝΕ, ὃ 82. δ); Ὡβοῖμοσ ὉῪ τσοσὰ (οἱ 
βγβῖ, ογαὶ ρυθδοι!η) ΟΣ ὉΨ ορἑβῆϊο ((λ}6 δυρερααοις 
ΘΟὨΒττηαϊοη) οὗ ὯΝ ἡ ἡμῶν ὈδΙοηρΒ ἰο ῬΟΙᾺ βιυιϊθπίδῃ- 
εἶνε, τοογά απὰ ορίδίἰς ἀοποίϊηρ, ΤΩΟΓΟΙΥ ἵἔνο αὐδοτοηϊ 
ἴουτιἢ8 [ὉΓ {Π|6 Β81ὴ6 Βυλδίδῃςο, δηὰ εἴτε---εἴτε 5). 
ἵπρ 1π0 ΟἸΟΒ6Π688 οὗἩ {π6 οοπηροϊίζου (1 Οον. χἱϊ, 8); 
ΖΜΊΙΝΟΙΙ: φικομηφοθ ἀοοιὲ δῖυε ρΥαδεηδ, εἰσς 
ΒΥ δι᾽ ἐπιστ. πἰιμουϊ [86 ἀγιίοϊθ ἰβ ἀδοποιθα ποῖ δ} 
βίηρ]α ραγίουϊας ορίβι]ο, Ὀυΐ ἰῃ6 οὔθ πηοϊῃποὰ οἵ ἷμ» 
Βίγ ΟἾ0Π ΟΥ̓́Θ δραϊηδ {116 οἴδοσ ; ποῖ ΤΏΘΓΟΙΣ 1Β6Γο- 
ἴοτο [86 ΕἸγεί Ἐρίβι16, ἱβουρῇ, οἵἨ ὀουγβα, ἴΠ6 ἐχρτεῖ- 
βίου 818 ὑπαὶ ἴῃ (86 βγβὶ Ἰπβίδποο, Ὀὰϊ {ΠῸΥ ἐμοῦ} 
Αἶδο μοὶ] π]ιαὺ {ΠΟΥ ψ γα ἰαυρῦ ἰπ 0118 Θεοοηὰ Ἐρἱ8- 
116, δηὰ, βου πο [ΟΠ ΟὟ ἰλ τ ἃ υἰἰγιὰ, (ΠῸΥ ποῖος 
ἴο0 ἰΔΥ ἴπδὺ ᾿ΙΚονΪ86 ἴο Ποατί, δηἃ σΟΠΟΥΆΪΥ ἴ0 εἶτα 
μορὰ αἷἶϑο ἰο {1|6ὸ ορίβιοϊδσυ ἱτιβίγιοίΐοπ (ςορ. 1 
ΤΏοΒΒ, ν. 27), Βοϊάϊησ ἴαϑί τμδίοτος ἴῃ τνοὶ οἵ 
πτὶΠῊρ ΤΟΔΙΪΥ ΘΟπιο8 ἔγοιῃ ἰιΐπῦ, δπὰ ἷβ ποῖ πρθτο]ῦ 
δδογί θα ἴο Ὠΐπῃ [8186 }γ, Δ8 [ῃδὺ Ἰοϊίον οὗἉ νυ. ὃ. 

8. (Υν. 16, 17.) Βυὶ τιν Ἐδθ ἩΣ τω κο)]ξ, ἄς.-- 
ΤΊ6 Αροβίίο οοποίυἀοβ {Π6 βροϊίΐοῃ ὙΠ ἃ Ὀδμράϊο 
ἰἴοῃ, 88 δῦ 1 ΤΊ)655. 11, 11; ν, 28, 11ε Ηἱϊνικοῖξ, ᾿ο’ 
ὨΊΘΓΟΙΥ πο, ῆΟ ἰλυρῃὶ γοὺ ποῖ ΤΩΟΓΟΙΥ χου, σ]ιοῖπ 
6 Οχμοῖῖ : στήκετε.--ΟἿΣ Τιοχὰ οδυ ΟἸσὶδι 
δορὰ οἷξγ Οοὐὦ οὐδ Ἐδῖίβοχ Ἐδίμογ, [παι ἴδ, 
ἱΠρουρἢ ΟΠ τὶβὶ, ΟὈΙΠΩΠΏΙΏΟΠΜΙΥ ἴῃ6 Αροβιὶς ζου!]οπὰ 
{Π6 ΤΟΥοῦβ6 οὐδοῦ; Ὀὰὺ ΠΟΙῸ Ὧ6 5068 Ὀδοὶς ἴγοτῃ 
ΟἸγϑὺ (0 18 [ῸΥ ῸΒ 4180 ῬΟΒϑΟΑΒΟΣ οὗ (Π6 ρίογυ (δὶ 
ἯᾺΒ ἰδεῖ Ἐροόκοη οὔ) ἴο (Π6 Βαΐον, [πὸ υ] ἱππδῖο 
διουσὰ οὗὨ 41} ὈΪ οββοάμοϑα, [86 υἱ ταῖα ϑουγοας οὗ 8]} 
Θσδογίατ οι, σομΐογί, δηὰ σομῆγιμαϊΐοη, ἸΠΕΟΡΟΕΣΤ 
(Ἰπ 186 ἰπίεγοϑὺ οὗ {Π|6 ΟΠ ΓΟΥΟΙΒΥ͂ πῖ 8 Ατί58) βπά3 
Πιογοΐῃ ἃ ὑγοοῦ, ἱμαὶ [86 βοαυδηοα οὗ [(Π6 Πατ)68 18 Ὠ0 
ἰπαϊοαϊΐοη οὗὁὨ ἃ ἀϊογεποα οὗ αἰϊρηῖγ."--Ὅ7ὴο Ἰονϑὰ 
5 (1 ΟΠ τ βάδ8) δῃἃ ζανθ τι5 ϑνοσ  δδίξηρ οου- 
Βοϊαϊξίοι (βοπίηρ ἴγοιὰ ἰ}|8 ον). Τῇ τοοῖ οὗ 8]} 
5 ([Ὧ6 υπηγογιοα ἴον οὗ ἀοἂ ; πο δογὶεὺ ἀθηοίδβ ἴθ 
᾿ιἰβίονγῖοαὶ ρῥτοοῦ οὐἁἨ ἰονθ, ἴ86 πογῖξ οἵ τοδοιρἕοη 
(οοΡ. Ἐρἢ. ἰΐ, 4: Φοδη 11}. 16. 1 Φο]ιη ἶν. 10); 116 
ΒΑ] {πίηρ ἰ8 βαϊὰ οἵὁἨ ΟἸ γίβι, 64]. ἰϊ. 20 [Ερδ. ν. 2, 
26]. Το δυογίαδίὲπρ οοπδοίαξίοπ ἴδ ΟΥ̓ ΟἩΒΎΞΒΟΘΤΟΝ, 
ΤΗΕΞΟΡΠΎΓΑΟΙ, δηὰ ΟἰΠΟΓΒ, ΣΙΩΡΤΟΡΟΠΝΥ ἰακο 88 
ΒΥΩΠΟΒΥΙΏΟΙΒ ὙΠῸ ὨΟρΡΟ; ῬΈΕΠῚ ἱπίογργοίβ ἰὰ οὐ [86 
ονοσαδιΐηρς ὈΪοββοάμθβθ (1υκ6 νἱ, 24: χν]. 25: ἕο δὲ 
«οπιγογίεα). Το ]Ἰαϊΐος 8 πὸ ἀουδὶ [86 ἰἱσμοδὶ οηά, 
Ὀυΐ ἴοο ἴᾺΡ ἴτοπῃι Ὀοΐῃς ἃ Ῥγοβϑοηὶ δἰξαϊηπιοπί, δηὰ 
81}}} ἴοο ἰδυϊοϊορίςοαὶ τῖϊῃ τ μδὲ [Ὁ]. ῬτΟΡΟΓΥ ἴο 
ἀἰδβιϊηρυβη ἐλ ἔγοιη (παῖ, τὸ υηἀογείαημαὰ ὈΥ συεγίαδίέπς 
οοπδοίαίἑξοπ ΒΟΙΩΘΙ ΠΩ ΓΟΔΙ, ΠΟῪ δἰγοδαὰν Ῥγεβομὶ, 
π ΟἿ ὨλΔΪΚ65 ὺ8 οὗ ζοοὰ σουγᾶζα ΠΟῪ τπάρν 6 ἀ15- 
ἰγοβϑ οὗ (Π6 Ῥγοβοῃῖΐ ἴτλδ ; ποῖ 80 Ῥβοσβοῃδὶ, 85 ἐῃ 
ΖΜΙΝΟΙ ΙΒ Θχρίδηαίίοη : φῶ 6δεὲ ἰδία οοημδοίαίϊο ἣ 
Ολν δέν σεϑιδ; Ὀαϊΐ γοῖ ἃ ὈΘηοΥ͂ς ΠΟΥ͂ δἰ γοδὰγ ρτδηϊρὰ 
ὉΒ ἴῃ ΟἸ τὶ, ἀπ βῃονίηρ ᾿ι561ζ ἴἰο Ὀ6 δὴ ἱῃαχμδυβεῖ 
υ16 δουγοθ οὗ ἸΟΥ͂ ; ὨαΙΠΘΙΥ, τοσοηοὶ ϊαϊο πιὰ σοὰ 
88 ἴπ6 ἰουπάδιίοῃ ΟΥ̓́ Δ1} ΤυγίΒοῦ Βορθ. ἢ μι ὑῖ5 

Φ' (ΟΗΒΥΎΒΟΚΤΟΣ ΘΤἸΩΡΊΟΥΒ [Π6 δᾶτὴθδ δσρττησοῖ.--ὄ, ΤΆ 
ἱ ἐλ οσλῤμρρ Ῥ. δδ2: ἶγλο ἰουεὰ 4. “ΉΙ6 8 μὐδνν ΠΝ 

τοβίσϊοίοὰ ἰο ἀοὰ 120 ΒΒαΐίμοσ᾽" (ΠΥΝΈΜΑΧΝΝ, ἘΠΊΛΟΟΤΤ., 
ἐβηὰ ἰο ΗΪ5 δεὶ οὗ βοβάϊηρ 1Π6 80 ἰῸ βατὸ τι5,) (Χ1- 
ΜΑΝΝ, ΗΙΘΘΕΝΒΑΘΟΗ). “1 Ῥτγοΐογ ἴο Ὅπιϊογείαπὰ ἰξ οὗ [π6 
οἴοσπα) ἰοτο---πο Ἰόνο “ ἥγοσαῃ {πὸ ῬὈορ᾽ βαΐηα᾽ οὐ ὉὈοίδ 16 
ἘπίδοΣ δἀμὰ {πὸ ὅθ. (Τὸ 119 (86 εἰπιρυυ ὧν 16 το ΟὈ] ΘΟ ΟΣ, 



ΟΒΆΑΡΤΕΒ 11. 15-1}. 

ι86 ἴορε οὗ ἰδ οοῃδυτηπχαιίοι οὗὨ μΊΟΣΥ ἰ8 οοπηροίοα 
γ8ο ἴῃ οι. ν. 1, 3 δηὰ [6 βϑιη6 {γυ ἢ ἴμ ἃ ΒΟ1η16- 
εἰδὶ ἀἰἥδτοης οομἱηδίίοῃ 18 Θχργαβθοα ᾿ἰδ να ἴῃ 
βοιι, τὴϊ!, 238 8η4ᾳ.--Ασιὰ χοοᾶ ΠΟΡΘ; νι} πΐο)ι 
Δου ὰ ὃὉ6 οογηραγεὰ ἴΠ0 ὀέεδεθά ἄορε οὗ Τίς, 1ἰ, 18, 
ἰῃ ῥδαύεη, (οἱ, ἱ. ὅ, ὙΠίοἢ που- (ἢ γϑείδηβ, [Π6 ἢθ8- 
(βεὴ ἀξρϑοίδ!γ, ἀο ποὶ μανο, 1 Τοθ8. ἷν. 18.---ἶἢ 
ἔτδοθ, νἰπουΐ τηοσὶῦ οὗὨἨ Οὐδ, ἰ8 Ὀοβί σοίογγεαὰ ἴὸ 
δούς, ποῖ 80 γ}} (πὶ δὲ Ἄγ εττε, υυὔνεμανν [Ὁ .λ8- 
τι110, Ἐ5τ108]} [0 ὕοΐδ ραγίἰοἱρ]θβ (Ὁ Ὀοίῃρ 1688 
εἰϊοεὰ ἰο ἀγαπ.). ἘΤὨΪΐ8 18 16 Τουηάαίίοη οὗ ᾿Ϊ8 οοῃ- 
δάσηϊ ἰῃιτοτοθββίοη : δυο ἃ Οοα 18 ΟὈΓΆ, πη ἴῃ δο- 
οὐγίαῃος πιὰ (Π18 Η]8 ἀἰβροκίξίοη 1 δπ δ0]6 ἴο ἀθβῖγο 
ίου τοῦ, ἰδ4ὲ ΗΘ ΤρΔΥ οοσηίοχί ψοὺσ θαχί : ἴογ 
ἰἰπ ἵπὸ δυδ)οοῖδ (ἢ6 νοῦ δίδῃαβ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ [16 ΒὨσϊΑΣ 
(1 Τίνοβα, 1, 11); (080 ἵνὸ δ ομϑ, δὐϑθὴ ἷπ [ἢ6 
ἱπποπηοδὶ δπὰ τηοθὺ ρἱοτίουϑ ορογαιϊομβ οὗ γστδοθ. 
Ἠετείη βυΐπο8 6 Ὀἱν η} Υ οὗὁὨἨ ΟἸγβὺ ἢ 10 15. Ὡοΐ μοβϑὶ- 
8 ἰδὲ ἰῃ6 πδῆθ οὗ δὴν τρδῃ οουἱά ὕδ6 8ὸ οἴῃ 
)οϊπδὰ πίει ἰΔ6 πάσὴθ οὗ ἀοὰ, [Ιὲ ἰ8 θαίίον Ὠθγο ἴὸ 
υπετβίαῃά (6 οαὐξέπο ἰο [ξωμδργοοδεη, παρακαλέσαι) 
συ ἴ!6 δἰὰς οἵ οοσωίογίηρ' Θποουγαχοιηθηῖ, [μὴ Οἢ 
εἰ οἵ ὀχμοτίδύοῃ [88 ἰη 1 ΤΏΘΒδ. 111, 3. 866. {διθῦθ 
Βχορείίοαὶ Νοίο ὅ.---ὖ, 1.7]; [16 αὐυοδιίοι 8 δϑουὶ 
(δεῖν Βοϊάϊηρσ 1, δὰ ὑοίηρ ἔγθα ἔγοΐὴ [68 δῃὰ 
δησίοιν (ν. 2), θυθὴ ἴῃ τον οὗ {16 ἀργτανδιίοη οὗ 
(δεῖς αἰ] οιοηΒ : ουτὰρ. ῬΒ. οχίχ. 82."-- ΕΠ} ΊΟΟΤΤΥ : 
“Τιθ ἀροβὶὶα ἀσ68 ποὺ ΒΑΥ͂ ΠΠΟΓΟΪΥ ὑμᾶς, Ὀυϊ ὑμῶν 
τὰ; καρδίας (οοῖηρ. ΟἹ. ἰΪ. 2); ἰδ νὰβ 16 καρδία, {116 
δεδὶ οἵ {περ ΤΟΙ σΒ τὰ αῇοοιϊίοηϑ,. .. [86 καρδία 
(δεῖ παϑ 80 ΧὉ}} οὗἨἯ ΒΟρ6 δηὰ ἴδασ αὔουΐξ [86 ξαΐυγο, 
ἐδδὲ ἰδ6 Αροβιὶο ρσγαγοὰ χτϊριιὶ γοοοῖνα οοπιίονί.".-- 
δ. ]--Αὐὰ οδίαΒ ἐβι, ἂς. ; ἰἔ πὸ ἀο ποί σϑδὰ 
ὑμᾶς, 11 18. δἰ ρ] δῦ ἰ0 τόραγαὰ [86 ργθοραϊπρ καρδίας 
44 Μ}}} (η6 οὐ͵οοί - ἐξ 18 1688 παΐυγαὶ 0 ΒΌΡΡΙΥ ἰπ 
(βουραι, πὶίι} ΤΌ ΝΈΜΑΝΝ [ἀπὰ πηοϑῦ ΟΥΠΟΓΒ: 866 
(πῆρα! Χοία 10.-ἰἀ᾽, 1}, ἃ ὑμᾶς ουἱ οὗ ὑμῶν. αν 
ἤξε εἰγεπσίλεπ [εεἰαδίϊεἢ} ἑάεηι, ἰμαλ γον βαποιίβοα- 
ὕσῃ ΠΑῪΥ ὕ6 ρογίροιθα, δμῃὰ γὁ ὃὕῦ6 ποῖ οπίδηρὶ θὰ ἰη 
06. δροείαδΥ οἵ (ΟΒεβίθηδοιη.---ὰ νον δοοὰ 
ΝΟΙΚ διὰ τσοχὰ 3 ποὶ ὧν ποιῖκ δηὰ πογὰ [(Ἤκυ- 
ΒΌΒΛΤΟΝ, ΤΠΕΟΡΗΥ ΚΟΥ, ΒΕΝΟΕΚΙ,], ἴο πὶϊ, Οοαἀ᾽ 8 ποεῖ 
εἰκὶ ἀοὐ ποεὰ : υἱϊ πίι [18 παντί 068 ποῖ ψὑ6}} 
ἅρτοῦ,͵ πὰ ἀγαϑῷ 641}1 1688; Βίποθ ἰπ ὑμαὺ 6886 ΠῸ 
ἀνκίποιοπ πουϊὰ ὯΘ ΠΘΟΘΕΒΑΣΥ Ὀοίνθοη σοοὰ δηὰ 
δ, Το δάήθοιϊνα Ὀδϊοησβ ἰο Ὀοὶὰ βυθαίαηείνοθ, 
οί Δ8 ΧΌΤΗΚΕ ἰγαηβϑιαίθα, ἐπ εὐεγῷ ἀοοίγπο απὰ 
ῥοά νὰ, Νοῦν '8. λόγος ῬΓΟΡΟΕΙΥ τοβίσϊοίθα ἰο ἐδα 
Ἰώ οἵ ἀοεϊσϊπα, δ8 ΟΔΝΥΙΝ ἴο0 σουϊὰ παν ἰδ : δαπα 
εὐείσέκα, διὰ Ῥειτ, Ὀδοάυδ6, .).6 Βα γ8, ἰῦ 80 βίδῃαβ δὲ 
τ 1, Βυὲ ἴπογο ἐπ οὐπῃροίίοη 8 ἀἰδεγοηῖ, [86 
ῬεγΆ εἰ Ἰηοιηῦεῦ ἴῃ ἰδ ΐ8 ἱπβίδμοο Ὀοΐης ἔργῳ, π ϊοῖ 
Ορρεομβ ΟΥ̓ΘΥΥ͂ δοίίοῃ, δηὰ 80 ἀθεβ ᾿|κο- 
πίϑο (ἘΡρΘΟΐ ΔΙ] Ὑεῖ παντί) ΘΟΥΟΙΥ ροοὰ πογὰ; 
ἅπικοι! : δοπδ δοζεο. Ὠοοίσγίπο 8 ἃ ρασί οὗ ἐμαί. 
Το ογώεσ, τοογὰ απαᾶ τοοτῖ, πουἹὰ 6 δβοθηβῖν . ἴῃ 
ὥς ποτ ΒΟΏΡῚΥ δυρροτίοα τοδάϊΐηρ τογζ μα8 (δ 
ὑπεροάσποθ 828 δοίης {π6 τηδΐη ἱμπίηρ ; (δπδὶ τηυδὶ 
φελς ἔγχε οἵ 41}. Δίαν Οοά εἰγεπσίλεπ νοι ἐπ 
τη φοοά τοΥῖ ὙὨοτοΐῃ γοὰ ἃσ6 δῃραροα (π Ορρο- 
Βῶρῃ ἰ0 πηγμὨ ΘΟυ 8688), ἀπὰ (πο 680 ἐπ δυεῦν 
γοοά τοογὰ, οἵ ἰγαΐα, (αἰέμ, ον (ἴπ ορροδίεΐοι ἰὼ 

πῶθὸ (ἰγΐο ἈΠΕΠΗΒΥ ἰε᾽ ΘΠΌΠΙΟΣ Τὴ ΠῸ Ποχν ὙΠ) 
ἀϑὰ ἴδδὴ [8ὸ ἰδεῖοσ οἵ ἰδ τοτϑὸ σοίογα ἐο ἢ σδτι! ζοθ-» 

μα δηὰ οεἴἶροίε οὗ δδὲ Ἰοτοὸ σι ἐπι : αμὰ σαῦε τις, πὶ 1110 
ἔπδοὰ τολειρί ἴστι οὗ [8:8 οἵουβ, ἦτι ἐπ0 Τοσρίνοποβε οὗ εἷῃ, 

ἃ (86 γοθετιοϑ οἵ ἐμ Οὐτα , ὅζο.» ὙΠῸ βϑσῃο ἀϊπεϊχιο- 
Ἀπ σὰ ΔΡΡὶΔΌ]6 ἴο ὨΘΟΣῚΥ Δ} [89 ἰοχία αἱϊθὰ 
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ἰΑἸδομοοά); πΏΘη ἰδ ΘΟΙΩΟΒ ἔγομῃ ὑμ6 ὑυοϊίοιῃ οὗὨ ἰὰδς 
Ὠραγί, δῃὰ οουτοϑροηαβ (0 {μ6 ποῖ, ἰὉ ἷβ [56] ὃ 
ΜΟΥΚ, γ68, {Π6 ογιτογίοι οὗ ρογίξοίῃ 88 (4168 [ἰ}, 2). 

ῬΘΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΧῸ ἘΤΏΙΘΟΛΙ, 

1. (νυν. 18, 14.) Οἱ εἰοοίΐοι),, δ66 αὐ 1 Τίνθδδ. ἷ. 
4 δηὰ οἷ. ν, 28, 24. Τμοῦο 18 πὸ αιοβιίοη οὗ ἃ ς8- 
Ρεϊοίουβ ῥγοίθγοπου οὗ οὔθ, δηὰ αἰβγοζασὰ οὐ δῃ- 
Οἴδοσ δύο! ρδυία] νἱοννβ ἃγθ ποῦ ἰδκοὴ ἈΥ̓͂ {Αἰ} ἃ 8 
ἔαλτὰ ; τδίπον, ἴῃ [0086 Ὑθοὸ δοϊΐατα ἴΠ6 σΟμΒοΪΟΌΞΠΙΟΒΒ 
Ῥγανδϊβ, ἰδὲ (Π6ἷν βα] γδίΐοι ἰ8 ποὺ δὲ 4}} ἰουηῃάρα ὁ 
(Ποῖ ΟὟ πιοῦὶς, Α ἴδ} οὐθη, ψ ποῖ βου Ὀ6 
δνοῦ Ἰοοκίηρ ΟἿΪΥ δὲ 1056 17, σου ἔον ἰδαΐ ὙΘΣῪ σϑὰ- 
ΒΟ. ὈΘ ΘΟΠΒΙΔΏΝΥ ἰπγραϊθηοα ἀραΐη πὶ) ἀϊδιογ ὈΘ; 66 
Δηα ἀρσἰίδιΐοη. ΑΑβϑδυγαηοο 8 τηδἰηἰδ πο ΟὨΪΥ͂ ὈΥ͂ 
βοϊηρ ουὖυὐ ἔγοιῃ δ], δῃ ἃ οδδιϊηρ ΟΠ θ᾽ Β 86] οἢ [86 
οὐθυϊαδίίησ ἴον δηὰ σγάθθ, ὙΠ|056 ῬΌΓΡΟΒΟ ἔγοτα τὸ 
Ὀορίπηΐορ, Ὀοίογο ὑπ6 ογοδίίοῃ οὗ 6 πον], 'νν88 1} 
βαϊ ναϊζοῃ οὗ ὑοϊίονογα, ΕἰΧΟΘ ἸΟῪ ΒΊΣΞΟΚΕ : [ἢ ἰδ 6 
ἀοϑθογίριίοη οὗ (6 τοοδὲ ἰὈγηϊἀδ]6 ἐσου Ὁ]65 οἴθσηδὶ 
οἰβοιίίοι 18 οὗλοι ἰῃηἰγοάυθοα 848 (86 δ) )οἸ ον οὐἩ {16 
βαϊηίβ, Μαϊι, χχὶν 22, 81. σδν, χὶϊὶ, 8: χν]ϊ. 8, 
Βυΐύ ἐμαὶ ψ οἷ) ΘΟσλ68 βυϑὺ 18. ηοῦ {Π6 {ὐϊατ ρα] βοὴρ 
οἵ ἔοπι. υἱϊ!., Ὀὰϊ (86 ὙΔΥ οὗὨ τἱρβίοουβηο88 (Βοτ. 
1.-ν..). ΕἸοοίοη ῥγονί 68 ἃ βϑοσγοῦ ἀοροβὶϊ ; ββῃι ῇ.- 
οδἰΐοῃ ἰ8 οἱοοιίοη αἰβοϊοβοὰ : δπὰ ἴπὸ τοοῖ οὗ {Ππ|4ὲ ἐβ 
αι ἴῃ [Π6 συ." 1δυῦ ΠΟῪ ἀοεβ οπο ὈΘΟΟΣΩ6 δυΓ6 
οὗ Ὠἷβ οἰθοιίίοη ἢᾧ ἘΕιξακξπ: ΤΊι6 ῬΌΣΡοβΟ ἰδ Β66 ἢ ἴῃ 
18 Δοοοι  ἰϑμτθηῦ ; (6 ὈυΠάϊηρσ δἰ ον 8. {Π|| Ρ]δη.--ς 
ΟΛΕΥΙΝ: Βοοδυβθ Ἧ6 8Δ΄ὁ ὉθΔ0]6 ἰο ρΡομοίσαί ἰηΐϊο 
[06 δοογοῦ οουηδοὶ οὗ αοά, ἰμμὺ τὸ παν ἰἰογα 66ΟΙη6 
οογίαϊη οὗ ουὖὖ βαϊναίίζοη, Ηὸ γίνϑβ τ18 ΤΏΟΣΟ ΔΟΟΘΕΑΒΙΠ]6 
ἰοΚ6ὴΒ δπαὰ ρῥ]δάροβ οἵ οὐν οἰθοϊϊΐοη, ἰοὸ ννὴῖ, ἴῃ ΟἿΣ 
βαηοι βοδίίου ὈΥ Ηἶΐ8 ϑρίτίι, ἀμ οὖς ΠΠυπιἡ ποῖοι ἴῃ 
ογάον ἰὸ ἔα ἐπ Ηΐ8 ροϑ8ρε).---Βῦπι,: 7Ὺὲε ϑεοοπὰ 
Ἠοεϊυοίές Οοηζεδοίοι (ΥἹοΏμα, 1804), Ρ. 19: 1 ἴδ ἴῃ 
16 νΑΥ ἐμαὶ τὸ δῖα ἰὸ ἀἴδοουον, ὙΠ ΘΊΠΟΥ 6 8ΓΘ ΟἹ 
{6 ὙΔΥ : γὸ βιουϊὰ πο ἰογσιηθηῦ ΟὔΓΒΟΙν68 δηα Οἱ]ν- 
6.8 τινὰ (6 ἱπαᾳυΐςγ, πἩῃοῖθος ουθ Ὀοίογο ἴΠ6 [οὐὩ- 
ἀαιίοη οὗ (16 νουϊὰ τὸ ψϑῦθ ρυῦ Οἡ {18 ὙΔΥ͂; Ὑ6 
ἃΓὸ ΓΑΙΒΟΣ ἴο Θχδιηΐπο οὐγβοῖτοβ ἩΒοΙΠΟΣ πὸ αν 180 
ΜΑΥ Ὀσησδίδι οὖν ἴδοῦ ; δηά ΟἸ γί 18 (μδὺ γ18γ.--- ΕΣ 
(80 Βα; 6 ΣϑΆβο Μὸ ὅτ οί δὖ ρου [0 ΡΪδ06 ἃ ζα͵86 
το] ίδηοα οἢ ἃ ἀον τι ρογδουεγαπίϊα, 88 ᾿ῇ νὰ οουἹὰ 6 
ΒΓ ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ Βυοῦ νης ουἱ οὗἨ ΟἸτδι, Τῆο (Ο]]οπίηρ 
δαιτηοηϊεῖοι ἴο βἰοδα αβίηοβθ (ουσρ. 2 Ῥεῖ, ἱ, 10) 13 
ΒΟΣΙΟυΒΙΥ ᾿πηϑδηΐ, δΔηὰ 80 8 ἴο Ὀοπραϊοίίοη πὶῖῃ ἩΠ}16 
(6 Βοοιΐοῃ ΘΟ! 68. ᾿ 

2. (. 156.) ΤΙ ΐβ σογθο ἰβ οὔθ οὗ {6 τ σάβ, ὉΥ͂ 
ψ ἰςἢ οὗ οἱὰ Ἂ ΘΓ 248 ΟἨΒΥΞΟΒΤΟΣ) ἰξ 88 ῥιῸ- 
Ροβρὰ ἴο βίον (6 δαυλὶ δι μοῦ οὗὨ οΥαὶ ἰγαάϊ οι 
αἰοπιφείδ οὗ ϑετὶρίυτο. Βυΐ τθθη ΦΟῊΝ ΘΆΜΆΒΟΚΝΕ 
σι 1815 ἀιχοηρϑὺ οἰμοῖθ ἀοίοη 8 {16 ᾿πογβρ οὗἁὨ ἰπ)- 
68, Ὑ6 δαᾶνο 8 βἰσ Κίηρ ἰῃβίδηοο οὗ ρτγοἰθηἀρὰ ἰχδαϊ- 
ἰἰοι ἐπ οοη σέ τομὰ, Βονγρίυτο. ΙὉ 8 ἱπάορα οἱοαν, 
δηὰ πο Οὁη6 Οομῃίοϑίβ ἰζ, 1μαὶ ΟἾγίδὺ αἀἰά δηὰ βρδῖκθ 
ΤΩΔΏΥ ἰπίηρθ ἰμδὶ ἀγα Ὠοῖ γοοογάθά, δηὰ ἴῃ 116 τηδῃ- 
ποῦ ἰμαὸ ()6 ργδδοιίηρς οὗ 106 Αροδίϊοβ νὰ8 βγεῖ οὗ 
4}1 ογαὶ, πιο 88 ἔθθὴ βχοὰ δηὰ αβοογίδίποα ὈΥ 
πτϊ της ; ΟΥὁὨ σουτεο, ἴῃ ἃ βδῃογὶ ΕΡ 5.16 1|κ6 Οὐ ὙΒ, ΟἸΥ͂ 
ΨΘΓΥῪ Ρδγίλα!γ, 8.1}} δὸ 88 ἴο συδγὰ δραϊπδὶ τιΐβαρργο- 
ποηῃείοι δὰ ἀοίοτγϊογαίίου οὗ ἀοείτίηθ. [1 ὑπ θη ἰὲ 19 
βαϊὰ ἐπαῦ πὸ τὸ ἰὁὸ Ὀσ]ίανα 180 οτγαὰὶ ἰγααϊοι,, πος 
ΔΏΒΝΘΙ : 68, ὙΒΘΩ (8 ἀροβίο]ὶο οΥὐἰ χα δηαὰ οἰαγαοίοῦ 

Φ (1π ἰμὶϑ ἴα ἱπιμ!οα, τι πδὲ Βοσιρέιτο Ὧο ἄοιυνδ ἰΘΆΟΒΟΒ, 
ἐδαξ οἱςοιίου ἰ8 ο Τὲνίηθ σοοΐ οὔ 1. Κοο ν. 13; Φόδη 
νἱ. 37; Αοἷκᾷ χίϊ. 48; Βοπι. Υἱϊδ. 28-80; ἘΡὮ, ἐὶ. 8; 1 Το, 
1.21 46.--.ό. 1.} 



ι48 

δῖ ὑγονοὰ ἰο υ9. Βυῖ [Π18 ὙΘΟΡῪ ΟὨδρίον ΒΏΟΥΒ υ8, 
ΠΟΥ αὐἱο κεῖ τἢ66 οτγὰ] ὑθδορΐηρ νγ͵ὰϑ Τογχζοίίθῃ (Υ. ὅ 
ΑΓ ν͵δϑ β0)]θοϊοα ἴο0 Γηβοοηοορ 05 ΟΣ 6Υ̓Θιλ [8] 818- 
οδἰϊοηβ (ν. 2), 80 ὑπαὶ ἰὲ ποοάθαὰ ἴὸ θὲ οοστϑοϊθα δηὰ 
δονθοα, Τῆδ ονδηροὶϑι Φοθη 80 βᾶγ8 (οἷ. χχ. 80, 
81), 1πὰὉ Φοϑυ8 τ} αἀἰὰ τπηΥ (πη ρ8 πο 8ΓῈ ἢυΐϊ 
τεϊτίοθη, Ὀαὲ Ππδὶ [Πη6 ργοσοαϊΐηρ δβοϊθοῦϊΐοῃ ττὰ8 πείθῃ 
ἴον [Π6 σοηϑεντηδίίοη οἵ ἴδ! ἢ ἴῃ 1η6 ϑὅοη οὗἨ αοά, δῃὰ 
οὔ {6 ἰη ἴδὲ ἢ. ΕῸΓ 118, (Πογοίογο, {86 τυϊιίθη 
πογὰ 18 ἃ βυδίοϊοηῦ ΒΟΌΓΟΘ, δια [ῸΓ ὙΔδίανΟΡ οἰ αἰ πλ8 
ἴο Ὀ6 δΔροβίοι!ς ἴχ ΟΠΪΥ δυϊῃοηςὶς το, Βαυΐ οδῃ {ἰδὲ 
Ὀ6 ἃ σοιυυΐηα Ἰγδαϊίοη, πιο οομπ γα ϊςοῖβ [6 πγί θη 
Κοβροὶ ἢ Ῥπὺὶ] ΚΠΟῪΒ 5'ΡῚΥ ἃ ἀουῦ]α ἔοστη ἴοσ οὴδ 
δὰ ὑῃ6 ΒΔΠπ|6 Β} ϑίάποθ, ῃοιηΐϊηρ οὗ δαάϊτομβ {μαὶ 
ἰηϊγοάυοθ ἃ ΠΟῪ αηἃ ΠοίΘΓΟΖΘΏΘΟΙΒ Βιυϊδδϑίδησθ. ἴῃ 
Ῥοΐηὶ οἵ ἴδοι, ἰποτο 18 Ὀδϑίάθ ἴπῸ ΒΙΌΪ6 πὸ νΉ}}- 
αἰϊοβιοα ἰγδαϊΐοη. ΖΜΙΝΟΙΙ: Ῥδυϊ, Βονόνον, δά 
ἰδυρῶν ποιμΐηρς οἶ8ϑ6 Ὀαὺ (9 ρΌ59ρεὶ οὗἨ 6908 ΟἸ γἶβι, 
ΟλεΥΝ : Ώοη Ῥαὰὶ ΜΠ οαδὺ ἢὩ0 ϑῆδτθ οἢ ἰδ Οο- 
Υἱη  ΐλη8 (1 Οὐν. υἱῖ, 8δὅ), ΒΟ ἀο (Π6Υ ῥγοίθηά ἴὸ 
εΕἶνα ουὖ 411 ἐμεῖς βο᾽ ποδὰθ ογϊηδηοθθ 88 οὗ δαὶ 
ἀἰκηϊ ν τὶν ἴἢ6 Ῥαυ ποῦ ΗΚΟΒΝΕΒ: Ῥδυϊὶ 4068 ποί 
ΒΥ, [Παΐ [86 ἴθπον οὗ ἴ[ἢ6 οτγαὶ ὑϑδοιίηρ τγᾶβ αἰ δ σοηὶ 
ἴτοα [μα οὗὐἨ (Π6 πιῆ, [ΜΑΟΚΝΊΟΗΥ: ΝῸ ἀοο- 
ἐγῖπ65 τροῦῖῦ ἴπ 6 πδηδ οὗ ἐγααϊοηδ ἴῃ 6 βοΥτίριυγο 
Β6η8586 οὗ ἴἢ6 ποτὰ, Ὀυῦ βυο 8ἃ8 νοῦ ἰδυρῆξ ὉΥ (ἢ6 
ἈΑροβίοβ οἵ ΟἸγίβι, οὐ ΌὉΥ οὐμοῦ βρὶγιυδὶ ταθη, ὙὯῸ 
τοοοϊνοα ἔδοτλ ὮΥ ἱπηπχοαΐαῖα γουοἠδίΐοη ἔγοιη Ηΐπι.--- 
΄. 7.Ἐ-10 πιυθὶ θ6 οοπβίἀοτοαᾶ, οὐ ἐμ οἴμον ᾿ιδηὰ, 
ΒΟῊ δ ρ ἢ Διο} [6 Αροϑίϊθ ἸΟσΘ δϑβογίβ ἴῃ 6 δὺ- 
ΤΟΥ οἵ 8 τυ ίοη πον, [Ιὑ 5. ηο ἀοδα [οἰ ον, 
δυϊ 8 βοϑά-οογη ἰηδὶ 18 αυϊοκαηοαὰ ἴῃ ΘΥΘΡΥ Βύδβοσρ- 
ΕἸ016 ϑαρῖ, 6 ΚΩΟῪ αἷϑο {παῦ ΖΘΏΘΓΑΙΪΥ [16 Ἡγίῦ- 
ἴοη πογὰ ἴβ 8[}}} ἸΏΟΡΘ σἈΓΟΓ ΠΥ ποι οαὰ τ δῃ ἰμδί 
πϊοῖ 8 ΘροΚθῃ. ΜδΗΥ πᾶνθ δῃ τη 6} ἰροηϊ ἀΥοσ- 
δίοῃῃ ἴ0 δ᾽ὶ δυϊῃοῦ τ. ὙΠΟΥῪ οοπίουπα ἴδ ΜΓ 6ΟοΓ- 
οἷοη δηὰ Ὀυπάαρο, Βυΐ δι οΥ Υ 18 ϑυ ἢ δῇ 8806 ῃ- 
ἀΘΠΟΥ͂ 88 ΤοΒίβ Οἢ ἰηἰ6]] θοαὶ ρτοδιιΐποηοδ, " ΘΟΠλ- 
ΤΟ Π68 ἰ(86 17 ἴο0 ταϊϊοηδὶ σοηνϊοϊίοη, δηαὰ οδἀπσαῖοβ ἴῃ 6 
οὈοαϊοιϊ ἰηϊο ἰγὰθ ἔγεθάοτη. ΤῊ τπθτο ἔδος ὑπ τηθῃ 
ΔΙῸ ποὶ βοϊ ογοαίϑα, τα ρ 169 (μα. ΤΠΟΥ͂ σασπποὶ ὯὈ6 δ8Ὁ- 
ΒΟ] ΟΥ δυϊοποιϊηουῦβ ; [0 Β584Υ ποίδίηρ οἵ βΒῃηογβ, ὙΠῸ 
πορὰ σοὰἀοιρίίοη. ΤΏ ἵτυθ ἴγοοάομῃ 18 ἰδὲ ὙΠῺ 
ὙΠΟ. [16 ΒῸΠ στρα ῖκοθ ἔτοθ (Φοδη Ὑἱ, 86), δηὰ [16 
ΤΩΘΔΏΒ ἰ0 [Π8 Θτηδηοὶ ρδίίο 8 μβοϊ ἀΐηρς ἔασι Ηΐδ πονγὰ 
ἰπ [86 οὐθαΐθηοα οὗ [811}. ΤΈΘ Πίρῃοβὶ ἔγθοάοιῃ δηὰ 
ἸΟΥ͂ ἰ5 ἴο ᾿ἶνγα δπὰ τηονο ἴῃ (86 πογὰ οὐ ἐγυτῃ, 

8. (ὕἶν. 16, 11.) Ἐνδηρο!οαὶ οοταίοτὶ 8. Βρπιο- 
ἰηΐηρ ἀἰδογοηὶ ἴγομλ ἃ ὑγδηβίθηῦ δα Θβ86 }014}} γαίῃ 
ἴδοάϊηρ ἰῇ 1]υβίοηθ. Ομγβ δηὰ Ηΐ Αροβί!6ϑ 
Βοοῖη ἢγβθίὶ ἴο ἐγουῦϊα ἐῃ6 Ποδγίβ οὗ ἴῃοϑο τ οπ (ΠΟΥ 
οοτηονί, δηα βου ἴἤθτῃ (δαὺ {Π6ΓΘ ΤΩΔΥ ΘΟπι6 ἃ ᾿πυοἢ 
ΒΟΨΟΓΘΡ ΟΧρουΐοποο ἤδη ἴῃ6 ἔγίγοϊοαϑ ταϊηὰ ἱτηδρίηθθ, 
Ὀυὺ (μδὺ 811 σογηθ8 ἔγοτη Θοα δηὰ [Ὁ [6 ῥτοιηοίίοιι 
οὗ Ηἰ8 Κίηράοαθ. Τὸ πᾶν αοὰ [ὉΓ οὐτγβ, ἰπγουσῃοαυΐ 
δύϑη ἴδ6 Ὠαγάοβί [ογίη6, 5.1.0 }} 15 [ἢ 6 ουοτ] ϑι Θ0Π- 
Βοϊδιίοη οὗ ἴΠ6 ροβρεὶ. ε πηαϑῦ ποῖ δ ὁποθ ἰὨϊπὶς 
οὗ (6 πογϑῖ, ἰπαΐ ἴ0 τι 1] ποὺ ἴαττι οὐὐ 80 Ὀδὰ . 11}|8 9 
ἴο οομχίοτι πὶ ἀητ ΒΟ] Θϑο 6 γϑη 8168, δτον ἘΠ 6 ΠΊ8}}- 
Ὧ6Γ οὗὁἩ 86 ποῦ, βυοῖ {ποογοῦϊοα] Ορ 1818 το ἱ}γΥ 
Ὀδοοηλ6, πῦθῃ (πη σ8. ρῸ 11}, ᾿γϑοθῖοδὶ ΡΟ ββ]Πη 1818, δηὰ 
ἴη μοῖρ ἀδϑραὶν ἀἰβυταοοί ἐγ ἸΑΥ ἀοπτῃ {Πα ῖὶΡ ἈττΩΒ. 
ἴτ 8. Ὀδεον ἴο Ὅ6 ὑποογο 8} ἃ ροδϑίτηἶβῖ, ργοραγοὰ 
[ογ ἐῆθ ποῦϑί, δηὰ ργδοιῖοϑ!!} Υ Τπγουρὴ ἴΠ6 στασ οὗ 
αοά δὴ οριϊπικῖθι, οομῆάοης ουθὴ δὲ ἐῆ6 "γογβὶ.--- 
[90Ὀὑεττ: Το Οτθοῖ ρΡ}]Οβορῆ ον που ]ὰ ἤᾶνα Βροκϑα 
οὗ υίθάοτῃ 88 δῇ ἰάτρεια ψυχῇς, 88 ὙΟῸ Βροδϊ οἵ [Π6 
Ε08ρ6] Δ5 γοτθαϊδὶ ἰο 16 1118 οὗ υπιδὴ παίυσο. Κ(ϊς 

5 (1ὴ ἐδημο Ροσίαϊηἰος ἴο αοᾶ, Οἢ ἃ Ὠϊνίοθ οοιυσωὶβο 
μα . 1,..} 5 39; 

ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΓΌΙ, ΤῸ ΤΗΞ ΤΗΒΒΒΑΙΟΝΊΑΝΒ, 

Ῥαιΐ υ8β685 ΒίΓΟΙ ΟΡ ἰδηρύδρο : τὶ τ Ὠΐῃὶ [86 κοδρεὶ ἷϑ 
ἃ οοηϑοίδιίίοη. ἮΥἐπΐη δηὰ νἱϊθουῖ, ([μ6 ΟὨγιδύδῃ ἰδ 
Βυ δογίηρ ἴῃ 0018 6ν}} που], ΤῊθ ροβροὶ τηῦκο8 Ὠΐπὶ 
ΒΘΏΒΙὉΪ6 οὗ 18 βίαίθ, δῃὰ αἵ {Π6 βέιὴ8 Τη6 ΟΟΣΠΒ ἢΐ8 
ΒΟΙΤΟῪ ἰη0 10γ.... οϊῃ. χν. ὅ; 2. Οὐχ, ἱ. 8... 
7. 1. 

ἩἨΟΜΙΠΕΊΤΊΟΑΙ, ΑΝ Ὁ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣ, 

Ὑ. 18: ΒΙΚΟΕΚ: ἘΥΓΟ ΘΥΘΓΥ οοπίοιηρίδίίοη οἵ 
ἩΏαὺ ὑΠ6 ΘΙΘΙΠΙΥ [885 ἀοῃα δηὰ Μ}}} γεὺ ἀο, (0 δι1- 
γδηΐβ οὔ αοα πουϑγίμο θββ ἰ086 ποὺ (Ὠοἷγ )ΟΥ ἴῃ Οὐ 
Βυβθαπαγγ [Μαίϊ, χὶϊ!, 25, 28 ; 1 Οον. ἰϊϊ, 9]; (67 
ΔΙῸ ΤΠ ΘΓΘΙΥ ατγίνοη [ἢ 6 ΤΏΟΓΟ ὉΠῸΘΤΓ ἴΠ6 Ἡΐηρϑ οἵ ἀυ( 
ἔτϑςο.---ΗΈΌΒΝΧΕΒ : ΤΏ οἰθοιίίο ΟὗὨ 8 τηδὴ ἴ0 βαῖγι- 
ἰἴομ 8 ἴὉΓ ΟἰἤΘΓΒ 4}|80 ἃ βυδήθοι οὗὨ ἰδδη} Κρ! νη ρ,.-Ὁ 
ῬΙΕΡΌΒΙΟΘΗ : ΑἸϊον {Πγ86]  ἰο Ὀ6 βδηοι δοα ἰὰ (αἰ, 
δὰ ἰ 18 οογίδίη (μὲ ποὺ δὲ ΘιΘΓΏΔΙΪΥ ΟὨΟΒ6Π,.- 
ΟἨἩΒΥΒΟΒΤΟΜ : Νοῖ ΟΥ̓ ἩΟΓΚΒ, οὶ ὈΥ τἠρ[δου8 οΟἢ» 
ἀυοὶ, Ὀαϊ ὉΥ ἔαιι οὗ {Π|6 ἰγυϊ ἀο Μὰ δἰϊδίῃ [0 βαῖνε: 
[0.9 ΤΟ ΚΜΈΕΥΕΕΒ : 50 τῦ τοαῖδί ποῖ εἰν8 π|}} οἱ 
Οοά, Ὀυϊ γἱοἸὰ οὐγβοῖνοϑ ἰοὸ ἰδ, ὙΠῸ δ[18}} Ὅδ δὺϊε ἴ0 
ἰπᾶον [18 Ὀοΐπρ σαγτίοὰ ἐπγουρὶ ἴ0 ἃ ρ᾽σσίουβ ἰβθθε 
--Βενϊονδ. Βιἰδοῖ: ΤΏΘΥ ψὯΟῸ Ρϑυβἢ δγὰ τυϊηρὰ, ποὶ 
Ὀοοδῦθ6 ΠΟΥ͂ ΓΘ ΔΌΒΟΪ αἰΟἿ} γοὐθοὶθα, Ὀὺϊ Ὀδοδυβο 
ΠΟΥ ΠαΥΘ ΠῸ σᾶγο ἴοῦ ἴθ ἐγ. ΘΙ ΙΘΎΘΓΒ ἃγὸ ρΓῈ- 
βογσυϑά, ποῦ Ὀθοβϑῦϑα ὑΠΟΥ ἄσϑογτα ἰδ, Ὀὰϊ Ὀδολυβο {ΠΕ} 
οἰθαῦθ ΘΑΓΏΘΒΙΥ ἰὸ αοά, ὙΥ̓ΒΟΘνΟΓ ΟΟμΟΕΓΏδ Ὠΐπι- 
86} δουῦ [6 ἰγΌϊ, 80 88 ἴο ἰδὺ μοϊὰ οὐ Οοά, ἰ 

βαγοὰ, Βυὶ Ὑδοθτοῦ τηϑαα]ο8 πὶ Οὐ πογὶ, δυὰ 
ἐπαὶ ποὶ τσ γ, ἰβ ΟΠΪῪ τηϑὰθ σσογβα ὉΥ ἰϊ.--ἰ Βῦλ- 
κιττ: 1. Εἰοσύοη 18 ἴὸ 6 πῆρ Ὼ8 88 Μ6}} δβ 10 ἴ86. 
δηὰ, 2. Ξδηοι βοδίΐοῃ δηὰ ΒΟ  θ58, ποῖ ἴΠ6 οδαϑ8 
οὗἨ οἂν οἰοοίίοι, Ὀυΐ (6 οἤἶδβοὶ δηὰ ἔγυϊ! οἵ ᾿Ξ. 58. 
βαηοιϊβοαϊίοη Ὀοΐης ἴπ6 ἔγαΐε, ἰῦ 15. 6130 ἔθ οὐ άθηοο 
οἵ οὖν οἰοοίίοη. 4. ΤῊΘ ΠΟΟΘΘΒΑΓΥ οοππθοίίοι ὑῸ- 
ἔπσθθ 86 βαποιβοδίΐοη ὁ τ[μ6 Ξρίγὶξ, ἀπὰ τμὸ Ὀεἰϊεῖ 
οὗὨ τὸ ἐγιι}.--ἰ.. 1..] 

Υ. 14. Ζπινοι! : ΤῊ ροΒραὶ 8 αο( δ δίοῃθ,; δαὶ 
οἰιίηλοβ αοα σοτηπ)θη]σαῦθβ ἴο μ Ὑδαί εὔρν Ρευὶ 
οουϊά ΒΥ ἴθδὺ ἴΠ6 ζΌ9Ρ61 "γὰ8 [νΐ8, ἃ8 Γὸ ΒΟΤΥΪΟΕ 
δηὰ ἐπ δ Βα: θὸΑὐ μὰ ὙΥΒαίονος Φοβυθ 48, [διδὲ 
δοοογάΐϊηρ ἴο ἴ:6 Μὴ] οὗὨ {16 ἘΔΙΠΟΡ 15. αἰβο ἴὸ δὲ 
ὙΌΟΪΥ ΟὔΓΒ. ᾿ 

Υ͂. 16. Ονον ἀραΐηδίὶ (6 ΑἸεὶοϊιγἰβιϊλη ἀδοοροη, 
ἴλ ΘΟΏΘΟΓΠΒ υ8 ἴο Δϊά6 ἴῃ τηογα ΒΥΤΩΪΥ ὉΥ͂ (δ6 ποῖ; 
ΟὨΪΥ͂ ὉΥ ἴΠ6 ποτὰ ἐπ 1 ΟΥ̓ΘΓοοτη6, α8 ΟἸγβί ΟΥ̓ΕΤ- 
σαπη6 : Μαῖῦ, ἷν.--ἰΜ. ΗΈΝΕΥ : Ηδ ἀοι ποὶ ΒΑΥ, Χὲ 
δῖο οδόθθη ἰο0 βαϊναοη, δηὰ {ῃογοίογε γὲ ΠΙΔΥ δὲ 
ἙΆΓΟΪ6Ε8 δηὰ βοοῦγα : Ὀυὶ ἐλεγεζογο εἰαπα [ασί, ΟΡ. 
Ὁ Φοδη ἱϊ, 27, 28.--- ἱκοίμγοδ ;Σ ΑἹ ὉηνΑΥΘΠβ δύ: 
ὨΘΓΘΏΘΘ ὃ0 δΔροϑέο]ϊς ἰοδοϊίηρ 8 δ ὁποθ [86 μτέβί 
ταδη  οβέαιοη, δηθὰ δὴ δββϑηιίδὶ οομαϊιοι, οἵ Οἰ9- 
(ἰδ δἰδ δ  εγ.---ὐ, Μ.] 

[ΥΗτοΥ : ΗΝ οδὴ βῃ6 (π6 Οματοὶ οἵ Βοπι) 
6 τοὶ θὰ ΟὮ 88 ἃ ΒΊΓΘ ῥτΘΒΟΓΤΟΡ δηὰ ἔττιθ ἰοδοῖοῦ οἱ 
(ἀμπτιι6η) ἐταάϊίοηβ, προ μδίη ΤΟΙ Θθ 7 (Δ Ν- 
ΒΕΕΝ, Ἐθτι 08) Ἰοϑὲ ὁη6 οὗ ρταδὲ τοοτηβηὶ (νυ. ὅ, δ), 
ἀεροθίλοα πίῖ ὑμ6 Τμοβϑαϊοπΐδηβ, απμὰ ἰδ6 ργπι 
ΟἸυτοῖ 3 -ὰὐ. 1.]} 

γν. 1ὅ--17. ΒΤΟσΚΜΕΥσα: Τθογα ἷβ Ω0 δυσρεδϑ 
πἰεῃουϊ ΟΌΣ ον δαγηδδὺ πὶ Πρ ἀπὰ ἀοίηρ, Ὠοτ Νὶϊν- 
ουῦ ον ΟΥ̓ ρδΐη8ϑ δηὰ ἰδῦου : Ὀὰϊ [Π6 ΡΟΊΤΓ μἰοὶ 
πουκοίῃ ἴῃ υ8 ὈοΙὰ ἰο ἈΠῚ δηὰ ἰο ἀο 18 {1:6 ἱοτἙ, 
Ἐον {π5 ΓΟΆΒΟῚ 90, {Π 6 Αγροδβεὶθ ἰβ δϊ ἴὸ δυργεϑῆ 
πΠαὶ ἢ πδὰ οὐ εἶ Ὠοαγί, ἰῃ Ὀ6 μα] οὗἉὨ ἐδοθ6 διὸ 
μαὰ Ὀδοοπιο Ὀοϊονίδς Ομ νδέϊδηβ, ἴῃ δ ὑπγοίο! ἃ πιδῃ 
ΘΓ, 88 8ῃ Θχδογιδιίοη, ν. 1ὅ, δηὰ δρσαΐῃ ὡϑ ἃ Ὀδὴ ᾿ 
ἄοῃ «πὰ ἰηίογοορβδίοη, νυν. 16, 17. 6 οηο ἀοε8 ποΐ 
ἐχοίαδο ἰδ οἴποτ. ΤῊ ὁὨ6 8 ροββί]θ ΟὨΪΥ (μου 
106 οἶον. 



ΟΒΑΡΤΕΒ Π. 1-ὅ. 

Υ͂. 16. ΤΏοτο 8 τηϑηοη οὗ ἃ βοοα Πορβδ αἷδὸ ἰῃ 
Γγον. σ, 28; χὶ 23,"-ἰ Ζβοίωγεβ : Οαοοά, Ὀροδαδο 
οἱ (86 ργοδιηοϊηθηΐ Ἔσο θηςα οὗ ἰδ6 οὐ͵θοοῦ οὗἁ ἐδ, 186 
ἱωργοσηδθϊα 6815 οἡ " Βϊοἢ ἰξ γοβίβ, πὰ ὅπ ρυγὶγ- 
ἰας ἰηδυθποα πο ἰϊ ὀχογίβ ἰὰ {μ6 πρατὶ δηά 116. -- 
ὁ. 1. 

τ. 10, 17. Βοοβ: ἸΒοονοῦ 88 Π0 δχρουίθηοα 
οἵ τῃ3 ον οὗἩ αοὰ, δὰ ᾿δ8 οὐϊαἰηθα η0 οοῃδβοϊδιίοῃ 
τοιο ἰησ ἰηΐο ΟἰθΓΏΪΥ, πὰ 20 μοοὰ δορθ ὑπγουρὰ 
ὅσασο, οὰ ἐμδῖ τλλῃ ὯῸ ἀοοίσ 6 δῃηὰ πὸ ὀσμογίδ 95 
 ροοὰ πτυΣῖζβϑ 88 ΔΗΥ͂ οἷά. 6 αὐἀ οομίοτίβ, 
Ης διγοησίῃοπθ ἴΠ6 δου], δὰ πῇθη Ηθ βισθηρίῃοηδβ, 
Ης οοπίοτίϑ ἰϊ.---. ΗΈΝΕΥ: 1. Οὐμΐοτῦ 18 ἃ πιθ8 8 
αἴ ἐπι Ὁ} δῃτθηΐ : [Ὁ [Π}6 ΙΔΟΤΘ Ρ᾽ΘΑΒυΓΘ πὸ ἴδῖ6 ἴῃ 
ἰδ. ποι, δῃηὴ ποῦῖ, διὰ πδὺβ οἵ αυά, ἰθ τοῦθ 
κεῖγ πὸ 3881} 6 ἰο ρδβονογο ἐπεγοΐῃ. απηὰ, 2. οὺνγ 
οἰ ΔὈ 3ηγηθηξ ἰῃ (Π6 τῶνδ οὗ αοά ἰβ ἃ ᾿Π ΚΟΥ τη 8 
ἴῃ ογάδγ ἴο δομογί  πΠΘγοαβ ἱ γοὸ ἃγὸ πδυθγίηρ ἴῃ 
αἰιῃ, απὰ οΟΥὨ ἃ ἀουδιδι! πιϊπὰ, οὐ ἐζ τ1ἷο ἅτ Βαϊ ης 
δηὰ ἰδ] ἰοτίηρ, ἴῃ ΟΣ ἀυγ, 0 σοπάον [ἢ ἯΘ ΔΓΘ βίγϑδη- 
δεῖδ ἴὸ ἴ6 ρἰδδδυγοβ δῃὰ ἰουβ οἵ σοϊϊρίου. Ἧ Βαῖ 18 

4 {πτεε δ 6 νοσϑίου οὗ ἔδο Ἰδίίον ἰοχὲ: 267 Οεγεολίεῃ 
Νιρκὰ υεδε ἄροδ τοοὴὶ ρεγαίλεη.---(. 1,..} 
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δ ὑἰδαὺ 1160} δὸ [π6 Ὀοίίοπι οὗ 411] ΟΣ υπδαβίηδβα, Ὀαὶ 
οὺν υμδίοδα μθϑβ ἱπ τοϊ ἰρίοη ὃ---ὦ, 1..--ΗΕΌΒΝΕΚ: 
ΤΏ οοπδοϊαἰΐοη οὗἨ ΟὨγΙβι Ὠ ΠΥ 8 δὴ Θυου]αϑύρ, ΘΟὩ» 
βοϊ αἰΐου, γι, οογίδίη, βαι γι ηρ, ἃ οοπδοϊδίίοη ΟΥ̓ βα]- 
ψαϊΐοη ; (6 οοῃδβοϊδίίοη οὗὨ [1186 πουϊα 18 8 βρυγίουξ, 
Ῥἰ 1] οοπϑοϊαίίοῃ, ἩΏΐοἢ Ἰοαὰ8 ὑἰμ6 ἀθοροῦ ἰμίο Ῥ6Γ 
ἀἰϊΐοη. ἀοά δἱοὴθ οδιὺὶ ραΐῦ οοταΐογί ἰμΐο 116 ποατῖ, 
Ῥοηθίγατης δηα δοϊάϊηρ. Ησρτο 15. σουμέοτὶ : ἀοά 
Ἰονοβ ἴΠ66, αοα οἰοοβο8 ἴπθθ, ἀοἂ Καορϑ [ἢ 66.--- 
Βεγίφηδ. Βιδεὶ : ΤΏΘ νευϊαβύίης οομβοϊδιίοη ἷβ ἃ ρον» 
τηδηθηΐ, ΟΝ -οσθαίθα 1116 οὗ τἢ6 δβρίτὶξ, ἱπιρ]αηϊοὰ 
διηΐϊαβὺ ἴῃ δηριΐδὶλ οὐὗἩἨ δι Υρ 'ῃ ὑΓΌ]Ὺ ΓΟ] ης 
οδβὺ8 ΟἸγὶβί, δηὰ 8βὸ ποῖ 1ἰδθϊα ἴ0 ἀθαὶ οσ ἀδβίσιο- 
ὕοη. 

Υ. 11. γοτγά δοὰ νναὶκ τηυδὺ Αἰ γΑγ8 ρΡῸ ἱοροίμον. 
γν. 18-17. ΤῊΘ ροοὰ δϑϑυγδηοο οὗ δὴ ουδηραοὶ!- 

ΟΔἹ Ῥγθδοῦοῦ ἱπ ὈΘΠΔ] ἢ οὗὨ 8 ὀοηνογίβ γοβίϑ ΘΓ γοΐυ, 
ἴῃ ἰΐ9 Ὀορίπηίηρ, τα 416, ἀηὰ ομὰ, οἡ αοἀ: 1. ΕϊοΓ- 
ὯΔ] οἰφοίίοη, Β]Πηρ 1156} ἴῃ (ἰαλα 'π (86 68}} ἴ0 
ἔα" διὰ βαποῦ βοδίίοη, ταῖοθ (μ6 Ὀοραὶπηΐηρ; 2. (ἢ6 
Θσχδογίδιϊοῃ ἴο βίδα ϑίμθββ ἰῃ δροβίοϊϊο ὑἐσυτῃ ΤΌΓΡΙῚ5 
1}}8 τη ΐ4α]6 ; 8, (86 οηἃ οδῃὴ 6 ῥγοβρογοῦβ ΟὨΪΥ͂ ὈΥ͂ 
αοά οδτηγίηρ ουὐ ἴῃ Ηΐ8 ογουϊαϑίζηρ [αἰ Ὁ] 688 [818 
ποῖ ἰδδὺ ΗΘ 88 Ὀορύυη, 

ΠΙ. 

ΟἸοβίηρ; Εχμογίδιϊοηβ. 

1, Ο". ΠΙ. 1-δ. 

Τὰ Αροκίὶθ βοοῖκβ Ἐμοὶσ ῬσΆΤΟΣΞ, ἃσιὰ σομπηοη ἂς ἴἰο ἐμθλ ΦΌΠΘΓΑΙΥ ἃ ἔδ ὑπ ΡΟΙΒΟΥΟΣΓΔΏΟΟ ἐὰ [80 ἔσθ ([τἰθέδη δρὶσὶξ, 

: ἘἸμδῖϊν, Ὀγθίβυθη, ῬΓΔΥῪ [Θτοῦς ογᾶεγ: ὈΓΑΥ͂, ὈΡΈΤΠΓΘΗΝ ἴῸΓ 8, [8αὺ (Π6 τοτᾷ 
οὗ ἴ86 Ιιογὰ πιᾶῦ ἤδνθ 7786 ΘΟΌΓ86 [ἸΩΔῪ ΤᾺ] δηά Ὀδ ρ»]οτ θα, ουθῃ 48 ἐ7 ἐ8 1} 

2 γοῦ [2180 ΠῚ γου];" Απᾶ {πδὺ γγἷὸ τοὺ 06 ἀθ] νογθα ἔγοτη ΏΓΘΆΒΟΠΔΡΪ6 [ 
8 ν6ΓΒ6]) ᾽ Δηα π|ὶοϊκοα τηθῃ : [ὉΓ 811 ηιθγν αν ποῦ 1411} 

γα 185 ΤΑΙ 81 [ΤᾺ] Ὁ] 16. {86 Τ τα] " 
4 δῃᾶ Κορ ψοῖ ἔγοτι 6Υ]} [07 [86΄ ΟΥ]] ΟΠ]. 

γουῦ, {μαὺ γο Ὀοΐ᾿ ἄο " δπᾶ ψ11]} 
186 Τιοτὰ ἀϊγοοῖ [Βαῦ τᾶ {Π6 1,οτα ἄϊγθοῦ] ᾿"" γουγ ποατίβ ᾿πίο 

τα 

ἴι6 Τιογὰ τουοῃΐη 
ὅ πηδηά γοῦ." Αὴ 

61- 
ὑπ 811 ἢδᾶνο 1Ἀ10}}].ἡ αἱ 

ψ 0 Β}.8}} ΒΔ Ὀ]15}} [65080118}} γοιι, 
Απᾶ πέος ΤῈ δΒᾶνϑ οοπῇάδοθηοοῦ ἴῃ 

ο ἴδο {π]ρ8 ψΒΙοδ σ͵16 οοτὴ- 

186 ἰογο οὗἉ αοά, ἀπά ἰπΐο [86 ραίἰοηΐ τϑιζηρ; ἔὸΣ ΟΠ γιβῦ [{Π|6 Ῥϑίϊθποθ οὗ ΟὨτ180]."" 

1ν.}. 

ἵ . Εἰ!οοίί : “Το καί 

806.--ἡὦ. Ι,. 

4Ὑ͵ 2.--ἰ- οὗ πάντων ἡ πίστις. 
: ἐὶ ἰδ ποί αἰ! ἰλαὶ κανε 7}αἰ. 66 ἐμ Εχορ, 

δΎΥ͂, 3.-- ΤΏ Το ἰδ ἃ ἘΠ ΠαΓσΑπΟΣ οὗ αὐἱδοτὶ 
Ῥ. ΘΟ. γαυϊκ. 1,ΔΟ ΤΩΔΏ:.--. 1.] 18 1 Κοττῖδο [ἢ 6 
εὐνίοιθ. [1:6 Οτοεὶς ὁσὰοσ δβμομ!ὰ 

ἀπο κρέας 
Ὀ6 σο αϊποὰ ἰῃ {80 ἐγαπβιαἰίοι, 86 ἰζ ἰθ ὉῪ 

αιστός ἴδ9 ἐπείη ΔΟΟΏΖ Θοδ0 οὗ πίστις.---51}..} : ὁ κύριός ἐστιν ; 
τοῦ πονηροῦ. 8.606 ἴιο Ἑχοροίίοδὶ Νοίο.---Φ. 1. 

τρέχῃ. ηευϊείοη : “Ἑ. Μ΄, τιαγρίη, διηὰ ΘΥΟΣΥΒΟΣΟ οἶδο. Ηροτσο δ οομι πο Τγηάλ!θ, ασηονα, Βίπμορδ᾽ 
πὶ [80 ἘΠ οταΐδῃ : λαῦυε οὐμγ:6.""--Φ. 1. ᾿ ἫΝ ᾿ 

᾿Υ οσμιίταϑεπρ (Ὦ ἔδοῖὰ πὶ ἢ οἴ ΘΓΘ Υ ΒΘΓΘ 8 βἰτ Π]αν τοοορίϊου μαᾶ 
ἰδοπὶ πὶ -Οτιὶθ ἸΒοῖὰ δ]οστιμαίὰθ οἵ--οἴμοσβ, ΒΕΣΟ, [πὶ ΔΉΒΓΟΣ ἴο ἐΒοὶς ῬγΆγΟσα, 

ἴπ, Ηδσοσδουᾶ, Ὑοσάβηγοσί : αὐειτᾶ; Βοπδοσι, Βοοίέ, σου θοῦτο, ΑἸοσὰ δ᾽ 
: Ῥεγύεγεε ; Βὶ ΚΟ ΌΔΟΣ : τεγκελγίεπ. 8.66 {86 

Βα ΘΈΡΘΟΣ, τλξρ πφοῖ Ὡνοῖΐο δῃὰ Γιὔποσηδητι : πίοὶέ Αἰϊδν' (Βδόμδὺ ἐπί ΠΝ Οσιαιιδε; 

(ἰποϊυάϊης ἔπ 6 Βὲσι.) ἴ0Γ ὁ κύριος ; δραϊπεῦ [Π6 γοθάϊΐπρ 
ἐδδέ δοοοχάϊτπιρ' 08. Β 

Ἐχοροιῖ σαὶ Νοῖο.--“Φ. 1,..} 

διὰ ἔδο ευΐείοη οὗ (η18 γοτεο, Νοῖθ 0.--Ὁ. 1. 

] Ἢ δα ἱ Ὅος. ἱ. 9 ΕὙ ἐν τ ἴο 6 ὉΘΝ 88 σ. ἱ. 9, 10 ἰᾳ [ὴ6 ΣΏΟΓΘ 
ἐπ ΟΠΌΘΟΝ, ἘΠΙοοϊέ, Ατα. ΒΙΡ16 σπίοῃ, δὰ 

αἱ οογτεοϊοὰ πιο ἐστ. ὁ κύρ.--Ψ. [κ] 

τ᾿ 4..--:δέ. Ἀεοίείοπ : “Μοΐϊ ΟὨΪΥ ἀο τὸ ΤΟΥ οα {πὸ ΚΑΙ ΕΗ Π]τιο88 οὗὅὨ [86 Ἰιοτᾶ, διέ τὸ παῦϑ 8 5τβοίουβ ὁοῃἤἔδοσιοθ 
α"ὸ ἴῃ γοῦ ; Σοσ, ἐπᾶοορὰ, οδπι γοῦ οχροοὶ ἐδ Ῥσοσηίεοὰ οοηβστωδέϊοη δσιὰ βοουσίςν, δρασί ἴγοῖὰ ὙΟῸΣ οὔτ οροάΐεηοθ, απ ᾷ 
ἰδφυϊ οοπ ἄπαδηοο ἴη γ61]-ἀοίηχ, διέέ ΟΠΪΥ ἴῃ δηᾶ ΓΠσχουρὴ ἐδπδϊ,""--͵α. 1..} 

4Υ,4.10ὸ τοβάϊρ, γδυῖθδ δαί πο ποιεῖτε απ καὶ ποιεῖτε [ἘΠΠΠΟΠ Ὁ ΟἾἾ 5 ἰγαπδ᾽αϊίοι 9}0]]1οτγ8. [Π6 ἴοσταογ, πο 
ἐδαϊ οἵ Βἰ5.", το Βίπ. 
ρυτίοὰ (Β, Β. 6., Ὀπέ ποῖ 81..). 

ΒΥ 4.--ὁμῖν ἰ6 παιιτηρ ἰῃ δίη. Β. 1)..1 σ αἱκᾳ. 
ὅσθε 4150 ἔδο ποιὰ 
δυαυσαπὰ γοι γε δοίλ ἀὅο απὰ εοἱϊὶ ἀο.--. 1. ; 

'Φ Υ͂, ἃ.--ἰὁ δὲ κύριος κα : 

ἐπ καὶ ἐποιήσατε καὶ.--Ἴ)ὸ ἰδέίοσ οὗ ἴδο ψοζϑὸ 18 

86 ἐδο οὐδοῖ.---ὦ. 1,.]; [09 ἰπιδοσεϊοῃ οὗ καὶ ἐποιήσατε ὈθίοΓΘ καὶ ποιεῖτε 6 100 10. Ὁ]Υ ΒῸΡ- 

ε 8 σατο ]]οὰ ὉΥ ΑἸΠοστὰ δῃἃ ΕἸ] οοΐὲ ; Τ᾿ ομπιαηη Ὀταοϊκοῖβ δ, 88 ΒῸ 
ἃτταηροᾶ ἴῃ τοοῖς {85 : ἐμιαέ {16 ἰλίηρε υλίοῖὶ τ06 

ἘΠΙξοοῖε : “Α μοῃεῖθ απὲϊ ποαΐδ (δέ) ἐο τ δῦ Ῥχοοοᾶσξ ;--“1 ἀοπθΐ γοῦ ποῖ, ΠΥ ΘοΟμῆ- 
ἰφ Ὀϊοδεϑὰ 1, 



ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΗ͂ΤΙΕ ΟΕ ῬΑ Ὶ, ΤῸ ΤῊΝ ΤΗΕΒΘΒΑΙΓΟΝΊΑΝΕ, 

ἘΧΕῈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

1. (ὕν. 1, 2.) ἘΠμαῖν, σαν, ἄο.---Τὸ λοιπόκ 
Π6γο 186 δγίίοϊο 18 τγδηϊπρ' ΟὨΪΥ ἴῃ Ἐς 6.), οαυϊνα]οπὶ 
1ο λοιπόν, 1 ΤΏ.655. ἰν. 1 [ΕἸΠΊΘΟΤῚ : “ θυϊ, οπίηρ ἴ0 
[Π|6 ἀτίϊοϊα, ΒΡ. Υ ΤΑοτο δροοϊῆς." Οομρ. 1 ΤΏ ΘΒ8. 
ἷν. 1, Εχος. Νοῖθ 1.-..ἅδ. 1.]. Οποτιῦθ: Κοχ 
»εγαπίδ αὐ ἥπεπι. Τὶ ταῖϊρὶιὶ Ὀ6 υηἀογβίοοα ἰθιηρο- 
ΤΟ] : λεποοζογίδ ; Ὀὰΐ ΠΘΓΘ ἰδ '8 ὈθίοΓ ἴο ἴδκο ἰδ ἴῃ 
ἴῃ 86ῃ86 οἵ ἡμεγέλεγηλου δ, ἡιογθουον, ιὐλαξ 1 λαια δἰδἐἐ 
ίο δα!!, αἴλον (6 Ἰοδαΐηρ ἰηβιγυοιοι οἢ. {86 δι δ͵οςΐ οὗ 
[Π6 ἰαβὺ {ἐπἴηρθ. ὄγαν 7ῸΥ ει (860 1 ΤΠ688, ν. 2, 
δὰ ἴῃ6 ῃοΐθ {86 Γ6), 88 Ἧ6 [Ὁ χοῦ. ἸΤΏοβα σογὰβ 
Αἶ8ο ΒΠΟΥ [86 σΟὨΟΙ υδῖοη (0 Ὀ6 Ὥδᾶσ, Τἢ6 βυδ]οοί οὗ 
1Π6 ὈΓΆΥΟΡ 8 ἀραίῃ ἜΧργοββοα ἴῃ (86 ἔογπι οὗ ρυτγΡΟοεθ. 
1 'ἰβ ἃ ᾿βογοῦρῃ!Υ ἀἰδιηὐογοβίθα ῬγΑυοΡ ἐδαῦ ἢ).6 ὁ0ῃ- 
(Ομ ΪΔ(68 : ποὶ ἴοΥ 88 ΟἾΤΏ ῬΟΓΒΟΠΆΪ ΘΟΏΘΟΓΩ, Ὀὰϊ [ῸΓ 
ἃ τηδΐῃ οἰδεῖ οὗ Πίβ δροβϑίο!ο οδἰ]ηρ (οοιαρ. ΕρΆ. τί. 
19); ποῖ, [παὖ αοὰ ποιυϊὰ δίγοηίποι Εἶτα ἴῃ ἔδλι} ;---α 
Ῥϑὺὶ ἀἰά ποῖ, ἱπάοοά, δϑϑῦπιθ ΔῊΥ͂ ϑυοἢ} ἸΟΝῪΥ Ῥοβι 0, 
88 ἱπαῦ 0 ᾿ὐπιβ6]} οουἹὰ ποῖ Ὀ6 ἃ οσαβίδγαυ (1 Οὐτ. 
ἶχ. 27); χοῦ ἴὃ πουϊὰ αν Ὀδοὴ ΘΟΒΈΡΑΣΥ ἴο ἀδοο- 
Γαπι, ἴο 851 ἢἰβ σὨ] τοι ἴοσς ὑποὶγ Ὀγαγοῖβ ἴῃ {Ππαὶ Γο- 
κατὰ [9] --πτουϊ, τἴμδὲ ἴλ9 τσοχὰ οὗ 9 Σιοχὰ τὰν 
ΤΌΝ: ἰἢ6 ποτγὰ οὗ {Πἰὸ Τογὰ (1 Τηο88. ἰ. 8) ΟΡ {116 
ποτὰ οὗ σοὰἂ (1 ΤοΒΒ, ἰἰ, 18), ἰα {16 ρΌβϑροὶ, Αἱ 1 
ΤΉΟΒ3. ἵν. 16 ἴῃ6 Ῥῇγαϑα δὰ 8 βοιῃθν δῇ ΤΊΟΓΟ 8ρ0- 
οἶθο πηραδηΐησ. 70 γπ ἰδ ἴο (Ὁ]4] 8 σοῦγϑα ΒΥ} Υ 
δηὰ υἱτῃουῦ ξηάγβησα : ποῖ Ὀουπά (2 Τίηλ. ἰ,. 9); ἴο 
Βργοδα ᾿ἰβοὶ ἢ ἴο πτῆετο 1ἴ 8 ποὺ γοῖ ; δηὰ, σΏογθ ἰΐ ἷ8 
ΔΙγθδαυ, ἴο Ὀεβῶν ᾿ἰβοὶῦ, δηὰ οομηθ ἰῃΐο ῬτΌροῦ οἷγου- 
Ἰαϊίοη. [Ὁοαρ. ἔπ 6 δορί, ῬΒ. οχ]νῖ, 16: ἕως τάχους 
δραμεῖται ὃ λόγος αὑτοῦ.---Φ. 1,.]--Αὐα Ἀ6 5]οχὶ- 
ἤοά, ποῖ τ ΡΟΪΥ οοτητηοηδοα, δηὰ ἰ18 ΟἸΟΣΥ͂ τοοορ- 
πἰζοα (Αοἰϑ χὶϊ!. 48), Ὀὺ1} ΤΘΔ}}} ρου βθὰ ὈΥ 108 ἔγυϊι, 
δηα δοῖυα] ἀδηγχομδίγαιίίοη οὗ 118 Ὀϊνῖπθ ρόνοῦ δπὰ 
ἀτὰἢ ; ΟἌΥΥΙΝ : ἰὼ [06 ΤΟΠΟΑΙ οὗ τρθὴ ἰπίο [86 
ἱτηδρθ οὗ Ομ γῖβὶ ἢ ἩΠΟΓΘΌΥ͂, οογΔΙ]Υ, ἃγὸ οΔ]]οα ἔοτί ἢ 
ΤΩΔΏΥ Ὀγαΐβοβ ἴὸ αοὰ (οομρ. οἰ. ἱ. 12 ; Βοτῃ. χὶ, 18). 
--Εἰσοὰ αδ ἴτ ἰβΒ α158ὸ τ ψουῦ (1 ΤοΒ5. 11]. 4); 
6 ὑππ5 ΟἸ ΘΟ ἴθθτι (οορ. 1 ΤΉ 688. 11, 18). ὙΟῸΓ 
ΡΓΆΥΟΙΒ ἃγα ἴ0 Π6Ιρ 1Π0 Τα ΒΒ ΠΑΡ ποῖ, ΤΏ ὑπὸ 
Ῥγδβϑθηῦ ἐθη868 αἴϊον ἵνα ἀοηοίοα βοηθοί ηρ οοπἴπυ- 
οὐδ, ὙΒΘΙΓΟΆΒ ἴ(Π6 δογίϑὶ βυρλυηοίίνο τὰ ἴΠ6 Βοοοηὰ 
ἵνα: διὰ ἰμαϊ τῦο ΔΥ ὈῸ ἀοϊἑνοχϑα, τρδτκβ ἃ 
δίηγία οσοεβίοη, ἀ6᾽ τ γα 66 ΤΌΤ ἈΠ δου! ν οχ δι ηρ 
ΡΟΓ, Ηδτο ΠΟῪ ἴῃ ἐδθ βοοοπὰ ἰπβίδῃοθ 18 ἃ 61168- 
ἐϊοη ΟΥ̓ ρογϑοηδὶ ργοϑογνδίίοα, Ὀὰὺ ὮΘγΘ δἰ8ϑὺὸ δραὶῃ 
αἰ ἃ υἱὸν ἴο ἢἷ8 οἴἶοο, ἴμαὺ 6 ΤΩΔῪ Ὀ6 Κορὶ Βαίο 
ἴον ἰῃαΐϊ, 6 ΤΑΔΥῪ τθδῃ 7 αμΐ, οὐ 6150 7 απαά ϑὲϊ- 
ναπιιδ απά Τυποίδλν ; Ὀὰλ οοτγίαίη!γ ποῖ, 7 απαᾶ ψοιι 
ΤἼρεδαϊοπίαπε, δἰ α Π6 Γουογίβ ἴ0 ἵμ6 1 δρϑΐη δ υ. 8, 
ἸΤΗΚΟΡΟΒΕΤ ΓΘΙΠΟΓ8 ἐπδὶ [0 ὈΤΑΥ͂ΘΡ ΘΘΟΙῺΒ ἴ0 Ὀ6 ὑνο- 
ο]ὰ, δῃὰ γοῖ 18 Ὀυϊ ΟὯ6 : ἴον πθθη ἴΠ6 ὉΠΡΟΟΙΪΥ͂ ἅτ 
δυραυσρὰ, (86 ποιὰ ΟΥ̓ [6 ΤηΘΒΒΑΡῸ 4|80 88 ὉΠΟὈὺ- 
βιτυοιοα οουτβο, ΤΒΕΟΡΗΥΙΔΟΥ: Ηδ ῬΓΆΥΒ ἔῃ5, οὶ 
[πᾶς ΒΟ ΤΠΔΥ̓ ΤΌΣ ΠΟ ἀδηρογ, ἴον ἰ0ὸ [μδὺ 86 γὙ858 δβύθῃ 
δρροϊηἰοὰ. Βυΐ τ σαπθοι υπάἀοτοίαηα {μ6 ἀαἸ ἶ γ6Γ- 
ΠΟΘ 8ἃ8 ἀο68 ΟΑΙΥΙΝ: δὲυ6 ἈΑΡ Ἠιογίεπι͵ εἷσα ἈΕΥ 
οἱΐαηι; ἴον Ὠἷβ ἀδβῖγθ δ 18 ἰὸ Ὀ6 Ῥγοβογσυεὰ ἴο ἢ} ἢ8 
ΘΑΓΓΠΪΥ οοο. ΤΏ ἄτοποι 8.6 ὈΓΟΡΟΣΙΥ Β00}} 88 8ΓΘ 
ποὺ ἴῃ {πεῖν ρίδσα ; [106 ποιοῦ ἀθποῖθβ δ 10 Χχὶ!], 
41 ἃ οΥγἰπυῖμδὶ δοῦ : [Π}6 ΣῃϑΒΟῸ 26 18 ΒΕΓΟ τοηδογοὰ ὉΥ 
(Π6 υϊψαία, ἐπιρογζινιϊδ,, ΟἿΘΟΡΟ ΘΧΡ] ΔΙ} 1ζ ΟΠῸΘ ὮΥ͂ 
ἑπερίωδ; Ὀὰΐ ΠΟΙ ἰΐ βρη β 6 8. ΠΟΙ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ΡΘΟΡ]6 ΝΟ 
δοῖ ᾿ηργορ εν, Ὀσῦ Βι0}. ἃ8 ΕἰΠΟΥ δηὰ χοβίδὶ Ὠΐνηθ 
δηα δυπηδῃ οτάον; ὙΥΕΤΈΤΕΙΝ : 7αεϊπογοξιδ, Πασὶϊἰο- 
διι8. 88.1}} το το ͵ 8 γαῖ᾽ σουσμοὰ ἰ [ἢ 6 ΘΧΡΓΟΒβίος 
ἃ οογίδίῃ σόβοῦυο, ὑμουρῇ ἰδ ἀοοβ ἀοποίθ Ῥοσύ γβο, 
ὕαϑο τηθῃ ; Βοεγίεδ. Βιδεῖὶ [ΒΕΝΟΕ1]: μησεγεὶπιίθ 

[αδϑινα]; δὰ ἴδθιι πονηρόφ ᾿88 ἃ τηογο ζυγοῖς ἰπν 
Ροτί : δα, τοἱεζεά. Ῥαύὶ Ὧδ8 ἴῃ }}}8 ταϊπὰ ἀοίτον. 
ΔΏΘΘ [ΓΤ ΒΏΔΓΟΒ, 88 δ ἤοῃῃ. ΧΥ. 81 : [ἴ0γ 1ΐ που]ὰ Ὀ8 
8 πιἰδίακο ἰὸ ἰπΐηἰς οὗἨ [6 οοπίγϑαϊοίϊοι οὐ Ὠογει 
(ΟΠΗΚΥΒΟΒΤΟΜ, ΤΗΡΟΡΗΎΣΑΟΥ: βυοῦ 828 ΗΥΤΉΘΗΒῺΣ 
δηἃ ΑἸοχαπάορ; ΖΎΊΝΟΙ ἔπη (8 ἰμδὲ Ῥδὰ! ἱπτοπα9 
Ὀσροογίίοεβ δηἃ ἴδίϑθ Ὀσοίδγοη : ΟΥΑΙΤΙΝ: δὶ Ἰοοκὶ 
ζ10}16559 ΟἸ τ βιδὴ8 ἰη πδιηθ, αἰοπο τοϊλ ατίουβ δον. 
ἰ8ῃῃ: Ζοαϊοῖβϑ). Τῆιθ ΘδυῪ ἀδία οὗ ἰὼ Ἐρ᾽δβὶ!6 ἀο65 ποὶ 
δοροοίὰ Ὑ10} (ἢ ἰάἄθα οὗ ἴδϊβο ἰθδοῖοσβ, θὰ. ν ΓῪ παὶϊ 
νι ταὶ οὗὨ ἔδηδίῖ 8} ὅογθ, ἘΠΟ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ Ἰδι ἃ παῖς 
ἴον [0 Αροβίϊο αὐ Οογίμῃ (Ξκ Ὕ ΕΤΤΕ δηα {πὸ τοοὐ- 
ΘΟΓΏΒ ΡΌΠΟΓΑΙΥ) ; Αοἰβ χΥϊὶΐ. 9, 10 ΔΒ ΘΓ ΠΡ μοῖ- 
ἴδοι γ ἴο οὖγ ν. 1, δῃὰ ᾿Αοίβ χυϊ[δ, 12 844. (ἔῃ ϑδοοῦ- 
βίου ὈΘΙΌΤΘ Ἕ4}110) [0 ΟΡ ν. 3. Τηΐβ δραδίῃ ἰβ ἃ 
δη6 δίτοικα οἵ υηβιυάϊοα, ἀγίϊθθα οοἰποϊάδησα ἘΣ (πο 
ΔΡΟΒίΟΙο ἰβΒίοῦΥ - ἃ ῥγοοῦ οὗ βϑῃυΪΏΘΏ688.--- ΕΣ 
ποῖ 811 βανὸ ἔαϊΐῃ. Ηὸο ἰῃυ8 ρἶνοβ {Π|0 σθδβοὴ ΠΥ 
86 18 σοῃροὶ]οὰ ἴο ερϑαὶς οὗ δυο τθη, ἔτ ὙΓΝΟΘῈ 
διδηάβ (86 ρΡοϊηύ 8 ἰο Ὀ6 ἀο᾽ γεγο, δῃὰ [Ὁ ποῦ οὯο 
σδηηοῖ ΒΙΠΟΡΙΥ͂ ΡΓΑΥ : Οὐμηνοτὶ ἔδοῖη 1 (οοτρ. ΦΌδΩ 
ΧΥΪ,, 9 Ὑ 1} ν᾿ 20). βοσηθ δ]ορὸ ἰδὲ Ῥδὺ! οδιημποὶ 
6 Ὀγηρίηρ, ἰοσπαγὰ (6 ΘΟΥ ΠΟ :-ὈΪδ06: «Αἰ ἀο ποί 
δεϊΐευο, ἀηα ἴΠοηοο ἰπΐδον ἐμαὶ τὸ σαυϑὲ πῃ ἀογβίδῃ ἃ [ιν 5 
τηθϑηϊηρ ἴ0 Ὀ6: [δὲ ἰδ ποῦ 41} πΠῸ ἴον ΟΒγδίδηβ, 
(παῖ μβανθ ἐγμθ [αὐ (90 ΟΑετιν [ΦΟΎΕΤΤ] δηὰ οἱἢν- 
6ΓΒ): ΠΟΥ ἐποτοίογο ἰδίηῖς ἐμαὶ (86 δάνϑσβασίεβ ἅτ 
(Ολευτιν : δ ἰοαϑὺ ἰῃ ρδγί) ἴμἰβο Ο σβδπα. Βυὶ 
{ΠΕΓΘ, 186. [8 Ἰηἰτοἀυοοά πὶ ἰδ ποὶ (ουηὰ ἴῃ (δος 
ΟΧΡγοββίοη, ἧ πίστιφ τηρδηΐηρ ΟΠ σι ϑιίαη ζϑ:ἢ δὐεο- 
Ἰαΐογ, οὶ ἔσθ [Δ ἴπ Ορροβίιίοη ἴο ἐμαὶ νη ϊεὰ ἰ8 
ΤΩΟΓΟΙΥ Ῥχοϊοπάθα, Ἡοπανον, (06 δΒοηΐθηςο 18 ΠῸ 
ὈΑΓΘ ΘΟΙΙΙΙΟΏΡΪΔΟΟ; ΠΟΙ γοῖ 8 ἴδ βυ 2 Ὁ}6, 89 {Πὸ 
ῬὮΓαβο 18 δουβοὰ [ὉΓ ἃ ἔγίνοίουϑ ὀχουδὸ: δῃα 88 }Ππ||Ὸ 
18 ἴὰ Δῃ δβϑϑογίίοη οὗ ἔπ μβϑοϊαΐο Ὠϊγίηο ἄθοτϑο, μ5 ᾿ἢ 
ἀοὰ ποσὸ ὑπ ΠἘΠ[ἔἔορ ἴο εῖνο ἴδ! ἴο Δ ; Ὀαὶ ἃ στίδν- 
οὐϑ οὔἴατρμε: ΤΏΘΓΘ δῖο οὔθ ῬθΟρ]Ὲ ἴοο ἄτοποι καὶ 
πονηροί, ἸΓΟΔΟΏΘΓΟΙΒ δηὰ ἐτραγο, ἰὼ 6 δυδοορεῦο 
οὗ δ." [ὁ 8 ἃ δηθ γτοιῃηδτῦὶς οἵ ΒΕΧακῖ,, ΠΟῸ 
ΔΡΡΟτΟΡτδίοὶυ ῬδῺ] τεῖϊο8. ἐμ 0 ἴπ086 ΤΟΥ ΤΉ Ο558- 
Ἰοηΐδηβ πο δὰ Ὀδοη 80 ὑγοιηρὶ ἰο Ὀοϊῖοτο : Βο ηοῖ 
Βιγρτγβοά, 1 119 15 ποῖ {86 σΆ536 Ὑ1( Δ]]. 

2, (Υ͂. 8.) Βαῖ ἐαἱε πε] ἐπ ἴ89 Τωμοχᾶ.---Νοὶ ἴῃ 
Οοττηδη, Ὀὰὶ ἰῃ Οτοοῖς [ἀηἀ ἘΏρ}15}}} ἔποτθ 18 οὔϑοττ- 
δὰ δὴ δη Π65158 Ὀο τ θη πιστός δὰ πίστις οὗ ν. 3 
(οορ. 2 Τίμι. ἰἰ, 18)» Βυὶ {{|)8 18 ὯἼῸ Τοαβοη ῸΓΣ 
ἐγδῃϑαιηρ {πὶ πίστις ὉῚ 7α ἐλ εϊπεδε ; ἡ πίστις 
ἀοποίοβ ΟὨ τ βύδη 181} 2 ἸῈϊ {18 ἰθ ΘΘ56 } 1 8}}} δ! ἢ- 
[α]η688 ἴο αοἀἂ, ἱγυβὶ ἰη Ηΐδ8 (ΔΙ ΓὉ] 688, Ἡ ΠΟΡοΔ 5 ππν- 
Ὀ6]ἸοΥ 19 {ΑἸ Π]ΘΘβη 688, αἰβίσιδβι οἵ Ηϊ8 στλοθ. ὙΤμοτο 
18 ΡΟΣ ἴπ Βανίηρσ ἴὸ ᾿ἶν δπιοηρδὶ βαςὶι ὈΟ ον ης 
δῃηὰ ἐμπογοίοσο αἷϑὸ (δἰ {1058 θη. Τὸ (8 ρυοῖ, 
1ποτοίοσο, 6 δὲ ὍΘ ΟΡροβθβ ἔθ Θοῃβοϊδιϊοη---ἰο 
ΤῊΔἢ Β (ΔἸ ΠΓΪ 688. ἐπ6 ἰπυατ Δ Ό]6 [ΑΙ ὈΓυΐη ες οὗ 
αοὰ, 189 [] Ποτὰ βυδογβ ποῖ 6 ἀτόπους καὶ 
πονηρούς ἴο σοὶ [Π6 ὕρρδνῦ παπὰ, 176 Ζογά (κεοοτό. 
ἴῃς ἴο {86 Ὀθϑὺ τοδαϊηρ) 8 Ομ τὶδί. Τ]δὲ ἰδ ὁδῃ Βοῖε, 
88 ἴῃ {6 ϑεοριαδρίπι, τηθδὴ ΟὨΪΥ͂ αοα (πδιρεῖν, [8.6 
ἘΔΙΒογ), 18 δϑϑοσιθὰ ὈΥ Η ΟΕ ΤΕΙ ἴῃ ἴΠ6 ἰηίεγοδὶ 
οὔ {ὴ6 Ββρυτίουδηο85 οὗ (Π|ὸ Ερίβι]6, θὰ: πη ποῦ ΔΗΥ͂ 
γαὶϊὰ σοδβοὶ (οορ. 1 Οον. χυὶϊ. Ἴ δίοῃν υἱὰὰ οπι. ἷ. 

Φ ἐν ἄτη Θἰαυῦεπ ἐπι ᾶηρι εἰ-- ἴθ δππι- 
Ρουθ αἷδο ὉῪ θχκ ὝΕΤΤΕ δπὰ ΤΟΌΝΕΜΑΚΕ. [{ 5 ποῖ, ποτ. 
οΥυοῦ, Ο α τδὴΐ οὗ βυδοορ!  ὈΣ ἐν οὗ ἔα ἢ τι ἐμ τασδὶ ἀδξ- 
Ῥοτδῖο οἶδϑϑ οὗ βίπιποσα, (δι Ῥβῃ] 5 ὉὈυΐ οἵ {πο δοίπα 
ἀοκιεϊεαϊδοι οὗἨ ζαῖτἢ ἰπ βοχθ ἰο θοῦ ἐδ6 οξλο- 
Ἀπὸ τὴ} ΠΡ ΒΟ ΒΑΙῸΝ 'ρ ᾿αρέναῳ ρον: κα ταυτο πὶ 
βοσα θέε υδὲ ἰσαηθρίγοα ἢ (110 ὉΔΙΈΟΏΪΔΣ 
τορίοη αἰ ὑπὸ [86 ΑΡΟοΘΙΪΘ τᾶϑ ΠΟῪ Ἰηοσίθζ, ναὶ ταῖθεῦ Δ 
βοιιοίίης ἐπδὺ ποῖά χζοοῖ, 88 ψ|1ἢ ἐμλὸ ἴοσοθ πὰ ΣΟ ΖΌ ΔΩ 
οὗ 8 αν, ὙΒόσονοσ [80 βοΈροὶ ἐπ Ῥσοδομβοὰ "" (7Ζεοῖμεει, ἢ» 
δ60). Οὐσωῃ. Μαίι. χὶχ. Ι -ο. 1,.} 
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10) Ιὲ᾿8 1᾽ὸ Ὅ6 οὐθοτυοά ἐμαὶ Ῥαὺ] ἀοεβ ποὶ ἀντ6}} 
08 ἰΐβ οὐ ἀἰβίσοββοθ, θυ (8ὸ τοβροίίοη, ἐμαῦ (86 
ἸΤμοσβαϊοοΐδηβ ἴῃ ἐμποὶν ἸΟΟΔ ΠΥ ἤᾶνο [6 ΒΑΙΩ6 Θχρου- 
Θῦθα οὗ πυχηδὴ ἘΠΟΘἀη688 ἃ8 Ὠἰμ)86} ἰὴ ΟΟΥ (ἢ, 
ἰεαάβ πὰ δ οὔποθ ὑὕὑδοὶς ἀσαΐὶῃ ἴ0 [18 οὐ δῇ]οίοα 
ερί γἰλει] ΟΠ] σοι, π]Ὸ 8Γ6, Ἰηἀφοά, 88 χοῦ 1688 Ἔχρθ- 
Πδησοά (88: ἢ 6.-- Ὁ 0 5211] ΘδβίδὈ} δ σοῦ (μοὶ 
πταρὶν παν, οἷ. 1]. 17). 80 ἐμαὶ διιο]λ 88 πᾶν ποῖ ἢ ̓ 
δἰ}8}} ποῖ Ὧδ6 8Δ0}]6 ἰο ἀτὰρ τοῦ ΟἿ 1} ἰΠοὰ : δᾶ 
Κορ γοὺὰ ἔσο ἴῃ οΥἱἱ, Ηον {18 Ἰαβὶ πογὰ ἰδ 
ἰο "6 ὭΚΟΩ 18 ἀοιυθδίὉ], 88 ἴῃ λίαϊ,. υἱ. 18 : Φοδῃ 
χτὶ!, 15, ἀμ οἰβον οσο. [Ὁ ΤΩΔῪ ὑ6 ἰδδὺ ἰ0 18 ἴο Ὀ6 
υπἀετθίοοα Δ8 πουΐοῦ, 88 ἂἱ οιη. χὶϊ. 9: ζγοηι ἰλδ 
“υὐἱ οἱὰ κὐϊοῖ, ρεγῆαρβ δαά Ἠϊόη ἰλγεαίεπ ψομ ; ἰὮ6 
Ἰοτὰ πὶ}} Κοορ του, 80 τὶ ὙπαίοΥ ΟΡ 18 ἀθη6 ἰ0 γοὺ 
ΟὈΣΔΣΟΪΥ 8}}8}} ἀο τοὺ 50 ἰηνασὰ ἢυτγί, δηὰ ἐμαὶ 
πο ἢ 18 ΡΓΟΡΟΓΙΥ πονηρόν 58.811 ποὶ ὁοομμλα ἰο0 γοῦ, ΠΟΡ 
Β8Δ}} γχγοι Ὀ6 ποτβίθα ἴῃ 6 σοῃῆίοῖ ; δὰ Ηδ .}}} 
αἷδο δ0 ἔα δνοσὲ ουϊνδνυὰ ἤδγι, ἰδ δὺ [6 γα] ὈΘοοτηΟ 
ποὶ ἴο0 δονογο (1 ὅοσ. χ. 18). " Ῥοββί Ὁ] Υ, ΠΟΝΘΥΟΣΊ, 
ἧς ἰα ἰο Ὁ6 τορεγάθα δἃ8 τηβϑοῦ 6; ὁ πονηρός, ἰ88 
Ῥἤωεε οὗ ον, ὙΟΘ6 ἱπβισυτηθη β 6ΥῚ] Ἰ6 ἢ ἈΓΘ, 
ἄδτος ἢοΐξ ἐουοἢ τοὺ (οοΡ. ΕΡΆὮ, νἱ. 16. 1 Φοϊηη ἰϊ. 
18: ν. 18). 10 ἰβ δ ΔῺΥ γαὺϑ παργοροῦ ἴο ἰδκο ἴῃ6 

ἱ τ: ἐλὲ ευἱΐ (Δ) 88 οο ] δοῦν [ὉΣ δΥἹ] το 
6 Πυΐϊοῦ Απποίδιίοηβ, ΚΌΟΡΡΕ, ἘΟΒΕΝΜΌΣΕΚ, 
ἸΑΤΊ, ΑἸΙονν (118 ἱπιογργοίδιίοη.---ὦ. 1.1]. Βυὶ ΓΌΝΕ- 

ΜΑΧΧῈ ΔΒΘΟΓΓΪΟῺ {Πι|8ι 1 γερδέ Ὀ6 υηἀογείοοά 88 ποὺυ- 
[14], οἱ δοοουῃς οὗὨ {6 Ορροβίιΐοι ἰο οἷ. ἱΐ. 17 [ἃ 
Ῥοϊεὶ νι ἰοῦ ΑΚΡΟΒΡ αἶϑὸ 18 Κ68.---ὖ 1,.], 16 στουηά- 
ἰεδδ  Θξρϑοίδ!ν αἴ 1ἴΠ6 βΒοραγδίίοῃ; τηδὰθ ὈΥ τὸ 
λοιπόν (ν. 1), οὗ πλιίοιι, ἱπάροά, Τυὔνεμανν ρθῃθ- 
ΤΑΙ τηαῖκοα ἴοο 110116 ἀοοουηΐ (866 1ῃ6 οἶοδα οὗ 186 
Ιπσοσποιίοη). [πῃ ἴδνοσς οὗ [86 τῃδϑοιὴθ ἀγα Οαι,- 
ΥΙΣ, ΒΕΧΘΕΙ, ΕΙΈΘΚΕ, ΟΝ ΟΕΒΙΔΟΗ, ΟἸΒΗΛΑΌΒΕΝ 
[πὰ ΤΟΣΥ͂ ΤΏΔΏΥ ΟἴδΠοΙθ, ἤγοσι (ΒΟΟΜΈΝΙῦΒ δηὰ ΤΉΣΟ- 
ῬΕΤΙΔΟΤ ἴ0 ΕΜΙΠΟΟΤῚ δηαὰ ὙΥΟΚΟΘΎΟΒΤΗ.---ἀα, 1,7, 
43 ΗΌΟΣΜΑΝΝ : Ἄἴγοηι λὲ ευἱΐ πιαπ ὧδ δοπιθς ἰο {δὲ 
ΒεϊΪ Οπρ, οδο πεὲσλέ γοῦ λὶηι 9 ἰδ ὕνωΐϊέ ὁ λὲδ 
ἰαδον,; πὸ δὰ, ὃν ρεγδωαξίοπ ΟΥ̓ οἶδε ὑν δεμοίίοπ, 
δι τοΐεσ ἰο 1 Τ|1685. 1ϊ, 18; 1. δ, ὙΥ̓Βοί ον ἰδ Ὀ6 
Ὠρυΐο ΟΥ ΤηΔΒΟΌΪΪ πο, Ῥαυ} 8 ὈΓΟΙἾΒ0 8: Οοα 5|}} 
ΒΔ ΌΙ5Ή τοῦ 70. 186 οομῆϊοξ, ἀηα ρῥγοϊθοῦ γου ἐπ ἰΐ, 

8. (ὕν. 4, ὅ.) Βυὶ τῊο παν οουδάθσοθ ἰῃ 
ἴδο Σιοτὰ ᾿Ἰουοδίηρ, ψου.---Αἰτον τε ΐαποθ οἡ σά, 
{ΠΈΣ ΠΟΥ͂ [Ὁ] οΥ8 ἀσαὶπ (68 ἴῃ οἷ, 1ϊ, 1ὅ) δῃ ἐχῃοτγὶδ- 
ὕοη, Ἔχργοββοὰ ἴῃ ἰμ0 ἀοἰϊοδίθ δηὰ πὶημηΐμρ ἔοστα οὗ 
οὐηβάεηςθ. ὙἙΠΚΟΡΟΒΕῚ: ΕῸΡ 1186 ἷΒ ποῖ ἰογοϊηρ 
βεῃ, δαὺ Βοοκίηρ ἐδμοῖν ἴτθο οομνίοιΐοι : Κορ γοὺΣ- 
δεἶνοϑ π σ Ὦ οὗ [8 χοοὰ ορὶπίοῃ, Ὑοῦ οϑῇ ΒΌΓΟΙΥ 
ὧο 80, εἶποθ 86 1ογὰ βιγοηρίῃοηβ δηὰ συλγβ γου. 
ΤΊ δὲ ὁοὔδθ 16 8618 ἰο, δα ῥγθρᾶγοδ ἴον, {Π6 Βρ6οἷβὶ 
ἐχδοτίδείοη οὗ νυν. 6 βαᾳα. 75 ἐλε Ζογά, ἴῃ 6 βδ)8 ὃχ- 
ΡΓαβαίο 88 ἰὴ ἋΟδ)]. ν᾿ 10 : οοῃρ. ῬὨ]], ἱΐ, 24 , Εοῃ,. 
χῖν, 14, 1ῃ Ηΐτ οὔγ οομβάξῃοα ἴῃ γου [88 ἰ(9 βίσοῃς 
ἰοαποξίοη : τὰ Ὀοδϑὲ ποί οὗ ἰῃθ θδβῖι, δῃὰ ρ]δοθ πού 
οἷν ΟΡ ἱπ γοῖ 88 πιθ, Ὀαΐ ΟὨΪΥ ἴῃ ἴδ6 Τωοσὰ : δὰ 
γεὶ ἴῃ [6 1,οτὰ ἐομολέηρ νοι; "' Ὀδοδυβθ γ6 βίδηά ἴῃ 
πη δ πὸ ἀο : γ6 ἯΠ] (δυ59 τοοαῖνο (π6 Θχῃογίδι ἢ 
ἴῃ ἔνα πδτη οὗ 106 1 ,οτὰ, δηὰ πο [ογὰ ἴῃ ποτα γ6 
βιδυὰ πὶ} συϊὰθ γόους μοαγίβ, δηὰ τηδκα γοὺ ἩΠ]Π1ῈΣ 
δβηὰ δ0].6. Τμ6Ὲ τνογὺ παραγγέλλειν 18. Του 4180 αἱ 
1 Τθοβο. ἱν. 11, δηὰ {πὸ βυρβίδμο γο παραγγελλία δἱ 
1 Ἴβεδα, ἷν. 2; ὃ 8 ΒΥΒΟΙΥΙΩΟῸΒ (δὲ ᾿οαβὲ ὁ {86 

Φ (Τεκοη δ πουΐοσ, τοῦ πονηροῦ τυ ῬΟΣΏΔΡα μαᾶνθ "ἃ 
σεβεθθο ἴο ἐδο στοαὶ ἐν ΠΕΡ. ῬΕΣ ΠΉΩΝ δὰ 
ῬΟΧΏΩ ἰο ον, διὰ πο ἰη [86 ϑοοομὰ Ομδρίοσ 

ἰδ ὕδοι ἰχαορὰ “" ΔΙᾺ (0 ἐὲδ δία] ἐδπιι6.) Ζεοίεν64.-- 

5 [ἐφ΄ ὑμᾶς; ἱστατὰε απὰ ἔπ τεραγὰ ἰο γοι; ἢ μδνη καὶ βραρς ὩΡΟΝ γόοι, ρα γ 

Ῥγδοίϊοαὶ 5146) σι παράδοσις, οἷ. ἰΐ, 16. ΑΑ (Δ11ἢ 
οὐχί αϊθα ΟὨἹΥ ἴῃ δὴ δοὶ οὗ οὐδάϊθῃσθ, 8ο ᾿ἰκονΐδβα ἰἰ 
8 ΟὨΪΥ ἰπ (818 ΜΑΥ {παὺ ἰδ οδῃ 6 Σηδἰηἰαϊμοα, ΟὉΘ 
ἀΐδθῃθο ͵β ἰβὰ8 οοπηῃροίοα ἩΠῚ} Ῥγοβοσυαί θη, ΠΥ ὑῃ- 
ἀοτβίαμαϊηρ 1ἴῃ6 γϑγβΒ6 ἰὴ {π8 νὰῪ : Ἡγλαΐ το6 φοηι- 
πιαηδὦ απὸ γὸ ἀο, ἰλαέ ψὲ τοὶ αἶδο ἄο, πα ΒὈὨου]ὰ τομὰ 
ἈΒΌΠαΟΡ τ δὺ ὈοΙοημ8 ἰορείμοσ, ΕᾺΣ ΤΏΟΓ6 παζΌ1] 18 
8: τῦπεαι τὸ οο μοῦ, γ6 δοίλ. ἀο «απὼ 
εοἱἱ ἀο (Ἰοηςοίογπναγὰ δηὰ 1 ἃ οοπβίδηςξ ἱπηριῦνε- 
τη6ηὉ.λ ΤΊ ὀχμογίδιου ὨΘ Ἰτωσῃθαϊλ 6 } Υ 868]8 ἀσδίη 
ὈΥ̓͂ 8 ΡΓΘΟΔΙΟΣΥ Ὀοποαϊοίίοι : Βα ταν ἴ896 Τιοχὰ 
ἀϊχϑοῖ, ἄο. ΤΉΞΟΡΟΒΕΤ: Ὧ6 πορᾶ Ὀοΐἢ, ρυγροβο 
πὰ βιγοησίῃ, ἴγοα δῦονο"" ΤῈῸ 1οσὰ δ] 006 οδῃ 
ρῖνθ γοὰ βυύοοβθ, 1726 Ζογα ἴβ, 88 ΔΙΑ υβ, ΟΠ γῖβι : 
ποῦ, 88 ΗἸΠΘΕΝΣΕΙῸ δραΐη ἀδοϊάοβ, αοα (1[π6 ἘΔΙΠ61). 
ΒΔ511, ἰ86 ατοδὶ, ἩΠΕΟΌΟΒΕΤ, ΤΗΕΟΡΗΎ,ΟΥ [ΟΚΡ5- 
ἐμανβαυ εν πουϊὰ Πᾶνς ἰδ, ἐὺ Ῥδὺ] 18 δροδκίηρ οὗ {Π|6 
ἩΟΪΥ ϑρὶγῆῦ, Ῥδοδυβ ἰὺ οουὐἹὰ ποῖ Ὀ6 βαεϊὰ : }2αἱ 
Ολτίδί αἰγεοὶ νοι ἀθαγίδ ἱπίο (δ ρμαίξθποο οΥἹ Ολγῖδέ 
(ποτα ὑΠ18 να ]α, 1ὸ που]ὰ Βο]ὰ 581}}} τοῦθ βιγοῃρὶν, 
Ἰπαβι ἢ 88 ᾿ἰῦ ΘΟΠΟΘΙΏΒ ἴΠ6 ἔγϑῦ τροῦον ΟΥ̓ (86 
γογβο, ἴδαὺ ἰὰ οοὐἹὰ ποῖ Ὀ6 Βοϊὰ : 2ίαν Οοα αἰἱγεοὶ 
ψΟῺΡ λεαγίδ ἐπίο ἐδι ἰουα ο,, Οοἄ). Βαϊ [6 ἀγχυ- 
τηθηῦ 18 ἠοῦ σομνϊηοίη, [0 ΓΘ ΘΟΠΙΓΑΣΥ͂ ἴ0 {116 
ΜὨοΪΘ ὑβασὸ οὗ (6 Νον Τοβίατηοιξ, ἰο υπάοτγείδηὰ 
ὉΥ {π6 Ιοτὰ 186 Ηοὶγ ϑρίγίῦ; 2. σον, 111, 17 (ἴο ὕ6 
Θχρί  αἰπθα ὉΥ ν. 6) 8 οὗ αὐ δηοίμονς βοτί. δίδου, 
Ομ γίβὶ 18 τεαρϑαϊδα δὲ (86 οῃὰά οὗ {π6 βοοομπὰ τω θῃ 6 Γ, 
Ὀοοδιβθ ᾿ξ ἰθ τοτηοὺθ τοτὰ ἴ86 βυμ͵]οοῖ, ἀπ βοραγαιϊθὰ 
ἴγουι ἰὺ ὈΥ ϑεοῦ (ἙΟΠΡ., Τρογθονον, 1 Οογ, ἱ. ἢ, 8). 
ΤυΒ ΟὨτὶβί, [86 ΕΔΓ] (ν. 8), τῆο 8006 οδπ ΤῈ Κ6 
γοῦ ἀο Ὑδαὶ ἰ8 τη, ἴῃ πότ δοθθ γα ματα οΟηῆ-. 
ἄδθῃςθ ἰῃ γοῦ (ν. 4), ΠΥ Ηδ ῥ᾽ ἀἰγτοοῖ (1 ΤΊ 655. 
ἢ. 11. οὦγ αν; Ἀ6Γ6) ψοῦχ ϑασχὶβ (2 ΟὨγοη. χὶϊ. 
14. βορίυδρίη!), 80ὸ ὑπαῦ ΠΟΥ γοδοῦ ουὖὖὐ βἰῃοθγοὶν 
ἰοπταγὰβ (86 την κ. Βυΐ {Π6 ραᾶββρθ ἰὴ ΟἾΓΟΏΣΟΪ6Β 18 
ποῦ δὴ ἱστοΐσαραῦϊο ργουῦ, ἰμαῦὺ ΠΘΓΘ 4190 0ὴ6 τηδεὶς οὗ 
ἴὯ9 κατευϑύνειν Ὡυδὲὶ ὩΘΟΘΒΒΑΓΙΥ Ὀ6 8 Ῥγοσθοαϊηρ οὗ 
ἴα ΤῊ ΘΑβδ] ΟἿ ΔΠ8 : [06 τηᾶγῖς 1156} τυρμΐ Ὀ6 ἃ ἢ ϊνῖη6 
ΘΟΠΘΟΤΏμΘηΐ, ἴο Ὑ 810}. ὉΠ6ῖν Ὠδατγίϑ ἂγα ἰο τος ουϊ 
ἴῃ ἔα δηὰ ἰγυκῖ, [ἢ [Π6 σλ86 οὗ [μ6 δγβὲ τροσαθον, 
ἴδ9 Ἰονο οὗ Οοἄ, ἰὑ πουϊὰ πο ἀουδὺ να εβἰπιρ[αβὲ ἰὸ 
τορᾶσα ἴΠ6 σοηϊ να ἃ5 ἃ σοηϊίῖνο οὐὗἁἨ [Π6 ΟὐὈ͵θοῖ : ἴοῦδ 
ἰο Θοά [)ὲ Ὕεττε, ΤΙ ΌΝΕΜΑΝΝ, ΑἸΤΟΕΡ, οοίμγοδ, 
Εμμσοττ, ἮΤΕΒΞΤΕΒ δπὰ ῬΊΚΕΙΝΒΟΝ, ἄσ.], ποὺ 1116 
Ἰοτγθ ποῦ Οοα γσῖνοβ οὐ ῥγεβουῖθοβ, ἱπουρῃ, οὗἁ 
σΟῦΓΒΟ, ΟἿΣ ἰοῦ 8 δυδκοηθὰ ΟΥ̓ ἃ ἀἰβοογῃσηθηὺ οὗ 
(16 ἰοτὸ νοῦ αοα 48 ἴο υ8. Βαϊ ἴῃ ἴπθ βεοοπὰ 
ΤΩΘΙΩΌΘΡ ἃ Βἰτη Ὁ Ἔχρδηδίϊοῃ ἀ068 ποῖ ργθϑοηὺ ἰἰ86] 
88 αὐ 80 παίυγαὶ. ΟἿΑΙ ΥΙΝ ἰγδῃβίδῖθθ : ἐχρέοίαίΐο- 
πηι Ολγιείὶ, δηθὰ οχρ αἴηβ ἰδ 81}}} τηογὸ αἰ ΠΟΌΥ ἰὸ 
6 ἴ86 Πορα οὗἁἩ [μ6 σοιηΐηρ οὗἨ Ομ γὶβῦ, ὑπᾶογ ἰῃ6 δΟη- 
βίδῃῦ ομάυγαηςσα οὗ 116 ΟΓΟβ8. ΑἸγοδαν ΟἩΒΎΒΟΒΤΟΜ 
ῬΙΌΡΟΒΟΒ {Π||8 ΥἹΟΥ͂ διηοηρβὺ οἰμοθ. Απᾶ 80 Ηου- 
ΜΑΝΝ: Τἢ ἀδηοίεδ ἰΐ6 τοαϊέπσ ΟἿ ἀΐπι ὡὐἦο λοϊάθ ίο 
Ολγὶβέ αα λὶδ λορὲ; Ὀὰϊ δὶ 6 Δ] οζ68 ἔὸν {8 18,--- 
(δαῖ, ὉΓ Θχδιαρ]ο, ἰῇ Φ6γ. χίῦ. 8 βορίυδρ. ἀοὰ ἷ8 
οΔ]]6 ἃ ἰῃ6 ὑπομονὴ Ἰσραήλ,---ἶΒδ ἃ ΑἸβἜΓοηῦ ΘΧΡΓΘΟΒ- 
βίοῃ ἄοϊὰ ὙΠδαὶ πὸ τοδὰ ποῦ. Εσϑῃ {86 ἀναμένειν 
Ἰησοῦν (1 ΤΏΘΕΒ. ἰ. 10), οὐ 1π0 ὑπομονὴ τῆς ἐλπίδον 
τοῦ κυρ. (ν. ὃ [86Γ6), 4068 ποῦ βυρροτ {Ππ6 δδβϑυγηθα 
Β6Ώ86 ΟὗἨ ὑπομονὴ τοῦ Χριστοῦ. Ῥτοοῦ ἷΒ ὙΒΏΠΗρ, 
ταὶ 1Π6 Ἰαδὺ ρΏγαβο ἀδθηοίοϑ ἃ γγαϊηρ [0 Ομ γῖϑβε, 
Ἀον, ἰἰϊ. 10 1 κονῖϑο ἰ8 Ῥγο Δ ὈΪΥ ἴο θ6 υῃἀοτβίοοα 
ἰδ γοηγ. Μογοουοσ, ραΐζίονξία ρῬγορίον Ολγίδένιγη 
γαείἑία (ΒΚΚΟΚΙ) ζοθ8 Ῥογοπμα 186 βἰσωρ δὶ βϑῃΐ- 

ΠΥ͂Ν δεαᾶνζεπ δείαες, Ῥογεαίς ἀπὰ ΚΥαΙΙ, υοη οδδη»-- 
βου πα ἀοοίγίπθ, Ὀθϊ εςα ΘΙ Υ Δπὶ δοουταῖο τοηάοχίπρ οὗ: 
ἀμφοτέρων ἡμῖν ΑΝ καὶ προθέσεως ἀγαθῆς καὶ τῆς ἄνωθεν 
συνεργείας.--. 



152 ΞΕΟΟΝῸ ἘΕΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ῬΑΠῚ, ΤῸ ΤῊΝ ΤΗΕΘΘΒΑΤΟΝΙΊΑΝΗ͂, 

εἶνθ. Νῖον σδῇ πὸ Ῥ6Ὶ] ἰυάροα οἰπογνΐθα οὐὗὨἨ [6 ἰηύογ- 
Ῥτγοίδιοῃ : “ ραιοηΐ, δἰοδαΐαδὶ δάπογθηοθ ᾽οὸ ΟἾ γτῖβι," 
Ὀκ ὝΣΤΤΙΕ ρροδὶβ οὐ ὈΘΏΔΙΥ οὗἨἁ κιῖ8 Θχρδηλίίου : 
4“ φιρδά  ιβίηθβϑ ἰὴ [6 σδυ86 οὗἩ ΟὨγίδὶ,"" ἰοὸ παϑήματα 
τοῦ Χριστοῦ (2 Οοτ, ἱ. δ, ἀπ Βἰτ}}}Γ ΡὮΓαΘ65 ἴῃ ΟὐΟἱΪ. 
ἶ, 24. Ηοῦ. χὶ. 26), πη οι, Βοπόνονῦ, 18 ΟΥ̓ ΠΟ Π]68}8 
αυΐϊξα Βοτηοζοπθουβ Ἡἰ (06 Θχργοβϑίου ὈΘίογα 1.8. 
Βαϊ 1 πὸ ὀσχρίδἷῃ, 88 Ρκιτ πουϊὰ ἴανὸ υ8 ἀο (ἃ 88 
ΟἌΙΥΙΝ ΠοΙαΒ ἴο Ὀ6 ρΟο8810]6) : μαζέσποο αα σοτλὶ 
ζγοια ΟἈνδὲ οὐ αδ γουσὴὲ ὃν Ηΐηι, οὐ τὰ ακο- 
Τιῦβ: σμὐμδ οαμδα 684 ΟἸλγίδίωδ, τὸ ἴβθὴ Θσομβδηρθ 
ι6 φοηΐοῖνα οὐ (πο οὐ͵οοὶ ἴον Εἶπ σεηϊνο οὗὨ [86 
δυΐμοσ. Ενθῃ ἴΠ6 ἄγϑε τηοιηῦος ΡΈΕΙ που] δοίυ δ! 
πηἀογβίδηα ἴῃ 8 σογγοϑρο πῃ ΝΑΥ : ἔουο, τολἑοῖ, αΟοά 
ἐπγμδοα ἐπίο ΟἿν Ἀδαγίδ ; Ὀὰὺ διο ἃ 86η86 οὗ ἀγάπη 
ϑεοῦ Ὧδ6. οΔηηοῦ ΔδΒιΔ ὉΠ 8} ΟΥΘ ΟΥ̓ ἰβ Δρροθδὶ ἴο 
δικαιοσύνη ϑεοῦ. [15 ἰδ ΠΘΟΟΘΕΒΑΓΥ͂, ἔπη, ὑπαὺ ΠΟΙΒ 
βοηϊεῖνοβ 6 ἴδῃ ἰπ ἔϊ|0 Βδῖη8 ΜΔΥ ΓΌΝΕΜΑΝΝ 
τἰ ἀ8. π] 2861} οΥἨ (6 Ῥᾶγβ]}6]18η1, δη ἃ υηἀοτβίδη 8 {Π6 
τηαιον ἴΠ0}8 : ἔουό ἰο ΟαΟοα (οὈ͵οο}) απα ἐδ δἰεαα ατί- 
πε ΟΥΓἹ Ολνίαί (ξοηίεἶνα οὐὗὁἨ ροβϑθβϑϑῖοῃ) : 868 ἰδίδον ἴῃ 
{π᾿ 8686 ἐπδὲ ἰξ αἷἰβὸ 8 Οὐγβ, 1) 80 ἐᾺΓ 88 ἰ:6 ΟἿ ν78- 
ὑπ} οπάυταποθ ἴῃ δδιοιϊΐοη ἴον 1Π|6 ζΌ8ρ61᾽ 8 βαῖο 15 
Ο596 01 4}}} (ῃ 6 βαῖὴθ πιὰ {π6 ϑἰοδα βίη 688 ὑπαὶ ταβ 
Ῥοουϊαν ὑο Ομ ταὶ Ηἰτηβο ἢ ἰὴ Ηΐ8 βυδεγίησβ. Τὸ 818 
ψουϊὰ Ὀοϊοης ἴδ6 1464 πη ϊοβΒ ΟἩΒΎΒΟΒΤΟΝ 4130 δά- 
τηἶϊι9. 89 ροββίϊο : ὁπάυγαπος αδ Ολγὶδέ ἐπάυγεα," 
Ἐὸὺ Οὐν ΟΥ̓ μᾶγὶ, τὸ αἷὰά ποῖ; σοηβίἀον Ουὐγβοῖνοβ 
Ὀουηὰ ὈΥ͂ (π6 ρῥάδγδ|] 6] 81 αἱ οἷ. ἰϊ, 18. Ὀὰϊ (Π6ΓῸ 
πνεύματος δῃὰ ἀληϑείας ΤΟΓΟ ΓΘΟΪῪ ΤοΓα ]ιοιοτορθ- 
ΠΘΟΙ8 {ἰδ ἰἢ6 ῬΔΓΆ11]6] ροηϊῖνοβ ἰὰ οὐρ ἰοχί. [ἡ- 
ὙΆΓΑΙΥ, αἶβο, πὸ ἰαϊίοῦ ἀγὸ ἴοο βιίγίογ οοὔταϊηαία, 
ἴον 8 ἴο γοηΐυτο οὐ αυἱίηρ τῆ9 ραγα οἰ θὰ. ὙΥ6 
Βῃου ἃ ἱπογοίογο ρῬγοΐος τι ΟἸΒΉΛΟΒΕΝ ἴ0Ὸ υπάογ- 
βίδη ὦ Ὀοϊὰ σοηϊιίῖνοβ 88 ρον 5 οὐἠἨ ἁ 1860 δΒυθ]οςῖ, 
Νον ἱπάορὰ ἷ8 ἰῦ βαϊά : αν ἐλ6 Τογά ἤἰϊ γον ἀδαγίε 
εοὐέδ, ἴουε, ὅς. (πο οοὐἹὰ ἐμθη Ὀ6 ποίπίηρ Ὀυΐ ἃ 
ἀἰϑροϑίίου οὗὨ μοαγὶ ἰῃ ἴΠ6 ὙΟΒϑ] οηἰδη8), Ὀυϊ : αν 
Ηδ ἀἱϊγεοί ἰΐόηι, δοοοταϊηρ 0 οὺν υπαοτβίδηαϊηρ, ἐπέο 
ἐλς ἰουα υυὐλῥίοεολ Οοα δλαδ ἰο ιι8, πιὰ Ὧἢδ58 Θβρθοΐα! !Υ 
τηδηϊ οϑίοα ἴη ἐπ6 πορῖς οὗ τοἀδοσιρίίοη, δηᾶ ἑπῖο 
[δ9 »αξίθῃοο οὗ ΟὨγχίκι, ἴο τἱἷῖϊ, ἰῃδὺ υἱε τα ]1οἱὶ 
Ηδ τοβίχηοὰ Ηϊπλϑοὶ ἢ ἴυγ υϑ (0 βυβοείηρ, δηὰ αἱ 8]} 
{ἰπλ68 ΒΌΡΡΟΥΓΒ 08. ΜΑΥ Ηρ ἀϊγοοὶ γοῦν ποαγίβ8 ἴ0 
0}}}8 σοηΐγο, οσλ ΜΔ ρροσοοα 8 4}} [Π6 ΟἿ δι Δ ἢ Ἐ 
ΒΓ : ἴπο Ἰονα οὗ Οοά, 48 ταοϑὲ {ὉΠ} τονϑαὶοὰ ἴῃ 
(Π6 Ῥαϊίοποο οὗὨ ΟἸμιγίϑὶ, Τἷθ Ὑὶ} Ὀ6 ἴο γοὺυ ποὶ 
ΤΩΘΓΟΙΥ͂ 8 οχδηρῖίο, Ὀυὺ ἃ Βουγοθ οὗἁὨ βγη ῸΓ 
τ Πβιδη ἀΐηρ; ἰη6 ον} (ν. 8. ΤῸ ΤῊ Θββ] οἶδ ἢ8 ρδτ- 
υἰου νν προάοα {8 δὐὐτηοιἰ ἰοι ὑο ΠΌΑ ΠΥ ἱῃ ογὰ ον 
(9 σἰοοῖς ἐπαὶρ δϑομδίοϊορίοαὶ ἱτηραιΐθηοο, πὰ ϊοἢ 
βῃιονγοα [861 Ῥυδοι08}}7 ἰῃ {πο ἷν ἀτάκτως περιπατεῖν 
δηὰ περιεργάζεσϑαι (νν. 6, ΤΣ Τι6 δάάγοβθ {μ08 
ἰηἰγοάυςο5 ἴῃ (Π6 τροϑὲ παίυγαϊ ΔΥ [0.6 οχἰογίδίϊοο 
[δὲ [Ο]]ονβΆ. 

ὩΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΗΉΙΟΛΤ, 

1. (Ὁ. 1) Ταὶς 186 ποτὰ οὗ αοά μᾶανο ἔγοβ 
σοῦγδα δηᾶὰ 6 ρον βοὰ ἰ8. ποί ἃ ἐμίηρ, {πᾶ ἸΔΡΡΘΏΒ 
οἵ ᾿(β6 1 δ Ὀὰὶ 8 ἴῃ μαᾶτὶ οοπχηχ ἰοὰ αἶδο ἰο οὖν 84ο]- 
ἱϊγ. ἘΥΘΥΥ͂ Ργαγίηρ ρογβοῦ, ούθῃ τδουρὴ Πα ὨἰπηΒ6} 
[48 ποῖ {π6 ἰοδομίηρ ΤΔΟΌΪΥ, 8 οη ᾿ΐ8 ραγὶ δ οο- 
ποτοῦ ἐπογοΐῃ, [βΟΤΊ : Τη6 ΒυοΟ688 ΟΥὗἩὨ ἴῃ ρΌΒροὶ 
[8 88 ΤΟΔΙΪΥ Ῥγοιηοίθα ὉΥ ἔδγυθης ὈγΑΥΟΓ, 88 ὉΥ ζαἰτ- 
ἴα! Ῥγοδοιίην.---ὦ, 1.1] 76 δτα ποῖ ἰηάθοὰ ἴο 868 
119 δπὰ τρουθηλθηῃὶ ἰῃ (μ6 ΟἸΠγΟ ἢ ΟὨΪΥ ὙΒΟΓΟ οχίγα- 

5 [8ο--Ὀσεἰάᾶοθ ΤΟΝΈΜΑΝΚΧ--ΑἹΡΟΕΒΡ, ἘΠῚΣΙΟΟΤῚ 
δα. : “ἐγναξίθῃοο διοὶ 68 ΟἸτίοὶ ὀχ μι οἱξοά,»-τῦ. αὐ πυοννου 

ΟΥ̓ ΠΑΓΥ ΡΠ ΘΠΟΙΘΠδἃ ΔΓΘ τ Κίηρ ἃ διϊν, Οὐ ἴδ6 ἷ"» 
σοπϑρίσυουβ δαάνδησθ οὗ αυἱοῖ, (δἰ Πι] ἰαθος ἰδοῖθ 
γοϑὶϑ ἃ οοῃϑίδηϊ Ὀϊοβδίησ. Απὰ γοῖ [6 ἀΓΟΎΒΥ δβἰδίθ 
οὗ βοιηΐπαὶ ΟΠ γίβίθηοπι ταιϑὲ πεῖ ρἢ ΠΡΟῚ ΟἿΡ ΠΟΆΓΊΕ, 
δ ΓΑΪ8δ0ὸ (86 αὐυσϑίοη ἩΠοίῃου τὸ ἤᾶνθ Ὀδθοη 88 
δβϑίἀυοιιϑ 85 το Οὐρῆϊ ἴῃ ἰπδὶ δρί για] πους, τσοὶ 
[δ6 ΑΡΟΒΙΪ6 τοαυΐτοϑ ἔρουλ ΟΠ γί βεΐδηβ, 

2. (Υ. 2.) Μ»αδὰ ἐδ ποὲ εὐεῦν τπαπ᾿ξ σβαΐν---ἰἰ, 
8. 8α ποτὰ πηίοι, |ἰ (δῦ ΟΥΠΟΓ, »γοῦδ αἷΐ ἐλὲ 
(1 1088. ν. 21), ἰ8 οἴδῃ δπουρὶν βυυ᾽οοιοα ἴο ἔπινο. 
Ἰοῦβ αῦυβθ. ΜϑΩΥ͂ δὴ ἱπαϊν  ἀυα] (868 βἢο  ἴοΓ ἴῃ 119 
βυδίονίυσο, [παὶ μ6 18 ῃοῦ δὶ 4}} ογρδηϊζθα ἴον Ζϑ ἢ : 
ἔον οὐοῦβ [11 ΤΩΑΥ͂ Ὀ6 16 τίρῃ! ἶριν, ῬΟΓΠΆΡ8. ουθῦ 
ΠΟΠΟΓΔΌΪΘ ἰῃ ἴπθηι; Ὀυΐ [ῸΓ ᾿ἰἰπὶ 1ὑ 18 ᾿ ρΟΒΒΙΌΪ6 ἰὼ 
Ὀο]ΐανο ; ΠΥ, ἴΠ6 Αροβιί]α Ὠἰμλβο] ἢ βᾶγβ, ἃς, 1ι ἴδ, 
ὨΟΜΟΥΟΡ, οὗ ρόγνοῦβα δηὰ νὶοκοὰ τθὰ {πωΐ [6 Αγ, 
(αὶ ἔμ ἰ8 ηοὶ ἴῸΣ ἴμθπὶ (866 [86 Ῥεγαπέσογίμπο 
δε οἰγιδε ολεη Οἰαιμδεηα, 34 οἀ,, Ὁ. 16 θα... Ἐοοϑ: 
ὝΥδδὶ 5. 6 γῸ βρόίκϑῃ οὗ 8 ποῖ {πὶ πδίηγαὶ Ὁπαμίηοθϑ 
ἴον ἴδτἢ, πβΐο οχίϑίϑ ἴῃ 6}} τηϑῃ, Ὀὰϊ δὴ ὑπδρίμεδϑ 
σι Ὠϊοῖ ἃ τδῃ Ὀτίηρβ οα ἰμΒ6} 7 ὈΥ ἃ ὑγοϊοῃσθὰ ἀς- 
ρατίυτο ὅοϊῃ ἀαοα, δῃηὰ ΟΥ̓ οοῃίγδοιίϊηρ; 8 Ῥαίληϊο 
ΟὈΔΌΓΔΟΥ δηὰ πιοκοάη 655," ΠΤΟΟΚΜΡΥΕΕ : Βαὶ ἰθ 
ποὺ ἃ Τϊηρ {π8ὲ ἃ ΤΏΔη 83 580 ΘΟ  ΟἴΟΥ ἴῃ ἢΪΒ ΟΥΤῚ 
Ρονοῦ, ἰπαῦ 6 οἂπ ΒΑΔΥ͂ δῇ ΔΗΥ͂ τποϊηθηΐ ΜΏΘΩ Ὠ6 
Ὀΐο8868: δοιο 7 ωἱἶ[' δείδουθ ; ἴθοτο 18 γοαυϊγθα 8 δϑσ- 
αἰ ῥγοραγδθοη οὗὨ βου], ἐμαὶ 8 ποὺ ἰουπὰ ἴῃ ΦΥΟΙΥ 
δῆ. Βυϊΐ ἰζ 8. ἃ ΥΟΥΥ ρούνογδβα δρρὶ ἰσαϊίοη οὗἁὨ 1ΠΠ|8, 
ἴο ΒΥ: 41 ἴοο Ὀοϊοησ (0 ({π0 ΟΡΥ͂ οἶΔ58 {11 ἢ 8 ὯὨΟ 
σοησοσῃ πὰ αἰ, Ὁ Πδῖ, {Πποη, οδὴ 1 ἀο ἰπ (δαὶ 
ἀϊγοοιίοη ἢ Απὰ ἰ (δ 1} 8 ποὺ ΟΥΟΓΥ Τ]ΔΠἘ δῇαϊνγ, 19 
ἴι 80, ᾿δαὶ 80 τυ οἢ ΤΟΔΠΥ̓ ἀοροη8. οἡ ἔδ τ 5 ἰδ ἴδ βοὸ, 
(πᾶὶ Οὴ6 ὁδῃ Ὀ6 βανϑὰ ΟὨ]Υ ὉΥ ἴδ! ἢ ϑυγοὶγ αοὰ 
Μ|}} ποῖ Ὀ6 80 υη͵υϑὶ 1) Βυΐ τ6 Αροϑβίίβ. ἄοϑβ ποὶ 
ΒΔΥῪ (πδ΄ ἃ ΠΙΔῺ οδὴ ἀο ποίμίηρ, ἰπ {118 ἀἰγοοίίοη, 80 
ἰδὲ ἢ6 18 ἱηποοοπῦ ἰῃ ἴΠ6 τηδίοσ. ΠΟΠΟΘ ΘΟΠΊΟϑ 
ἷς τδι (6 ἀἰϑροϑί 00) ΟΥἁ ΤΩΔΉΥ ΤΩΘΠ 8 ὈΠΒυΒΟΘΡΕ]0 
οὔ ἴαϊ ἢ Ὠϊ4 σοἂ τιδῖο ἤθη Βο ἢ᾽ [8 ἴὲ Οοά, τϑο 
ἴο ϑοῖηθ ΟΠῪ Μ}Π σταηΐ δαὶ '8β ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 10 (ΔΠἢ, 
ΝὮ}6 Πα τοίβ68 δηὰ ἩΠΌΠΟΪ 48 ἰδ ἔγοτη οἸ ΠΟΘ, Πον- 
ΟΥ̓́Θ᾽ ΟΑΓΠΘΘΙΥ ἀσδϑίγουϑ ουθῃ {ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἴο οὐϊδίη 
ἱ0 7 ὙΤΠαῦ Ὀ6 ἔιν οια Ηΐπι 1 Το ΑΡροβίὶα ἰδαοῖνθϑ 
8 ἰο ἀοτῖνο δ] πυδηὺ οὗ βυϑοθρ! Ὁ ΠΥ ἔοσα ἃ αὐϊΐθ 
ἀἰδεγθηξ βουτοα, ον πλθῃ 8 ΟἾη ἤδυϊξ (οοιρ. οἷν. 1, 
10-12)., Ηδ ΜΠΙ ὈΥ͂ ὯὨΟ ταθϑηβ δροϊορὶζθ ἴογ υπ- 
Ὀ6Ι οὗ 8 1 1 τοῦτο δὰ πππλοιοα ἴδιο το πο 
ΒΟΙῺΘ ΤΏ6 οδΔῃποὶ δὖ 8}}] 6βοᾶρθ. Ηδ ΓϑΙὮΘΓ ΓοΐδιΒ Ὁ5 
ἴο ἰδεῖν οσῃ ρυ  ὐλ688, δηλοῖ, ὑμοῖγ ἀσϑεϊξαίίου, οἵ 
Ἰοῦς ἔον ἰμ6 ἰγυῖῃ, δὰ (δὶ ἔγοτὰ (86 ρῥἰδάδυγο (ΠΟΥ 
δαΥθ ἰπ υῃγὶ χηϊοουβη688.---ΑἹὐ' [86 σοτηπηθηορηγαης 
ΘΒρΘΟΐΑ ΠΥ οὗ ἃ ᾿ἐνίης ΟΠ γβύδη διδίθ δ σϑβδα!!γ εὰρ- 
ΡΟΒα, ἃ8 ἴπ6 ἰγυϊῃ ἢΔ8 ὈΘΟΟΠΊ6 ἴ00 ΒΙΓΟΏ [ὉΓ 08, πὶ 
Οἰἤοτβ δἷβο βδῃουϊὰ ἴῃ ᾿ἴκθ σζδπηοῦ γἱοϊα ἰοὸ ἰδ. Ον, 
ἱ (παῦ ἀοα8 ποῖ Βᾶρρϑῃ, Ἧθ σϑδά νυ [4]}} ἰο ὈΪαπιΐ Ὡς 
Οὐν Ο᾽άοΥΒ δηὰ ἰθδοῦοσβ ἴον οὶ μανῖπρ ἰοϑιβοά (δ6 
ἰγαϊῃ τι δυβίοϊοης ἔοσυοσ, ΤΏΘΥ, ἰπάθ61, δὲ τϑ- 
αυϊγοὰ ΘΑΓΠΟΒΗΥ͂ ἴ0Ὸ Θσϑυγϊηθ διδοῖ νοβ, πβοῖδοῦ 
ὉΠΟΥ͂ ἃτ ποῖ σὨδυροδ 6 ὙΠ ἢ Βοιη6 πορίθοὶ ΟΣ πιῖ8- 
τηϑηδχοπιθηῖ, Βαυῖ [06 Θχϑαρῖα οὗ 6 Αροβί!θβ, γος, 
οὗἁἨ ΟἸγίϑι Ηἰπιβοὶ ῦ, βῃονθ υ8, (μα ουθῃ (86 ταοθὶ (41: 
ἔὰ] ργοδομίηρ 18 τοαϊβίθὰ ὮΥῪ (86 πιδιΌΓΑ] Ὠρατγὶ οὗ πιδι. 

(866 {8 Τοοϊκηοίθ ἕο Ρ. 158.---ΝγῸὺ ἀουνῖ, ἔμοτο δσὸ ἀὁ- 
ὅτοοα οὗ τ οἰοάμποδε ἐπ ὉΠ σθ οὰ τηθῆ, 88 ἔμ οτὸ αΤῸ ἀοέτοῦδ 
οὗἉ χτγϑοῦ, διϊϊῃ, δη!ὰ Βοϊΐπϑϑα ἴῃ ΟἸχ βείδη το. Βυὲ ἴῃ [86 
0886 οὗ ἐυετν ΟἸ τί δίἑδπ ταλτὶ 1{ ἰ5 ἔσο, δε Ηἷ8 Κα δὰ ἰ5. “ἢ ἘΠ 6 
εἰἷδ οὗ σοἀ ᾽" (ΕΡΏ. ἰδ). 8); διὰ οἵ ἐυεγν πητεπονθα τπᾶτὶ ἐρ 
ὙΓΏότα ἐΐπ9 ροδραὶ οοτοθδ ἐξ ἐδ ΠΟ 1688 ἔγο, ἐππδὲ πὲδ ἀπ οὶτοῖ 
φ [86 εἰδία] ποῖ οὗ 4 εἰηὰ] δοὰ ὈἹλὰοὰ μεδεὶ (Το δ 
ἀλϊ. 18.390 ; 2 Οοτ. ἰν. 8, 4; δο.---ὁ. 1..} 

1 [ας εεἰ ὕεγνης |---ἰ[ο Οοττωδη γοσγείοι οὗ μὴ γένετο, 
ὙὉΪΟ ἰὰ οὔτ ἘΠΕ 158} Τοκίδταθεὶ δ, Οοα 7ογδίὰ 1 Οὐ. 
Ἑ.Υ. Ο68. χυὶϊ!. 25.-ὅἷ. 1,..]} 



ΟΒΗΠΑΡΤΈΕΒ Π, 1-ὅ. 
βιρκεπωσακανν αν,» 

Τὸ Εὐἷ8 ἕλοξς νὰ τηυδὶ ἰϑαγη, πὶτῃ τ δΐονου Ἰονίηρ βου- 
ΤΟΥ͂, ἴο ΓοοοηςἾ]6 Οὐτβοῖνοϑ, δηὰ Ἰοδβδὶ οὗ δΪ δγὸ πὸ ἰό 
ΕΥ̓͂ ὈΥ͂ ΤἸΏ68}8 οὗἁ ἴδ]566 ΘΟΠΟΘΒΒΙΟΠ8 ἴ0 τηδῖο ἴΠ6 {γΓΌ(} 
Οἰδυβίθῖο ἴο ἰδ ϑηθπιθδ οὗ (6 ἴα. ΒοΟΒ: Α 

οὗ [86 ρΌΒροὶ ἰγίοϑ πίῖὰ 4}} βάοἸ ΓΥ ἴ0 δοὶ 
βασι Ροορὶο τἷρῃξ. Βαῖὶ, 1 86 ὯΔ8 ἃ οἶδδγ ἐμ ον: 
ἰπίο ἴμ6 βία οἵἨ (δεῖν δου 8, ἢ6 ἤπὰ5 Ῥογβοηδὶ το] !οῦ 
ἐὐοὰ πθη δοοΐηρ Π0Ὸ ἴγυϊ οὗ ἷ8 Ἰαῦοτ. 6 ΚΟΥ 
ἐδει Οοὰ π|ῖ}} ποῦ γοαυΐγο ὑποὶνρ Ὀἱοοά εἱ ἷβ Ὠδηὰ, 
ϑυοῦ ἰ6 186 οοπβοϊδίίοη οὗ Φοβυ8 ΗΪπ)Β6 1, Μαῖϊ, ΧΙ, 
14, 16. 
δ ἘοοΒ : Ὠεοϊνογαποο ΠῸμ (Π6 νἱοκοά ἀϊᾷ ἰδκο 

Ὀυξδ ποῖ ἴῃ δβιοῖ ἃ ὙΔΥ 88 ἰΐ6 Ὠυϊηδῆ ΒΟΏΗΘ 
τσὶ αν ἀοβίγεα : ἔου Ῥδὺ] δηὰ οἵδονῦ βογναηΐβ οὗ 
οὐ ποτ οἴδθῃ ὑπ} ἐμοῖς ἀθαί παγαββοα πὶ [ἢ δυσὶ 
Ῥεορὶα : δηὰ γοὶ αοὰ βανοᾶ ἰἤθῖ Πότ ἴἤθτω ὈΥ͂ ΤΟ- 
δἰταϊηΐηρ μοῖν ΓΙΓΥ (ΠΟ ΌΘΠΟΥ ὈΥ͂ Τηοδη8 οὗ ἰμ6 Βο- 
τοδὴ δυϊδβογὶ 465), ὈΥ 1Θ ΠΡ ΤΏΔΠΥ ὈΪΔΒΡΟΙΏΘΓΒ αἷθ δὲ 
16 πρὸς εἴτα, ΌΥ Πυπ ὈΪΪς ἰΠ 6 Ἐπ Π016 ψὸν δὲν ρθορὶΘ 
ἰτουρῃ ἴΠ6 ἀοδέγυςϊίοι οὗὨ “ογυβαίοσω, δη ἃ ᾿δβιν ὮῪ 
80 ΟΥοσΐης 81} (Ὠΐπρθ, (μαὶ {πὸ ΑΡροβίϊοβ, παγαββοὰ 
δηὰ ρογβοουϊοα ὈΥ͂ [Π6 ὅθ ν8 ἴῃ ἃ ἀδι]ν ἐγ] οὐὗἨ {Ππ| 6] Ὁ 
ἴα, το τα ΟἿΪΥ ἴθ6 τἸροσὸ Μἱαοὶγ ἀγίγοῃ δρουμὰ ἴῃ 
δ6 οατίῃ. 

4, (Γ΄. 4.) Βοοβ : Ῥαϑὺὶϊ νυτοῖο δῃὰ αἱὰ φνογγί ἱηρ' 
ἴῃ ἰδς Τ,ογὰ δηὰ ὈΥ ἴΠῸ 1,ογὰ (οοπιρ. νυν. 6, 12:1 
Τύοεβ. ἱν. 1, 2 ; δπὰ οἰβουῃοσο). Τῆ686 ποτα ποῦ ἰπ 
ῬΑ] 8 0856 ΤΏΘΓΟ ΟὈΒΙΟΠΙΔΙΥ ΡἱΟΌΒ ῬὮΓΑΒΟΒ; Ὠ6 δΒαὰᾶ 
(δ [66 ἰηρ ΟΥ̓ ἴθοτη, δη ἃ τὰϑ δον πορα ἰΠδὺ ἴῃ Ὠυΐἢ- 
ἵὰσ αἰ ἰδ οοτημηδηβ, ἤΟρΘ8, δηα ἰηϑίγιοι 008 ρῸ 
Ὀεγοπα [86 ΡΟΤΟΓ, ἀπὰ δὶ 116 δδῃγ6 ἰἰπη6 ἴῃ Ἰίρσὰὶϊ 
δὰ ἰηνταγὰ ᾿τωρυϊβο, ρίνοη Ὠΐτη ὉΥ ἴΠ6 1,οτὰ Φεβυθ. 
ες Κηδν ἔπδὲ Ὧ6 νγγὰ8 ποῖ ἰοῖδ [0 [8 παΐυτα! γθαβοη 
διὰ αἀἰσποτοιίοι, Ὀαὶ ἰπαῦ, Ὀοΐηρ ἴῃ Φοδβυδ, ἴθ ΒΑῊ ὈὉΥ͂ 
Ηϊς Ἰὶρ ἔνι, ποτϊκοά ἴῃ Ηΐ8 βἰγοηρίδ, δηἃ ὮὉΥ Ηΐπ τγὰϑ 
μεϊὰ διὰ οοῃίσο θά, ΗΔΡΡΥ 8 Ὠ6, οὗἩ τβοτὰ 1} }8 8 
(δα ὀχρουίΐθηοα, ὙΒαΐβοονοῦ ἢ6 ἀοοίῃ ργόβροῖβ [ῬΒ. 
ἷ. 8].--τὸ τἴΠ6 [μοτὰ ἯΘ ΣΩΔῪ 4180 παῦθ οοηἤάθῃοθ ᾿ῃ 
οἰδοτα, πο ἰἰκουτῖβα δίδηὰ ἰῃ [06 οτὰ, Τὸ ἰγυδβὲ ἴῃ 
ποὴ οὧἱῤΨ οὗ [Π9 [Ιμογὰ ᾿οδβ δϑίγαυ, δῃηἃ Ο;6 σηυδὲ 
οἤδη Ἰδάγη, {μαὶ 41} τηθῃ ἃγὸ ἰΐδγϑ (οι. 111, 4). ΤὨΘ 
ἰἀολ!βπα οὐὨἨ ζαϊϊ ἴῃ ΒυγΔΏΥ 8 ὑἤσΏ ΘΑΒΙΪΥ οπδηροὰ 
ἰἰο τῃδιὶ 50.616 Κποπὶοάρο οὗἨ τηϑῃ, Ὑπΐοῖ ἸΟΟΚΒ 
ἴοτ ποι δίηρ Ὀυὶ ὈΔΒΟΏΘΕΒ ἰῃ ΘΥΟΓΥ Οη6. [ΙωΟΥ̓́, οἡ 186 
οὐπέταςτ, ΒορθίΒ δἱἱ (πΐηρβ, πὰ οἰ ἰανσίῃ δἱἱ (μΐηρβ 
(1 ον. χἰ τὶ, 1), σἰιποαῖ Ὀοΐηρ ὈΠ πὰ ἴο ἴ[868 οοττυροῃ 
οὗ βαΐατο : Ὀαὶ ἰζ ΚηΟῊΒ αοὐ πο ἷ8 ἴον ἰῃλη ΟΡ 
Βεισὶ [1 Φοϊη 11}, 207, διὰ θα] ΐθνοϑ ἴῃ ΗΒ ῬΟΎΘΣ ἰ0 
Βεγτο δηά δῇ ραάθθ. Ἰγίῃς οἢ ἰδ6 1οτὰ [ὉΓΡ ΘΥ σΥ- 
ἰδίην, ἴὲ ΔΙ Ιον 8 αἶϑο ἴῃ ἰμ6 ρογίθοιίηρ οὗ Ηΐ8 ποῖ 
ἴ 6 Βοασίβ οὗ Ηἰΐβ ονῃ, δῃά ἰῃγουρμουΐ 4}} ἰπίον- 
τυρὕοῃϑ 51:}}} Πορο8 ἴον ὃ. [ΒΔἘΝΕΒ: Νοῖ ῥγἰ δεῖ ὶν 
ἴδ τοῦ, ἄς. Ηδ τυῦβί Ὀ6 ἃ Βίγδηρον ἰ0 [06 Ὠυτηδη 
δοιτὶ, πο ρμυΐδ τους οομβάορηοο ἰῃ ἴθ ουθη ἴῃ 118 
δεδὶ δἰαίο.---ὖ, 1. 

ὅ. (Υ͂. 6.) Ουγ ποτὶ τηυδβὲὶ Ὀ6 ἀϊγοοίοα (0 {π6 Ἰονθ 
οἵ Οοά, 48 ἰμ6 Τουῃάδιίίοη οὗἁ «411 (4111, δηὰ ἰὸ (ἢ 6 
ραϊΐεποο οἵ Ομ τίει, 88 (6 οἰ οἴ ταδηϊ  οδιδιίοη οὗ ἐμαὶ 
ἰοτα ..--ἰο Ἰαϊίος, Ὠοΐ ΤΔΟΤΘΙΥ ἷπ οσάϑν (0 [86 οοπῃίθτ- 
μἱδίίου οὗὐ [δαὶ στοδιίθδὶ χορ αν, Ὀὰὲ ἴγομη [ἢ}8 
αἰτοςώοι ἰοτασὰβ ἐ86 οδασγδοίοῦ οἵ αἀοὰ δὰ ΟἸ γὶβὶ 
ἔπ ἱυροὶ  τοοοῖτοα ϑοιηϑι ἕἶηρ οὗ {818 Ὠ᾿' νίη6 παίυγο 
[Ξ Ῥεῖ, ἱ, 4], ραγιϊοίραίθβ ἴῃ ἰπ6 86 ὈΥΙΠΙΔΓΥ ΤΌΓΣΟΩΒ οὗ 
δ, δο ἰδδὺ ᾿ὸ ΠΟῪ ἀοοδ ϑυογγί ἶηρ δοοογαϊηρ ἴο (88 
τοῖο, δυὰ ἤτοπι (ἢ]18 ἱτηρυἶΐδθ. [ον θη 68 ἰονθ ἴῃ 
ἴι 116 μδιΐθηοο πιϊοὶ ΟἸγδὲ Ἰοασηθα δηἀ Ὀγδοιβοα, 
γελ, τἱε πο Ηδ ΘΟΙ ΠΌΔΙ ὈδαΓΒ τὶ υ8, ὈγίΠ 8 
[δἷ5 δεοὰ ἰηἰο ἐμο Ὠοαγὶ οὔ ἴπ6 Ὀεϊΐονοῦ δηὰ ἔγοι (ἢ}8 
Υἱὴθ ἰθοτο ΓΙΟΝΒ 48 ἃ Ὀγδηοὶ ἴἴ6 Ῥαϊΐθηοο οὗ {16 
Αἰγσάδη (ΕἸ Ἐσκ8). Ῥδίΐθηοθ τουδὶ ποὲ Ὀ6 νδηιίης 
ἴ0 ἰοτε: οἰπογιῖθο [Π6 Ἰαέίεῦ δἰϑὸ πσου]ὰ 900. ο6886. 
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ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΧῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Υ. 1. ΒΙΕΡΒΙΘΗ: Ηδ δὰ Ὀτουρθῦ (ποιὰ ὈΥ͂ 
ἸΏ68η8 οὗ [86 πογὰ ἴο ἴδιυἢ ; ἃ βίγεδι οὐἁἩ ὈΪοδβίηρ, 
Βῃουϊὰ ΠΟΥ͂ δἷβο ἱβγουρὶν ἐπ ὶν Ὀγάγογ πὰ ἰοσο ον 
Ὀδοῖς ρδίῃ ἴὸ ᾿ΐπη, 80 ἴθδῇ ᾿Ν8 Ταῦ 6 4016 ἴο οἰ ἑνοῦ 
818 ὑΘϑ ΟΥ̓ ὙΠ ἢ ονογιρτονίηρ οβλοίοπον.---- ΟἨ ΕΥΒΟΒ- 
ἸΟΜ : [μοῦ ὯΟ 0Π6 ὅοτι δι} δχοθεδῖνα Ὠυγη ἢν ἀοίγαια 
τ8 ΟΥ̓ [18 δαβί δίδῃοθ.-- ΤΆ ΒΚῈ : Βίηοα ὑρυϊριΐ ἰοδοὶ»» 
6ΓΒ ΘΔΣΤῪ ἰμ6 πνογὰ οὗ ἀοἀ διροηρβὶ {πΠ6 ρθορὶο, [ὑ ἰ8 
ΓΟΑΒΟΏΔΌΪΘ {δαὶ [ΠΟΥ ὍΘ ΤΟΠΙΘΙὈΘΓα ἴῃ ὈΓΑΥΘΡ ; Ὀαϊ, 
1 (ΠΟΥ ἀο ποῖ δ οποθ δβ60 ἔτγυϊΐ, [ΠΟΥ διιουϊὰ ἰαῦοῦ 
οὔ, δῃηἃ 681} (0 πηιϊηὰ (56 Ὠὶνῖηθ ῥγομλίβο8.---Η συ Η- 
ΝΚᾺ : ΤῊΟ Οτϊβιΐδῃ ΟΒυγοῖ βῃουϊὰ ποῖ Ὀ6 ἃ τηοϊϊοη- 
1688 Β0Ὰ ; βιδρπαίίοη Ὀτίημϑ οοττυρίίοη δηὰ ἀθδαίῃ, 
ΤῊ βΌΒρ6Ι πιυϑὲὶ ΚΘαΡρ τηουΐηρ ; ἰῦ τηυδὶ σῦῃ : (Πΐ8 
Γυπηΐηρ' ῥγοάθο68 ΘΥ̓ΟΥΥ ΠοΓΘ, οὐ η ΘΓ {Π6 ρΌΒΡΟΙ] 
ἷ8 ὨΟῦ 8 ΒΓΒΏΡΟΙ, ΠΟῪ [116 δηὰ υἱνδοῖίγ.--- 6 τιΐ8- 
ΒΙΟΠΑΓΥ͂ Βρ᾽ τὶ ΚΠΟΝΒ Π0 ΟΥΒΟΓ ροαὶ τῃλὴ ἰμδὺ ἀθ- 
βου 6α ἴῃ 18, σὶ. 9. 

Υ͂. 2. Ἑαϊὶὰ 8 ποὺ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ τα η, ἰμουρὰ αοἀ οΠΈΓΘ' 
ΤΑ ἴ0 ΘΥΘΓΥ τηδη, Αοἰϑ χυϊ!, 81 (Βεγίεπδ. Βἰδεῖ)." 
““Οποτιῦβ : Κ'ιυοἢ 88 ἰδίζα Ὀ]οαβαγο ἰη υἱοὶ πὶ} οὶ 
ὈΘΙΙονΘ υ8: Ὀδοδυδβο {ΠΟΥ Ἰοῦθ ἰη6 τονῖκβ οὗὨ ἀδεὶ- 
Ὠ688, ΠΥ Βαία ἴῃ6 Ἰἰρῖ.--ἜΊΣοσα : (6 τουϑὲ πᾶν 
118 τοϊΪὰ ἰο υὁ) ῥῬαγὶν ὑπὰῦ ὑπάδν ἃ δίτηἶν ὀχροτὶ- 
ΘΏΟΘ ἯΘ ΙΩΔΥ Ὀ6 1688 Πα ομοα, ῬΔΡΓῪ 680 ἰμμαὺ πθ 
ΤΩΔΥῪ ΘΒΟΔΡ6 ἴ}6 ἔγδαυοῃ} } ΡΒ Ὁ]6 ἰοσιηρίαιοη ἰο 
τοῆηθ δῃὰ ουὖὐλ δῃηὰ οᾶγν αὖ ἰ86 ἀοοίγϊηοθβ οἵ {16 
[ΑἸ (ἢ, 11}} ΟΥ̓ΟΓΥ ομα δβῃουϊἀ Ὅ6 δῖα ἴο δηὰ ἢἰπηβο] 
δι 1166.--- δὰ βίσονο ἴο ὈΘΟΟπΊΘ δ᾽ ἰμΐῃρΒ ἴ0 δἱΪ τηθῃ, 
Ὀυὺ 51}}} Βα πΠοροὰ [ὉΓΡ πούΐπρ το ἴσοτῃ δ, ὑΠδη ὉΥ͂ 
8} ΤΏΘΘΠΘ ἴο δΒαῦθ δοῖὴθ (1 Οὐγ. ἰχ. 22).---ϑὅ ΤΆ ΚΕ : 
ῬΑΟΙΘΏΠΥ ἰο υπάογρο δβυΐδείηρ ἴον ΟἸ τὶ δι 8 βιΚο, δηὰ 
γοῦ ἴο ῥΓᾺΥ αοάἂ ἴον ἀοϊίνογαηοο {που ΤΌΤ, ἀργὸ ποῖ 
ἱποοῃβίβίθης ὙΠ0Π1 δδοῖ ΟΥΒΟΓ; Οβρϑοΐα! ν τ ῃοη 16 
ἀοἰνοσαησθ Π48 ἴον 18 οὐ͵οοὶ ποῖ 80 τηυοἷ οἷν Οὐ 
6886 88 ἴῃ6 ρον βοδιίοῃ οὗ (6 Ὠἰνῖ 6 ΠδΠ.6. 

[1 εοίωνεε: ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀνϑρώκων' 
οὗ γὰρ, κιτιλ. ὃ. ἔαν, θη, ἴτοτλ ἴθ γο Ὀοΐῃρ ΔῺῪ 
δτουπμὰ ἴον οχαϊἷΐρ τοᾶϑοη δραϊηβί ἴδί ἢ, 1ὑ 18. ΟἿΪῪ 
ἑαϊ Παΐ σα οἰ ἢ, τοϑίογο (9 ἰδ οοδίίοη, οὐ τϑο 
(80 ἀοργανίνν, οὗ οὐν [8116 5 Ὠδίυτο.---ἸῈῈ ΒΑΜΕ: ΝὼῸὸ 
ΤΩΝ Οαη χαΐθος ἴπ6 Ὠἰνίηθ ἐθδιϊ ΠΠΟΩΥ ΘΟΠΟΘΣΪ ΩΡ; 
ΟἸγίβι, σπθὰ (Αἰ ΠΥ δηὰ (ΠΥ ῥγοδοηϊθα ἰὼ Ἰιΐσῃ, 
σους ΒΟΓΘΌΥ ἰπβιοιϊϊηρ ἰτηπηθαΐϊαῖθ πὰ βουϊουβ 
ἀατηαρο ΟἹ .ιἶ8 ποῖα ἱηπαγὰ 11{6---τἰϊουΐ, πὰ ἴδοί, 
Ὀοοομΐηρ, ἩΝδίονοσ ΔΡρΟΑΓΆΠΟΟ8 ἰπογο ἸΩΑΥ 6 ἴ0 
[Π|ὸ ΟΟὨΙΓΑΓΣΥ͂, ἃ ἬΟΓΒΘ ΤΏΔη,, 88 176}} 88 ἃ χυ ον τηδη, 
{Δ 6 ττὯϑ Ὀθίοτα.--ἷἰ. 1. 

Υ. 8. Τα ΔἸ] 688 οὗἩ ἰδ6 Τιογὰ ἰβ8. ἔπ ΟὨ]Υ͂ 
ΟΥ̓́Θ᾽ ΒΌΓΘ ΓΟΙΪΌΡΘ. 

Υ. 4. ΟΗΆΥΒΟΘΤΟΜ, ΤΗΞΟΡΗΥΠΛΔΟΤ: Ἧΐὲ λαῦδ ο0η» 
,ἄάεπεε ἐπ ἰλ6 Τονά, τμαὺ ἰ8 ορροϑϑὰ ἴο ῥγίἀβ ; ἑομοΐ.- 
ἑησ γον, ἰδαὺ 'ἰβ ορροβοὰ ἴο ἰπάοϊθῃςθ.--- ΒΕΝΟΕΙ͂, : 

ἐ λοπιϊπὲ }ῈῪ 86 ἤαα8.---ΟΑἸΥῚΝ : ΑΥἸΒΟΣΙΥ δηά 
ονοαΐομοθ πᾶνθ ἤοτο ἰμοὶν ΠἸη 118 : ΔΡΠΡΙΝΕ Θχορρὶ ἴῃ 
6 [ιοτὰ 1-Γ Βυπκιττ: Τὴ ομαγδοίθν οἱ ἔπδὶ οΌ6- 
ἀΐοποοῦ πΐοῖ [86 ροβροὶ αἀἰγροὶβ; ἰδ τηυϑὺ 6 τυ ΐγοΓ. 
88] δῃηἀ Ῥογροίιλ).--Φ, 1,.} 

Υ. δ. ῬΙΈΡΠΙΟΗ: Τγυϊγ ΟὨγῖδε ἩΪ πη. ] 8. 4]} 
Ῥαϊΐδοησος πίῃ 05, δῃὰ 8ὸ Ηβ ἰθδοῦ 68 τι8 πῃ ΗΪ τ 8180 
ἴο Ὁ6 8}} ραίίοῃοα. 

γν. 1-δ. ΗΕΌΒΝΕΚ : ἘΧΒογίδ 0:8 ἴ0 ὈΓΆΣΟΓ δηὰὶ 
ΤΑΙ ἘΠ ΓὉ]η 658. 

γν. 4, δ. Τμδὶ ποτὶ 18 Ἧ6]1 ἀϊβροβοά, ἀαπὰ οαρδ- 

9. {ΠΥ ΤΉ ΚᾺ 6 υογείοη οὗ πίστιν καρασχῶν πᾶσιν : ὕεε7- 
ἐμ ἈΚ ΛΩΝ ἄεη Θίαμδεπ; Ἐπρὶϊδι τολσαίῃ : οἤεγεα 7αΐιλι. 



ιὅ4 

υἷο οὔ 411 ἰμαὶ ἰ8 σοοά, πιϊοὰ ἰὨγουρῆ [5.6 στρα οἵ 
εἰ ᾿ογὰ 9 αἰγοοιθὰ ἰηῖο ἴ86 ἰονα οἵ ἀοἀ δῃηὰ ἱπίο 
1π6 μαλίθησα οὐ Ομ τδο, 1. ΤΊ τηοϑῦ ὨλύαγΑΙ Ἰπϊηρ 
ἴον ἃ5 πουϊὰ Ὁ6, ἴ0 αὐϊὰ6 νι! 4}} ἴον Ὀγ [86 Ἰονθ 
οὐ αοά, ἴο πιο τὸ οὔθ ουγϑθῖνοθ δηὰ 4}} ὑμίηρΒ, 
Βαϊ, ἀ8 τοριγὰβ ἀοα, γγ8 δγθ ἴγι Υ ἀππαίυγα! οὨΠ] άγεῃ; 
Ἰιανθ {{{||ὸ πρϑὰ οὗ ἰηϊογοοῦγθο σι} Ἡΐη, ἃγὸ ἴγο- 
υαρΏυν αὐΐο ἴο ρῸ ἃ ἰοης {{π|ὸ πίϊμουῖ Ηΐαι, τοδα 
ΒΟΡῸν ουγβοῖνοβ ἴὸ ὑ6 ψτθάγανη ἴτγοπιὶ Ἠΐ ὈΥ Ηἰ8 
εἰ 5. ̓πϑιθαὰ οὐἩ Ὀαίης (ΠΟΓΘΟΥ͂ ἰοὰ ἴο Ηϊΐπι), ὈΘΟΟπΙΘ 
ΒΙτοσοίμον ἀἰβηῃοατίθηοα ἀπάογ {1:6 δίγοϊεβ οἵ Ηΐδ ἀ18- 
οἰρίϊηα, ἀο ποῦ ἰογθ ν μοῦ Ηδ Ἰἰονοϑ, ΗΪ8 Μ}}}, ΗΪβ 
οοιατηϑηβ, Ηδ μἶνοβ οἴδοι ἴο μιΐ8 Ἰονθ ΟΥ̓ δοπαϊηρ 
Ηΐ9 ϑὅοῃ ἰο βᾶΥ9 υ8ϑ ἔτοπι (δ:6 ΠΟΘΙ ἰδ ρον ΟὗἨ Οὔγ 
δοασί, Νοῦ ὕη1}} ΟἿν ᾿ιραγίϑ ΔΙ]ΟΥ ὉΠ Θπιβοῖνο8 ἰὸ ὯΘ 

ΒΕΟΟΝῸ ἘΕΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ ῬΑὺΙῚ, ΤῸ ΤῊΝ ΤΗΕΘΒΑΙΤΟΝΊΙΑΝΗ͂, 

[ὐτηρα ἰονγασβ {Π18 ἰονθ Ῥγοςσοραϊΐηρ ἥοωι ἀοά (1 
Φοδη ἰν. 10; Βομ. ν. 8), ἀοθο8 (μοῦο τἶβθ ἴῃ 18 δἰβς 
ἴον ἰο αοά, Βαϊ, 2. ἰπαὶ (818 δρίγὶξδ τοαν ἴαΐζο 1.1] 
Ῥοββϑδβίοῃ οὗ υ8, ἔπεσ 18 ἠδοα οὗὨ οοπίίηυλὶ ἰαθον ἀπὰ 
οἴογι οὖν Πραῦίδ τηυϑὺ ΔΙΙΟὟ ἰποώβοῖτοθ ἴο 6 
αἰγοοϊοὰ ἰο ΟὨγῖδί, ὑπ ρογίδος ραιΐογη οὗὨ ραϊϊδποο, 83 
Ης ρῥγβδοιβρα ἰὑ ᾿προυρδοιυὶ Ηΐ8 ν οἷ 6 1} ὄνοι ἴὸ 86 
οἴῸβ8 ἰονατὰβ Ηΐ8 αἰδοίρ) θα, ἴοναγὰβθ [86 ρθορῖο, 
ἰοναγὰβ ΗΪ8 πίοϊοα ἴοθϑ. ΑΥ̓ 6 τηυϑὺ Ὀ6 [Ὠδηϊα! ἴὸ 
Ηὶπι, ἐπα Η6 Ὀοσοϊηθ8 Ὡοῦ ΘΑΓΥ οὗ Ὀδαγΐηρ αἶξὸ 
ὙΠῸ υ8, ΤΙυ8 ἯΔ6 ἴοο ἰθαᾶσῃ ρδίϊθῃοθ, δῃὰ σοοοῖγθ 
ΒίΓΟΏρίΣ ἴον ἰδ ουἱ οὗἩἨ Ηΐδβ διγοηχί; ἴθ03 ἀο νὰ 
Ἰθασῃ ἰοὸ ναὶ ἴον 18 ποῖρ, δῃᾷὰ μαϊίθης !γ ἰὼ δοϊὰ 
λδὶ ἴῃ6 ἤορθ οὗ Ηἰβ φἰογτίουϑ οοσπιΐης (οἶος ὅτοοκ- 
ΜΕΥΕΒ.) 

2. (ἡ. ΠΙ|Ι. 6-16. 

Ηο εἶνοδ ἱπιρταβϑϑῖνο ἀϊγοοι 085 ὯΔ ἰο 86 ἰσεαίσησπξ οὗἩ ἴδοβο, γ͵8Ὸ ἘΠ] ποὲ ἀθαὶδέ ὕγοτ ἃ ὑγαστηδίίοαὶ ἰάἸσῃθθδ. 

δ. Νὸον [Βι07]' ν δοιμητηδπᾶ γουῦ, Ὀγθίθτθη, ᾿ἢ [Π6 ἤδη οὗἉ οἵν᾽ Ιιογὰ “6585 
ΟὨμγιϑῦ, ὑμῦὺ γ6 ὙΠ ΠάΓΑ ὙΟΌΓΒΟΙν 8. ΤΤΌΤΩ ΘΥΘΓΥ͂ Ὀγοῦποῦ {μαῦὺ ψ ΔΙ κοῦ [τ αϊκίην, 
ΤΙΣ αν ἀϊδογάογυ, δηᾶ ποῦ δῇον (η6 ἰγδάι τοι [Ἀοοοταϊηρ ἴο 1ῃ6 ἰἸηκίγιο- 

7 ιἰοη7" ΒΟ Βα [{Π60] τοοοῖνρα οὗ [ἴτοτη, παρά] Ὁ8. ΕὟΌΓ γουγβοῖνεβ Κποὸνν μον 
γ6 οπρμὶ ἴο ἔο]]ον [ἰπαϊϊαΐ6}" α8.; ῸΣ ψγὸ ὈθΒανθα ποὺ ΟοΌΓΒΟΙγ 68 αἰβογάουυ [τυ οτα 

8 πού αἰβογάδυϊυ, οὐκ ἡτακτήσαμεν] διηο!} γοι ; ΝοΙίΠον αἰὰ ν͵ὸ οϑῦ ΔΩ Ἰ3ΠηἘ 
Ὀτγραᾶ [Ὀτγοδᾶ ἴτοπὰ 8ΠῪ ΟΠ6, ἄρτον παρά τινος] ἴῸΓ πουρθιύ, Ὀαΐ τγουριῦ ἢ ΙΔΌΟΥ 
Δηα ἰγᾶνδ!} ηἰρῶῦ δῃηᾶ ἀἂν ἀν ἴη ἴ01] δηα ταν}, σουκίηρ πἰσ ῦ δηα ἀΔ4Υ]," [Π 31 

9 ψ τιὶρῃῦ ἠού Ὀ6 οἰδγυροαρία [Ὀπγάοπβοιηθ} ἢ ἴο ΔΩΥ͂ οὗ γοῦ : Νοῦ Ὀδοϑιβθ τῖϑ 
πᾶν ποῖ ρον [ΔυςΠου]00],᾿ Ὀὰῦ ἴο Τλλῖκο ΟΌΓΒΘΙΥ 68. Δ ΘηΒΔΙΏ}16 αηΐο γοι ἰο ἔοϊ. 
ἴον 8 [1Παὖ τὸ τοϊσἢῦ σῖνθ ΟΌΣΒΘΟΙΥΘΒ ΤῸΓ ἃ ραϊΐθγῃ ὑηΐο γοῖι ἴ0 ᾿τηϊίδία 115]. 
ΕῸν ονοη [Εροτ 4180], στ Πθὴ πγ 6.6 ΜΠ γοιι, [818 τ σοτηδηαθα γοιι, (Πα 1 
ΔΏΥ [ΔΏΥ̓ ὁπ0}] νου [τ}}}, ϑέλει] ποῦ οῦκ, πο  Βῃιοιϊα ἢ6 οαῦ [1οὖ Βΐπι οϑδῦ, 
ἐσθιέτω] Ἐν νγὶ Πολὺ {πΠῦὺ ὕΠΟΓΘ ΔΓΘ βοῖθ ἡ ]Οἢ γα] Κ [ἢ 6ᾶΓ οὗ βοπὶθ νυν] κῖην, 
ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας] Δτηοηρ γοὺ (ἰΒογου] Υ, ψνοσϊτῖπρ πού δὖ 841}, θὰϊΐ 
8ΔΓ6 Ὀυβγθοάϊοβ [Ὀαοΐηρ Ὀ.) περιεργαζομένους. ΝΟΥ͂ μοι ὑΠδὺ 86 δι9} δ ον βυοῖ, 
τοῖς δὲ τοιούτοις] 176 οομηπηδπα δηᾷ δχῃογῦ ὈΥ οὐγ ωοτὰ 96808 ΟΠ γτβὶ [ον . ἴῃ 186 
1,. 3. Ο.1,}} (μαῦ τι χφυϊούποϑ8. {ΠΥ σσοῦκ, ἀπ οἂὺ [Ἰνουκίπρ τι} αυϊοί 685, {ΠΟΥ 
Θδῖ, μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι... . ἐσθίωσιν] {Π6]Γ οὐη Ὀγοδᾶ, Βα γα, Ὀτοίθγοη, θ6 
ποῦ ὙΨΘΔΓΥ ἱπἢ ἴῃ ν 6[1-ἀοἰηρ. Δα 1 ΔηΥ τοδὴ [Βαῦ 17 ΔΗΥ ΟΠ, εἰ δέ τις] ΟΌΟΥ 
πού οἵἵήν ψψοτᾶ ὮΥ [018 δρἰβί]6 [186 6Ρ.}.᾽" ποίθ τῃδῦ ηιαρ, 8ΠΩ " ΒᾶνΘ ὩῸ ΘΟΙΡΒΩΥ 
τ Βΐπι, ὑΠπᾶῦ ὯΘ ΠΊΆΥ Ὧ6 Αϑθδιηθα [Βῃδηηοα7]." ὙΥοῦ [πᾶ] οουηΐ λέγε ποῖ 35 
Δ ΘΏΘΙΙΥ, Ὀυΐῦ Δαπιοηίβῃ ἀΐηλ ἃ8 ἃ Ὀγοΐμοσ. ΝΟΥ [Π6 Τωογᾷ οὗ ρθᾶοθ Ἡ]πλ86] 
σῖνο [Βυὺ τλλὺ ἴΠ6 Τιοτὰ οὗἩἨ ροδοθ Ηϊιηβο ἢ ρῖνα, αὐτὸς δὲ ὁ Κύρως.. .. δῴη] γοὰ 
Ῥ6806 ΔΙΜΤΑΥΒ ὈΥ 8]] τηϑδῃϑ [ἴῃ ΘΥ̓ΘΡΓΥ͂ Ὑ40]. Το Τωοτᾷ δ6 Ὑ1 γουῦ ἃ]}, 

12 

19 
14 

1ὅ 
16 

ἸΑΔΟΒΤΩΔΠῺ) 
οοττοοίίοῃ ; πὸ αῦο ἐποσθίοτο 0 χοδὰ αἰἴδβοσ παρέλαβον (8 Β᾽η.3 Ὁ, Ε. Κ΄, 1,., ὅσ. [ἀρργονϑὰ ὉΥῪ ΠῚ διυὰ οὐἰτϊοῦῦ 
πρηκοιν ἘΘΑΡΡΙ 6 ο}κ, Βοδοίι. --. 1..]}, ΟΥἩὨ 81}}} υκἴίοσς παρελάβοσαν (1 Βὴη.} Α. τοὶ ὅτ Ὅδον, Τἰδοπουάοχί, ἀτωνξ 

ο Ὁ ; Ἰ)ἱοοϊξ, ὥο.---Φ. 1..}}, 1.6 τατον (ΔΙοχδηάσίλῃ) ἴοσια ; 806  ἾΠΟΣ, κὶ 18. τὰ. 112. 18; διὰ (89 ϑορίπαρσὰ 
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Ὁ Ψ, 9.--ἰἶνα ἑαυτοὺς τὸν (609 1 ΤΏ ο88. ἱ. 1, ΟΥγἰοαὶ Νοΐθ 17) δῶμεν ὑμῖν εἰς τὸ μιμεῖσθαι ἡμᾶς.--7. 1. 
ἸΘῪ, 10.--ἰ καὶ γάρ. 
ἀϊὰ νοὶ οδὲο [818 τοῖς, θυ αἰδοὸ Ὁν 
νυ. 1 (ἐο Τ ὐποτηδτιῺ), δὰ θη - Π6ΤῸ ἃ " 

ἰδδὲ ΕΥ̓ οὐρδί ἴο αὐτοὶ 
ΒΡ Ϊὶ οοστοοίΐοῃ.--. 1.,..} 

δοίείοπ : “ Απὰ γου οδῃποῖ ψ ]} ἀοποῦ [ὴ8 Ὁ ΒΌΟΙΝ 8 ΟἿΣ ἀθαῖβῃ ΖΖῸΡ ποῖ τς ὉΨ ΟἿΓΡ οΟΧχδτη- 
τ 88 ρσοοορί." ἘΠ]ΠΙοοἵδ σπϑῖζοα της γάρ ““οοὔχαϊπεξο τ 106 ὈΓΘοράϊ Ὡς γάρ 
βοοοπὰ οοπῆστηδίουι οὗ (Ὸ πίδάοπι δπα Ῥοσεοηοο οὗ {π6 Ῥτοοθαϊηρ μρεὴροση 

1δοθο ἔμδβ ΤΌ σὸ τ Δ]εἷτις ἀἰδογάοΥν.᾽ --Ἴὸ τοῦτο ὈΘΙΌΣΤΟ παρηγγέλλομεν 5 ψαπίϊαρ ἰὰ Βἰη.}, νὰ 

ἘΨ, 13.- - ΤῊ 6 ὁγών ων ἐν Ἐν: Ἴησ. Χρ. Ὧδ5 ἴπο οἹδοδὲ δ ποσὶ 58 ἴῃ ἐἐ8 ἴαυον, Α. Β. Βἰπ.: Ὁ.} Ἐ.1 ΒΕ, Ο., Ψαεγείοσιϑ 
ἴοχὰ, ΕἸ]οο Ιλοδδηη, Τιθοξουάοτ, 

ΟΥΕΣ 109 ΤΟΤΘ ὨΒ118] τ 1 ἢ παρακαλεῖν, 
εἴ, ΒΙ ΠΟΘ ΌΘΟΒ); [Π6 οὗδος, διὰ τοῦ κυρ. ἡμῶν 1. Χ. [811...3 Ὁ..5 Ε..3 ΧΟ, 1..}, 16 ταοχθ- 

ἽΣ δότε πο μὴ ἀκκακήσητε, Βομοίξ, ΤΑοτηλησι, Τὐβοποηδοσῦ, ΑἸέοχὰ, Ὑοσάσποσίη, ἘΠ|οοίΣ, σοαὰ ἐγ- (8:}.)} οσ ἐν- 
ει .« Ἀ.. 

ἸΣΨ 14.--ἰτῆς ἐπιστολῆς ; ενίείοῃ : “«πιἰοῆ Σ Βανο ἰδὲ τυυϊεΐοη, δᾶ Ὑϊο Ἠ6 ὙΠ δόοῖ ποὰτ γοδᾶ.᾽ ἘἙἸΊ]ϊοοὶ τὶ ᾿ ἰ, 
ἩΟΊΤΟΤΟΙ : "ὁ ΤΉ, ῬΟΣΏΑΡΘ, ἸΔΟΥ͂ ΣΟΠλδῖῃ 88 ΟὯ6 οὗ [80 2ειο σα808 δι τυ οἢ ἑάλοσα δὰ ΘΌΡΠΟΩΥ ταΔῪ 75 Εν ακι8. ἰπ σοίζαϊπὶ 
δε δτοδασαΐθαὶ ἐρΑτιβιβεῖον ;}» 88 ἀθ65 Πϊκοπίο ΑἸήοσὰυ- Ὁ. 1] ῬΘΘΒΣ ΒΙΑΥ ΠΗ αἰπίωβ 

ΕΥ̓͂, 14.--Τἷὁ καί ἰ5 ψαπεέπρ ἴῃ Δ. Β. 8ῖη. Ὁ).3 Ε, [ΠΟ 8 ΠῈ), πὰ πὶτῃ Ἐ118 18 οοπποοῖοῦ {πὸ διού, [πα ὨΘΑΥ͂Υ [86 
δατὴθ Δυ  μοτὶ 68 σῖνο [86 ἰπθ πὶ γο συναναμίγνυσθαι [1 ΟΠ ΔῊ]  τΔῺΥ οοὐά., ἰο Ὀ6 ΒΏΣΘ, πτὸ ΘΟΟΒΆΠΗΥ ΤΡ ΘΌΒΣΕ αι 
ΔΙμ] «, 85 [86 ϑΐ::. ε'δὸ ἰδὲ ὈΘΙΌΣΟ αἰἷνοϑ 

ἸΦ Ὺ, δ.--ἰκαί. 8.66 [Π9 ὀχροκίϊλοῃ.--ἶ΄. 1,.} 
ἸΎΨ, 16. 

σημειοῦσθαι ; 806 ἴΠ68 οχροκὶιλοη. 
ιόν, 14. - [8661 σον, ἐν. 14; δηἃ 8ο ΕἸΠοοίς Βοζο.--ὖ. ἵκ] 

ἐν παντὶ τρόπῳ. ΟὐτΩΡ. οἷ. ἰΐ. 8.-..0-:0.1.}] ΤῈΘ ὍΔ Βυξί Ὁ]6 τοϑᾶϊμ ς τρό 
4.38. Βία. Ὁ.5 Ε. Κ. 1,., Υοσϑίουβ απὰ ΕἈΊΒΟΣΒ; τόπῳ (Λ.} Ὠ.1 Β΄ 6. 

(Εἰραοιῦθοῦ Ὀγϑοϊκοῖβ καί.--ὰἶασ'. 

ρόπῳ 18 ΒΌ οἰ ΟΠ ΕἾΥ διρροσίοᾶ 
[υϊχαῖο)}}) ἄσοξθ ΓΕ πότ καχῃ ἜΣ 

1 ον. ἱ. 3, απὰ ΜΔ πο ΡΓΟΡΟΣῚΥ ἑπνοτοὰ Ὦν Βόζὰ δῃὰ σγοϊβ. [Ταλοτηλτπ δίομθ Θα 8 1ξ.-- 
ΤῊΟ ΟΥΒοΣ ναι τοδαΐτιρ8---ν. 8, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἰπαοδὰ οὗἩ νύκτα καὶ ἡμέραν ; ν. 11, ὁ ἀἰβοχοιμέ γοπί(ΐοι οὗἩ ἐδ 8 

ποτὰ κεριπατοῦντας ; γ-. 13, ἐνκακήσητε, ἰηείοσα οὗ ἐκκ.--Υθ ΟὗὨ 0 ΘΟὨΒΟαΌΘΠοΟ ἩΒΑΙΘΥΟΣ ἰο ἐμ 800,56. 

ἘΧΕΟΘΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῺ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

1, (7. 6.) Βαῖ τῦϑ οοσησηδιὰῶ γοῦν ἄς.--Αἢ 
δὐδαυδῖα (οιιηἀδίίο Βανῖηρ ὈΘ ΘῈ ἰαϊὰ, ἢ 6 ΘΟΠΔ68 ΠΟῪ 
1 δροαῖς οὗἩ [6 τιδίξονῦ βρθοίδ!ῦ πῃ βαρ. ΤῊΘ ογάὰθῦ 
ἰδ δηάγοσϑοὰ ἴὸ 4}} (Π6 Ὀγοίγοη, ποῖ, 8ἃ8 ΟἸΒΉΑΟΒΕΝ 
ἘΞΌΡΡΟΒΟΞ, ἰο ὕΠ6 ὈΓΟΒΌΥ(ΟΥΒ, ΤΠΕΟΡΟΒῈΤ ΒΔΥ3 ΤΏΘΓΟΪΥ, 
(δαῖ [η6 Ἰοαά6Γ5 οὗ {1:6 Ομυγο πγυδὲ {Ὁ]1οὐν (18 τα ]ο. 
Βαὶ 1π6 τηραπΐηρ οὗ ἴπ0ὸ Αροβίϊο 18, ἰῇ τοσαγὰ 0 8]] 
ΠΟ ἃγὸ ποὺ ὑδβοιηβοῖνο8 ἄτακτοι---8}} Οἡ ΜΏΟΣΙ ΠΘ 
ολη ΓΕΪΥ͂, ὅτι ποιεῖτε καὶ ποιήσετε, ἄο. (ν. 4γ.--Ὸ ἴο 
(6 τπθτὰ τβδὶ ΠΟΥ πᾶν ἴο 40.---π [89 πδιὴθ οὗ 
οὐ Σοχὰ ϑοδυ ΟἸχίϑι ἰ8 {18 σοτηιηδηᾶ ρἴνθῃ ; 
88 Γοργοβοηϊηρ Ηΐμη, δίδηἀϊηρ ἴῃ Ηΐπη, γγὸ οοτμτηδηά, 
ἔδνο σὐοῃβάσηοο ἴο ἀ0 80: ΟἨΒΥΒΟΒΤΟΣ : [Ὁ ἰ8 ηοῦ τ6 
{π21 56 ἰξ, Ὀὰ: [πΠ6 1οτὰ Βροδῖ8. ὈΥ͂ 8; Ηδ ἯὮΟ [18 
δ τρις ἰο δηὐοΐη, δη ἃ ἴἢ6 βίγοηρτῃ [ον οχθουμίοη ; 
εαυϊναϊοης ἴἰο ν. 129: ἐπὶ ἐλ 7Ζονα, οὐ ὃν ἰδὲ ]ογά ; 
ἴος ἰῃς 1,ογτὰ Ηϊπιβοὶ ἢ δηὰ ΠΙΒ παῦλα ἃγὸ ᾿πβΟρΆΓΆΌΪΟ. 
Ακραΐῃ, ὑμᾶς 18 ποῦ ἰδ οδ]οοῖ οὗὁἨ στέλλεσθαι (018 
πουϊὰ ποὶ βιΐξ {π6 τη 16 γοϊςο), Ὀαὺ [86 8] 6οὲ ἴῃ 
ἴ86 6586 ΟΥ̓ Δῃ δοοσιιβαίίνο δηὰ ἰηδηϊἶνο : {Π||8 ΟΟΟΌΓΒ 
οἰκο ΠΟΘ ΟἾΪΥ ὙΠΘῺ ἰμ6 ᾿πβηῖ να ᾽48 ἃ αἰ ογοηὶ 
δισίβδενο ἤτοι ἴῃ6 δοουβαίῖνα ΟΥ ἀαἰΐνα ρογοτηοα ὈΥ 
ἴδ βηΐΐα γοτὺ [οοπρ. Αοἰβ ἱ. 4 ὙΠ 1 ον. υἱ, 10] ; 
[πὶ μοτο ὑμᾶς βίη δ, ὈδολυΒο παραγΥγ. ὑμῖν 18 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 
δοιρο τπαΐ [00 (κτ τοιηονοα ἤγοτα {Π6 ᾿ἱπβηλιῖνο. ΤῊΘ 
εχργοβϑαίοη στέλλεσθαι ΗΕΒΥΟΠΙυΒ ΟΧΡ αἴ ἢ8 ΟΥ̓ Φο- 
βέσϑαι; ΤΗΞΟΛΟΠΕΤ ΟΥ̓ χωρίζεσθαι. Τ|6 ἰάθα ϑἰατὶβ 
ἔροϊα ἃ βθηβιουβ ρμοΐϊηῦ οὗ Υἱϑῖ : ἐἐηιϊαΐν ἰο εσἱἐἦ- 
γα; Ἀδῆσα : 10 δ αγταϊά ; 2 ΟοΥν. Υἱῖ!. 20, πὶ 
τοῦτο Ὁαὶ ἴῃ λῖα!, ἰΐ, ὅ βορῖ. πὶ από, ἴὰ [6 Β6Ώ86 : 
ἐο δὲ ἐπ ὕεα»ν οἱ. Ἠκτα {π|8 τηοδηϊπρ 18 ποῖ βυϊδῦ]ς, 
δἴηποα [6 8 Ὡοῖ Ἔσχδονείηρ ἰμθτὰ 0 ἔδαγ, ὈυΣ ἀἰγοοης 
ἃ ΟΟΌΓΕΟ οὗ ργοσθοάϊηρ, ἴμ6 Ὀτγρακίηρ οὔ᾽ οὗἁὨ ἐπε ϊπιδίθ 
ἰπίοτοοῦγθο - (ΔΙ. ἰ,, 12, ὑπέστελλεν ἑαυτόν (Ὀδοδυδο 
ἴῃ ἰδὲ 886 6 χοἰ ἀ]ο ἷᾳ ποὺ υβοὰ ; [86 ὑπ- ᾿π1ρ1168 
ΒΟΟΤΟΟΥ 5): αἰκίῃη ἰο οι, χτὶ. 17, ἐκκλίνατε ἀπ᾽ 
αὐτῶν.--- ΕἼΟΙΩ ΘΥΘΙΨ ὈτοΐΏΘΥ ; 0 βυ0} ἀἰβοὶ 0116 
ἷϑ ἰο 6 Ἔχογοίϑοα ἰοναγὰβ ἴΠο86 πὶ ποῦΐ (1 Οὐκ. τ. 
11, 12}, ὈαΣ ΟὨΪΥ͂ ἰοτγατάβ ἴμοδο ͵ῺΟ ἀ65)γ6 ἴὸ Ὀ6 
οὨἸ ρα Ὀτοίῆγοη, Αοοοτνάϊηρ ἰο Μαῖΐ. χυἹῇ!, 1ὅ 864. 
Πκονῖθα ἃ Ὀγοῖῃοῦ ΟὨΪΥ͂ 18 ἴΠ6 ΟὈ]οοὶ οὗἨ ΟἸΌΓΟΙ ἀἶ8- 
εἰρη 6.-.--Ὁ ΔΠκίηρσ ἀϊποχἀοΥῖν, απὰ ποῖ δοοοχᾶ- 
ἴῃ ἴο π9 ΡΠ Ί ΗΟ; ΠΕΡΕΘΘΒΟΒῚ (οἰ. ἰἰ, 1δ) 

ἴον χτϑοοΐνοα ἔζοσῃ 118, παπηοὶν, {16 
δεοίβγοη, ουθη ἴΠ 096 ἄτακτοι ; ΘΟΙΏΡ. 1 ΤΏ688. 11. 18 ; 

5 [8ο ΜΑΤΤΠΙΑΒ ἀπ ΟἸΔΉΛΟΒΕΝ οχρίδΐη ὑ π ἔστελλεν, 
ν όχοας ΕἸΤΊΓΟΤΥ ἀρτοοδ πὶ Ὁκ ΈΤΤΕ ἴῃ τάϊης ἐδδὲ 
ἘΑΙΠΟΥ͂ 88 πο ἐπί] δοῖ, ϑ]οἢ Ἰοὰ ἰο ἘΏ6 δοοοσιὰ --Π0 δορα- 
ἸΏ οΩ.--ὦὦ. 1,.. 

ἦν. 1. ΤΊιο σοοοϊνῖηρ πτὰβ [Ὠγουσἢ (Π6 τηράϊυτῃ οὗἁ 
ΟΥΑΪ ἱπϑίγυοίίΐοη, αηὰ {118 τῖῶῶϑ οοηβγπιοα ὉΥ ΘΧΘΙΏΡΪΟ 
δῷ ἢ). Οπ ἰδ ἀτάκτως περιπ. 866 ΔΙΤΟΔΑΥ͂ δὲ 1 

688, ἦν. 11; ν. 14. Ηρτγο 88 116 85 ἴΠογο ἀο68 ἰξ 
ἀθηοίθ ἃ 10 δ οροῖμον υἀητορυϊαίοα Ὁν Ὀἰνίηο ἰδ, 
δηὰ Οἱ ΟΥΪΥ Υἱοῖουβ: στ. 11 βῆονβ ἐμαὶ {086 ΔΙῸ 
ταίον τηρδηΐ, ποὺ πΙΠοὺϊ ΔΠΥ οοσουραϊίίζοη θαι] ρα 
δρουη ἃ ἴῃ διηαιίοα! ἰαἴσηθθ8. Βοίογο ρἰνίθρ {8 
[ΠΟΥ ῥγθοΐϑο ἀσβογριίοῃ οὗ ἴπότὴ, 16 Ρτυθῆχαϑ ἃ 81}}} 
ΤΟ Οχϑοῦ ΟΠ τγτηλίίοη ΟΥ̓ [118 ἀοιηαπάθ, Ὀἰβογάοθγ, 
οοηῃοοίρα ΡΓΟΌΔΌΪΥ τῖτἢ Θβοϊιαϊο] ορῖσαὶ δχοϊ οιηθοῖ 
(οἰ. 11. 2), δηὰ πῖτὴ 1Π18 ΕΑ που] αἶδο Ἰοΐη ἃ 
ἸΏ δι ΚΟ Δρροαὶ ἰο ἃ ἔγαίοσῃδὶ σοΟτη ΤΉ ΠΥ οὗ ρυοὰβ 
(1 Ἑθοβα, ἰν, 9-12}, τηυϑὲ ὙΠ Βοπιθ δἱ ᾿ἰθαβῦ πᾶΥΘ 
Ὀ6ΟῺ ΟἹ ἴΠ6 ἵποῦθαϑο, ἴῃ βρίίο οὗ {Π|0 ἀροβι!οβ ἐχ- 
Ἰιουίαίίοη. ΕῸΣ {18 τοᾶδοὴ δ}, ΟΥ̓ΟΡ ἀραίϊηδι {116 
ἰσηᾶοσ, Ἰοηϊοοῦ πογὰβϑ οὗ (6 ΕἾγει Ερί βίο, ΠΟΥ͂ 80- 
ῬΙΙ6 8 ἃ Βοροηὰ δηα ΒΠαΓΡΟΡ σοῦγΒο οὗ ἀἰβεῖρ! ηο, ΤΉ 
Ροϊηΐ 18, ἴο δοῖ υἱβογουβιῦ ἀσαΐηϑὲ [86 ἀῃγο(οντηθα, ἴ 
ογάου ἴὸ αττοϑὺ ὑπ6 σοῃίασίοη, ργόβοῦνο ὑπὸ οἰατοὶ,, 
δηᾶ, ᾿ ροΒβῖθ]ο, οχοῦῦ ΟΥ̓ ΙΠΟΔ8 ΟΥ̓ {ΠΠ 5ΙΓΟΏΡΟΥ 
ΤΩΘΆΒΌΓΟΒ ἃ ΒΑΥΪῺ ΡΣ ἰηδυθηοα οἱ [06 ορϑιληαῖο οἴξηά- 
ΟΥβ ὑβοΙΏΒΟΙΥ ΘΑ, 

2, (γν. 7-9.) ΕἘοΥ γὸ ψουσβοῖνϑθε ποὺ Ποῦ 
γ»ὸ ΟὐΣὮΐϊ ἴο ἰνϊϊαῖθ τ (1 ΤΊοδβ. ἱ. 6); σ ΚΠΟΥ͂ 
ἢν ΌὉΥ πογὰ δῃᾷ ἀδοὰ ου ον μαγὺ; [6 {δ)ὰ8 50} 05 
[86 ΣΟΡΓΟΔΟΣ ἩΠΙΟΪ Π6 ΤηΔ 168 ἀσαϊηβὺ ὑἰοτὰ ἴῃ τορσαγιὶ 
ἰο [6 παραδόσεις, ὈΥ͂ δοίης ἔογι ἢ τ βαὶ ὑΠῸΥ (Πριὴ- 
Βοῖνοβ ΚΗΘΥ.- -ΣῸΣ ττῪο σοῖο τοὶ ἀϊδοχζάουν 
(τι πουῦ οσουραίίου) λοι χοῦ ; ἢ ἴδ18 ΘΟ Βιτηϑ 
ἴ.ι6 Δϑβθυϊοῃ : ψὲ ἔποισ ; Ὑ6 χη ηϊ αἴ80 οοπηθοῦ (ἢ 8, 
8ἃ8 Ὑ6]1] δ9 πῶς, ἄς,, δηἃ 88 δὴ δχραπδίίοῃ οἵ ἐμαὶ, 
σἰἢ οἴδατε: ἰλαὶ τὲ (ἐλαί 15 ἰο δα }})} τοέγὰ πο αϊ8- 
ογάεγῖίν ; "' 8ὸ [Απὴ. ΒΙ]. Τ᾽ ηΐοη] ΗΌΣΜΑΝΝ, σπῸ 
ούθῃ ζιοει!ν) ΤΏΔΪΚῸ5. υ. 9 51}}} ρονογηρᾷ ὉΥ ὅτι.--- 
ΝοΣῖμοΣ ἀἱὰ τῦϑ ϑαῖ Ὀχϑδᾶ ἔχοσῃ ΔΥ͂ ΟΣ ἢ ἴὺ σ 
ὩΟΌΣΏΣ; ἴῸΓ ποιρηϊ, 88 ἃ σὰ [ΑΙΓΡΟᾺΡ: ἰπογὸ 
ΒΘΘΙῚ8 ἰ0ὼ ὕὉ6 δὴ δἰ υϑίοπ ἰπ ἔπ 6 οοποϊγιοίΐοι 0 {Π|Ὸ 
οὐ ἶμαὶ βθηβα οὗ δωρεά».---ὖ. 1,.7, ἰοῦ ρμασΐηρ ἴῸῦ 
ἴϊ ; Β6 ΒρΘα 8 Πα ΠΟΪΥ, 88 17 Ἰᾶῦοῦ ἴῃ ἴΠ6 ροθροὶ ἸΌΓΘ 
ὯΟ ἴαθογ; ὑπαὶ 18 1:6 πδῦ, τωόγοουύθν, ἴῃ Μ ΐο (ἢ 
ὙΟΥ]ΪΥ τηϊπὰ ἠυάροθ. Ιὲ 18 8 Τοιη ΓΚ δἰγομαν οὗἁ {ΠῸ 
Ἑδίποῦβ, ὑπαὶ ἴθ που ποῖ μανα Ὀδοη δωρεάν, Ἰιαΐὶ 
Ῥαυὶ οὐθῃ ρογξοιτηθα πὸ τυβηυδὶ ἰαῦοσ. [66 Δέαι(, 
χ. 10:1 Οον. χν. 10.-τὖ. 1.] Βιοδά 18. [86 γ]δΐη 
δηὰ τηδΐηῃ ατγίϊοϊο οὗ ἕοοὰ : ἐο δαέ ὁγοαΐ, ἃ ἨφΌΓΑἑ 52), 

ἘΠῚ δῸν (πη. ΧΙ, 25. Τᾳκα χὶν, 1), οαυϊναϊοηὶ 

Ἕ {π᾿ : (ἐῃ (αὶ πὸ Ὀομβατοὰ ἠοῖ ἀϊβοτοΥ}Υ.-α 
Τ, 
Εἰπ τινος. ὙΥΕΒΒΤΕΒ Δηιϊ ἸΤΓΙΓΚΙΝΒΟΝ Ἰποῖα ἐδ 6 Κ͵θ- 

τίμοἶδὶ ἀμ }δὶι ἑάϊοτα : οΥἹ ἀπῆν πιατι,--τῶ. 1..} 



166 ΞΒΕΟΟΝῺῸ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ῬΑ ΠῚ, ΤῸ ΤΕΕ ΤΗΕΒΒΑΓΟΝΙΑΝΑ͂, 

10 ἐδμ6 βἰτωρ]8 ἐσϑίειν (ν. 10) Μογθονοσ, [6 ἀδν. 
ΠΛΔῺ Ὀγουοῦ αἰἶϑὸ Β8γ8: ἤγλοϑο ὀγεαά 7 ἐαΐ͵ δε.--- 
αῖ τυοχϊείηρ ἰῃ ἰο1] δηᾶ ἰσχαναἱὶ πἰσῖ δαπμὰ ἀν 
Βυῖ ἰῃὰ ἴοὰ διὰ ἴσαν αὶ! τσουείπα εἰσὶ απὰ 
Σ])}" ὑπαὶ 8, πὸ δὶ ὑγεδά, ΠῈ Ἦἕκτε πουϊὰ 

ὨΘΘΟ ΘΒΘΙΥ͂ αββυπλα [μὲ (06 ραγιοἶρ]6 18 υϑοὰ ἱτταζυ- 
τὶν ἔονυ μ6 δΒηΐϊϊ6 νοῦ, οὐ ἱπαὶ ἦμεν 18 ἴο Ὀδ βὺυρ- 
Ρ ϊοὰ, 88 δ 2 Οογ. νἱῖ, ὅ. Μυσοὶ τρογα οὈνίουβ ἴῃ ἴ86 
Ῥτγοβθηΐ ἰηϑίδποθ ἰ8 [6 Βιρρ]οαομῦ ἐφάγομεν, 80 ὑπαὶ 
ἐργαζόμ. ἴοττα 116 δητἰΠ6818 τὸ δωρεάν.---Τ δῇ τῦϑ 
τηϊσοῦ ποὶ ὈΘ Ῥυτάθῃδοσῃηθ ἴο δὴν οὗ ψγοι; 
οὐ. 1 ΤΠοδ8, ἰΐ. 9 8βα.--ΟἸὙαῦ 1 τρθδη ͵8) ποὶ 
ἐιμδῦ, οὐ 81}}} Ὀοῖίοε : (9 αἰαὰ {Π15) οὶ Ῥθοδῦδθ 
ὍὙὸ αν ποὺ δου ΒΟΥ, ἱπαὶ ἰ5, ἰο ᾿ἷἴνε οὗἨ [86 
βοβροὶ, οὐ ἰἰθῦθ, τοῦ δωρεὰν ἄρτον φαγεῖν, 88 ἷη 1 
(ον. ἰχ. 6, τοῦ μὴ ἐργάζεσϑαι ; οοτῃρ. [π6 αἰδθουβδίοη 
ἴῃ 1 Οον. ἰχ. 4-14; ἴυκὸ χ, ἢ, ἐλ ἰαδογεῦ ἐδ ογίλν 
ο7 λὶδ λἰγο.- Ταῦ τῦϑ ταὶ σηῖ αἷνο οὕγβοῖνοα ἔοσ 
ἃ Ῥαϊίοσῃ πηῖο χοῦ (1 ΤΊ658. ἱ. 7) ἴο ἐπι αῖθ τ|8 ; 
Βυοὴ ψ8ϑ Ὠΐ8 ΟὈ͵θοῖ, ΘΟαΡ. Αοὶβ χχ. 8ὅ. Ηιτσεν- 
ἘΕΠῸ ὙΠῚ Ὦδνο ᾿ξ, [Παὺ ἴο ρῖνο (86 ἙΠυγοῖ 68. ἴῃ [818 
ὝΑΥ͂ Δὴ ΘΧΑΠΊΡΪΘ 8 ΤΏΘΓΟΙΥ ἰἢ6 γοϑυ]ῦ οὗἩ ἰΠ6 δΡΟο8- 
(ο]ἷς Ιαθον, Ὀὰαὺ οοὐ]Ἱὰ ποῖ 6 πα οτίσίπ] ἀδδβίρμη, 88 
[ῃ6 ἔογγεῦ ΠοΡῈ δϑϑογίβ, Βυὲὶ γϑδ }  Ομ6 σδηποὺ 866 
ἩὮῸΥ ἴῃ6 ΑΡροβί]ο, 0 Γαργοβοηΐθ ἴὸ υ8 ἀοί(4[}8 οὗ ἰδ 
"6 δ8. ῥγονι ἀθηιίαϊι, 84 ἰῃ 1 Οὐον. ἱ. 14, 1δ, ταἰχίις ποὶ 
πο ΠΊΟΓΟ ΤΟΘΟΙΪΥ ΒΑΥ ΜΓ ρογίδος ἰγυΐῃ, τας 6 
᾿ιδὰ πίβιιδα ἴο ἰταὶπ 18 ΘΠ υγΟὮ6Β α]80 ὈΥ͂ δ18 ΟΝ 6Χ- 
ΔΙΏΡ]6. 

8, (Υ. 10.) ΕΣ αἷϑο του το τόχὸ τῦ ἢ 
ψουῦ; ἴῃ οοηβτηαϊίοη οὗὨ 85 ὀχδιρ]α δ6 ΒΔΥΒ: ΕῸΣ 
ἰηάφοά πὸ 8180 (καὶ γάρ [866 Ογοα] Νοία 107), 
ὙΠοη ἯῸ ὙΟΓῸ ΠῚ. γου, σομππιδη ἀοα γοὺ [Πδὲὶ ποῖ 
ΟἿΣ Θχδηρὶ6 Βῃονοα γοὰ ; οομμηδηᾶ δηἃ Οχαπαρὶθ 
ΘΓ ἰιατιηοηΐίοιϑ, ΓΌΝΕΜΑΝΝ [ΑἸΤΟΒῸ] Ρυΐϊβ δὴ 
ἱπΠΡΓΟΡΟΡ ΘΙΏΡ 4818 ΟἹ ἴΠ6 τοῦτο, ὙΠΟ 6 ἰπίου- 
Ργοῖβ (8: “ ΕῸΓ 68ὸ ἐλὲδ ψγὸ οσοτητηδηαραᾶ γου"}- 
πὶῖὴ πτᾶῦ οἴμον ἰΠἰηρε}ῦ ΤὨΐ8 ἀϊδιϊμοιίοη οὗὮὨ βουθγαὶ 
σομπηδηἀθ Ϊ8 ἤοΓα δἰ οσοί ον δὴ ἱπιογροϊδίίοη, δηὰ ἷ8 
Ὀοϑίἀθβ οοπηίγδαϊοιθα ὈΥ ἰῃ6 ψοῦῦδὶ διγβηροσηθηΐ, 
οτο νψ͵ τοαυϊγοὰ ΟΥ̓ καί ἰο Βοοῖς ἔον βοπιὸ οἴδιος 
δη(ἰΠο859 ἰθδη (Π6 οπ6 ἰηαἀϊοαϊοαὰ ὉΥ υ8, ἐξ πουϊὰ ὈῸ 
ἔωγ τογα ῥτοροῦ [0 υπάἀογβίδπμα {Π6 τηδίϊον ν ἢ ΗΟΥ- 
ΜΑΝΝ ἰδυβΒ: ΕῸΡ ἀνθὺ πῆθὴ νὸ Μοτθ ἩΪΐῚ γου, 
ΑἰΓΟΔΑΥῪ δὐ ὑμαΐ {ἰπ|6, γγχὸ σοπητηδηἀοα γοῦ : Μὰ ἀο0 ποὶ 
ΠΟῪ ἔον [6 γβί (ἰπ|6 ΙΔῪ ὕὑρὺη γόοὰ ἃ ΠΟῪ γ0κΚὸ. Αἱ 
Αἰ ουοηῖϑ γγὸ ρϑγοαΐγο ἴπαὺ ΔΓ ΘΑῪ δὺ Ὠἷβ ἔγϑι νἱϑίς 
Ῥαυὶ σὶῖῃ θα ραβίογαὶ ἰπβίηϊ Βα Ὺ (6 ὩΘΟδϑϑ ἐγ οὗὨ 
Ὧἰ6 παγηϊησ. 6 οοἸαπδηάἀοά τοῦ, Ὧ6 ΒρΟΔ ΚΒ ἰπ [ἢ 6 
᾿ωροτίδοι ; {818 τἴὰϑ ΟἿΣ τορϑαϊοα ογτάον: ἴδδξ, ἐξ 
Δ ΟἿΘ Ὑ7111 ποῖ Ἰσοσῖκ, Ὡοέῖμοχ 1οἵ εἶτα ϑαῖ; 
ἱΓ οὔθ πουϊὰ ποὺ ποτ, 88 ὍἼ0}} δῷ [16 Αροβϑὶ]θ ὙΠῸ 
αἰὰ ἀουῦ]ο ποῦῖ, 6 ἀϊὰ ποὶ δὖ 41} ἄδθϑοσυθ (δαὶ ἐοοὰ 
βιουϊὰ "0 αίνοη ἷπι. 1 οπα ὙΠ οὶ, Αἰ ουσῇ Β6 
οουά ; Ὠ0 ΓΟργοδοὶ 18 οδδὲ ὁῃ ἴο080 ὑπαῦ]θ ἴοὸ που : 
ποίΐε υἱδέμεηι ἐξί, ΒΔ γ8 Βεκοει. Τὸ ποσὰ 8 ἃ ὑγοὸ- 
νοτΌϊαὶ βοηΐθηοθ, ἴ0 πίοι αποτιῦδ δηὰ ἸΝΈΤΕΤΕΙΝ 
δ υς6 ΤΩΔΩΥ ρδγδ οἶδ ἕγογα {Π6 αγθοῖα απ ΒΑΌΌΪΏΑ. 
Ὗ᾽ 6 ἃγὸ οί δῖ ἐσϑίειν ἰο [Βίηϊς ἴῃ ἴ86 Ηγδὲ ἱπβίδῃοϑο 
οὗ (μ9 Ηοὶγ ϑυρρον, 

4. (ὕν. 11, 12). ΕἘΌΥ τῦϑθ θᾶσ, ἄς.---αὰ] οχ- 
Ῥαἰῃβ ὙΠῪ ἴῃο οομμπιδηἃ (γ. 10) πβ ρίνϑη.---Οὗ 

5 [ΒΙΘΘΕΈΝΒΑΘΗ Β οοπιδέστοιΐοιι ἰ8 (86 ΤΊΟΓΣΘ Θοτάσαοιι : θα ξ 
{9 οἴμοτ, 4’ ν΄ ΒΙΟΘῚ τααῖκου ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ [δ 9 ἐεῖνο οοπι- 
ἀμρῶμαν ἴῃ οφρροβίτο ἴο δωρεάν, οὗ ἀρτον ἐφάγομεν, δορὰ 
ὮΘΏ δαάδ νύκτα καὶ ἡμέβαν ἐργαζόμενοι 88 ΔῺ ΟΧΡΙΠΏΔΙΟΥΥ 

οἱ ᾽; (ευϊδίοηλ), ἴα αἀορίοα ὧν (λ0 Ὀυῖοι Νοτιβίοσ, Ὠκ 
ἘΤΤΕ, ΙΝεα, ΟΟΝΎΒελας, Ετστιοοστ, Απλ. Βίυϊ]6 σπίοη, 

διὰ θεστε, ἜΠΕΡΟΙΣ: εἰ ΤῊ 9 δαδααῖο Ὁ ἰλΩΝ ΩΝ ἮΝ δωρεάν 
δΔΡ Υ βΒυσκοι Θ δθδσροῦ δῃΐ ᾿ Θ 86 
ἐτῆσα οἱ ἴδ: ΣΩΘΙΩΌΟΣΒ ΠΟΣΘ δΟΟ0..}8 ἰο0 ἰηἐτοὰποο."--ὅ. ΠῚ 

ΒΟΙΔΘ (ποὺ Τυδηγ, Ὀὰυὺ ογθὴ ἃ 16} Δ.Ὸ ἃ δυπδιὶ 
Ιοσανθη, 1 (ογ. ν. 6) υδιϊείηρ διοοξ τοῦ ἀΐδ: 
ΟΣάΘΙΙΥ ; [19 8 ΠΟῪ δχρίαϊηθά, δὰ ἰμδὺ ἴῃ δὴ 
οδτηοϑὶ πογα-ΡἶαΥ, διγοδαυ ἰυγ θα ὉΥ Ζπιναι ἴῃ 
(86 ϑ'τῖϑ8 ἀϊαϊοοῖ : δϑκγ ἐλωπαά πῶξ ὠπὰ ἰλωπά τισὶ 
[1λὲν ἀο ποιλίηρ, ἀπά ἀο ἰοο τπμοῖ..---ὖ, 1.1; σαι, 
ΥΙΝ: πὶλὶ ὀρεγὶδ ἀσενίεα, εοἷ ομγίοβα καίασενίοξ ; 
Εν : πέολέ αγδεὶξ ἰγεϊδονα, δοπάογη δἰοῖ ἤδγιωη. 
ἐγείδεπα." Τὴδ περιεργάζεσϑαι ἰδ, ἰῃ ἕαςί, [6 ρθδῃ- 
ἴοτὰ οὗ ἃ ἀυκ} ἐργάζεσϑαι ; τἰδ6 σίνίηρ, ὑρ οὗ οπε᾿ 8 
861 ἰο ἰάΪ6 τυνΐπρ, ἴ0 αἰτα]θ89 Ὀυδβι]6, ἴο Ὀγ-τδίίοτε 
διὰ οἴπον ρβοορὶ θ᾽ 8 σοῃσογηβ, ὙΠῺ το πὸ 476 
ῬΓΟΡΟΠΥ͂ ποιιΐηρ ἴο ἀο: ἰπδβέοαὰ οἵ, 88 νὰ ουμρὶϊιί, 
τὰ ἴδια πράσσειν (1 ΤΏ688. ἱν, 11). ΤΏΘ δαϊδοίΐγθ 
περίεργος ἰϑ ἰουηὰ 1 Τίη,, ν. 18 ; οοΡ. Αοἰδ χῖχ. 19, 
τὰ περίεργα πράσσειν. ΤὨυΒ ΔΙΡΟΔΑΥ͂ ἴῃ (ἰδὶ τἶπη6 οὗ 
ἐγοβῃθϑι [ἴὸ ἔἤογθ δρροαγοὰ {πἰ8 ζγίνοϊουβ δυιηοῖ 
ἀηάον (6 ῥτοίοχὶ οὐ δου νυ ον [86 ἰεϊηγχάομι οὗ 
αοά, Α ἔωγίποῦ βίαρο οὗ ἀθρθῃοσαοῦ ἷἰβ αἰνοσπατὰς 
ἀοβοῦθοα ἱπ ῬὨΐ!. ἰἰΐ, 19: ἔοῃι. χνὶ, 18.--Νοὸν 
βιοϊ (086 ΝῊΟ τὸ οὗὨ (8 βοτὶ) τσθ οοζωσηδυᾶ; 
δαάγοβϑίπρ ἰτηβοὶ ἢ τπουσὰ ἱπα ΓΟ ΟΥ̓ ἀπά ἴῃ (80 
Αὐἰνὰ ρογϑοη, ἴο ἔἰο86 ὙΘΓΥ͂ ᾿ΟΓΒΟΙΗΒ: ἰδ ΔΒ ἰ0 ὃθ 
οχρροίοα τΠαὐ 411 τψουϊὰ 6 ργϑϑϑηῦ δἱ 86 γοδάϊησ οἵ 
186 Ἰοϊίον (1 Τη688, ν. 25), δὰ ἴμδὲ πὸ ὁπ πουϊὰ 
δνοϊὰ ᾿ἰϑιθηΐησ ἴο ἰ, Ηδ δὲ ὁποῦ βοΐ ϑηϑ 814 ἰδῃ- 
ἔαλρο, δηἃ Βροδκ8. 81}}} ἴῃ ἃ τῆογθ ΚΊΠαΙΥ ἰοη6, 85 0 
4]50 τϑαυΐγοβ αἱ ν. 1δ: δι! ϑχῃοσε; αὐτούς ἰ8 ΠΟΥ͂ 
ἴο Ὀ6 ἰαίκορῃ ουῦ οὗἩ ἰμ6 ἀδίνα τοιούτοις, ὈΥ͂ Δῃ ΟὗΥ- 
οὐδ Σουρ: ἐπ 189 Σιοχὰ 26505 ΟὨγίεϊ ; ἰη Βΐπι 
ΟὺΡ Θσμουίδιίοη [88 115 βίγοησί. 1 πὸ τϑαϑὰ διά, 
ὑπ6η ἴδ ἷ8: ὃν πιδαης οΥΓ Ηδΐπι, πὶ ϊ|6 τὸ ἀυδὶὶ οὖν 
Βεῖν68 οὗ Ηΐ3 Ὡδπλθ, δῃά ὮὉΥ ΗἰΪ8 βαογϑὰ ρῬϑγϑοῃ γὶτθ 
ἱπηργοβϑίνθη 089 (0 Οὐν τογὰϑ: 88 γόοῦ ἴοόνϑ ἴ06 ψογὰ 
οβυδ, δηά ξε]]οπϑἰἷρ πίῃ Ηΐπ, ΤΏ6 βυδ]δοῖ οἵ (δ 
Θχμονίδιίοη ἰβ ὀχργοϑϑοὰ ἰη ἴδ6 ἔογια οὗἉἩ [Π6 οὐ]οοί : 
ἰΠαὶ τυοχϊκίπρ τὶ αὐἱοΐποδε ἴον οαὶ ἰποὶν 
οὔσῃ Ῥχϑδὰ ; ἡσυχία, οοἴηρ. ἡσυχάζειν, 1 ΤΊΉ686, ἵν. 
11, ἀθηοίθϑ γαϑὺ, ἱπγαγὰ ΟΠ ρΟβιΘ, το ἰγοάῃθββ, δηὰ 
ανοϊάληοθ οὗὨ βῃον, δηὰ βία 8 ορροϑβϑοά ἰο περιεργά- 
ζεσδαι; ἱἐλεὶν οἵοα δγεαά, αὶ 'ἰβ ΒΟΠΘΘΗΥ δατηρὰ, 
οδιρϊποα ὈΥ̓͂ αἰ} ἀπ αἰ] σοηὶ Ἰδῦονρ νὰῖτ οι 8 
Ὀϊοαϑίηρ, ποῖ Ὀεσροα Ὀγοδά, ἱπηρὶ 68 τογοΐογο ἐργάζ, 
δη βίβηάϑ ἰῃ ορροβί(οι ἴο {π6 δωρεάν οὗ Υ. 8. 

ὕ, (ν. 18.) Βυῖ γο, Ὀσοίβσϑῃ; [6 ἰδυ8 ἰπτη8 
ΟὨ66 ΙΩΟ18 [0 ἔἰ080 ἴγϑα ἤτοι Ὀΐδπηο, δὰ {οι ΟΗΪΥ͂ 
ἢδ6 δοοοϑίβ νὴ οοναάϊαὶ δά ἀγοβϑ..--- -ἘΡ ποῖ ὍΘΑΣΥ͂, 
αἀἰδρίγοὰ (2 Οος. ἰν. 1, 16); ἴῃ δὶ} (6 Νὸν Τεβ:ν 
τηθηΐ ἰηβίδηοο8 νὸ πα ἴπ6 γαγσίαἰΐοη ἐγκακεῖν (τρὶς 
ἴθ αἷϑο ἐνκακεῖν) αίνοη ὈΥ {116 οἱ ἀδϑὲ δυ( πον 68, 
ἰηϑίοδά οὗἩ ἐκκακεῖν. Τθ6 Βθηϑ6, δ ἀδυοϊοροὰ ὈὉΥ͂ 
ῬΆΒΒΟΥ͂, 8 δἱ {ῃ6 τηοϑῦ δοοογάϊηρ ἴο [π6 οἰγτοϊοσίοαὶ 
ΒΘ ῃ 6815 δ ἐ Ὁ ἀἰβογθηὶ (ἐο ὅς οοιοαγαΐν ἐπ ἀπγίλίπα, 
ΟΥ ἐο ἔμγπ ομξ οοισαγάϊυ), Γ Ὀὰΐ ἴῃ (86 πὰ οι οὐπια 
ἴο [86 βάτηθ {πΐηρ ; ἐκκακεῖν ποῖ οΐπρ οουπηγηθη οἶ86- 
ΜΠ ΠΟΓΟ, [86 σΟρνἱϑ.8 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἰἰγοἀποοα (Ποὲν ἐπι ΠΥ 
ἀγκ.---Βεοοῶθ ποὺ αἰβῃραγτίθοηοἂ ἐπ τοῦ] δοίης. 
ΟΑνΝ, ἔδτισβ, Ῥειτ, ὮΚ Ὕεττε, Ἐπλιη, ΥΟΝ 
Οξβιλοη, δηὰ τηοϑὺ οἴπογα, τοῖον ἴμ6 πογὰ (ὁ Ὀοποῆ- 
ΘΘΠ06, δηα πίϊπουΐ αυσδίίοη ε}ι}8 1ποιρας που]ὰ δυϊ! 
ΨΟΡΥ Ὅὸ}}. Τπαὺ 18 ἰ0 βδύ, [26 Αροϑί!θ, μανίῃρ ἰῃ Υ. 

ΦΊΕΛτισε : “ Ομαεί ἀΐοαε, πἰκέϊ ορεγαπῖεε, εεα οἰτομπεορθ 
ΤΑ ἢ ἘΟΒΙ͂ΝΒΟΝ : “Φοίηρ ποίλίπρ, δεῖ ουεγ-ἀοΐπρ; ποῖ 

ἐπ τνοσῖ, Ὀὰξ Ὀπ6γ- ἢ ΟὈΧΝΥΒΕΛΒΕ: 'ΒΗΥ 
ἨΔΟ ἀο πὸ Ὀυκίποθ8;᾽" ΦΟΎΕΤΙ: ““ ΒΌΏΘΥ ΟἡϊΪ 

δὶ ἰδ ποὺ ἰμοῖὶν ον ῬΌΦΙΘ6ε8." ΈΒΕΤΕΝ δ ἮΊΙΚΙΣ- 
ΒΟΧ : "ἰ ποσϊεῖτο ποΐμίπρ θὰ ογοσπογκίπς.᾽"--. 1.) 

ΤΙἼΞεοΟτΤΙ, οἱ ΟΘα]. νἱ. 9: “ 170 ἐκκαικ. οχίϑέ, ἐμ ἀϊδοι» 
6206 Μ|}] ὈΘ ὙΟΣῪ Βα ; ἐκκακεῖν τηα  ῬΟΓΉΔΡΘ τηθδῃ, " ἰο 
σϑοῦτγο ἔγοσῃ ἴϑασ οἱμέ οἵ ὩΥ͂ ΟΟΌχΣϑΟ οὗἁ δοΐξΐουι ̓  (ποσὶν ἀσοκα. 
κεῖν ; ἐγκακεῖν, ' ἴο ὕΘμδνο ΠΟ ΒΣΑΪγ,᾽ " ἴο Ἰο86 μοδσί, ἩΒ6Ὼ 
ἔῃ 11." τ΄ 1..} 



ΟΒΑΡΤΕᾺΒ ΙΠ. 6-16. 

10 οτϑί ἄθπ ἃ ταϊβίδιθη ἀρ κα δ ἰῷ τ μεν μὸν τε κέ ειν (τὴ δαὶ πολ το οἢ ταειρτοία θη: ἢν ΤΠῸ ἀμιεὶς ὨΟΥ͂ ρἰδ πο 68 
ΑΪ50 δἱ [868 Ορροβίνε ἀδῆροσ. ΑΥἾΘΣ ΤΩΔΩΥ αἰδυυγοϊηρ, 
ἀϊβεουγασίηρ Εχρογίθηοοϑ οὗ ἀἰβιοῃοαῖυ, Ὀππτογι ὶ- 
Ποϑ8, 8ἰοῖῃ, δῦυβο οὗὨἩ Κ᾽ μἀπόββθϑ, 1ὰὸ 8 ὨΠΘΟΘΒΒΑΡΎ [0 
οἰοοκ [86 ᾿ετοπῖι οὗἩἨ ἀϊΐδβρίοδϑυγθ δῃὰ ἀἱϊείγιβι, ᾿θϑὶ 
[0886 ὙΠΟ δΓῸ ἴῃ ΓΟᾺ] αἰ βίγοβθ βῃουϊὰ μᾶτο ἴὸ βυ ον 
ἱπηοοοηῦγ. ΟἨΒΥΒΟΒΤΟΜ οὐϑῇ γοσηδυΐβ ῬΑΥΓΟΟΪΑΥΪΥ, 
ἰδαῖ Ῥα0}}8 τιρϑηΐησ ἰ5 {π|40 6 1416 Βουϊὰ Ὀ6 ρυῃ- 
ἱερὰ, Ὀυϊ ποὶ Ἰοδ (0 ἤδληίβῃ  ΤΗΚΟΡΟΒΕῈΤ : ΒΟΟΙΥ 
δυρροτί 18 ποὶ ἴο Ὁ6 αἰ άτατση ἔγοτα [80 ἀο] παυθηΐβ, 
ΔΩῪ ΓΟΓΤΘῸ ἰπδπ ἔγοτι δβἷοῖς ΤΩΘΙΏΌΘΙΒ; ΟΥΠΘΙΒ: ΤΟΥ 
εἰιουά Ὅο ἄδαϊε πὶξ ρῬδι θυ γ, {1} ΒΟΥ ἀγὸ ἰγαϊποά 
10 δε ἀδδροπάθδηςο. Βα ἀποτισβ, Βεναει,, ΒΙΈΘΕΕ, 
θιβηάῦβεν, ΠΌΝΕΜΑΝΝ, ΗΟΕΜΑΝΝ ΑΥΡΟΒΡ, ὙΠ ΟΒυ5- 
ὙΌΒΤΗ » Ἐμιμοο ΤΊ], ῬΤΟΡΟΙΙ͂Υ οὐήοοῖ, ἐπαῦ 186 ταδδηΐηρ οὗ 
καλοποιεῖν 5 πΔΘΙ Βη ἃ ΤΩΟΓΘ ΘΟΙΆρΡΓΘἤΘΙΒΙνΘ, ὨΔΙΏΟΪΥ, 
ἰο αεἰ λοπογαδίῃ » ΤΡΌΝΕΜΑΝΝ : 88 15 γραῦν ἀπ Ῥτοροῦ ; 
ΒΕΝΟΣΙ͂, : δέπδ 7} αεἰεπίοα, εἰΐαηι τπαπθμῆι ἱπάμεινία ; 
οοαρ. (ἴ4], νἱ, 9: διὰ ἴῃ οὔ Ερἶ8016 δι  β,ΔὨ ΙΑ} 
οὗ, 1.11, ἢ, 11. ΤῊΘ ΒΆΤΩΘ Θχροβίϊοσθ, ΒΟ τον, 
ἀο ἀραϊῃ ραγ Δ} γοϑίγι οἱ 186 ταθδηϊῃρ ἴῃ δποίβον 
ὯΔΥ. ΓΙΥΌΝΕΜΑΝΝ {δ 18 τῃαΐ, δἷποθ γΥ, 14 8ῆονβ ἐμαὶ 
{δ ἀϊθοουγθθ 81}}} ζυγτΒ ΟἹ ἴΠπ|8 ΒΑΤΏΘ Τθοτη6, τ) ΔΙῸ 
ἴο υπἀδογβιδηὰ ἴὑ ἴῃ: Βα ποὶ ἀϊδοουγαροα, Ὀυὺ Ρ6;- 
εἰδὶ ἴῃ ποῖ ΔΙ οὐίπσ γουγβοῖνοθ ἰο 6 ἰαἰηϊοὰ ὮΥ [86 
ΕΥ̓] ἐχατρῖθ. ΗόΣμΑΝΝ δηάϑ [18 ὕ00 6 χοἰ βίο ῦ 
ποραιίτο, δῃὰ ᾿πογοΐογθ ἰβκεβ 186 τρογε οχαοῦ ἀεβηί- 
ἰἰοη (ἢ18 πΔΥ : ΒΟοοΙη6 Ὡοΐ ὝΘΑΓΥ ἴῃ ἀοίηρ Ἡΐαΐ 18 
δεβιιίης, τμδίονε, ἐμαὺ 18, οοηάμοο8 ἰο [16 το] γο 
οὗ 10:6 τρογα] ΘΟΠΙ ΣΙ ΧὨ ΤΥ. Τὸ {018 τὯὙΘο δΔ΄Γ6 δΔ0]6 ἴο 
δδοϊ, ΟὨΪΥ ἩΪΟ [Ώ6 ΤΟΙΏΔΓΚ, ἴμδῇ τὸ υηἀογβίδπα [6 
Ῥθγαβα 88 ΘΟ ΡΓΘΠΘΏΒΙΥΘΙΥ 88 ΡΟΒϑ10]6---β ἱποϊυσΐηρ, 
ἰδογοΐογο, ὈοΓὰ [Ππ6ὶνΡ ΟὟ ὉΠΌΪΒΙΩΔὈΪ6 ΜΑΙ, Βίθδαν, 
ρα , δαγηοϑὶ ἀἰβοὶ ρ η6 (τν. 14, 1ὅ), δῃα αἶβο ἃ ἀὺθ 

οὔροηςθ. ΒυδῈν ποὶ γουχΒοΙ γ ο8 ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ΤΠΘΒΏ8 ἴο 
θάς ὝΘΔΣΥ ἰπ [00 ΡΟΓζΟΓΙΏΔηΟΟ οὗ γοῦν ἀμ - δοὶ 
ἴῃ ΟΥΕΥΥ ΜΔΥ 88 [οἸοπεῖα οὐ Οοἂ (Μαῖϊ, νυ. 46. 
5ΙΔ ΒΚ). 

{ “εοίωνεε : Αἴλεν 186 δοθπηῃ οοτατιδη δηᾶ οχ- 
᾿οτίβίοη ἴῃ ἴπ6 1208 γοτβα (0 186 ἰάἀΐοτβ, ἰ(ῃ 6 ΑΡοβί]6 
ἱταπιεάΐαίο}ν τὰ του δραὶη ἴο {π6 βουηὰ ρογίίυῃ 
οἵ τ86 οδυτοῖ, δῃὰ 866 κ8 ἄγϑι, θοουο Ῥτγοσοθοαϊΐηρ, πὴ 
υ 1} αἰθο ρ!ἸΠΑΡῪ ἱαριγυοιίοῃα, ἕο ουπῆται ἰθοη ἰη ΤΠ 6" 
ἸΏΟΓ6 οομϑίβιθηῦ οοῦτβο. διέ ψε, δγείδγεη, ΠδίοΥοΣ 
Οἴδετβ πιαῦ ἀο, δηᾶὰ ρτϑαὺ ἃΒ δ΄θ Ὑοὺγ αἰβοουγαρε- 
τοθῃ δ πἰτ πη [ΒΘ σΠΌΓΟΝ, 85 Ὑ70}} 88 ΠῸτα που, Ὀ6 
Ποῖ ἩΘΔΙῪ ἰπ ἀοΐηρς πἢδὺ 5 τίρῃς, ὕὉμπαβοῤιοα ὉΥ͂ 
(πο Ἔχϑιηρὶοβ οὗ 8 γϑδί] 688 ζδηδίϊοἶβιη δηὰ ἱρτιοῦϊο 
ἰπάοίεμοο, ἀ0 80}}} ἃ8 γοὰ δβανὸ ἄοπθ δἰ μοσῖο. [1μοδὰ 
ααϊεί δηὰ Ροδοθδυ]ὸ ᾿ἶνεβ ἴῃ 811 ροά]ηθεβ δηὰ ποη- 
εβῖγ. Απά, ἱπ ῥδγίουϊασ, Β66 ἴο ἰδ ἱμαὺ ποιμίηρ ἴῃ 
ΤΟΌΓΣ ΟὟ ορίπίομβ ΟΥ βοηςτηοηΐβ Ὀ6 βυδεγοα ἴο ᾿ηΐον.- 
ταρὶ 186 ἀΠ]Πρεμὶ Ῥγοβοουϊίοη οὗ γοὺν Ἰδνν }] οΑ]]ΠἸ ρΒ. 
--.2.1.} ΒΟΥ, Ρ] αἰ ΠΥ, ἴῃ ἔθ ποσὰβ, Ῥϑιὶ ΒΑ 
ὙΔΔίοτον 18 ΒΘ [ἢ] ἰὴ 4}} ἀἰ ΓΘ ΟῊΒ, 

6. (ὑν. 14, 16.) Ἐπὶ 1ξ δ οὔϑ ΟἿΘΥ͂ πὸ 
ἄς.--ὙὙμαὶ μια8 7αδὲ θ6ΘῺ βαϊὰ 18 ἢοΐ ἴο 6 υπάογβίοο 
ἴπ τ86 βοῦδθ οὗ ἃ βρυγίουβ οοτιρ αίβδηςα (Παἴ ἀ068 οί 
ὧο πῆδὶ ἰἴ8 ΤΟΥ κοοά, Ῥδϑυὶ βρθδῖκβ σι} [06 διι- 
ἐδοσῖιγ οὗὨ γαῖ, “πουρ ποῖ 80 βιγοηρὶ πιονοὰ, Ὀ6- 
φλῦθα 16 ο880 [8 Ὠοὶ 80 ἔθ δι], 88 ἴῃ 1 Οὐογ. νυ. 1-Ὁ. 
Τῆς πογὰβ διὰ τῆς ἐπιστ. ἃτὸ δῃῃοχοᾶ ὈΥ [ΕπΑ5Μ08] 
ἐὍλινιν, ΚΌΤΗΕΕ, Οποτισβ, Βεναεξι, Ῥχιτ [ἴΠ6 ἘΠρ- 
᾿5ὶῖ τορι], δηὰ οἴδοῦβ, ἴ0ὸ πμδὶ ΤΠ ονθ, {υτηκα: 
δοίς (δαί πιαπὶ ὃν α ἰεἰίεν; δηὰ ὙΊΝΕΚ 88 ἴδθα 88 1}6 
ὁ οὐϊίοι (18. 9, Νοίο 8) ΤΩΔΙΚΒ {18 45 δ 16δϑ ἃ 
ῬΟΒΕΙΌΪ6 ἱπιογργοίδεϊοῃ, Βαὶ ΟΥβηαῦϑεν, θῈ ἮΕΤΤΕ, 
ἔκενανν, ἔπσαιρ, Πόσα Ν [δηὰ πιοβὲ οἵ 613] ΜῊ 
νώ ΤΕΔδΟΩ ορροβοά ἰο ἱξ, δῃὰ οοπηθοῖ 110 ψογά8 (88 
ἷδ αἰτεδὰγ ἀσπα ΕΥ̓ ΟἬ ΒΎΒΟΒΤΟΝ, ΤΉΞΟΡΗΥ ΑΟΤ, ΒΕΖΑ) 
ὙΠῸ πιιδὶ ὑτεοθοθ, ἸθΕΓΟ δγῸ Π|680 οἰὐοοιίΐοῃθ ἴο 

προς τε τς ς΄. 

(πο βτβιηθοιϊοηϑὰ ἰηϊογργοίαϊίου : 1. ΤΏΘ ἀγίῖοῖο, 
διὰ τῆ ς ἐπ. (σδηϊπρ᾽ ΟἿ]Ὺ ἰπ Ε΄ 6.) 8 ποῖ παίαγα!}ν 
οχρίαϊποα - ὙΥΙΝΕΕἾΒ δοοουηΐ οὗ ἰδ: ἐμ ἐλδ ἐεί(εν 
ωλίολ ψοιι λαυς ἱλεπ ἰο ωγὲΐο, τολὶοἢ 17 ἰλόπ λορε ἰο 
γέοοὶυθ ὕγοπι ψόοῶ, ἰϑ ΟΟΥΙΔΙΗΪΥ ἴ00 Δι βοΐαὶ ; δὰ ἰδ} 5 
Π6 ΙΏΟΓΘ 80, Ὀρολυ86 2, διὰ τῆς ἐπ. ἴγΟΙΩ ἰμ Ῥτγοχηΐ- 
Ὡθηΐ Ροβἐιἴου ποῦ μαῦρ δὴ διοροίθοῦ ἀπδοοουηῖς- 
ΔῸ]6 Θιαρμδϑὶ8. Βὺΐ δραΐη, 8. .}}6 το ἀ]ο σημειοῦσδνε 
ποῦ] ὰ ποῖ Ὀ6 ΥΘΥῪ Βυϊ 8016, δ᾽) 66 ΕΣ τοΐκον σαῖδοὶ 
μανο Ὀδθὴ οχραοοῖϊθα, Απμπὰ ᾿δβυν, 4. 88 ἴο {Π|6 τηαῖίοσ 
(5616, 10 που]ὰ ὍΘ ὙΘΡΥ Βίγβῃρε, ἐδαὺ Ῥβὰϊ βμου]ὰ 
δανα Κορὺ (86 οἰ ατο 68. ἰὼ δυο ἃ βίδϊο οὗ ἀορϑηά- 
ΘΠ6ο, 88 ἴὸ τϑαυῖτο δ ΘΡΙΒΙΟΙΔΣΥ τοοοτὰ οὗὁἨ δυοΥΥ 
οἴδβηάον, 88 1 ἴδ ΟΓΘ ὨΟΟΘΒΒΑΤΥ {πᾶῦ Β6 δῃου!ὰ μτγὸ- 
ὩΟΌΠΟΘ ΟΥ δὲ ᾿ἰοδβί βαῃοοῃ {6 ῥυῃιθῃιηθηῖ, ΥῸΝ 
Οκξείλοη τὨΐη κα τπδαὺ (18 ὨΔΡΡΘῺΒ ΟὨΪΥ͂ οῃ δοοουμπὶ 
ΟΥ [86 πονῃ688 δηὰ ἱποχροιΐοποο οὐ (ὴ6 οὔυγοῆ. 
5.11} σῆδὺ ἃ ρδγδΙ γ 818 οὗ 81 βοϊ ζαθρομάρθησοο πουϊὰ 
1:18 παν ἱηνοῖνβα ' Ηον αἰ ουϊῦ 4180 πουὰ 
μᾶνθ ὈΘΘῺ ΘΥ̓ΘΠ ἴο ΟΟἸΙΩΡΙΥ ὙΠ1} ἴΠ6 ᾿η)υποίοη, βίηιοο 
Ῥδὰ] οογίδ! ὩΥ ἮΔ5Β ὨΟΐ δἰδι ΟὩΔΓῪ ΔΙΎΔΥΒ 1 116 ΒΆΤΩΘ 
ῬΪδοθ. απὰ μανΐηρ ͵υ8ὺ ᾿τοϊΪὰ [6 πὶ ΟΝ ἸΠΟΥ 6Γ ἴο 
Ῥγοοθοᾶ, ἰβ ἐξ ἴο Ὀ6 ϑυρροδβεᾶ ἐπὶ ἢ ἀρβίῃ (868 {Π|6 
τηδίίον ουἱ οὗ μοῖρ πδηᾶ ὃ ἢθ, ὙΠῸ ἰῃ ἃ 3. ἼΟΥΒΟ 
ΟΆ86 ΓΟΡΙΌΘΔΟΒΟΒ [Π6 ΟΟΥ Δ ῃ8 ἴον ποὶ πανΐῃρ 126}. 
80'νοβ ἱπίοσίοσοά (1 ὅογ. ν. 2)}) Ἐνογγίίηρ, (Ποη, 
ΘΟΠΟΌΤΒ δρδίηβὶ {πἰ8 Ἔχρ  ἀπαϊίοη. Βυΐ {πυὺ οὗὨἨ ΒΕΝ 
σι, δὰ ῬΕΙῚ 8 ποῖ ἴθῃδῦ]ο : δ πιοαπδ οὔ ἰλίς ἰεέον 
(18 γΘΥῪ βεοοπὰ Ἐρίβι18 ἴο 1116 ΤΙ Θββα] οἰ Δ}5), γεὶψ- 
ἐπ ΟἹ ἐξ, λοίάϊπρ ἐὲ γογίλ το ἀϊπι, ργοοερά ἀσαϊτδί 
λίπε; ΒΕΚΘΕΙ, : γιοίαΐό (λμηο) ποία οεπβογία ; ὉὈυΐ 
1Π18 8 πο δ 4}} (86 ἱπηροτὺ οὗ σημειοῦσϑε. Αςοοτά- 
ἱρὴν, διὰ τῆς ἐπιστ. τιυϑὲ Ὀ6 ΟἸΟΒΟΙΥ οοηποςῖοα ἘΠ} 
τῷ λόγῳ ἡμῶν, ΔἸ.ΠΟὰρῺ {Π|Ὸ Δτιῖ016 τῷ 8 ποῦ γερθαῦς 
οἀ: 1 τορος Ὀ6 οὐρα (ΧΕ, ὃ 20. 2), Ὀδολυβ6 
186 ὙΔΟΪΘ ἕτοτα τῷ ἴο ἐπιστ. ἰοττηβ ἱορείμον θὰῦ ΟὨΘ 
ἰάοα, Ἡ ἐπιστ. ἰ8 ἴ6 ρυδϑοηὶ βοοοηα Ερ,5.16, 88 ἰὼ 
1 ΤΏοβα. τ. 27 ἰὺ ἰ8 (86 Εἶτβί, Ποποα: [7 ΔΏΥ οἷα 
ΟὈΘΥ͂ ποῖ ον πογὰ δῃπουπορά ἴο Ἰιΐηλ ΟΥ̓ ({Ἰὸ τοδάϊηρ 
οὗ τμ18. Ἐρί βι16 (οβρϑοίδν νν, 10, 12); οὐ ({ ΧῈ- 
ΜΑΝΝ): ΤΩΥ̓͂ σοΟχρηδπαὰ τοηον θα ὺγ ἸΏ 688 ΟὗἨ {Π|9 
Ερΐδι 6: ἐμαὶ πιαϑ σημειοῦσδε. Τηΐβ πογὰ ἴῃ 1068 
πα 16 βἰριΐβοι, ἴο ποία ΚΟΥ οπε᾿ δ δοἰ; ἴυ 18. ὑυξρὰ οὗ 
Ῥἢ δἰ οἶδη8 ΒΟ ΤρΑγΚ {86 ΒΥΤαρίυ8 οὗὨ αἶδβοθβθ ; δ͵50 
ΟΥ̓ φτδισηδυίδηϑ ὙΠῸ ΤΏ Κ6 ΓΟΏΔΓΚΒ: σεμείωσαι, ηοΐε 
ἐλ. Βρμςο: Νοῖδ ἷπλ [ὉΓ γουγδβοῖνοβ, πηογὶς 1}: 
ἄοτ, 88 ὁ6 ἴο Ὀ6 ἀνοϊἀθ ἃ, ΒΕΝΟΕΙ, σομηρᾶγοβ {ΠῈ 
ΒΥΠΟΙΥΙΩΟΙΒ παραδειγματίζειν ; ΟἩΎΒΟΒΤΟΝ δα αδ 8 
ἃ δἰαἰοιηθηὶ οὗὨ ἴπ6 ΟὈ]θοί : ἐλαί ἀε πιαν ποί γεηιαῖη 
λίρα. ΤὯδ τωρδηϊηρ 8. ποῦ ΒΙΠΩΡΙΥ : “Μία α ἢΐμὶ 
Κηονψῃ ὃν 8}} πὶ μάταν ίης ἔγοπι εἴμ; Ὀαὶ : “ Ῥοϊηὶ 
Ὠΐτη ουὐ ὈΥ͂ δ ἀρτοοιηθηὺ ἰῃ ἴ86 οἰ υγΟ ἢ, ἐπ ογάον ἰλαί 
118 ἸΩΔΥ͂ Ὀ6 ἀοηῃο.} ΤΠ δ6ιι8Ὲ ἴ8 ἐββθηα!}ν {5:6 
βϑῖιθ, ἩΠΘΙΠοΓ Ἧ6 τοδὰ καὶ μὴ συναναμίγνυσδε, ΟΥ̓ 
μὴ συγαναμίγνυσθδαι (ἴΠπ6 Ἰαϊζοῦ τολάΐηρ, 18 ῬΟΓΠΔΡΘ ἴ0 
Ὅ0 Θχρ]αΐποὰ ὈΥ ἴΠ6 ἰμδυθηοθ οὗ 1 (οτ. Υ. 9, 1] 
ΤῊΘ ΡΑΒΒΑρΡῈ ΓΌΏΒ ΠΊΟΓΟ ΘΟΙΤΘΟΙΪΥ, ᾿ἢ πῆς τοδᾶ: Μαν 
ἷτη ἔων γουγδαῖνοθ ἴῃ Οὐδ μὴ συναναμίγνυσδνδαι, 
ἂς., καὶ μὴ ὡς ἐχϑρὸν ἡγεῖσϑε, σἰίδουῖ αὑτόν, Ὀ6- 
οδῦδβα Πογα ᾿ΠἸ|κονσἶβ6 ὈΘΙΟΠρΒ 56}}} 186 ργευΐουβ τοῦτον; 
ἩἘΘΟΡΘΑΒ 16 ΟΠ βϑίοι 18 μοὶ 80 παῖαγαὶ, [ἢ ἃ δοραγαΐθ 
ἱτηρογαῖῖνθ μὰ ὑΠπ6 ἀδεῖνα ᾿88 ἱπίοσυθιδὰ, 51}}} }}18 
ἷ8 ἴὰν ἴτοτῃ Ὀοΐηρ, οοποϊυδῖνο. ὙΠ [16 ΟἾΠΟΓ τοδα- 
ἱπρ [8886 ἱπδΟΟΌΓΔΟΥ 18 ποῖ ρτοαΐον {Π|8ὴ ῬΟτθδΡ8 αἵ Υ. 
12.5 Τμὸ Αροβιεϊθ᾽β οοπηπιαπὰ δ, Βοῖ ἴ0 τυΐχσ ἴῃ 6ηι- 
Βαεῖνθβ ὑρ, ἰπαὺ ἴδ, ἰο ἴδῦο πὸ ἐθδίἑπρϑ, σὴ βυς ἢ ἃ 
ἤως ἰο ουἱναϊθ πὸ ἔγαίοσμαν ἱπίθγοουγθο Μ1|]} ὨΪ πὰ. 

4 [ὴὸ πὸ ΟΥ808 ΔΙῸ ὈΥ ΤῸ ΙΩΘΩΏΞ 1}6), δπὰ ἱπ 
ἘΘΙΡΠΝΣ 6889 ΟΣ ἐδ ΦΟΙδἰστιο 0. ῬΧΟΡΟΣΪΥ͂ ἴδ δα!]οὰ ὦ ἰμβαροῦ» 



[ὅ8 ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΠΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤῸ ΤῈΕ ΤΠΕΒΘΑΓΟΝΙΑΝΑΗ͂, 

ἴι 8. 6596} 018}}}7 86 Βδ)6 δ δὰ δἰγοδυν Ὀθθὴ 6ῃ- 
ἡοϊπεοὰ ἴῃ τ. θ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπό, δα. ; ὀχοορρὶ 
ΟὨΪΥ ἰδὺ ναὶ νγὰ8 ἴῃ Γὸ ἰπαἸοαίοα 88 (86 δοὶ οὗ ἰπάϊ- 
ν᾽ άυ8}8 ΔΡΡΘΑΣΒ ἴῃ (818 ἰηβίδηος ἴ0 ὃῦ6 ἃ βΘΠΟΓΑΙ ῃγο- 
οαοάϊης οὗ [86 ρστγοαὺ σῃδ οΥῖγ : ἰἶ Ὠραγὶγ 4} αἰὰ 80, 
δηα {ἰΠαὺ ὈΥ̓͂ ἀρτοθηιοῃξ, ὃ ΑΒ ΠΟ ἸΟΠΡῸΡ 8 βδοὶ 
ΤΩΘΓΟΙΥ͂ οὗἨ ἱπάϊν! 0] πχοπθογα, ὕὰϊ οὗὨ {6 σπυτοδ. 
Τα ἀοείρη οὗ ἰδ τϑ: ἴμδαὲ Ὧθ τᾶν ὈΘ δβῃδποᾶ ; 
Ενγαι : ἐδαί δ πιαν τερεπὶ απά γεΐογτι, ΤΠ δον 
8 Τυυῃὰ δἱ 1 Οον. ἰν. 16: Ἰιογο πὶ μαᾶῦθ [06 ρδβϑϑίνθ 
ὑοῦ τ 4416), 45 ἴῃ ΤΊϊ, 11. 8: {πὸ 10 πίῃ τινά 
ἴῃ οἰαβϑῖοαὶ Οτοοῖς, τινός) δἰ σηΐῆθθ, ἐο γοσαγά οης, 
ῥω λὲπι ([μκ6 χνῇΐ, 2). ΤΏς ραϑβϑίνο, οἡ {πὸ ΟἴΠΟΓ 
Δ, Μὶ}} τηθδῃ : [Παὺ [6 πιαῦ ὉὈ6 Ὀτουρσίιὶ ἴο (86 

Ροϊηϊ οὗ ἰυγηΐην ἰπ ἀροῃ Βἰμηβοῖ, ἱπδὺ 6 ΤΩΔΥ Ὀ6 
ἰοὰ Ὀγ ἀϊξαρρτουδίίοη 0 ἃ Κοοπ]οάρο οὗ διἰτη86} .- 
Απὰ οουπὶ λέηι ποῖ 85 δπὶ ΘΏΘΣΩΑΥ͂ ; ("δὲ 18 [0 88γ, 
88 Δἢ ΘΩΘΙΏΩΥ͂ οὗ αοαὰ δηὰ 1ῃ6 οἰυγοῖ ; ὡς τηὶρῃς Ὀ6 
αἰβροηβοα σῖιῃ . ἰδ ΤγΔΚ68 ΤΩΟΓΘ ΒΙΓΟΏΡΙΥ Ρῥγοπιϊηθπί 
Γ86 δυδ᾽]θοιῖνα δἰὰθ οὐ (6 οοποορίίου [ΕἸΠΙΟΟΤΥ : 
“ ὡς Ὀοΐηρ υδβοὰ (Πογα δἰπηοϑὺ Ῥ ΘΟ  ϑ 10 8}}Υ ....) 
(0 τηϑιὶς δα δοέ ἰΐ πὨϊοῖ 6 νδ8 Ὡοΐ ἰὼ Ὁθ τὸ- 
ξατάοα,"-, 1..], διὰ 18. ἱπάοοα ἃ ΗοὈγαΐβπι, οοτΏΡ. 
9 ΞΈΠΙ, βερῖ. ἦγ. ὥσπερ (700 χίχ. 11). Ὑὴ6 οοη- 
ποοίϊΐοῃ τὴν πδὶ ργθοθάθβ 18 τηδάα ΌΥ͂ καί, ποὶ δέ, 
Νο ἀουβδῖ, καί ᾿ἰκ ἰμ60 ΗΘΌΓΟΝ ᾿ ἰγοαυθ ἘΠ ΒΟΓΥΟΒβ 
ἴος ἃ οοπηροίίοῃ ὑπαὶ 8 ἰοοϑ6 ἱὴ ἔογ, ΜΠ116 γοαὶ 
ΓΟΑΙΪΥ τηλτκίηρ ορροβίιίἼοη. Βυΐ ἢθγα ἰΐ 8 81}}} τηοῦβ 
δἰιηρὶα ἰο υπαογβίαπαὰ Ῥδὺϊ 68 παν] ἴῃ Πἰ8 ΟΥ6 88 
(Ὧ6 πιαΐη οχμογίαϊΐοη σαὶ {010 8 ἀλλά, δπηὰ δ 
ἸΘΓΟΙΥ ἴῃ (06 Κγβὶ ἰπβίδηοθ γοπιουηρ ἩΠῺ μὴ ὡς, 
ἂς. πθδὺ ταῖσϊ βίδπα ἰῃ ἰῃ6 ΝΑΥ͂ οὗ ὙβοΪϑοίηθ δά- 
τηοηἴοη. [ΕΠΙΘΟΤΤ : “ καί... ..) τί 115 υδὺ8] δηὰ 
ΡΓΟΡοῦ ἔοτοσ, βυδ᾽οἶπβ ἰο (86 ργανίουβϑ δσχμογίδιοη ἃ 
ἔυγίμον οὴ6 ἰμαὺ π88 ΓὯΠ]Υ οοτηραι 016 10} 11, δηα ἰπ 
λοι ἰδηἀδὰ (0 ΒΟΥ (6 γοαΐ ρῥγίποῖρὶθ οὐ σοὶ [86 
δοπιηδηὰ παϑ ρίγοη: ἰὃ ΜᾺ8 ποῦ μυμπὶ(νο, ὈὰΣ οοῦ- 
γοοῖΐνο," δΖέουϊδίοπ: “ΤΠδῖ [86 Το γΆϊ τοβυϊο αἰπιθὰ 
αἱ (ἵνα ἐντραπῇ) ΤΩΔΥ ποὶ ὃ6 υἱηάοτοά, {Π|8, ο77 οοώγδε, 
ταυβὲὶ 6 ἴ6 δριγὶὶ δῃὰ 8.}}6 οὗ γουγ αἰδοῖ] η6 : δομηΐ 
ἀϊΐηι ποί͵" ἃς.-ῖἰ. 1.1] ΑΑοοοΡαϊὨΡῚγ : 
Εἰπὶ δ ἃ Ὀχοϊῃοχ , οορ. 1 ΤΏ οΒδ, ν. 12 : ΡγῸρ- 
ΟΥΙΥ : δοί δὲδ πιὲπάὰ γἱσὴλέ. ὙΠΕΟΡΗΥΣΔΟΥ : γουϑετεῖν 
ἰα. Ὠοῦ ὀνειδίζειν. Τι6 ΑΡΟΒ.16 ἱπηπιοαϊαίο ῦ γοροδῖβ 
8 πατγῃΐηρ δραίηβ δὴ οχοθβϑθ οὗ Ὠυπηδη ΒΟνΟΥΪγ. 
θ6 δἀπιοηϊίοη ὈΘΙοηρΒ [0 ὈΓΟΙΒΟΙΥ ἰονο ([μον. χὶχ, 
17). [Ιποοποοὶ Δ ΌΪΥ οαρτγίοίουθ ἰ8 [Π6 δαβουίίοη οὗ 
ΒΗ ΟΝ ΤΕΚΡ (ρ. 262), (μὲ ἀἰβογάονὶν ἰά]ογβ ἀἰὰ ποί 
αἰίαίη ἴο 018 δυροτίος ἱπηρογίδποθ ππη|}} {}|6 σβα οὗ 
ΟἸιεϊϑιίδη μογαθυῦ, οὐ ὑπαὺ ἴμ6 Ἰδίθνς τοῦ ΘΠΔΟΝΒ 
ΤηΘΡΘ ἰά οσθ τὶ ὑμ6 ἔδαίιγο οὐὗὁἨ οτος ἱπ Ὁ γι ϑιίδη 
ἀοοϊτίῃθ. Βυῖ ἴῃ ἰγυςἢ (Π6 γα 18 ποῦ ἴπ 86 ἰοχὲ ἃ βἷη- 
εἶα δίς οὗ ε͵]8 βοτί, Ἐογὶς που]ὰ Ὀ6 8 στοιπά [688 
δὰ ΔΥΌ ΓΑΣΥ δῦυδβα οὗὨ οἷ. ἴ1. 4, 7, ὕο τορχαγὰ ἰζ 88 ἃ 
Ῥγοοῦ οὗἨ 16 μογοίϊοδὶ οὔδγδοίος οὗ ἴ6 ἀτάκτως 
περιπατοῦντες. Τθυ8 ἴο0 γ͵ὲ ἰο86 {Π6 ἱπϑίγιοι 6 
ἴδοι, υΠαὺ Ῥδι] αἰγθδαῦ Ἔχ ρΓΟβ868 ἢ πηβαῖ Κ τ] τ 8 016- 
80Π)6 ΓΙΡῸΓΡ δραϊηδὺ {{}}) 58, Ὠοἢ τὸ ῃου δρ8 ῥυάσα 
ἴοο ἸοοΒβοῖγ. 

. (Υ. 16.) Βαϊ τᾶν [89 Σιοχὰ, ἄο.---ΤῊ 8 
οἰοβίης, ὈγΆγοῦ ἰ8 ἴπ6 ΤΟ δοϊθιηῃ ἀαϑίνθ ἴῃ (ἢ}}8 
βῃογτὶ Ερίβι!α , Ῥαὺϊ 18. 11} ΟΥἨ Ῥγαγοῦ δἀπὰ βιρρ ϊοα- 
ἴοη. Τὴ ἴυγῃ οὗ (Π6 Ρἤῃγαβο 8 {6 8816 Ὧ8 ἴῃ 1 
ΤΉ 688, 1}, 11. ν΄ 28. 2 ΤΉ 685, ἰΐ, 16. [πὰ Ορροβι το 
ἴο γοὺν ἀοΐηρ;, ἴπΠ6 οτὰ Ηΐπδ6] τηυϑύ ΒΏΟΝ γου δπὰ 
ἰωρατῖ ἰο γοὰ ταὶ 8 τὺ. [ἢ 1 ΤΏΘΒ8. ν. 28 [6 
πορὰ ἷ8: ὁ ϑεὸς τῆς εἰρι; Ὀπὺ Πετα: ἐλ6 Ζογά οὗ 
Ῥέαζα; αῃὰ ἰ(δμαῦ ἷἰϑ ποὺ {π6 ΕΔΙΠΟΓ, 88 ὙΥΈΤΒΤΕΙΝ 
Δ ηΚα, δὰ ΗΠ ΘΕΝΕΕΙΌ, ΠΟ 8668 (ΠοΓοΐῃ ἃ ἴγδοο οὗ 
δρυγίουβηο881 δαὺ ΟἸιγῖϑι, 20 148 (98 ροδοθ, δηὰ 

ΔΌ ΒΟΥ Υ ἰο ἀΐδροθηβο ἰδ, [86 Ῥυΐηοα οὗ ρϑδοδ {1Α ἰχ, 
ὅ [6] ; Φοδπ χὶν. 27: χχ. 19 βθαᾳᾳ.) ὙΥ εἰου]ὰ ἱἰ 
ποῖ αν ὈΘΟῺ δὲ 88 ροββὶ 016 ἴον δὰ! ἰο ο8}} Ηϊπὶ 
80, 88 κύριος τῆς δόξης (1 ΟὐΥ, ἰϊ. 8) --ΑἸὅἑἐνθ γοῦ 

; ἰμδΐ ἰδ βοηθοί έηρ στεοδίον [ἤδη ΤῊ ΓΕΙΥ ἄστοο. 
τὴθὩΐ διηοηρδὲ γουγϑοῖγοθ, ἰδουρὰ (6 ἱδτηΐηρ οἵ [16 
Γοίγδούογυ (ΟΑ ΙΝ) 8 ἱποϊυάρα ἰπ ἱξ, Βαϊ, ἴὰ ρα- 
(ἰοῦ ας, (86. ἀτίϊοῖθ βονβ ἰμδὲ γγ ΔΓ6 ΠΘΓΟ (0 υπάει- 
βἰδη ρϑβοα ἴῃ [86 τΠ1016 σΟΙΏΡΑΒ8 ΟΥἁ 1.8 τηοδηϊησ-- 
ονοεγίησ ρογίαϊηΐηρ ἴο ἰΐ---δῦονο αἱ, ρβϑᾶθθ σὰ 
(οά, ἱηνίοἰαῖα 118 δηὰ βαϊγδίίοῃ, δηὰ (ἢ (1]}, ἰογίὶ 
86η86 Οὗ ἰδῇ; ΠηΔΙΪΥ, ἃ ρόδοο ἐμαὶ οὐοσβρτοδὶβ ἴῃ0 
οηΐο τοῦ, ΓΌΝΕΜΑΝΝ ΓΟΙΆΔΓΚΒ, 88 ΤΗΕΟΡΟΒΕΣ 
Ὀσίοτο δίτη, [παὺ ἴο τῦῖδι ΘΟ 6 Ῥ6δ806 δὲ (Π6 ΘΟΒΟΙυδῖοῃ 
οὗ Ἰοιύοτϑ 18 (16 ΟΠ γίβιίδη σηοαϊ βοαίίοη οὗ ἔῤῥωσδμε.--- 
Μίαν Ηδ ρῖνο γοὺ }:|8 αἰτσανα (80 διὰ παντός 8 ἴ0 
Ὀ6 υπάἀοιβίοοα ἰκονῖθο δὲ βου). χὶ. 10) ἐπ ΘΥΨΕΙ͂ 
ἾΨΑΥ ; οορ. ῬὨΪ]. ἱ, 18, παντὶ τρόπῳ σἰϊμουϊ ἐν; 
(0 ἱπηρογί οΥἨ 1Π6 ἰαβὺ ρίγαβθ ἰδ: 1π ἐυεγῳ δεῆξδε, δὰ 
ἈΠΟΓΘΙΌΓΟ [0 ἃ ἴδῦζοῦ δχίθηϊ ἴδῃ δἰσυρὶῦ ἰῃ (16 ἰλδ.- 
τπηρηϊοηθὰ τχοϊδιδη8: {18 Ἰπουρηῦ ἰθ φίνθη νὴ 
Βροοϊβορίίοηβ ἰὰ 1 ΤΏ688. νυν. 28, Ηδ οοποϊυάοβ ἰπ 
π6 Ὀτίοἴοβε βίγ]6 πίτ ἰῃ6 Ὀεποαϊοιίοη : 189 τοχὰ 
Ὅ6 τῊΉῖῖὰ γοῦ 411; (μογείογο 4180 πῖΐ 1116 οττίπς. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΏΙΟΛΙ, 

1. (γν. 7-9.) πῃ [86 τηδηυδὶ ἰδῦον οὗ {πὸ Αρον- 
ι16, 866 αἱ 1 ΤΠ688. ἰϊ, 9, (26 Ποοῖγίηδ) δπὰ Εἰηοαὶ 
Νοῖθ 6. ΤΠοτο ἴδ 6 αυοδίίου 18 ρΥΙ πα ΓΙ Ὁ ἀὐοαυὶ ΟὈΥ]- 
αἴης βυεξρίοἴοῃ, 48 1 Πα δουσῃν 8 οὐ Ὀγοῆϊ; δεγῈ 
Βα οοιηρίοίο8 Νμδῖ 8 ἴθοσο βαϊὰ πίτ [86 ΡΟΒΙΕΥΘ 
οοῃδβί ἀοταιίοι, ἐμαὶ [18 δἷπι ἴῃ (δὲ πηαίϊογ ᾿ιδὰ αἶβ0 
Ῥδϑη ἴο ἰγαίῃ ἐμ Υ͂ ΒἰβΒ Ἔοχαυιρίο ἴο ΟἸ γι βϑιίδη ἀἰ- 

Ὧ66. ἴη {86 ρῥγϑδοῖοῦ δυοχυτ πίη ῬγοδοΉ 68, 5478 
ΔΕΜΒ; δηα ΠΙΔΗΥ͂ ΤΗΝ Ἢ ἃγ6 Ὀοίίοῦ ἱπυριῦ ὈΥ 6Χ’ 

ΔΙΏρΙ6 ἐμδῃ ὈΥ̓ ποτά. Ῥδὰὶ οἰθαῦὶν γαοορη ζοϑ ἴΠ 
τὶ σοῦ ΟΥἨ Ῥγοδοθογα οὗ [16 ἴο Ὀ6 ρμεαϊὰ ; ὃυΐ τὰ 
Ἰ)8 ἀδθημ]α πιϊβδίοα ἢ6 ογαϊ που! Υ νγαϊγοὰ ἰἰ, {παι ἰιο 
ταῖρῃς θ6 ὑυυγαάθδηϑοῦλθ (0 20 οὁπ0, Κϑορ πὸ οὐδ ὈΥ 
ἔγοιῃ 86 ροϑροὶ, ἀνοϊά ουθὰ ἴΠπ|0 δρρδάγδῃςο οἵ βεϊίς 
ἰβῃπ 688 (1 δεῖς ποΐ ψοιιγβ, δωξ ψοι, 2 Οον, χὶ, 14), 
δηὰ τηδῖο {ῃ6 ροβροὶ πιπουΐ οἰαῦρα (1 Οον. ἰχ, 15: 
2 Οον. χί. 7), 80 ταῦ ἴὲ Βῃουϊά ἀρρθᾶγ 85 γϑᾶὶὶν δ εἰ 
οὗ ἔγοο στδθο, [0 ἰ8 βι}}} ἴῃ ΟἿΌΣ ἀΔΥ͂ ἃ βυγργίϑε ἰ0 (δε 
μολίμοη, ἩΠΘῺ Τηἰββ ομδτὶθδ ἀο οὶ |{πῸὸ τοὐγο ιδηῖδ 
80 ῖς ἔον ζαΐη διηοηρβὶ ἴπθη. Τ]|6 Αροϑίὶα ({πυ8 600» 
πυρὰ ἔτος ἴοι ἃ ἀδρθηάθηοο ἰηὐαγίουβ (0 [ἰ6 ξ05- 
ΡεΪ, Κορ ὑπάον δὶ ὈΟΔΥῪ (1 Οον. ἰχ, 29), δηὰ ρατὸ 
(86 οἰυτοῦ 65. δὰ δσχδιαρὶα οὗ ἱπάυδίγυ ἰῃ υπίοη ΜΝ] 
σοά]ΐηοβα. Ηΐβ οοπάπςοϊ ἰοττηθὰ ἃ ΥΘΓῪ τηαγκοᾶὰ ὁ0η- 
ἰγαβῦ ἰο ἴΠ6 ῥγουὰ Βοιηδῃ οοπίοτηρὶ ἔοτ- ΤΔΏυΔ] ἰδοῦ, 
δηὰ ἰ8 αἰδβο ἃ τάγθ ἰπβίδῃοο οὗ ἃ Ὀἰνίη ον τοίγοθμθα 
ο᾽αβοϊοἰ ἐγ οὗὉὨ βρὶ γὶϊ, [6 ἰβ ἃ στοαὶ {πΐῃρ 80 [0 παὶκ, 
εἰᾶῦ {Π|6 ἀρροαὶ οἂῃ Ὀ6 τιαὰς ἰο {16 ἴον οὗἉ Οοά: 
ΤΙυιϊίαῖθ ὑϑ. Ιζ ἴ8 ἱπιρογίαπι ἰμαὺ {Π|0 μαβίον διὰ [εξ 
Ἰιουβα Ἀμου]ᾶ ἴῃ 411 ταϑρϑοῖθ ὑγθδοὶ α͵80 ἴο {86 ετέ, 
δηά Βιιουϊὰ ἔδοϊ ἃ 707 ἷπ βοιζρ δὰ Ἔχαπιρίθ. Τινϑ 
γοαυΐΓο8 ἃ βο [αἰδβοὶρίϊηθ, θοΐοτο νυ ϊοὴ ὁ ἀϊδ- 
ΔΡΡοδτβ. ΤΠ6 δδὲ ἀπὰ μἰρηοϑὶ ροϊπὶ πὸ αουδὶ 15: 
Ὁ ΒῸ γ9 ΟΠ] οτγοσβ οὗ τὯ6, οὐθ δὲ 1 αἷβο ὅπ οἱ 
ΟἸιγῖβι " (1 ον. χί. 1λ 

2, (ἣν. 10-13.) Πότε (ῃ6 Αροβιῖς βἰδίοϑ (δὲ 
ΤΟΙ ρ 68 οὗ ἃ ϑουμὰ ΟΠ γί βείδῃ διρροτὶ οὗὨ 1:8 ῬΟΟΥ 
μαϑάν οῃ 1 ΤΏοεβ, ἷν. 10, 11, δῃὰ 12, Ποοιγίπαὶ διὰ 
Εἰμΐοαὶ Νοίεβ 4-6)λ Τμὸ σιΐθ ἰῃ Υ. 10 ρόοοβ Ὁ86ξ [0 
[86 ῬΥΙΠΛΑΓΥ οοτῃιηδηᾶ ἴῃ ἀδη. ἰἰ. 19, δι ΟΌγδο 
γΠ ἰοἢ γοὺ ἰβ Θαυ γ ἃ Ὁ] βίη με ἜΧχΥ , 9). δοά 
ὙὨϊοἢ 8. ποῦ ἴο Ὀ6 ὨΔΘ(ΠΠΥ δοὺ αϑἰάθ ὑῃογ ἃ ργθίθῃοθ 
οὗ βρὶ γὐτα! γ, Ὀὰν ἴα ἴλοὺ ἐγουρἢ ΒΟΒΆΪΥ ἰμαυϊσεῦος 
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δὰ εἷοί. Απ οχοϊϊζοιηθηΐ ἰμαῦ ἀοθ8 πο ρΡῸ ἄδθρ 
ΘΒ Ὀγίηρμβ τ ἰδ δυοῖ ἀἰβάδίη οὗὨ ουϊναγὰ δον Υ, 
ἐδδὲ ἃ ραύβοι ἰδηοΐθ8 Ὠἰπ861} ταβοα ἴῃ ὨΘΑΥΟΏΪΥ Ταρ- 
ἴαΓ6 Δθοῦα δον, δ᾽ πλοβὶ 88 ἰῇ ἰῦ πόσα αἰβῃοηογδΌ 6. 
στο, ἰδοπ, {Π6 ἰθδὲ 18 ΨΘΥΥ͂ ΒΟΌΘΕΪΥ δρρ)ῖἰθὰ : Ατίὶ 
ἰθοα ταϊβθά 4180 δῦουτβ οδίϊηρ ἢ |Κ6 τ)6 δῃρεοῖὶβ (ΒῈν- 
6κι}} [ὰ [πΠ6 ΟἹ] Τοβίδηηθηξ, οβρθοία!ῦ ἴμ6 Ῥτον- 
οτοϑ (το ρ. αἰ8δο Ῥβ, χσχυῖ. ΣΙ), ἱπαυδβίγν 18. ΤΏΟΓΘ 
ἰατσοὶν δροκοη οὖ; ἴῃ (86 ΝΟ Ταβίδιηθης ἴΠ6 ἢδαν- 
ΘΕΪΥ ΟΠ ἢρ’ Ῥγοροπάογαίθα, Ὀυὺ {Π|8, ἩΠΟΓΟΥΟΣ 1 18 
ἩΘΟΘΆΒΑΓΥ, πΠῸἢ ἃ ὙΘΡΥῪ ῥἰδίη δηα ΒοΌον ῥγοίδϑδι ἀρβῖῃβὲ 
τι το ηβίοη δηα δῦυβθ. ΤΏ ροβροὶ σδηποῖ Ὁ 
ἀορτααοὰ ἰηΐο ἃ τἸηογα μοά-οαστίος ἴον οἷν! 868, Ὀυΐ 
ἼῸ 688 4065 ἰξ ΓΕΡΘ6] 84}} δυοῦ ὩΟΧΙΟΌΒ ῬΘΥΥΘΥΒΙΓΥ͂ 88 
που Ὀγηρ 1. δὴ υπτηογ θὰ σεργοδοῖὶ οη Ὀϊνίῃ6 
ατιὰ͵ πὰ 2. ἀδπιαροὸ ἰο ἴδ6 ἢοαγὶ οὗ ἴμ6 οιτίηρ 
τὨοβοίτοθ, ἃ ΒΟΓΟ ΓΟΟΟΥΟΣῪ ἰΌϊ ἃ ὑγοῦ ἀθῦαυςθ. 
(οὰ, ἰὲ ἰ8 ἔττιθ, οδροθ ἴοσ 86 Ὀἱγὰβ δηὰ {ῃ6 1}116β, Ὀὰὶ 
ἴον ἰἤδι δοοοσαΐϊηρ ἰο ἴῃ6 πδίυγο οὗ Ὀΐγὰθ δηὰ ᾿Σ] 16, 
Πα ἴοῦ 6, ἰῃ ἰδ6 ΜΑΥ͂ ὑπδι ἰ8 γοοὰ ἴὉ. Ἰῶθῃ. [πῃ 
Οὐ ἰοχὶ (86 Βῃαγροϑὶ ἀἰϑο  ρ} 1 η6 18 Δρροϊηϊοα ἴον ἰ(}6- 
πόα, ὅυσθη οὗὁὨ ἰΐια γοβησα, βθουαϊ σὴν ῥίουϑ βοτί : ἰὺ 18 
(0 τϑαρ ἰΐξ παίυγαὶ ἔγυϊι, ΠδτΟἾΥ, δῦ δ ἃ ὨΌΠΡΘΓ, 
80 (θη, γοῦ διὸ ἰὸ γΟγΚ ; ποὺ 8}} πὶ εἶ γοῦν ὮΔΠΑΒ : 
βοδά ποῖ 4190 8 τοῦ, νη ἴΠ086 80 ρῖνο βῃουϊὰ 
οὔβειτο ἐδ Ὀσίποίρ]α οὗ νυ. 10, δῃὰ ποῖ ὈΥ͂ δῃ ἴτ)- 
Ῥίορος δεβίοναὶ οὗ οὔδυν οὐ οὗἁὨ ἐμαῖς ον οὐ {π6 
Ρυθ] 6 τπθδπ8 ἰη͵αγα {ῃ6 τϑοϊρίθηῦ, ἀηὰ οοπῆγῃι Ὠΐπὰ 
ἴῃ ἢΐ8 βίῃ, ΑἸπὴβ ἰ8 ἐλεημοσύγη : Ὀιϊὲ ἰδ ἰἴβ ἂπὶ ου]] 
ἰρηάσγηοαα, ἰο ΓὈδίοσ δὴ ἐϊωτηογαὶ τηοπαϊοῖγ. ὙΠ δὶ ἃ 
τορυάίδοη 15. ἰΠ6ΥῈ ἴῃ ΟὟΡ ρϑββαρὸ οὗ ἰΠ6 τηθησϊοληΐ 
ογάθρα, τῇο τηδὰρ ὑμεὶν τάξις ὑο οοηβίβί ἰῃ ἰἰνίπρ 
ἀτάκτως, ΒΕΝΟΕΙ, ἰπαυΐγοβ: ΤΥΒαι πουϊὰ Ῥαὺϊ ἢατὸ 
Δ [0 δυο ΤΟΝ ποὺ ἴο τη θη 00 ἰῃαῦ δυο Ὀθρ- 
5115 ἴοοϊ ἴοὸ 6 ἴπ6 στοαιοβυ βαΐηῖβ. ΤΠ6 αἰ ρηὶ οὗ 
ἰἴθα ἱπάϊν! θα], δηἃ ἰῃ ον 40] αἶϑὸ ἢ18 το ρίουϑ ἱπἀ6- 
Ῥεμάσῃοο, το ἀδργοβθθα δηὰ θηϑίανθὰ ὈΥ ἴ86. 6 ῃ])ΟΥ- 
τηοὶ οὗ δ] τὴ τεοοϊνοὰ ἴῃ ἱπαοίθηοθ. Α αἰβογβηὶ 
(δΐηρ 5 ἱπποσομῦ ῬΟΨΟΓΙΥ : 88 ἃ Ὠίνίπηθ ]υΠ}Π1Ἰδἰΐοη, 
ἴξ ΏΔΥ χοῦ ἃ Βαϊ ὈΑΡΥ ἰηἥσθηοο. ΞΒ'ΤΟΟΚΜΕΥΣΑΕ: 
ἴιο Αροβῦς ἀ065 ποῖ ΒΑ ὑπαὺ ὙΠΟΘΥΟΡ ἀ068 ποῖ 
πος 50}8}} ηοί οδί, Τμδαὺ τοῦ πασϑἢ ἐπα ἀππθγοὶ- 
ἴα, ἘΟῸΥ ΙΏΒΩΥ 8 Ττηᾶπ ἀο68 ποῖ ποιῖς, ψῆο γοὶ 
δου] ἃ δαὶ. (Πς6 οἷά, ὙΠΟ πᾶν ραββοὰ τῃ οἷν ᾿ἰ 8 ἴῃ 
ἰεῦον, δηά τ βΟϑ6 βἰγοηρὶῃ [ῸΓ ΙΔΡῸΥ 1188 (18 Ὀδοη 
ἐχθδυξίοα, {π686 ἢδνθ 8 ΒΟΠΟΓΔΌΪΟ ρ]8 66 τοβοσυοα 
ἴον ἰδ αἱ {πὸ ἰδϊο οὐὗὁἩἨ [ῃ6 Ῥγοβρογοῦβ: ἵποβα ἴῃ 
{ππὸ τοδηπον, τόθ. Τπτουρὴ ὈΟΑΙΪΥ͂ ΟΥ πηοηίαϊ ἰηβτταὶν 
ἃ ἱποδραοίίαῇοα ἴον ποῦκ, πᾶν ἃ ἴγοθ βοαΐ αἱ [86 
(]6 οἵ ἴονϑ : δῃά, ἰδϑίϊγ, βιον δ8 όουϊαὰ ἰδϊη ἰδ ΌΟΥ, 
δὰ ποι δ ργοϑοῶΐξ ἰΠῸῪ βηὰ η0 ποιεῖς ; ΠΟῪ {Πθτ- 
βεῖτεϑ 65: “ αἷνθ υ8 ποὶ Ὀτοβδα, γχίνο 8 σοῦ: Υ6 
ἀρεῖτο ἴὸ δαῖ ογ οὐὐῃ Ὀγοδὰ .᾽) ἰ0ὸ ἴθ ψοτκ βιιουϊὰ 
δα σίτου, Ὀπί, 081}} ἐδαῖ 15 ἑοππά, ΠΟΥ Βμου ἃ ποὺ 8 
Ἰεῖς ἴο μογῖϑβῃ. ΟΠἿ]Υ͂ ἰο ἴποβϑθ ἯΠΟ τοὐΐξ ποὶ ποτ 
ὁσ65 [6 Αροπιὶ θ᾽ 8 ἰηὐυποίΐοη ἀρρὶγ. ὙΠΕΓῸ ἰ8 ΠῸ 
ΤΕΆΒΟΏ (0 ἔἴδασ ἰπδὲ ΔΗΥ͂ ὁη6 ἈΠὶ πὰ ἀΐδ οὗἨ Βυηροτ, 
Βείοτα ἰξ δοῖπθβ ἴ0 ἰδπδῖ, ΠΌΠρΡΟΓ Μ|] ἀγῖνο ἰο Ἰδῦον, 
δὶ ἴον [Π6 ἰα1οὸν ὑπαὶ 8 (η6 στοδίοβὺ Ἰώπάηθβ5, ἱπάθοα 
δὶ8 βαϊταϊουη. ΤῸ ρὶνθ ὈΪΠΙΠΑΙΥ, ἩΏΘΓΟΥΘΙ ὍΛΟ ΔΙῸ 
φρίεά το, ἰΒ οαυθηγ ἰο ἀο, ποὺ 8 ἔανογ, Ὀυΐ δὴ 
“αν. [ἐ ἰ8 ἴσυθ, Ὠοπονον, ὑπαὶ 1016 18. ἀοὴθ ὉΥ͂ 
πρτοῖν ἐγ ΔΑΥ ΠῸΠπι ἴπ6 ἰάϊοτ, δὰ στορδγαΐηρ 
πὰ 88. 8π ΘΏΘΩΥ οὗὨ βοοίοϊγ. Ηδ 15 80}}} ἃ Ὀγοίμοσ, 
ἰδοαχὶ! δἂπ οετίηρ, οη6, Μίο ἄσβογσνοβ ἰοὸ Ὀ6 Βῃδιηθὰ 
διὰ οορηθατοα ἴῃ δαγηοδὶ (ν, 1ὅ), δῃα, ἰἔ τὸ τὸ ποί 
γεΐ αἱ ᾿ἸΒΟΤΕΥ͂ το οροη ἴο δἴτα [86 ᾿ΙΌ6ΓᾺ] Ππαη ἃ, Ἧγὸ ἀγ 
οὶ ἰο τοῆ56 Βίπι ἰἢ6 Ὠδηᾷ οὗἨὨ ὈτούΠ ΡΥ σοΙ ρββίοῃ, 
ἰδαῖ κοοῖβ8 ἴο 1οδὰ ἢίπλ ἴῃ 116 τῖρῃ! ΑΥ.--Αἀποηρθῖ 
ἴδβοδς τῆο ἃτ δυβετγοὰ ἰὸ οαΐ, ψίπουῦ Ὠανΐηρ ἴῸ 
ποῖ, οἰ] ἄσοτι οἶδϑοὸ τὸ 0 Ὀ6 πυιῃηθοτγοά ; ποῖ, πον- 

ΟΥ̓ΘΡ, {86 το, ΗἸΤΟΟΚΜΕΥΕΕ ΧΡ] αἰ ἢ8 μον ἴΠ6 Ὠ]ΟΒ8. 
ἰὴ οὗ 8 αἰδοῖ, ον θεν οομαϊ ἴοη ὈΘΟΟΙ6 8. ΟὔΓΒ. ΟὨΪΥ 
ὑπγουρ ἢ {ΑΙ {Ὁ}, ἀῃαββυμαΐτρ Ἰαθοσ. ΜΙΔΠΥ ῬΘΙΒΟΏΒ, 
ἰπάθοα, ἃγθ 80 υυτάρηοα “}}}} τοτῖς, ἰματ ἡ 6 ταῖρὶι 
611 ἀσδίγα ἴῸὉ τῇθσῃ τρογο Ἰοΐίβυγα ἴῸν ἴῃ 6 ἰγδηαυΐι 
ουϊυγο οὗ  ΪΠ6 ἵππον τᾶ. δ 1}}, 16Ὲ8 ἀθρϑηβ οἵι 
[γοθάοιῃ ἴῃ ἰδδὲ γτοβροοῖ, {πη ὑπ ὑπὸ τί σῦ ἀϊτδοιίου 
οὗ 186 Βρατί, Απὰ σἤθα ἰδῦον ἰ(861 Ὄχοτίβ ἃ ψ ῈΟΪ86. 
ΒΟΙΩ6 ἱπδυθησα οὐ ἴδ6 δβουὶϊ οὗἩ τηαη, ἰδ Ἰοδὰβ ἰΐ ΠἸΌΤΩ 
αἰβϑὶραϊίοη ἰπῖο ἃ βίδίβ οὐ οο]]θοίϊβι 655, [τσ οῶρτγίοι 
[0 ΟΥ̓ ΟΡ Π658, γοπλ Ὀυϑι}]6 [0 ΘΔΙΙΏΠ6 55, 80 {Ππᾶ0 ἰη- 
ἀοοὰ ἀυτγίηρ ἰαῦον ἰς πη ἰἴπιο ἴογ βο] ἰηϊτοβρθοιΐοῃ, 
δη ἴον βαῃοιγίηρ δηὰ βίγοησιποπίηρ 1861} ἴῃ ἸΟΟΚ- 
ἴῃ Ὁρπαγὰβ ἰὼ ἀοά, ]1άἀϊοηοθδ, οα 186 οὐμδὺ μδηὰ, 
ἢ88 ργοοΐίβο! γ ἴΠ6 Ορροβῖϊο οὔἶδοῖ, ΤΒουρ {86 ὈΟΑΥ͂ 
ΘὨ]ΟΥ͂Β ἃ ἰΔΖΥ αὐἱαὺ, (ῃ6 Βρὶτῖῦ ΤΟΥΘΒ. {Π6 ἸΠΟΓΕ Γοβῖ- 
ἸΟβϑὶγ ἴ0 δηὰ ἔτο, δῃ!ὰ Ὀθοοσοθθ (Π6 ῬΓΘΥ ΟΥ̓ (Π6 τηοβὲ 
Ὁηγορυϊαίοα ὑἱπουρηβ δηὰ ἀρδῖσοθ, Απά πο {6 γ0 
8 σοῦ οἵ [86 τιοϑὺ ταγίουβ κἰπάβ, ἔγοπι [86 σα} |τ8- 
οη οὗ [86 8501] Ἰηο ἔγυϊ] 6148, οἡ (Πτοὺρἢ 41} ἐπα 
Το Ἰαἰϊοη8 οὗ 118, ἴο {π6 ουἱΐατο οὗὨ τηδῃ}8 βρί τὶ δπὰ 
οατὺ ᾿υβο]ῖ, [Ιἢ {18 ἰαβὲς ΟΥ̓ΘΓΥ οὴ6 βου ὰ 6 ἰπΐοτ- 
οβἰοα, ΘΟΥ̓ΘΡΥ͂ ΟἿ6 ΟἹ [ἷ8 ρῥᾶτὺ ὈΥ͂ ΟΥΘΣΙῪ ΔΟΙΪΥΠΥ͂ σΟῃ- 
ἰἰδυϊηρ ἴο 86 ροοά οἱ 6 8016. ΤΊιοβο, ἴῃ 6 γὸ- 
ἴογθ, ἰο σιοβο ἰοὺ πα] 1} Πα89 (]]}εἢ, σἰῖδοιὶ ἰμ οἷν 
ματίηρ ποοαρα ἰο Θᾶγῃ ἰΐ, ανο Ὀδίοτο ΤΩ6}} ἃ οογίδϊ ἢ 
τίσῃῦ ἴο οδῦ {πο ῖν Ὀγθοαὰ ονϑὴ νἱϊπουΐ Ἰαῦοῦ αὶ ποῖ 
θοίοτα ἀοά, [ΕΓ ἰΠογ που!ὰ Ὀ6 ΗΠ 8 σοοα Ββίοιναγαβ, ΠῸΡ 
γοῦ Ὀοίοτο Πποβοῖνοα, 1 ἸΔΟῪ ἀεβῖίσο {ποῦ οπη 
ργοῦι. Τῆηΐβ τηυδὺ Ὀ6 ὈΓΖΟΏΓΥ ἱπηρισββοὰ οἡ ἐπεὶν 
δοατῦ : ΕΪηα τοῦ [ῸΣ τούυγβοῖνοβ δ᾽οὴρ ὙΠῸ ὙΟῸΓΡ 
Ὀγοδὰ : ἱἢ γοὰ Ἰιανὸ πο πϑϑὰ ἰὸ τουκ [ῸΓ γουγβ ον 8, 
ΜΟΙΚ ἴογ οἰμοσβ, ποῦκ ΤῸ (6 βΌΠΟΓΑΙ σοορά ; ΟὨΪΥ 
(θη Μὴ (π6 Ὀ]οββίηρ γοϑὲ ἡ σοῦ Ὀγοδα,--- Ατηϊάϑὶ 
(Π6 ΤΏΔΠΥ αἰδαρροϊπίμλ 5. τυ οὗ ΟἿ6. ΘΟΧΡΟΓΙΘΠΟΘΒ ἴῃ 
Ἰηἰογ οΌΓβα πΠ]0}} ὅμὸ ᾿παϊροπῖ, 1 ΤΥ ὈδΟΟΠΙΟ ἃ αἰ ἢ- 
οὐϊῦ {Πρ ἔον 1)6 παιαγ ἰγ δ6᾽ βϑῃ ποτὶ [0 ῥσθξοῦνα 
8 Ἰοσα, [10 πχυβὺ Ὀ6 τηδάδ ἃ τηοίζον οὗἉ δυγηῃοδὶ δἰυαν, 
ἴο Ὀ6 ΘΥ̓ΘΥΤΙΏΟΤΟ ἃ ΟΠ ΘΟΥΓ] σίνοσ, Βαϊ οἡ ἴΠ6 ΠΟ] 
(ΘΤΟΟΚΜΕΥΕΑῚ) ἰΠ6ΤῸ 18 80 τουοἷ ἴ0 ΤΠ ΚῸ 18 ῬΨΘΑΓΥ ἰὴ 
ν΄ 6} -αοἷηρ. τ Θ 68, 1ῦ Βο6πι8 ἴο Ὁ8 (ἰὲ [06 ποτ 
τοαυϊτοὰ οΟΥ̓Ἠ τ ͵β ΓΟΔΙῪ ἴ00 τηυοῖ ; ΒοΙηο 68 ἰν 
ΒΘΟΠΊΒ ἰο Ὀ6 88 ἱξ ΜΟΓΟ ἴῃ γαΐπ, δηα οσοπ θα 0} η0Ὸ 
ΤΟΒΌΪΟ . βοιωρύϊηον αὐϑη, ἰηβιοδα οἵ δῃοουγηρβοιηρηῖ, 
γα τησοὺ || ποιῃμίηρ υΐ τ ΒΟΟΠΟΟΡΙΟΙ δηα ἱηρταῖϊ- 
ἰυἀ6. Βυΐ ΠΟΥ͂ 18 ἰὺ {πὸ [86 ΑΡοβίῖα οδὴ ἰογυϊὰ κ15 
[0 ὈΘΟΟΙῺΘ ΘΑ ἢ ὟΟ ὈΘΟΟΠΊΘ 80 Μ|πουΐ πῃ 
ἰο ἀο δο. ΥὙ68, Ὀυΐ ΟἿδ6 Π]ΑΥ͂ τ ΪΒ ἰο σοὺ {πῸ6 Ὀοίίονῦ 
οὗ [8 θαυ πο55, δηὰ ἴῃ (18 τὸ τὸ αἰἀεὰ ὈΥ (Π6 
[ουηίδΐπ οὗὨ τοίγοβῃιηθηΐ δηὰ βίγοησίῃ, ἴο νοῦ πὸ 
ΓΘ ῬΡοϊηϊοὰ ἰῃ [μαῇῷ τοΐοσθησο ἰὸ (π6 ἰονα οἵ αοά 
ὙΒΟὮ Δρροίΐηϊθ αηΐο υ8 δὴ οἴοσιδὶ βαρ ὈδΙ ἢ, ἀπὰ ἴο 
[86 Ῥϑίζδηοα οὗ ΟἸιγίβί, τποὸ παὰ ἴο Θχρογίοηςο εἰ} 
σιοαῖον ἱηρσταιίυἀθ, ἀμαὰ βϑειηθα ἰ0 Ἰαθοῦ ὙΠ ΘΥΘΣὶ 
1688 γοϑΌΪ,, {Ππ8ῃ Μ6 (Υ. ὅλ). 

8. (ν. 6, 11, 14, 16.) ΤΊια Ἰηὐαηοίίοη Ἰογὸ ρίνοηῃ 
ὉΥ ἰμ6 ΑΡροβέϊα ἰβ, αἴθογ (1:6 δσχί του ΠΆΤῪ ἡυἀρτηθηῖ 
οἤ Απδῃΐὰβ δηα βαρρηΐτα, απ [06 ῬΘΏΆ] δοηΐθιοθ 0. 
Ξοπ ἴδ6 βοτοογογ, ἴπ6 πγδὺ οχαπλθὶο οὗ ΟἸΌγο ἢ ἀἶα- 
αἰρ᾽πθ. [0 8 [6 τῇοτα πΟΡΙΠΥ͂ οὗ ποίΐσθ οἢ δσροουπὶ 
οὗ 86 ΑΡοβι16᾽ 8 βυυ)οοίϊηρ ἰο ἴδ 8η δογγογ, θϊοἢ πὸ 
ῬΓΟΌΒΟΌΪ ββουϊὰ ποὶ αν γοραγαάθὰ 8ὸὺ βοιϊουϑΥ. 
Ὕ ἢ ἃ κοθ βρί τἰυαὶ ἰηβίρης π6 ῥγβοίθοβ [6 γγίρ- 
οἱριϊα οὐδία, 85 ἴῃ 1 Οογ. χὶ. 8 βῆᾳ. ; ΠΟΓΟ ἢ6 τεδὶβὶν 
ὙΪῊ βυοἢ τηαγκοα οι ρα ἴπ6 Βτβιὶ βιἰγτί ΡΒ οὗ ἃ 
ὙΤοΙΏΘ ἢ 8 Ἐπηδηςίραϊΐοη, Οη ΟἸυτοὶ, ἀἰβοῖ ΡΠ1Π6 ΘΟΙΏΡ. 
ΘουετΒ Κερονί ἴπ ἴμ9 ϑ'νἱδθ Βοίοστηοὰ Ῥγθδοῃογθ᾽ 
Ἀεϑοοϊαϊδοη αὐ Νουσηθυτσ, 1δῦὅ0, ἀπὰ ΕἌΒΕῚ Οἢ 
Αἰγολοηχιοδέ ἐπὶ ϑίπι επιὰ ΘΟ ὲδέ ἀε5 Ἐναπρεῖϊνωπι, 
Ξιαξρατᾷ, 1864, Βοίῃ ἀρτοα ἴῃ ργονίηρ Οπυγοῇ αἶδ. 
εἰρ!πο οὗἩἨ δ᾿ φοπαΐηθ δηὰ ἡπουου ΡΥ ὀναηρο Αἱ] Ἰεἰπὰ 
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ἴο Ὀ6 δΔῃ δοΐ οὗ βϑυθγΥ Ῥγοοοοάϊηρ ἔγοπι ἰονο, δηὰ ἴῃ 
ἰζίης ἰὴ 1π6 ἰδιογίς αὶ ἀδνοοριηθηΐ οὗ Ἔχοοι- 

ΤῸ ΔΙ 8 ὙΟΥΥ͂ ὑπονυδηρ 681} ρΘΏΔΙΥ, δὰ οὁΠ6 
ταΐμον Ὀοδιίίίηρ (6 Ρο]66, Βοῖδι ἱποϊΐπθ βοτλονμδὶ 
ἴοο πιο ἰονατὰβ γα ποίησ δἰ} Οματοῖ ἀἰβοὶ ρ] 6 ἴ0 8 
οὕ οὗ δβουϊ8. Τη6 ᾳτουπα-ἰοχὶ ἔγοιλ το [ΠΟῪ 
ΡΓΟΡΘΟΓΙΥ δίαγὶ 18 Μαίϊ, χυϊὶ, 1ὅ βΒαᾳ. ΑΒ Τὸ δγὸ [0 
Εἶνε πὸ οἴξηςθ ἴο οὖῦ ποίρίιθοτβ (ν. 6 844ᾳ.), 8ὺ υ8ὲ 
88 1116 γα πὸ (0 δίῃ δραϊπβὶ (πθπὶ ὉΥ͂ Πρ οὔ ρ ἰὸ 
δαἀπηοη 8} {16 Δ. [Ὁ 'θ ἃ Ὀτοίμο ν ὙΠῸ ἰΒ 1ΪΔ0}6 ἰ0 66ἢ- 
διγο. {86 νὶϊ! Ὀ6 ἃ ΟΠ νϊβείδη, δη ἃ 80}}} ρογβίβίϑ 'ῃ ἃ 
δὶ [Πδι 18 ἱποοηϑίβίθις τ) Ὠἷ8 ΟὨγϑι ἴδῃ ῥγοίοββδίοῃ, 
86 δῃου!ὰ Ὀὰ οοηνοϊοα οὗ {π|8 σοηϊτααϊοίίου, ἢτδί 
Ῥγίναιο Υ,, δά, 1 εἰμες ἀο068 ποῦ ναὶ, (π6 ἢ ΟΥ̓ ἰαΚὶηρ 
ὙΠῊ 08 ΟΠ6 ΟΥ̓ π)Ὸο ΜΪΓΏ68868, ΝΟΙΓΠΘΡ ἴῃ {6 0486 
οἵ (86 8τϑὶ οοηρίαἰηδηΐ, ποῦ οὗ ἴΠ686 γον Ἡὶϊ- 
Ὠ635868, ἷπ ἰΠ6ΓΘ ΔΠῪ δβϑογίίοη οὗ {6 ἡθϑὰ οὗὨ βὴ οἹ- 
οἷαὶ ομεγαοΐογσ, Ὅη]ν (ΠΟΥ παυδὶ Ὀ6 ΟΠ τ ϑιδηβ, 086 
Ὠοαγὶβ δγὸ εδοιθαὰ ὈΥ̓ ὑπ6 ἱπίυγΥ ἀοη6 (0 ἰΠ6 ΟἸ γ᾽8- 
ἐἰδῃ σΑΙηρ. [ΙΓ ἀραΐη Πα ἤθαγ ποὺ [Π6 {π| 0 ΟΥ ἴῃγθ6, 
το (6]} ἐὺ ἴο (116 ΟΠυγοῆ,---Ἴοῦ, ΠΟΥ, τί δα οδίεῦ- 
᾿ΙΒῃηπηθης δπαὰ ἱπνίηοὶ δ 689 ΟΓα δροόίκοη ΟὗἁὨ ἴῃ οἷ. 
χνυΐ, 18. Απὰ ἢ 6 δοδῦ ποὺ ἴΠ6 Ο)ιυγοὶ 4180, ἰοὲὶ 
ἴηι Ὀ6 ἴο {Π66 88 8 ὨΘδΙΠΘΏ δηὰ ἃ ρυδ]ίοαη. . Ιη 16 
ΘΑΓΙ ΟΡ δἰδροϑ ἃ Ὀγούθδὶ 88 τηδ6 [τότ [8 σοη 63» 
δ'υηῃ δρϑίηϑῦ ἷ8 δίῃ, Ὀὰϊ ΠΟῪ ἰδ 18 ῸΠπ ἢΪ8. δἰ), δίῃοθ 
Ιὸ ὙΠ ποῦ ἔογβακο ἰΐ, δραϊηβὺ ᾿ἷβ οοηοβείοη. 
λὶπε δὲ ἰο ἰλέόε αδ α λεαέλεη, (ἰπαὶ 18, ἰο ἴθ66, {πΠ6 ἢγϑδι 
ἙφΟΠΊρἰ δἰ πϑηΐ : ποῦ 8 ἐμ8 ο Ὀ6 δ ΟὔδΘ βΌΠΟΡΑ ἰΖοα, 
Βυῦ σον! ὨἸΥ ὑπ ΓῸ 18 ΠΟῪ ζαγίον σοηποοίοα ἢοΓθ- 
0 ἃ Ὀτοιηΐβο σίνθη ὮΥ̓͂ ἴπ6 [ογὰ τὸ Ηἰ8 ἀϊδβοῖρ!θβ, 
(παὶ τ δίονον [ΠΟΥ Ὀϊηὰ οὐ Ἰοοβϑα οἡ δαγίἢ βδὶ] 6 
γα Βοὰ κονγῖδα ἴῃ μοανθῦ, ΤΏΘΥ Πᾶν τηλᾶὰθ αοαΒ 
οα0.86 ἐπ 6 ΓΒ; ΟΟα ΠΟῪ ΓΔ 68 {πον οδυ86 Ηἰβ: δηά, 
ἰΥ ΠΟΥ Βᾶνθ ΠῸ οἵδοῦ ϑαροῦδβ [ὮΔη ἴΠ6 ὈγδγοΙΒ οὗ 
ἔπ οὗ ἰἢγϑθα ρα βογοα ὑοσοῖθον ἰῃ [6 ἢδπ)6 οὗ 688, 
Ης Μ|}] σαν {Π|6 }Γ ὈΓΆΥΘΓΒ, δη ἃ Ὑ71}}} οαυβο [6 Ὀἰμά- 
ἰης δηὰ Ἰοοβίης ἴο δοὲ νῖτἢ ρονον. 

Ι͂ω.1 σον. ν. ψὰ τηϑδοὶ ὙΠ ἃ οδβορἰη ποῖ Ῥδὰ] 
ΓΘΡΓΟΔΟΊ68 ἴΠ6 ΘΠ Ροῖ (ὉΓ ποῦ μανΐηρ, [ΔΙ ΟΠ ΠΠΘΑΘΌΓΟΒ 
ἁρσαϊηδὺ ἃ ῬΘΟΌΪ  ΑΥΙΥ ρτίονου βοδη δὶ, ΤΉΘΓΘ τὺ 116 
ΟΥ̓͂ ΠΟ ΠΊΘΔΠ8 τηδῖκοβ (6 ΟΙἸΟ6- ὈΘΆΓΟΓΒ ΘΒρΘοΟΐ ΠΥ ΓΘ- 
ΒρΡΟΏΒΙ01]6.ἁ. Τρ ἰ00 ἴΠ6 τηδῆ, σθοπὶ αἶθοὶρ! ]Π 6 
δου ἃ πᾶνθ γεδοιθά, 8 ὁηὴ6 ΜὮΟ ἀδαίγοβ ἴο ρ888 [ὉΓ 
α Ὀγοίπον, δπὰ πον οθβ Π0145 ἴδϑὶ δια Ὁ οτηΪΥ ἴὸ 
Ηἷβ βίη (ν. 11). [ἡ πὲ ἱπδίδῃοο Ῥδὺ] οηιἱΐθ {μ6 ὅτϑὶ 
δηὰ βοοομῃὰ Ὄχπογίδιίοηβ, Ὀθοδυδο ἴῃ ἃ ποίουίϊουϑ!Υ 
Ὀδὰ οα86 2686 ὙΘΙῸ 50 ΙΟΏΖΟΓ δ πηΐβϑῖ]6, Βυΐϊ 6 
ἰῃβ88 {πὶ {86 σμυγοῖ, ἴο Ὀ6 ἤγϑο ἴγομι ραγι οὶ ραϊΐοη 
ἴη ὑπ6 ρ!ῦ, δου! ἃ ἤν Ὀγόκοη ΟἹ δ} ἰηύδγοουγβο 
ἘΠῚ: [86 ἱπιροηϊνθηϊ βίηπον (νυν. 9, 11); δὰ [16 ἤιτ- 
(πον ἀδοίαγοθ, ὈΥ͂ υἱγίυθ οὐ .ἷβ δροδβιίυ]ο δυϊμοῦίιυ, 
γοῦ ἴῃ βιιο ἃ ΦΥ͂ ὑπαὶ ἰξ ρροαγθ ἴὸ Ὀ6 116 τῦ]ὸ 
τὑῃΐοῦ τὰς ΟοΥ 808 δῃουϊὰ ἤατα οχοϑουϊοὰ, ἰμαἱ ἢ6 
ἀοἰ νοῦ ἐμαὶ πὶοϊκοα ρογβοὴ ὑηἴ0 βαίδη: ἢ8 ἀο68 ποὶ 
τήθμη, ἰ0 ἀδημηδιίοῃ, Ὀαϊ, ἱΥ ροββίὉ]6, ἰὸν δαϊνγαίίοῃ, 
ΠΑΙΏΘΙΥ, ἴον ἰΠ6 ἀσϑίγαυςσζίοη οὗὨ ἴ[ῃ6 βοδβῇ, ἰο ἃ ὈΟαΐΪγ 
αἴθθαϑθ, ΟΥ Βοῖηθ βιιοἢ ἰγίδὶ, ὑπαὶ [6 βρίὶγὶς τὺ ὈΘ 
βανϑὰ ἰν. ὅ; οορ. 1 Τίμα, ἱ, 20 [1 Ουν. χὶ, 80] 
ΤῊ ϑυιροηϑίοη οὗ ἱπίθγοουγθο ΔΏΘΝΟΣΒ ἴο [6 ποτὰ, 
ἐσὲ λἀὲπι ὅδ ἰο ἐδδα α α ἀεαίλεη απῷ α ἰσαπ ; 1ῃ6 
ἀοἸ ἑν σΎ ἰὼ ϑιαῖδῃ, οὐ {ΠπῸ οἵδοῦ ᾿ἰδηᾶ, 8 ἃ βρϑοΐαὶ 
τηοὰθ οὗ Ὀἱπάϊηρ, δπὰ 8 οἰοοιοα ἱπεουρσὶν (26 ὈΓΔΥΟΡ 
οἵ ἔδί(, ἰηνοϊκίηρ, ὙΠ ΠΘῊ ὨΘΟΘΑΒΑΓΎ, 8 Τουτὶ Ὁ1]6 ρα ηΐ8ἢ- 
ἸηΘηϊ 88 8 ΠΊΘΔΏΒ ΟὗἨ ΒΔ] υἰΔΡῪ αἰδοῖ! 6. ΤὨΐβ, οὗ 
οουγβθ, οΔὴ 6 ἰπιαίοα πῃ 8 ὙΟΥΥ͂ 60]᾽] δηὰ Π6βὮ 
ΒΌγ]6 ; Ὀαΐ Βοτονον οὔδει Γβηδίϊοαὶ ῥτθδὶβ ΤΠΔῪ μδΥΘ 
Ῥγδοιίβοα δυοὶ δὴ δῦυβο, {π|8 ἀο68 ποὺ δηηυΐ ἴΠ6 
Ἰερὶεἰπλδίθ υ86, ὑμδὶ χθορθ πὶ (ἢ6 |ἰτηϊ 8 οΥ̓͂ ἰΠ6 
ψορὰ δπὰ βρίγὶ: οὐἨ ϑδογίρίιισο Μοη ἃγὸ γοαυϊγοὰ, 
ΨΟ ΓΟΔΙῪ Βδνο [86 βρίτε (Φολη χχ, 32, 28), οὐ πο 

Φ 

ΒΕΟΟΝῸ ΕΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΡῬΑΌΪΙ, ΤῸ ΤῊΚ ΤΗΕΒΒΑΙΟΝΙΑΝΗ͂. 

ῬΓΔΥ͂ Εἰ ΠΟΘΓΟΙΥ ἰῃ {Π6 παῖηθ οὗ Φεδιδ (Μαϊξ, χνὶὶ!, 19, 
20) ; ΟὨΪΥ δυοῖ 68 Ῥγδοίῖίθα δβρθοίδ!}ν {118 οχίγθιηθ 
ἸΩΘΑΒΌΤΟ, Απά {πο ἰξ ἰ8 ᾿υ8ὲ 88 ἱπιροτίδηϊ, ποὶ ἰὸ 
πορίοοὶ 8. Εἰ! 6} Υ τοδιογδίίοῃ : 88 106 Αροβίὶθ δοὶδ 9 
[806 ΘΣΔΙΏΡ]6, θη μ6 ΜΠὶ τοὶ ΑἸΟΝ ἰδὲ (ῃ6 υη- 
ΒΔΡΡΥ͂ τηδ ὃθ ΒΔ οὐτοὰ ἀρ ἢ ΟΥ̓ΘΤΤΩΌΟΝ ΒΟΙΤΟΥ͂, 
διὰ 80 ἀοδίγσογοά ὮὉΥ ϑαίδῃ (2 Οοσ, ἰΐ, 7, 11}. 

1 ΤὨοδδαϊοηΐσα ἴπ6 αυραϊίοῃ ἯΔ8 ποὶ δϑουϊ 8ῃ7- 
Κη 80 ὑπυϑυδι!ν πίςκοα, δ ποῦ ἰπ Οοτίηϊι. ΕῸΓ 
1}}18 ΓΘΑΒΟΏ, {Π6Γ6 ͵8 88 γοὶ ἱῃ [Π6 τ ΘΔ Ὲ ΜΝ1]6 ΠΟ ΠΊ6ῃ- 
ἐἰοι οἵ ἃ (6 ΟΥΥ ἰο ϑ'αΐδι, Ὀμὰὶ βἰπυρ}ν οἱ ἴΠ6 τυρ- 
ἴαγα οὗἁὨ ὈΓΟΙΒΟΥΙΥ ἰηϊίπηδογ. ΑΔ ΒΕΧΝΟΕΙ, δαγϑ, (6 
ΔΙ͂ΔΙΓ τὰ8 ἃ ἰαδεε φμξ πον πὲδὶ ἰαιίαδ αἀπίηκαε ἱεπίαί. 
Απὰ (δογοίογτο ἴ86 οὔἴδιοσθ ΠΟΓῸ ΔΓῸ ποὶ ἴ0 ὈΘ ΓΟ. 
κατάρα δα ρυ] οδη8 δὰ μοδίμθμα, Ὀὰΐ 88 Ὀγεϊ γθῃ 
ὙΠῸ τηυδὲ ὈΘ δὐπηοπίδῃοα, ἀη ἃ 80 δοοογαϊηρ} τσὶ 
ΘυΘ Ὀ6 ἑοϊὰ νι δὶ ἴπογο 8 ϑραΐηϑὶ ἱβοτη, ΤΈΘΥ πιπβὶ 
6 ἀδαὶ ἢ 88 αἰδοαϑθὰ, ἤοΐ 88 διηρυίδιει, τηοῖν 
ΕΓΒ. 

11 Βεὲ8 Ὀ6Θη δεικοὰ τϑϑίθον ἴῃ ἰἣδ δυβρϑηδίοη οἱ 
Ὀτού ΒΟΥ ἱπίοσοουγβρ, ΜὨϊος δοοοναϊηρ ἴο 1 ον. Υ. 
11 ττγδβ ἃ τγοίυβαὶ ἰο θα ἱορείμον, οαγτὶ θὰ πιτὰ τ δὴ 
ὁχοϊυβίοη ἤτοπὶ ἴΠ6 ΗΟΙΥ ϑυρρογ. Οορετ πὴ ποὶ 
δἀταΐξ οὗὁἨ [Π6 ἱπέδγθηοο, (μδί, ἢ ποῖ οὐθὴ Ομ ϊπεῖν 
[6] ονβΐρ αἱ (8016 γα σταηϊθα ἰὸ δΐπι, ἴβοῃ τωυοὶ 
648 γῶϑ ἴ86 ΒΌρΡΕαΡ ; [μἷ8 86 (δΐηκθ ποῖ δἱ αἱ! βοΐ 

1κ{} ονἱάθηϊ, (9 ἔγβι Ὀδίῃρ ἃ τοδίϊου οὐ ρεσγϑοῃδὶ δἰ]. 
ΔΏςο, ἴΠ6 δοοοπὰ ποῦ δο. Βιυὶ [μ6 ἀϊδιϊηοίίοη ἰδ ῥεῖ: 
ΒΑΡΘ ἰο0 ηἷςο, δὰ ἴον {πΠ6 δροβίοϊϊο ἀρ δβρβοίβ!!ῦ 
ὉΠΙΘΏΔΌΪ6. Α Ρυθ]ςδη οΥ ἃ ᾿ιϑδίϊιθῃ πρὶν 6 ρΓΕ΄- 
οπΐ αὖ {Π|6 ργϑδοϊηρ οὗ ἴῃ6 πογάὰ, Ὀυϊ 6 Ὠαὰ πὸ μδτὶ 
ἴῃ 116 γαύθσῃδὶ γοραδί, Τδ6 βγη οὗ (Π|6 σοϑοηδῆ. 
ΜΒ [ὉΓ Ὡ0 ΟὯ6 ΜΏΟ ν͵ὰβ ἀοἰἰνογθὰ πηΐοὸ βαίδη. Χοῖ 
ἱπάθοὰ νγαϑ ἴθ βΌρρον δἱ (πὶ (πη οὐθογυεὰ 85 ἃ 
ϑοραγαὶθ δοὶ οὗ πόυβῆὶρ  ἰὺ ἰοττηοὰ ἰδ οοποἰυβίοη 
οἵ ἴΠ9 Ἰονο-ἴδαβέ Οὐ δῦϑρθ, δηὰ [6 ἔπο ἰομοῖθοῦ ΝοΓῸ 
οδ]οὰ δεῖπνον κυριακόν. 1 ἴΠΠ6 Οἢ6 διδ]Γ οἵ {8 ταϑ 
τεδιϑοὰ, (ἢ θη, ΟΥ̓ ΘουΓΘΘ, 80 νγὰϑ 06 οἴβεγ. ὁ ἐἱβ 
Ροίμε, ἰδογοίυρθ, ΕἌΒΕΙ αἷδὸ ἀρθβ ποὶ ἄστοθ πίε 
αορετ. ἜΝ αὶ πηοθὲ γθϑα]γ δάσηΐιθ 8ι}}} οἵ ἃ ἀουὺὶ 
ἰῃ ΟἿὟΤΓ Ῥαββᾶρθ ἴθ, ΠΟῪ ἴὰν ἴπ6 αἰδοῖ μὶλμα γεβο οί, 
δ'ποο ἰξ 8 ὮΘΓΘ 88: ΘΧΡΥΡΕΒΘΙΥ : ποέ αδ απ ἐπόπιν, ὃν 
αΔ α ὀγνοίλοεν αἀποηκὴ, ἀΐπι. Αἵ ΔῊΥ ταῖς, ΒΟΝΘΥΕΥ, 
ἰ.6 δροβίοὶὶς πυϊεϊηχθ 40 ποῖ δηιίοῖραῦθ δὴ ἱπϑοϊεηὶ 
ἀοιηδαπὰ ἴον 186 βυρροῦ οὐ ἴδπο ρατὶ οἵ ἔζΐοθα ὑπάεγ 
οοηβαγο, Ὀυὲ τοροηίΐίδηοθ υηϊο 16. 

ΤΏδη 88 10 186 τηδῆπονῦ ἰπ ΜὨϊοΐ ἰδ6 οἰνυτοὶι ἀθδ- 
οἴατοβ ἰΐβαῖῦ, ἐμὲ ἰδ ποῖ, ἰδ 8 ὑτια, οἱ δαυΥ ἀοβποί, 
Ὕῃθη Φοθϑυβ ΒΑΥΒ : λδ ποὶ ἦξαν (δ ελμρο, 
1.6 σΠυγο ἢ τηυδϑὲ ἢ γτὸ ουηἃ ΒΟΠῚ6 ὙΔΥ Οὗἁ ΘΧργοδδ ΠΣ 
[9 ϊοὰ, Το τηοὰδ ἰα [οἷ πηάἀοϊοττηϊπδα  Ὀυὶ ΟἿ 
Ρδββδρθ βῆ ον ὑπιδί, 88 ΒΟ 88 (Π6 σμυτοὶ) 848 ἃ Μ οΪο, 
ΟΥ ὮΥ 8 πιδ͵ουίγ, οὐογοὰ (Π6 ποτὰ οἵ [16 ΑΡο5 
116, 6 στέλλεσϑαι, δῇ ἱπαϊν!άυα] αἰαῖν ἴῃ 86 τοὶ 
ἰπδίδηοο, οδιὴθ ἴα Ὀ6 ἃ σημειοῦσϑαι οη. ἰδ μετ οἵ 
(Π6 οὨυτοῦ, ἘΒδοδυθ6 ΠΟΥ ΔΥΒ ΜΔ ἀ0 ποῖ ρΈΠΟΓΑΙΪΥ 
ανο ουυγοῖοβ, (μδὺ οουἹὰ ἐπ (818 ΨΨΔΥ Παττη οἰ ΟὈΒΙῪ 
ΟΧΡΓΟ88 ἱβοιηβοῖνοθ ἰη ἴῃ6 ϑρίγϊ ἡ οὗὨἨ [6 Ἰμοτὰ, ΜῊὸ δγὲ 
ποῖ δἱ ᾿ἰθογγ ἴοὸ ἄθηγ [06 οχίδίθηοα οὗὨ βυσὶ ἃ διδίθ 
οἵ (δΐηρδ ονθὴ ἰπ ἴ(ἢ6 δροβίοϊο ασὸ.0 Αἱ μγοθεῆί 
{ΠογΘ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΠΟ ροββί ΟΪΗΥ οὗ δηγιυμΐηρς τουοὰ ὕ6- 
γορὰ [20 ῥσίναίθ οδγθ οὐ ϑοιῖβ: Ὀυὺ ὑμἱ6 ἀο68 τοὶ 
Ῥτουθ ἰμδί οἰυτοῦ (ἰβοὶ ρ!Ϊη6 18 δϑϑθη τα γ ποίησ 
Ὀυὺξ [86 ῥεταῖθ οἂγὸ οἵ βουϊβ. Νὸνγ ἰβ ὑπὸ ἀρείσι οἵ 
ἰῤ ΌΥ͂ ΔΏΥ τ ΘΘ 8 80] 6} (86 τοϊοττηδιίοη οὐ [Π6 οἴου: 
ευ, ῬΒθη ἴΠ6 ΒΑβ]6 ΟΟῃξαβδίοῃ Β8Υ8 : οα ὄσπννοί δ 
ελνιίοιολε Κυϊοῆ οἷξ ἄαππ ὡπιὸ Βεκδενησ κὐλϊεν 
[ἐλ6 Οὐ είϊαπ Ολωγοῖ ἄοδε ποὶ ἐχοοναηεμηϊοαῖς Κ07 
ἔλα δαζε ὁ. απιοπάπιοη!], ἰὲ 450 δαρρ)οπιοπῖθ 1. 
οποϑίἀθάποαθ ὈΥ Ἔχμἰ δἰ ηρ ἴπ6 οἰμον ΟὈοεῖ : ἀπε 
αἷς Κιολ 7» Οδείαϊ( εουἱϊΐ τοδρἑολ οα λίαεεπ (οἷα 
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ἸΠεολοΆ) δελαϊέε [ἰλαὲ ἐλε Ολεγοὶλ ἐξ 
ἘΦ πε Ππ σι δονίῶλεν αν λέ ΣΝ, Ϊῃ οἶμον 
πογὰα, ἐἰδ6 τοβιοσαϊίου οὗὨ ἰῃ6 ΟΥτίηρ ῬΘΓΒΟῚ 8 66 Σ- 
ἰαἰηἰν (86 ἤτοι ἰΐπα αἰπηθὰ δὲ ὈΥ [6 μϑηυηθ Θδγ- 
ρρϑί!688 οἵ ἴον; Ὀυΐϊ ἩΒΟΊΠΟΣ Π0 ΤΟΡΟΠΐΒ οΥὐ ποὺ, ἱξ 
ϑ [δὲ 28 ἱτηροτδηϊ ἴ0 58 υ6 τῆ) οἰαΓΟἢ ἔγοπι 8 ϑργεδά- 
ἱπρ ϑοδηάδὶ, δηὰ [Π6 ομ ΓΟ ΘΟὨΒΟΐΘ 66 ἔροσῃ στρογ] 
δἰαρεδιοϊίοη ; δηὰ οὶ 1688 80, δη8}}γ, 18 8.6 ΤΟΙΏΟνΑὶ 
οὗ 88} δυσὶν δἰαΐῃ 85 που ]ὰ ἱρο.}} [6 ουϊπαταὰ τηΐβ- 
ΒΙΟΏΔΙΥ (ΔΙ ηρ οὗὨ [86 οπυχοὶ (1 ΟΡ. ν᾿. 1; χ, 33). 
Ῥπορῆμο, ιοσοίογο, οουϊοιημ δῖο8 βοσοθι ΐηρ Ὀογοπὰ 
ἰδ πιοτὸ ἰπθυσηςσα οἡ ἱπαϊν 0818. [ἐ 8, 2δ8 ΝΙΤΖΒΟΗ 
8675, ἃ ἡια οἶα! δεῖ. 800 ἰδ ἰδ υπαοτοιουά ᾿ἰἰκονγβο ἴῃ 
ὼς Απίςοϊοβ οἵ ϑοιηδικα!α, 111, 9, πιογα ἰἢ6 ᾿Εβδοῦ 
Ἐχοοιπιππἰσδιίοη 8 ὙΘΡΥ͂ ὈΓΙΘΗ͂Υ Ἐροκοη οὗ [ὉΡ (86 
ΡΌΡοδα, σον, οὗἨ ργοβεῖς ἴπ6 αἰδιϊποιϊίοη θεῖν θη 
ἴς δηὰ οἰ γ"}] ῥμϑηδ ἶθβ ; δηὰ 70δὶ 80 ἰη (6 ΗεἰάοΙθοτς 
Οεδοϊιίίδτη, Θυοδὶ, 86. 
ον ἰβ ἰὰ Ὑὑῖἢ υδ ἰο-ἀΔγΥγὴ ΒΥ ἃ σιβδῃηϊοϊα υῃ- 

εὐτδείδη ὈΘηπΐπρ δηἃ ουγεΐης ; ὉΥ δὴ δἀμπϊχίυτο οὗ 
αἰτὶὶ ροηδΐοβ, οἵ βασῖ, ἴπ ῬαγιοΌ αν, 88 ὉΥ͂ 
ἴῃς ἐχδεροσαῖδα ; δηὰ ὈΥ α πίοκοὰ αἰβϑιϊποϊίομ οΥ̓ 
οἰβεεοβ, ἴποτο ΠΔ5 80 00 Ὀθθῃ ἀοη6 ἴο [88 
ρΡιβοίίοα οὗ δοοϑδίδαιῖοαὶ αἶβοῖρ! 6, (μδὲὶ ἃ σϑϑὶουβ 
ποίη, το που]ὰ γοδϑιδ ὉΠ 18}} [8.6 ΟἹ] ἃ τηοιμοῦβ, 
᾿μ5 ἴογ 1.0.6 Ἰοδδὶ ῬΟΒΒΙὉΪ6 Ῥγοβρθοῖ οὐὗὁἨὁ ΔΩ τοβηῖ 
πρδλίοτοσ, Βαϊ, Μ ἜΣΘ ἴῃ ΟἿ οἰγουτηδίδηοοϑ ἴῃς βοῖ- 
ὕης αδἷάα οὗὨἨ δὲ ὑὉπουδηρο οὶ ΟὨυτοῦ ΡοΪΐο 6 τον 8 
(δ. ἰρίιοδὲ ΔΡΡΓΟΥ͂ΔΙ, ἰὸ ἰδ ηοΐ 80 ἩΠῸ [86 πίὶά6- 
ξρτοδὰ το ασδιίίοη οὐ 8}1} αἰδοῖ! πο, δηἃ ἰδ γοϑοηῖ- 
γηδηΐ ΟὗὨ ΤΩΔῺΥ δζαΐϊμδὲ ἩΒδίθυθν ἸΟΟΚΒ Πα ἰδ, ὙΠ ΘᾺ 
8 οἴδοον οὗ Βοῦῆθ δ σοαυϊγοὰ ἰὸ 806 ἐδαὶ ἢ]8 50]- 
ἀἴετα, αῦοῦ 4 εἰς τἱ οὐ ΟΌ ΔΙ Ραβθοὰ ἰῃ ἀγϊηκίπρ δηὰ 
πθοτγίησ, ὝΘΓΘ ΟἹ ἰῃ6 ποχὶ τηογηΐπρ πϊμουῦϊ ΔΗΥ 
τεῦαϊο πρδίουον ογάογοα ἰὸ ἴθ ΗΟΙΪΥ ϑυρροτ, ἰξ 15 
ἐροείγα 6 ἐμαὶ ἴ[ὴ6 πουπάορα σοηῃβοίθησθ τοϊρῃϊ Ὀ6 
ἀτοη οὐοῃ ἰο δβορδασαίΐοη. Απά γοὶ ἰΐ 15 ποὶ βαϊά 
(δὲ τ8ἰ9 Ἔχροάϊοθηϊς ᾿ὸ8 ὑπΠ6 τἰχηΐ ὁπ6. Βαΐ ἃ ῥτί- 
γα ριοσδοϊηρ, πρίοΒ. πίιπουῦϊ ο6 ἰοδι1868 
1) ὉΠ} στο 88 [0 06 Τη8δ6 ἃ μεγίδκον οἵ δῃοί μβο ΓΒ 
ξαϊϊε ἐπγουμ ἢ ἱπίογοΟΌΓΒ6 ἩΠῸἪ ἰΠ6 ΒΙΠΏΘΡ, 88 ἱἢ τ 
᾿νογοὰ μἷβ δίῃ (2 Φοῖη 10, 11), {μοὶ 8 [6 ἀν ἰη- 
σαοῦεηὶ ὄγβί οἵ δὶ] οὐ ἴθ ἱπαϊνίἀυλὶ, Ιὲ πὶ }}] Ὀ6 
δεπεδὰ, 16 Τοῦτο ΟἿ ἷἰ8 ἩΠΙΪΡ ἴο δυ δος [Ὁ (ἢ6 
πὰ. Τα στέλλεσϑαι, Ῥοτγίοττηοα ΌΥ͂ 056 ΟΥ ἃ [6 τ, 
ἘΒΘΏ ΤΩΔΏΥ 8Γ1Ὸ ποὶ γοὶ τίμα [ῸΓ ἰὑ, ἰ6 δΔῃ δοὶ οὗ βἀ6)- 
ἣν ἴἰο ἴΠ6 δροϑίοϊϊο ποσὰ ; δπὰ 8 Ῥσϑύορ οἵ 0ΐ᾿Ο ΟΥ 
ἅπτεθ Β6Ὲ8 ἰῃ {Π}8 ὉΔ8Ὸ ἃ βρϑοΐδὶ Ῥγοπΐδο ΠῸΠπι {86 
ἴοι, Εοοσ: 76 αἠγθοιοηδ ἃσὸ Ἰοΐϊδ β|}}1} βιαπαΐης 
ἰδ ("6 ΒΙ0ϊ6, [ ρῬογδάνοηϊαυγθ ὃ ἸΩΔῪ 06 ΡοΒΘΙ 6 [ῸΣ 
δ.8}} βοοϊοιΐο8 πογ δηὰ {ΠΠ6 γ6 ἴ0 τραΐζθ υ86 οὗ ἰπθη : 
δι πὸ Μαἷὶς (ὉΓ Ὀοϊίογ ἰΐηοβ, τ μοὰ (ΠΟΙΡ 156 ὙΠ] Ὀ6 
ἴοτο οοηρί οἷα δηὰ ρϑῆργαὶ. 

4, (Υ. 16.) Βοοε: ΤΠ Θἢ δηἰ ΠΟΘΙ ΤΥ ΔΝ ταϊηρ] οα 
πὶ ὁχθοτγιδιίοη, ον βοϊ ἔπ Π]θὰ ῬΘΟΡ]6 ἀοδρίβοα ἱϊ, ἐς 
πρὶ ῥγούμποο ἀΐδοογσὰ, Ῥδὰὶ ὉΠΟΡΟΙΌΣΘ ἩΪΒ.68 ἴὉῸΓ 
ἴδεῦ μεδοθ ἴῃ ἰΐθ δμοαγί, πῃ 1ῃ6 ἔδπ ἶγ, δηὰ [16 
εἰατοῖ : Ροδοὰ πῖϊ ἐπ6 [οτά, πἰξὰὰ ὑπαῖν συπτ  ὈΪ ηςς 

“ἰμείῆχεη, δηὰ αἷβο, 80 [ἌΡ 6δϑ ροβδί]θ, πὶῖ ὑποθο 
υἱϊπου!.---Νοὺ ΟΥ̓ σονοτίηρ ὑρ Ἡΐδὲ ἷβ ΟΥ̓], Ὀὰὶ ὉΥ͂ 
οΥετοοτηΐῃρς ἴδ, 18 ἰσυῦϑ Ῥϑλοθ ἰο ὈΘ οὐίαἰποα, ΤΠ6 
δίῃ δὲ ἐτοῸ ὈΪΘα ἰδ τηυδὲ Ὀ6 οχἰἐηχοβηο, Βαϊ ἐμαὶ 
εἶε "μου! μανϑ ἴο οοπίεπα τ ον ποῖ κῃ θοτΒ δμου]ὰ 
'Βοῖ οὔδϑς, ΠΟΊΤΟΥΘΣ ΠΟΟΘΒΘΑΓΡΥ ἴδ ΤΩΔΥῪ Ὁ6, ἐ0 Ὀ6 Ῥαΐη- 
Δ] ἰὸ 5. Ῥδδοθ τηῦδὺ οὐδ ὉΘ ΟΌΡ δἰ. Α ΘΌΘΘΡΆΙ] 
ψεσΐιτα ἴῃ [6 5ρί γίξ οὗὁἨ Ῥ6δοθ ΟἹΪῪ ἰδ6 [οτὰ οὗἁ ρῥϑᾶσθ 
ἐδ εἶνε, 

ἩἨΟΙΕΙΤΙΤΊΟΑΙΤ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

Υ. ὃ βαᾳ. ἴῃ οοπῃροϊΐοῃ Ἡῖϊῃ νυν, ὅ, Βοοϑ: Α 
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αἰγϑοιπῳ οὗἨ ἰδ6 ποατὶ ἰπίο ἴδια ἴον οἵἩἨ (οἄ ͵Β πθοϑδ- 
ΒΟΣΎ, ἩΠΘῺ ΜῈ ΓΘ ἴ0 ἀδηοῦηοο βομμθί ΐερ ἰδαὶ ἴα 
ΟΡΡοϑοᾶ ἴο (δ86 ρσίοσγ οἵ σοί, απμὰ δο βιὰ ᾿ξ ἰῃ οὔ 
β6ΐνθϑ ΟἹ ΟἴΟΥΒ; δηά ἃ ἀϊγοοΐηρ οὗ {πὸ Ὠδαγὶ ἰηΐο 
ἴθ ραίίϑηοα οἵ Ομσγίδι 18 ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ, ἰΐ, δοοογάϊησ ἴο 
μὴ ἰη)υηοίίοῃ ἴῃ Υ. 1, 266] 18 πηοῖ ἰο 6 οσαιτίοα 00 
ἋΣ. 

Υ, δ. ὈΐΒΟΡΟΡ ΤΏΔῪ διΐβο ἰῃ (ἢ6 Ὀθθέ οἰ ΓΟ 6Β.--- 
Βενὶ, Βιδ. : Ῥο σομηηδια ἴῃ (Ὦ6 πδῆηθ οἵ “68ι8 
ΟἸσίδε σϑαυΐγοθ [06 ΒυΣΩΣ ΠΥ θὰ Ἰοηρ-ϑυδοιίης οὗ 
Φεθιι. 

ΟΑΥτΥΙΝ : Τοῦ Ἰΐτο ἀϊδοτάθεὶγ, ἢο τοβοοὶ ποὶ 
οῃ ἴδὸ ομὰ οὗ (δοὶν οσγοαϊοῃ : ἰῆοβϑθ ογάθυυ, τψΠ0Ὸ 
Δ] Ϊς δοοουαϊηρ ἴ0 [{π6 οοχητηδηθσηθηῖδ οὗ (οὰ.--- 
ἘΟΟΒ : ΤΏΘ86 ρθΟρὶθ νογθ ποὶ ἰάϊα, θὰ 1Π6 7 αἰὰ ποὶ 
δἰιομὰ ἴο ἐμοῖς οὕ Ὀυδίποβθ, Ὀὰϊ τηραα!εὰ τὴ} 1118 
Δἤδὶγθ οὐἨ οΟἰΠθ Β, δηὰ 80 ἀἰὰ Ὡοΐ τοδίηίαϊῃ 86 ἤδορθϑ- 
ΒΑΡῪ αυἱοίηθδθ. Ἰβοὶρ ποῦς, δοοογαϊηριγ, ΝῺ8 ΠῸ 
πΟΓΚ, Ὀυΐ ἃ γοϑίϊθδα οοουραϊίίοη (ἰδὺ τγῶϑ ὑγοΟῸ ὈΪΘθΟση 
(0 οἰβεῖβ, ΤΏΘΥ τϑη ἀγουπὰ (ὈΊΚΡΕΙΟΗ) ἴῃ τοδί! 688. 
τιοϑϑ, δχοϊ οτηθηϊ, ἱπδοιίοη, δηὰ δοοθη γί  1γ.----ΟΑἹ ΤῚΝ 
0818 βυ οἷ Βροηρίης; ἀγοῃ 65.--- ΠΕΌΒΝΕΕΚ: 17 0π6 ἰουπὰ 
ΠΟ ΘΟΙΩΡΔΏΪΐΟΏΒ, ἐδδὶ οὗἁὨ ἰἰ86} τηῦσδὲ 06 δῃ οηὰ οὗ ὃἷν 
ΘΕ) ογτηθῃΐ, 

γυ. -9. ΟἌΥΙΝ : ΟὟΥ ἰϑδοῦδηρ Π88 τοῦ ἢ ΤΏΟΓΘ 
πορὲ, ἩΒΘῚ τὸ ΔῪ πὸ Ὀυγάθῃ οἢ οΟἰποῖβ Ὀυΐ Ἡ]δὶ 
ἯΟ ὉΘΑΡ ΟὈΓΒΕΙΥ6Β.---ΟἨΒΎΒΟΕΤΟΜ : Τα κῖηρ 18. ΘΔΕῪ 
ἴοσ ΘΥΘΓῪ 0160 ; ἴ)6 αἰ ΒΙΟΟ]ΕΥ 18 ἴῃ δοιΐης, ἤθη (ΠΡ 
9 παρὰ [Ὁ ἴϊ,.-ΠἸΚΌΒΧΕΚ : Α ροκίείοη οὗ Ὠξἢ οοη- 
βἰἀογαϊίοη οἴχθῃ. πη8] 6 ἀβ ἰηῖο ἰδκίης πάσα Πἰνοτ 68. 
--ίκρβιοη : (ΤΠ Αροϑίϊα δοίθα {1108} (μὲ {ΠΟΥ 
ταὶχθϊ δθ6, ἐμαὶ ἃ ΟΠ τἰδυδη βου ἃ τοῦς ἀπά θα ἢΐ8 
ΟΥ̓́ Ὀτοδὰ.----ΜοὨϊαὶ ἰΔΌΟΣ 8. ὈΥ͂ ΤΏΔΗΥ ποῦ τοοκοηῃοὰ 
ἴο Ὀ6 ΣΟΡΙΥ ἰδ ΌοΣ.--ΟΑὝΥῚΝ : ΑἹ] το 8.6 ποῦ 80 
ΓΟΑΒΟΏΔΌΪΘ, 85 ἰο δοκῃοπ)οᾶρο τ μδὶ ἷ8 ἀὰ6 ἴ0 ἃ Π)]Π- 
ἰδίαν οἵ ἴδ6 πογὰ ; ἸΩΔΗΥ͂ σπιᾶρα ἵποπὶ ἰΠοῖν ᾿ἰνΐης, 
88 ἰζ ΠΟῪ τ ΡῈ ἰα]6ΓΒ.--- ΔῈ} 1 Π5]518 ἡ ἴἢ0 τἱριῖ, Ὀαὶ 
ΒΟΥ Β ἰποῖὰ (ὈΙΞΌΒΙΟΗ) ἰπδὸ 6 πουϊὰ ταῖῃοῦ ἀο 
ἀου]θ πους, ᾿μδῃ. δοοδρὲ οἵ ἃ χραϊυϊΐουβ βυρρογί.--- 
ἨΚΌΒΧΕΒ: ΤῊΘ ΘΟΙΏΙΩΟΣ ΙΧ ἷβ: 1 ἀο ποῖ ρυΐ 
ΤῊΥΒΟΙΓ ἰο ἱποοηνθηΐθηοα [Ὁ [86 58Κ6 οἵ οΟἸδΒοΓᾺ.--- 
ΤῊΞ ΒΑΜΕ: Ττῦο ἔγοθάοῃῃ τοβίσὶ οἰ ἰδ ! , 

Υ, 10. ΗΕΌΒΝΕΙΝ: ΕΥΘΓῪ Τηοϊθοὶ δαϊῃοη 8168 : 
Ῥοϑὶ ἴμου ἀθβογνο ἴο ἰδδβίο ὃ 

γυ. 11, 12, Περιεργάζεσϑαι 8 ἴῃ ἘΤΟΠΟΐ : ζαΐγε 
δε γἱδη8.---ὈΙΚΌΒΙΘΗ : Βυο ἢ ζδηδεῖοδὶ, Δ ογ- δἰ γκίης 
ἴοἸ κα ΙΆΠΟΥ ἰμαὶ (ΠΟΥ δγὸ Ὀθγοπα 64}}] οἰϑ.β ζϑαίουε, 
Ρίουδ, διὰ ᾿οΪγ. Αἱ βυοὰ ἰδηδιξοϊβυα ττϑαὶς ρΟΟρὶο 
ΔΙῸ δοουδίοϊηθα ΓΤΟΛΟΣΥ (0 Βίαγο.---- ΠΥΛΉΚΟΙΝ: [0 ἴ5 
δἰ] ᾿υἀοΐϊθηοο, ΒΘ η ὁΠη6 ἀο68 οὶ ΟὨ τ δι Δ} ΙΑ ΌΟΡ 
ἰπ 88 ΒΟΠΟΓΔΌΪΟ σ᾽ η,. Βυὲ ἰῃδὶ οδ] ηρ 8 ΠΟΠΟΥ- 
ΔΌΪ6, Ἡβίοῖ ἴῃ 0561 ἴθ οὶ ἀἰδροαβίηρς ἰο αοά, ποῦ 
βοδηἀδίουβ 0 Οὔν ποῖον, αὶ πῃ πΠϊοἢ 6 δγὸ ἰοὴ 
ὉΥ Θοὰ ἰο δἰδηά, δῃηὰ ὸ νι ΐο ἯΠΠ δῦ ροστοϊ θὰ ἴὸ 
αδῖς Ηἰβ δϑεϊβίδῃοο, 1 θη θ88 δη ἃ ΟΠγβι δη} Ὑ ἀο ποὶ 
ἄστοθ, Ἐπθ τόσα ρίουβ (πὸ ΟἸ γβιϊδη, [86 τηοτθ ἃ1]1- 
ξοηῖ 186 πογίκοσς.---ϑθταβκὲ: Ηο σ}ιῸὸ σὶϊδουϊ πδοθδ. 
δ. θαἰ8 Οἶποῦ ΘΟ ΘΒ Ὀγεδὰ ἰδ πο Ὀδίζονῦ ἰμδῃ 8 
6, ὈΙΞΌΒΙΘΗ : Ουν κἴοῦΥ δὰ οὔῦ ΒΟΔΥΘΩΪΥ ἰγθθϑ- 
ὍΡΟ ῬἨ6Θ δατα Μἱιΐη : Μ͵ὸ οδῃ ὑΠΟΓΡΟΙΌΓΟ ῬΟΡΌγΊΩ 8]] 
ουϊναγὰ ᾿αδον, δηὰ δῃου]ὰ ἀο βὸ τὶ Πηρῖν, ἴμδὶ τὸ 
ΣΩΔῪ Β6ΓΤΘ ΟἿΓ ἰἰπι6 ὈΥ͂ ἩΠαὶ ͵8 ὑθιηροσαὶ, ΤΠΘΥ ΠΟ 
Ὀοϊοῦρς ἴο [86 οἴογηδὶ [ογὰ δῃου ἃ ποῖ Ὀδς οὗ βίθαὶ 
ΜΠδὺ 8 ὑστηρογαὶ. ΤΏυ8β (1η δυοῖ δ Βϑϑιηϊ συ ἸΟῊΪΥ 
ἩΔῪ) Μ11] Οοἀ ρογίδοϊ 08 [9ν (πὸ Ὠἰσῃοδὺ ρΊΟΓΥ, 

ΒΟΟΤῚ : Α Ββ] οἰ τωδῃ 18 ἃ βοδῃ 8} ἴο ΔΏΥ Βοοὶ- 
οἷγ, Ὀπὲ τοδὶ ἴὸ ἃ ΤΟΠΕΙΟῦΣ 8ΒΟΟΙΘΟΙΥ͂,-.. ζϑοίμγοδ. 
δὲ 8 ργδοϊσδὶ, δοδβοηϑοϊθ, ογ οὐ ἐὐμα ἢ Οδνεϊϑιΐδη. 
ἴγ 18} [ὁ που]ὰ ανθ ΘΥΘΡΥ͂ τηδη αἱ πογίς---ἱ τ ΟΓΣ 
οὗἩ βοπθ ἰἰπα---ηα ΘΥΘΡῪ Τδ δὖ δἷ8 οἾη. πουΐκ.-- 
ΤῊκ με: «πὰ εα ἰξοὶνγ οὐ ὁγοαα 1 Βον οἴνου 



102 ΞΕΟΟΝῺ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ῬΑΠῚ, ΤῸ ΤῊΝ ΤΗΕΞΒΑΙΓΟΝΊΑΝΑΗ, 

868 ἴδαῦ οὔθ ποῦῖθ μῆγαϑθθ αὐυἱοκοποὰ ἐπ6 Ρυϊδβ6, 
δηὰ πογγϑὰ ἰδθ δγῶ, οὗὁἨὨἁ δοποϑὶ ἱπαυδίγ [0 .Δ9 
ἄοῃθ τοοσθ ἴῸ ἰμ6 ροὸσς οὗ Ὁ γίβίοπάοῃ, ἱπ Ῥτοῖ- 
δϑίδῃὶ σουηίσίοβ δὖὺ Ἰοαβὲ, ἰθδὴ δ] (86 ἀδυΐοθβδ 
οὗἨ ρα ΠΓΟΡΥ͂ δὰ 411 (6 γον ιβίοῃβ οὗ ἷἴδν.-- 
᾽..1.. 

αυϊοίηθ 85 δηἃ τ υῖς.----ΕΟΟΒ : Ῥοηϊίοπε Βἤδτηθ πηλοῦ 
811 στ σὴβ δραίη.---ττ!'όο ἸΟΟΚ8 Μ)ὸ]}, πῦθη δ6 ἴδ ἀΐβ. 
ΟΥΔΘΡΙΥ ΡΟΥβΟηΒ ὈΪ 8} δὺ Ὀοίηρ ρυὺ [0 βασηθ ὉΥ͂ ἴἰς 
γαβοῦτο οὗ οἰδοῖβ.---ΕΊΣΘΕΒ : Υ ἃ ΤΩ8} ἴῃ ἢ18 δε] 
Ἰονα δῃὰ ἴοηὰ ΤΔΏΟΥ͂ ΒΌΡΡΟΒοΒ [μαὴ 6 δἰἐ8 1ν ἕν Ὀοί. 
ἰοῦ ἰἤδη ΟἴΠΘΙΒ; Ὀυΐ ὈΥ ἴΠ6 τἰϊδάγαπαὶ οὗ οομβάδηοο 
δηὰ ἰηὐδγοοῦγβο 6 ταυδὺ Ὀ6 τηδά6 ἰ0 ἴδοϊ, [πα ἢ [ιλ9 
ΓΟΆΒΟΩ ἴ0 6 Δϑῃδτηρα.-- -ΟἌΕΥΝ : Νοί δαιίογῃ, ὑαὶ 
Ἔσχδοσγίδίοῃ, 18 {1:6 γι βίσῃ οὗ 1006.---ΕΟ08 : Μαίίδιϑ 
βιδπὰ 111 ἰῃ ὁ Ο γι βιΐδῃ ουγοῦ, ἩΘΩ ἨΔ δΓῸ ηοί δἰ ἦθ 
δὰ Μ]} ἴῃ, ἰ0 ΒΏδιηΘ ἀἰβογά ΟΣ Υ ΡΟΓΒΟῺΒ ὉΥ πάγον. 
ἱηρ ἔγοτῃ ἴῇθ), δηὰ ἰγοδίϊηρ ἔθοσὰ τ ὐ τ τεβοστθ, ἴὰ 
βοἢ) 8 6886 ἰονϑ 888 ηοὶ βαὶὺ δηουρῇ,---Ἴπ ΒΟΥ ΠιΔῊΥ 
ὈΪδοοβ 18 {Π|6 Τὴ838 ΘΟΠ} οὗ 186 1ΙΒ:1658. οὐ {{6 
το] αν ο]ϑιὶ 1- ο05: 0 ὙΠ| στρδα ἰθθαὶ Ο]υθι, 
ΜΏΘΏ ἸΏΟΥ τὸ ἀοβαηΐ, ἀπὰ ποὺ δϑμδτηθὰ οἵ πὶοκοὰ- 
Ὧ688 ὃ 

Υ, 16. ΕΙΕσΕΕ: 6 ποοᾶ γϑδοὺ ἱπ ἴμ6 ΟἸαγοι, 
πῃ [ῃ)6 ΟΟΙΩΙΩΟΠ ΘΑ (ὮΝ, ἴῃ ὈΟυΒΟΠΟΙ 8, ΤΩΔΙΤΙΑΡΌΔ, 
ἔατο 68, ἐγαάοβ, ἰῃ ἴο οαἰΐηρ ομδΒ οπῃ Ὀτγοδὰ, 
ἴῃ τοζαγά ἰο ορίῃἰοηβ, Ὑμ θυ οη6 8 οὗδῃ ρυβοα ὕρ 
διχαϊηδὶ δηοίμοσ, Βυΐ (ΌΝ ΟἜΠΙ:.Α6Η): Ῥάδδοθ, ποὶ 
αὐ ἴ86 οοδὶ οὗἉ ἴΠ6 ΠΟΙΪΥ͂ ΤΡ δραίϊπβέ πωρυγίοβ, δαὶ 
}υδὺ ὃν πιδθαπδ 97) Βυοὶ ἃ δσοηῆϊοῖ, 

γν, 6-16. ϑτοσκμευκε: ΤὴῈ πογὰ οἵ Οοὰ 
ποιὰ Θβροοΐδ!]γ ἰλκὸ υηᾶον 118 ἀἰδβοὶρ 6 δηα ΟΆΓῸ 
ΟἿΓ ἴπὴ6} πιδῃ, δηὰ ἐπηρίαπὶ ἴῃ ῸΒ 8. ΒΟΔΥΘΏΪ τὐϊπὰ, 
Ὀαυΐ ποὺ 858 ἰδ ΘαγίὮ]Υ σοἰδιίουϑ πογα βοιμοί πρ αἷίϊο. 
κοίμον ἱπαϊ ἴδγοηΐ, οὐ αυθὰ βοιηθιλίηρσ 80 ἸοΥ, {δὲ 
ἴη6 ΟἸγιβιΐϊδῃ 18 ποὺ δὶ 8}} ἰὸ τημθαάαΐθ σπῖνῃ ἰδβοτα, 
Ἐδίδον, 106 ΠΟΔΥΘΗΪΥ ταϊπὰ ἰβ 0 δον 1186} ἰπ ἰδ088 
ΘΙ ἰΐἰηρϑ (Κα χυὶΐ, 10λ. 

18. ΖΥΊΙΝΟΙ : ΜΔΌΥ οδἷῖ ἰμοθο ροοὰ μψ σία, 
ὙΠΟ. δ ποῖ δὲ 8ἃ}}] ροοὰ. Νοιδίηρς 18 ρμοοά, Ὁαὶ 
ὙΠδῦ ΟΟΠ68 ἴγοζηω Ο04.---ὈΙΚΌΡΕΙΟΗ: Βοοοτηθ τοὶ 
ῬΘΔΓΥ ἴῃ (8 ροοὰ ὙΑΥ͂ οὗ ἃ Βοῦου, ἀϊϑογθοῖ τ ].--- 
ἘοΟΒ : (Ραι}}8 ΜϊΔῺ ἰδ [Π60) (ΠΘῪ δου] ποὺ ἀγῖνθ 
εἶθ ρῥγθοορὶ (νυ. 10-12) ἴοο ἔϑγ, δῃά, 1 ἴ[8οϑθ Ὀγϑί- 
το βῃουϊὰ ρογθαρ8 Ὀ6 ὑη80]6 (]}Υ ἴο ΘΑσῃ ἐμοῖσ οη 
Ὀγοδὰ, ἰΠΘῪ ὅσο ποῦ 0 Ὀ6 τοϊυοίδηϊ (0 Ποὶρ ἰδ θηι.--- 
ΟΠΒΥΒΟΞΤΟΜ : [ξ 8 ποῦ ἐπ0 ρίνίηρ, Ὀὰὲ [Μ)|6 τηϊβοοῦ- 
ἀποὺ οὗὨἨ {π6 Ὀερχαγ, [μαῦ βου ὰ οαιι86 υβ ραίη.---Βενγὶ, 
Βὶδ. : Ἐτοῖ τοῦ {Πγβοὶ Ὀοοδυδα οἵ ον ]άοοτβ (ΡΒ. 
χχχνὶΐς 1, 8).- -ΕΙΣα κα : ΤῊ6 ΑΡροβίίθ Βδὰ ἰγοαυοηὶ 
οοολδίοη ἴο ᾿δσὰ ἀραἰμδὺ ἀσβροπάσθηου (2 Οος. ἷν. 1, 
16; 6Οα], νἱ. 9, Ἐρἢ, 111, 18). 

γν. 14, 1ὅ. Αροϑίοϊϊς Οδυγο οὶ ἀἰβοῖρ! 6 Ῥγοδυρ- 
ῬΟΒ68 βζϑῃηυΐῃθ Ἐ ΕΌΓΕΝ ἩΠογοΐῃ ἰπ6 τῦ]6 οὗ Οοα δ 
ποιὰ ἴθ γϑοομηϊζοα, δηὰ {086 ΝῈΟ πανα ἴπ6 ὥϑϑρί τὶϊ 
ἀδοίάθ. ΟἩΒΥΒΟΈΤΟΜ δἰγοδαν θοαὶ (ῃ6 ἀθοδὺ οὗ 
αἰ βοί ]π6.---ΕΟ05: Ῥαὺϊ ἀοιμδθβ οὐοάΐθηοο, δηὰ 
πἰη δὲ 6.1} στϑαῖον βουοσίγ. Ης πλῖθ8 δὖ ὁη6 {{πΠ|6 
ΓΑ] γ, αὐ δηοίμοῦ βθδγρὶΥ, δοοοσάϊηρς ἰο ἴ86 εχίσοη- 
οἶ6β οὗἩ Ρογβοὴβ δηὰ οϑδϑθβ 85 (Π6Υ̓ οοουττοῦ, Ηθ ἀθὁ- 
ΒΙΡΟΒ ἴ0 ἄταν (86 υρτῖ σὺ ΤἼΘΕΒΒΑΙ ΟὨ Δ }}8 4180 ἱπίο [εἰ- 
Ἰονϑηρ ἴῃ 5 2Ζ64].--ΟὈυτοῦ ἀἰδβοὶρ! η6 βῃου! ἃ ποί 
ΤΟΙ ΟΪΥ͂ Θχοϊυθ στο88 δοογηθγϑ, Ὀὰὺ βου 4180 Πο]ὰ 
ΤΩΘΙΩΌΟΓΒ ᾿ἰνίπρ ἴῃ (0 ἀἰϑβίραϊίοη οὗ ἰμδοίυ τυ ἰὸ 

8. (η. ΠΙ, 17, 18. 

Ηδ οοποϊυᾶοα πὶ ἃ ναγέϊα βαϊαίαιίοῃ διὰ Βοηοαϊοἐΐοι ὑπὰοσ εἶδ ὁπ μδηᾶ. 

172 Το βαϊυϊδίίοη οὗ δὰ σῖῦῃ ταΐηθ οὐστὶ μαπᾶ :' ψΒΙΟΏ ἰ8 086 [4] τοΚοη ἢ ἴα 
18 ΘΥΘΙΥ ΘΡΙβ|16: 501 τῦῦθ. ΤῊΘ ρτδοθ οὗ ουῦ Ἰμογὰ «Ζ}6808 ΟἸτβῦ ὅθ πὰ γοπ 8]]. 

Ατηθη.ἢ 

ΙΝ, 17. ΤῈ6 στοαῖς ἷἰΒ: Ὃ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλον, ὙὨϊοΣ Β' ὍΔΟΣ Του σογα: 267 γακε πειΐί τεείμεγ 
δαιϊμελαπά. Ουν Ἰ 6 Ὑοχείου κίνο8 ἐξ ἐ [το ΤΌΣΤΩΘ : "“ ΤῊΘ δδ᾽ υἱδ δου οἵ ες Ῥαὺὶ πὶ! σταΐϊηο οὐσὰ δδηὰ"" (1 Οὐτ. 
χνὶ, 21; δὰ κβὸο ΕἸ]Ἰοοίξ ἰσι οὺν ἑοχί); “ἼΒ6 δα! αἰδέϊοσι Ὁ ἐδο Βαῃὰ οὗ τὴο Ῥϑῃ]᾽" (Οοἱ. ἦν. 18); "ΤΏ δα] υἰδῦοι οὗ Ῥααὶ 
σἰτὰ τηίπϑ τη δασὰ"» (2 Τα. ἰϊ}. 17... ΤηΘ δοοοηὰ ὁ νπ8 βὐορίοα ἰπ τὴν  εσίείοη οὗ ἐπὶα Ἐρίφι16.--Ψ. 1,.} 

Ὧν, 11: ἰσπβεῶν, πὶϊπουῦ [δ 9 Θ᾽ διὰ δὸ ἢθ Ὑῇοῖίο, Τὔποιηδση, ΟΠ ΌΘΔΣΘ, ΕΠ οοϊὲ, δὰ οἴοσα.--... 1. 
3 Υ΄ 13.---λῖοεϊ δυίῃοχίξίος αἷντο ἀμήν; ἰξ ἰδ πϑηΐξέηα ἰπ Β., Βίη. ἃ ρ»γίνια πιάπμ, διὰ κοτῶο οἱ Οσεοίΐυςε 

ἐδαὺ Ἄπιεη ψὰϑ δὐἀϑὰ Ὁγ ἔβα ομυσοῖ, ποι ἰπ6 ἘΡἰδι19 τῶβ σοδά [1ὶ ἰ8 οδποϑὶ θὰ ὉΥ Τιϑομβοπάοσί δὰ ΑἸΐοσὰ. ἘΕἰρεου- 
ὉΔΟ ον ἷδο οὐἱίδ ἀἰ.--.0. 1,..} 

ἘΧΕΟΕΈΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ΤΩΘΓΟΙΥ ἰΠοθ6 Π6 ταῖχμξ μάνα οοπ οιπιρίαἰοὰ πτὶηρ ἰο 
Τἠοεεαϊοηῖοα (ΤΉΣΟΡΗ, 1, 1ὔκεμ.); ἴον σοομβίαοι 
1 ον. χνὶ. 21 δηὰ ὍἋΟοἱ. ἰν. 18. 1 ἢ 1. (Ν. 1.2.) 138 παϊυϊδιϊίου οὗ Ῥαὺϊ τυ δι αχίτιθ 

οὔσῃ Βαμᾷ; Παύλου ἰδ ἱπ ἀρροβίἼοη ἰο ἐμῇ, ὙΒίοἢ ἴῃ- 
ἀορα 88 ἴ0 8686 ͵8 {})6 Βάῖη6 ΤὨΐηρ 88 μον. ΗΒ οτίο, 
ἐμογοῖογο, Ῥαὺϊ μδὰ αἰοίαἰοα : δπμα ἐμαὶ νὰβ ἢ 8 οιθ- 
ἴοπι (Εοηι. χΥὶΐ. 22): ἱπουρὶ (ἰ4], νἱ. 12 [11] Ρυγροτίβ 
οὐδ νιν, 86.---ὙΟΒ ἐπ [86 [4] ἴοῖκθα ; ὅ ταχὺ Ὀ6 
Θχρίαἰηθὰ ὉΥ͂ αἰϊγαοίίου, ἴΠ6 βυδ᾽οος Ὀοίηρς οοπίοττηορὰ 
ἴο ἴμ6 ροπᾶον οὗ [6 ῥγϑάϊοδίβ : δυῦ ἰὺ 8 Ὀοίθον ἴοὸ 
υπαοτβίδηὰ ἰδ (Πὺ8 : «εοὐλέοῦ, ἴο πὶξ, 86 ἀσπάζεσθαι 
τῇ ἐμῇ χειρί.---1ὰ ΘΥΘΣΨ οΡἰδ]6 5 ου νοὶ ΤΗΕΟ- 
ΡΗΥΓΛΔΟΥ ΑΙ ΡΝ Υ ΤΟΏΔΣΚΒ: ἐν πε ΩΝ τῇ ἐπιστ. τῇ 
ἴσως πεμφϑησομένῃ πρὸς ὑμᾶς, ἣ καὶ ἁπλῶς ἐν π' 
τῇ πρὸς οὕστινας. [ἘπλΙΟΟΤΙ: ᾧΑΡΡΑΓΘΟΠΠΥ πὶ 
ΤΟΙΌΓΘΠΟΘ [0 ΘΥΟΙῪ αΐαγο ορίβι] 6 (τῇ πρὸς οὔστινας 
δήποτε, ΤΉΞΒΟΡΗ. 2) πθοὰ [86 ΑΡροβί!θ τηΐροῦ 6 Γθ- 
δου ἀθοπὶ ἰξ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ 80 ἰὸ δυϊηθηθοεϊο,---Ὠοὶ 

Ὀ6 υτροὰ (δαὶ 
[686 ἰαϑὺ τηθδηϊοποὰ ἃγ [86 ΟὨΪΥ ΕΡίξεϊοβ ἴῃ π οὶ 
[Π6 δυϊορταρ αἰὐοβίαιίου βθοῖὴβ ἰὸ παῦα ἰουπὰ ἃ 
ὈΪδοα, ἰὑ ΤΑΥ͂ ὈΘ ΓΘΑΒΟΠΔΌΪ δηβνογοα ἐμαὶ ἰμ6 πάσῃ 
πηυδὲ Ὀ6 πηάἀοτγβίοοα τοϊδιϊ οἰ Υ οὗὁἨ θυ γυ Ἐρίϑβεῖ6 ἐμδὶ 
ΔΒ 86ηΐ ἴῃ ΒΌΘΝ ἃ ὝΔΥ ΟΥ ὑπᾶδγ δ06 ἢ οἰγουπιδίδηοοδ 
88 0 ἤδγο Ὠθϑαρα ἱζὉ, ΑἹ] ἴΠ6 οἵδοῦ Ερ᾽ 58.168 (οχοθρὶ 
1 Οον., Ο0]., προ παν (86 σημεῖον, δηὰ 1 Τλοδβ. 
ΜΟΙ 'ΜΔ8 Βοηΐ ὈΘΙΌΓΘ οἰγουτηδίδηοο5. ργονϑὰ ἰδ (0 ὑθ 
ὨΘΟΘΒΘΑΡΥ) ΓΘ ἔδὶΓ]Ὺ βμονγῃ Ὀοΐι ὉΥ Πξ ἍΤ κττε δηά 
ὈΥ ΑὙΡΡΟΠΡ ἐπ ἰος. ἴο Βανθ οἰΐμϑν Ὀθοι ἀοϊϊνογοὰ ὉΥ͂ 
Θιηΐβϑασίθβ (2 Οονίηί., ῬΈΏΪ]).), ἰο Ὀθαῦ πιδγὰβ (( αἱ. 
Υἱ, 11, δηὰ ρδϑῦθαρθ 86 ἀοχοϊοσν ἰῃ Βοπι., Ερἰκ), 
οὐ ἴο Ὀ6 οὗ Ββ6ἢ ἃ ροπογαὶ ομαγδοίον (Εου,, ἢ Ἐρ}. 
δηὰ ποϑ6 ἰο ἱπαϊν]άν418) 88 ὑο ἰν τοπηογοὰ δυοὶ 
8 ἴοτιηδὶ αἰὐοϑίβι οι ΠΠΏΘΟΘΕβΑ γ.".---ὖ. 1.]--80}ἃἷ 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΠΙ, 11, 18. 1θρ6 

υὔϊο; ποὺ, (δαὶ ἷδ, ἐλέθε ᾿τογάδ, 88 1 ἰἤθγο τ ΓΘ 
ὅδι86 [Ὁ Σ τῖβο, 1 πὸ πηδοὺ 118 ἰΠθηλ ἀραΐη ΟὨΪΥ 
ἷπ 1 οΥ. δὰ ΟὐἱἹ. ; ἰδ ἰβ ποὺ ταῦτα, Ὀυΐ οὕτως, ἀηὰ 
Ὅς ὝΓΕΥΤΕ᾽ 5 ἱπαυϊϊγτΥ, ἘΠΥ 1ἴΠ6 πογὰβ ΓΟΟῸΡ ἴῃ ἴΠῸ 
χῃΔ]]οδὺ ΠΌΤ ΌΘΓΥ οὗ [Π6 οἴπον Ερίδβι168, 18 αἰ βυροτ- 
ἤπουα, ΗΘ 8878 ΤΩ ΘΓΟΙΪΥ : ΤῊ Ϊδ ἰ8 ΤΥ Βα ἀντ Πρ ἐδ: 
1.6 Ιπιτοἀποίΐοῃ ἴο ΤΉΘ6Β8., Ρ. 114) Οαπκοτιῦϑ, ΒΕν- 
σει, δηὰ οἴμοι, (δουρσῃξ οὗ δῷ ἱηιγίοαδϊθ τ οῃορτϑσω, 
ἀϊδουϊ οὗἁὨ ἱγηϊδιίοι , Ὀϊὲ {Ππ|ῶ0 18 Ὁ ΘΟ ΠΔΌ]6, δηα τοὶ 
ΟΟΠΒΟΠΔΏΪ ἴο δηιαυϊγ. [Ιὑ ΤΥ ὈΘ {ΓΙ Π6 Γ᾽ δβικοὰ, 
πὐξίθον ὈΥ (86 δυϊορταρὶ βδ] αἱδιίο ῬΔῸ] ΤΟ Δ}8 τ, 
1, οὐ ν. 18, οὐ. Ὀοΐὰ ἱορεοίμου. ὙΟΕΥ͂ πῃ ργο Δ 016 ἷβ 
ὈΙΣΟΒΙΟΗ ΒΒ ἰάδα: Ὑμ6 βα]αϊδιίοη δηἃ Ὀδησδάϊοιίοη ἴῃ 
ν. 1 ἀγὸ πεϊ το ΟΥ̓ ΤΥ απ, ΤῊ ποσὰ 15 γοίοστοα 
ἴο Υ. 18 ὉΥ ΟἩΒΎΒΟΕΤΟΜ (ἀσπασμὸν καλεῖ τὴν εὐχήν), 
ἸΗΙΟΡΟΕΕΤ, ΟΡΗΥΓΆΟΤ  ὉΥ ΓΌΝΕΜΑΝΝ, Οἡ ἰὨ6 
οἰδεν βαπὰ, ΟὨΪΥ ἰο ν᾿ 17, ἀσπασμός, [α {1} Κ8, Ὀοΐης 
βοιῃοι ἶσ αἰ Βατοηϊ ἴροτα ἃ Ὀδποάϊοοη, Βυΐ ῥγοδα- 
8} 118 15 ἴο ἀἰβδεη συ βῃ ἴοο πΐοοῖγ, ἀημἃ Ὀθβί 68 ἰΐ 18 
ΒΟΔΓΟΟΪΥ ἴο Ὀ6 Βυρροβοά, [πδὺ Ῥαὺ] Βῃου]ὰ πᾶνθ υτὶϊ- 
ἰοῃ τ, 11 τὴ ἷ8 οὐ ἰιδη, δηὰ ἴἢ 6 δραΐῃ ΠαΥθ 
ἀϊοίδιοὰ ν, 18. Νον ἀοοβ ΓΟΌΝΕΜΑΝΝ δϑϑύσαθ [δὶ 
δυϊ τοχζαγὰβ ὈοΪὰ ὙΟΥΓΒΟΒ 88 δυϊοσταρῃΐοαὶ, [Ι͂ὴ ἐμαὶ 
6λ86, ΠΟΤΘΥΘΡ, [Π6 δοραγδιίΐοη δαΐψθοη βαἰι δίίοη δὰ 
δεηραϊςίοη 8150 ἔδ᾽18, 88 ΠΟΡΜΑΝΝ ῬΓΟΡΘΗΪΥ͂ ΓΟΙΏΔΙΚΒ, 
πο οἰοδβίηρ, βαϊαἰδίίοι σαϊριδ Ὀ6 σΟιμμΓοββοα, οὐ 6χ- 
ἰεπάθσὰ, 16 Αροβίῖΐα τοί ἰῦὺ ἈΒ6] ἢ, Ὀυΐ ποῖ 
ΔΙΝΑΥΘ ἴῃ [6 Βδιὴὼθ ποΟΣΩβ, ΟΡ ΔΙΔΥΘ ΘΣΡΓΟΕΒΙΥ͂ 
ἀγαπίηρ δἰὐθη θη ἰο ἴὶ : ὁ ἀσπ., ἄς. Ιῃ {{|8 Ρ]δδθ 
ἷς 16. (η6 δα] υϊδιίΐοη οὗἩἨ Ἰονο, δῃὰ δὶ {π6 δᾶτηθ {Π1ὴ6 ἃ 
ῬΓΟΟΔΟΪΟΠΔΓΎ Ιηράβυγα ἴοῦ (Π6 ζιΐαγο. Αἴθν νδί 
848 Ὀδοη βαδϊὰ, ΤΥΝΕΧΑΝΝ ΒΒ Οἴμοῦ ἱπίδγοησο 18. {1 0- 
πἰδο ὈΠίδηΘΌΪ6, ἱμαί, ἱ Ῥδὺ] ΠΟΓΘ ΒΑΥΒ [Ὁ (ῃ6 ΚΒγεὶ 
ἔἶπ)6 : οὕτως ν 8πὰ ἰδ8 ΒΏΟΥΒ [Πδὺ Ὠἷβ Πδηᾶ- 
πτἰτἰπρ' 188 3111} ὑπκπόνῃ ἴο ἴῃ6 ΤΠ ΟΒβ8] οἶδηβ, Π6 ἢ 
ἰῃ 1Π6 Εἶγαὶ ΕΡΊΒ616 6 δὰ ποὶ τυὺυϊ θη (6 85] υἱδί 05, 
Βαυΐ δὲ πιΐχιξ ἔποτο ἴοο πᾶν τσ θη (Π6 ποΓὰβ οὗ 
Ὀοηεαϊοϊΐοη, δ! ΤΩΘΓΟΙΥ ποὺ πατο ἰουηα οσοββίοηῃ ἰ0 
ΤΑΔΙ 6 ΟΣΡΓΘΕΒ ΓΟΙΈΓΘΏΟΘ ἰ0 δἷ8 Βαπα τι ρ. Κο ΗοΣ- 
ΜΛῈΝ 1 τοδϑοη, ὕὈλύοεὶΥ στουπάϊοβα ἰ8 1ΐ, πῇ θη 
ΘκΟτΤΙῦΒ δἷδο ᾿πίογϑ ἤσοτη ΟΡ Ῥαββαρο (μδὺ (Π8 ΕΡ18- 
[δ πὸϑ ἰπ Εγαί, βίποο, δὰ {ΠΟΥ͂ ΑΙΓοδαΥ γοοοϊνοὰ οὴ0 
δὲ ΔῺ ΟΔΥΪΟΣ Ῥοτγίοα, {Π18 ποϊΐοο που]ὰ αν Ὀδοῃ 
ὈΠΙΘΟΘΒΒΆΓΥ.---ὶ ΕΟΡΜΕΣ ἘΡΟΠΘΣ οὗ ἔψι ουϑ- 
ὑσσατν ὑγοοοάυγο οου]ὰ ΟὨΪΥ Ἀ6 ροὺ ἴγοιι ἴμο ογρίηδὶ 
Ἰειίστα, Βυὶ τὸ ἱζοἿ Θπουβἢ (0 βαύ, ἰπδί ὑοὸ τοραγὰ 
[89 πασάϊηρ οἱ οὗἨ ἃ Ῥογηϊοίουβ (ὈΓΖΟΓΥ, 88 }ιδὺ ἃ 

, .ε6 ἀϊυΐπα δαὶ [86 

τηδτῖς ΌΥ ἩΠΙΟΔ ἃ ἴΌΡΟΣ Ὀοίγα τ β ἰ56] 7, 18 (ἢ 6 ῃγοβῖ 
ῬΘΥΨΘΙΒΘ δθυ86 οὗἨ ΟὟΓΡ 6." 

2, (Γ. 1) ΤΏΘ οὗ οὖκ Σοχὰ ὕθοειΝ 
ΟὨγχίδι Ὅο υυἱϊμ χοῦ 411; δϑ ἱη ἰῃ6 Εἶτα Ἐρίβιϊο, 
ΟὨ]Υ͂ ἰμαῦ ἢθτο αὐ ἴ8 ΘΧργθββθα: 50 οὔθ, ἱῃογοίοσγο, 
το οὗ 86 ἀρ) ηαυοηὶβ [83 ὁχοϊυἀοὰ, 

ῬΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΊΙΟΑΙ,. 

(Υν. 117, 18.) Ῥαὺ] ἰδ κοβ χτϑαὶ Ῥαΐῃβ δυδὴ [Ὁγ {18 
,) ε6 ἀμηιαπα οἵ ϑοτίρίατο. Τμο ἰηΐοτγοβὲ ]οἢ ΤΆ ἢ 
459 ἴῃ βοϊθηι 86 οὐ ἰοἶβηη οομαἶδίβ ἴῃ ἰδ ῖ8, ἰδαὺ ἱΐ 
τουϑί Ὀ6 οὗ ἱιηροτίδῃοθ ἴὉΥ υ8 [0 υ͵δοθ οοηδάσῃοα ἰὴ 
ποίην (πδὶ 8 Ῥγθοδγίουβ. ΝΟῸΝ {86 οτρί μα] δροδ- 
1Ο]ῖς τδηυδβοῦρὺ 18 ἢοῦ δΟΟΟΆΒΙ ὉΪ6 ἴ0 υ8, Ὀὺπὴ ἮΘ 8.6 
τοίογγοα ἴο ἃ βουῖοβ οὗ ἰῃίθστωθαϊαϊθ ργοόσθββοβ, ἰὩγουρῃ 
ὙΠ ΟὮ ΟΟΡΙ658 οὗ [86 οτἱρίηαὶ ὅτ ἀο νογοὰ (ὁ υ8, ἀπά, 
ὙΟΙΘ Ὅ͵οὸ Οὐ] ροὰ ἰο γΥΟΥ ΓῪ ἴμ6 ἰγυβυπου ἴῃ 688 οὗ 
1Ἀ0686 τηοαϊυμη8, τ βῃου]ὰ σοτηδίῃ ἰῃ 8. Ῥαίῃ δ} ὑῃοον- 
ἰδἰηῖγ. Βαΐ, οὐ ἐ86 ὙΜοΪθ, ἱξ 8 ΟὨΪΥ͂ ἱπγουρὰ [86 

λιώπαμα γδθὺ τϑσοοῖνοβ ἰὰβ 
81}} δυϊῃομεἰοδῦίΐου,. ΟἾΪΥ Ὀοοδυβο {})}}8 ΕΡ᾽ 8.16 4150 
ὈΘΑΓΒ [86 βίδιωρ οὗ (16 ρίτγίς οὗ Οοά, 8 (86 δββοῦ- 
ἰἴοῃ οὗἁὨ (δ6 τεὶϊον, ποῖ τὸ τοϑὰ δὐ ν, 17, το 
οὗ ογοαϊξ, αμὰ ᾿ξ ὈΘΟΟΙΠΘΒ ἃ ΤΠΟΓΑΪ ἱπηροβϑΙ ὈΠΠΠῪ ΤῸ Υ 
8 ἴὸ ἱπηροδοὶ ἰΐ 88 ἃ []Ἰβϑοῃοοα. Νοὺ ἴπ6 Αροβί]θ 8 
μαηα πη ηρ, ποῖ 6 ὯῸ Ἰοηροῦ πᾶνο Ὀθίοσο 8, Ὀὰΐ 
ἴΠ6 στᾶοο οἵ 86 ᾿ογὰ “6818 δμείει ψἘ]ΟὮ Ῥορτδά 68 
ἴῃς Ἐρίδϑι16, ἰ ἴου υϑ πὸ ἀθοίβῖνο 808] οὗἩ δυϊποιϊοϊεν, 

ΠΟΜΙΙΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΔΟΤΊΟΑΙ,. 

ΞΤΆΡΕΙΙΝ: ΤΓΌΪ [18 18 8160 ἴῃ 6 τδῦῖκ οὗ 8δ]] 
(Π066 ΠΟ 86 ἃ ᾿ἰνίηρ Θ᾽ 8016 οὔ Ομγῖβο (2 (ον, ἢ. 
ὦ, 8), (δαὺ (86 ρτιοο οὗ ἐποῖν ογὰ 6808, ἩΌοτα (ΠΟΥ 
γα σϑοοϊνοα ἴῃ δι ἢ δὰ ἴον (0 ἐμοῖν υδβι Βοαίίοη, 
Βα ποι Βοαίίοι, δὰ βαϊγαιοη, ἰ8 Ὀγ {Ποῖ ΘΟΠΕΪΠΌΔΙΪΥ 
οι τδοοὰ δηἀ ποιὰ ἴαμβὲ ἃ8 ἰμοῖν 8018) ΟὨἹῪ σοιηΐοτγὶ 
δηὰ ᾿ἸΟΥ. 

Ξ ([ὙὝΕΒΕΤΕΚ δπμὰ ΔΟΧΒΟΝ : “ 6 Ὦδνο ΒοΙῸ ἃ βίσοῃᾳ 
Ῥτοοῦ ἐπδί δὲ, ῬαῺῸ] τορασάοᾶ ἰσλδοὶῦ δπὰ ἀδείσοἃ [88 
Οδυσοῦθ8 ἰο τερβδσὰ Β΄: 85. 106 6016 ΔΌΓΟΣ οὗ δ ἘΙΒΈ]68, 
ΜΒ δίονοΣ ταἰϊκς Ὀ6 Ἐ86 δοδοοοϊδεϊου οὐἩ (86 βΒΌΡροσβοσι ρος, 
δ 10 ΘΟΙΤΟΒΡΟΠΙ ΩΒ ῬΏΣΑΘΘΟΙΟΡΎ οὗὨ [8:9 ΟΘΟΣΩΡΟΕΙΠΟΣ.""-- 

ΤΗΕ ἘΝΡῸ ΟΒ' ΤΗΒΕΒΑΙΟΣΧΊΙΑΝΑΕΗ͂, 





ΤῊ ΕΡΙΘΤΕΝ ΟἿ ΡΑΙΪἹ, 

ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ΒΥ 

7. 5. ΥΑΝ ΟΟΞΤΕΒΖΕΕ, ΠΡ, 
ῬΒΟΡΈΒΒΟΙΝ ΙΝ ΟἘΡΙΝΑΕΥ ΟΡ ΤΉΞΟΙΟΟΥ͂ ΙΝ ΤῊΒ ὈΝΙΨΕΒΒΙΤΥ ΟΡ ὉΤΈΞΟΗΈ, 

ΤΑΑΝΒΣΑΤΕΡ ἘΚΟΔΙ͂ ΤΗΣ ΟΕΚΜΑΝ, ἩΨΙΤΗ ΑΡΘΙΤΙΟΝΒ, 

ΒΥ 

Ε. Α. ΑΒΗΒΌΒΝ, Ὁ.Ὁ., 
ΒΈΟΤΟΒ ΟΡ» ΟΑΥΥΑΒΥ ΟΕΌΒΟΗ, ΝΕῪ ΤΟΒΚ, 

ἈΝῸ 

Ε. ΠΑΒΊΤΟΟΡ, Ὁ.Ὁ.; 
ἘἈΞΟΤΟΒ ΟΕ ΤΕΙΚΙΤΕ ΟΗΌΒΟΘΗ, ΜΕΝ ΗΑΥΕΝ. 

ΝΕ ΥὙΟΒΚ: 

ΟΗΑΒΙΕῈΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒΝ ἃ ΟΟ., θ666  ΒΒΟΑΡΜΨΧΑΥ. 

1870. 



Ἐστεπεῦν, δοοοσϊηρ ἰο Αοὲ οὗ Οοηρτοδα, ἴῃ ἰδ6 τῶν 1368, ὉΥ 

ΟΗΑΒΙῈΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒ ἃ Ο0., 

ἴα [89 ΟἸονῖ Οὗἶοθ οὗἩ ἐιὸ Ὠϊδιγίοσὲ σουτὲ οὗ ἰδ9 Τϊηϊοα Βιίαίοα ἴον (80 Βουίπογῃ Ὠϊδισὶ οἱ 
͵ οὗ Νοὸν Ὑοσῖς. 

ἘΠῈ ἸΒΝΟῊῪ ἃ ΒΜΙΤΗ 

ΒΟΟΚ ΜΑΝΌΥΔΟΤΌΚΙ͂ΝΟ ΟΟΜΡΑΚΒῈ 
40, 48, δῦ Οἴοοαο ϑιίσοοὶ, Ν. Τις 



ΑΥΤΗΟΘΒΝ ῬΒΕΡΑΘΕ ΤῸ ΤῊΝ ΕΠΆΒΤ ΒΡΙΤΙΟΝ, 

τ 5 ηοὺὲ πὶῖῃουῦῦ ἃ ἄορτοθ οὗἉ τοϊποίδησο, [καὶ 1 ΠΘΓΘ ΟΥ̓Ρ ἰο {Π6 ἔτ  Π8. δηᾶ ραΐγουβ οὗὨ {1.9 
Βιδίδιοογὶ οΟΥὗὨ ἸΙΑΝΟῈ ΤΩΥ̓ ΘΟΙΩΙΘΗΔΓΥ͂ ΟἹ ἴΠ9 Ῥαβίογδὶ Ἐρίβι]98 δηὰ ὑμαΐ ἴο Ῥ θη, τ ΐοΒ 1 
δδγο Ὁ ἀοσέβκοη ὉΥ͂ [86 Ὑγίϑῃ οὗ [89 Βοηογοᾶ Εαϊΐογ. [10 ἴΔγ, Βοσζονοῦ, ἴῃ (9 παίατο οὗ {Π6 βαῦ- 
Ἶοοῖ, ἰῃὺ {}}8 ΠΟῪ ἐδδβὶς, δ᾽ βου οὗὨ 1658 οχιίθηΐϊ, τασϑὺ Ῥγοδοηὺ συϑαίορ αἱ Πα} 1105 ἐθδὴ [δ6 
ἰγοδπαθηΐ οὗ [86 ΟὍΒΡ6] οὗ 1κθὸ. Α Ῥδα]ηθ ορίβιϊο ἀθυηδπᾶβ ἃ ἸΔΌΟΡ 1688 Ρ]οδβϑδηΐ 8ηἃ ΘΔΒΥ͂ 
ἴδῃ οὔθ οὗ [86 βγῃορίϊο (105Ρ618 ; 8 Ῥαβίοται ορ βίο, δσδίη, 158 τῆοσο αἰ σα] Ὁ [ΔῊ ΤΩΔΏΥ ΟΥΒΟΙΒ; 
διὰ, 8.1}} τη 9, 8 τηϑοϑιΐηρ τ ἢ 086 ογτοσὶϑίβ οὐὗὁἨ [Π 6 δροβίο]ο {ἴπ16 19 ΠΘΥΘΓ 80 Δρτ ΘΔ Ὁ]9 89 [ἢ6 
διπὰγ οὗ [86 ἀρ] σἩ Ε{Ὁ] ΒΟΘ ἢ 68 ἴπ [89 116 οὗἨ Φθθι8. Ἠθ, ΒΟΎΘΥΘΣ, ὙδῸ [48 Βμαγοὰ {16 Ρ]ΘΆΒΊΓΘΘ 
οὗ {15 σου οη ΟΣ, Βῃου]α ποὺ Τοΐαβο 8 Ὀατ Π6Π8: δηα ἢ6 γῆ, ἰΚο [86 δας οἵἉ [.}8 δοι)- 
ἹΠΘΏΓΔΓῪ, [45 Β66η ἷ8 1116 αἰγ 64 70 γϑϑῦγβ Ὀούτγυθοη 6 ἰβ8Κ8 οὐ ὑπμοοϊορίοδὶ ᾿ἰδοσαίατθ ὡπᾶ ἃ 
Ἰδθοσῖουβ οἱ οἷα] ὀμΔτ ΖΘ, ΤΩΔῪ ΠδΥθ σαϊποα ἴῃ ραγῦ, ΡΟΓΠΔΡΒ, 8 ργδοίϊοαὶ ργοραγαίίοη ἴον [Π6 ἐγϑαῖ- 
τηοηΐ οὗὨ [8686 ΟΡ δι108, Ὑ ΒΊΟΝ 8.6 8ὴ ὀχ διϑι]088 τη] 6 ΤῸΓ 841} {116 τη ἱϑίθτβ οὗ (86 605Ρ6] ἰῃ ΟἿΣ 
οσσι ἔἶτηο, δηᾶ, ἢ Ῥοββὶ Ὁ760, θεγοηᾶ ουϑη οὐδοῦ ῬοσγίΐοηΒ οὗἅἁ [06 Δροβίο]ο Ἰοζαου. 1 δνθ {1|09, 
(δοη, Ῥυΐ ΤΩΥ̓ Βαπᾶ ἴο 18 τοῦ; δηᾶ ἰὰὲ 18 ἱπάϑοᾶ 1688 ἃ ἼουΪῈ ἴῃ 18 τοβροοῦ, [πΠ8ὺ0 1 ὮδγΘ, 
δου οδυ] θοῦ ἀουίΒ, ὈΘΟΟΠῚΘ ΒιΓΟΏΘΙΥ σον ηοοα οὗ ἔπ 6 σΘΠΌΪΏΘΠ688 οὗὨ [86 ραϑίοσαὶ Ἰϑίΐογβ, δπᾶ 
γοῖ ηοΧῸ οὗ ὑμιοῖν δΘοτῃροβι οι ἀπγίηρς [ἢ 6 βοοοῃᾷ ἱταργίβοητηθηΐ οὗ Ῥδῃϊ αὖ Βοιηθ. 

ΤῊΪΐΒ Ἰαϑὲ οομυϊοϊϊΐοῃ 1 τηυδὺ ᾶνο ὙἜΟΪΥ ρσίνθη ἀρ, δα 1 Ὀθ6ηῃ δΌΪο ἴο ἀστοθ τῦῖ ἢ {86 τηδίη 
Διρυμηθηΐβ οὗὨ ἃ ΟΣ ΒΙΟὮ 1 τηοῦ ἩΪΟ ΒΒΟΓΟΥ δοΐοτο Βη βίης ΤΥ ΟὟ. Ι τοῖοῦ ἴο {116 
δἰτἰκίης ὕὈΟΟΚ οὗ Ὧν. Ο. Ὑ. Οττο, ἴῃ ἩΒΙοΝ ὅπ ΓΠΘΟΥΥ ΟΥ̓ ὁΠ6 ΟΠ]Υ͂ ἱπηρυβοηστηθηΐ οὗ Ῥδ}] δἱ 
Βοτηθ 18 ασδὶπ ἘΘΘΏΪΥ ἀοζοπ 94, δηα [Π6 Ορ᾿πίοη ᾿᾿ ΐΟ ἢ ΤΌΓῚΒ 86 ὑὉδεὶβ οὗἉ [86 ᾿γοβϑηῦ οοϊῃμηθῃ- 
[ΔΡῪ ΟΡΡΟΒΘΑ͂ δὖ δἰτηοβύ ΘΥΟΓΥ ροϊηΐ, ΤΙιΐβ ὑβογουσὴ ΤΠΟΠΟρτΤΔΡἢ οἢ ΟὯ6 οὗ [Π6 τηοβὺ οοηξιβοα 
Ῥοϊηΐβ οὗ ἱπηγοἀποίοσυ οὐἰ ϊοίϑσα ἢ 85 168 Τη0 ἴο ἃ ΠΟ βίπαγ οὗ [89 ρΡοϑίτίοη, Ὑν 10 ἢ 1 πα τοδοῃϑᾶ 
ποῖ τ ιβοῦῦ το ἢ} σοηῇἶϊῖοί δηᾶ 101}; δηὰ δὰ {}|ὁῸ Ἰθασηθαὰ δμοῦ σοηνἱηοϑα ΓΘ οὗ ΤΥ Τϊδία 9 
ἴῃ ἰμἴ8 νοϊπί, 1 που]Ἱὰ ποῖ ἤδνθ ποβιἐα θα 0 ΘΥὯ86 ΤΩΥ δ πιοβὲ οοτηρ]οϊοα τοῦ. ΤῊ ΐδβ, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, 
ἷδ ποῦ [ἢ9 0889 ; ΠΑΥ͂, 1 ἀο πού Ὀθίϊονο ὑπαὶ τ, ΟΥΤΟἾ ὙΟΥΚ, ἀοβου νης 88 ἰὑ 18 ἴῃ ΤΏΔΏΥ ΤΟΞΡΟΟΙῖϑβ, 

ὙΠ] Ἰοδὰ ΙΔΗΥ͂ ὙΓΙΟΓΒ οὗ ἰηἰγοάποίϊοῃϑ δηἃ οχοροῖθβ ἰο Ϊ8 δοῃοϊ υϑίοῃ. Ὗο τηῦδὺ δα πλῖγο, 
ἀου01659, ἰῃ ΤΩΔΗΥ͂ Ῥοΐηΐβ ἐδ 5  Κίηρ ΡΟ 6Γ οὗἩ σοι Ὁ δίίοη βῆθνση ὉΥ [ἢ)6 δῖ: δῃᾶ δϑρϑοὶ- 

ΑΙ δοκπουν]οᾶρο [89 τηδϑύου!Υ ὙΑΥ ἴῃ ὙΠΟ Ὦ Ὧ6 48 ΔΡγδησοα δηἃ βησαπιοᾶ ὑρ {})0 Ἔχίθγηδὶ) 
Ῥτοοί ἴοσ {80 σοπυϊοθηθ88 οὗἉ [86 Ρϑβίογαδὶ ϑρἱβϑί]985. Ὑοΐ, ου ἴμο οἴδϑγ βἰᾶθ, ἢΪ8 τ Βο]9 δυρυπθηΐ 
ἙΟΙΙ͂ΣΙΩΒ ΔΠΘῪ ΙΩΥ ΟΡ᾿ηΐοη, ἰδδὺ 189 φαΠΌΪΏΘη688 οὗἁὨ [686 ορἱβίϊ98 σδῃηοὺ Ὧδθ τηδϊηϊαϊηοά, ἱξ 
ὍΘ ΘΟ ΒΙοΓ [06 ΒΟΟΟΠα ἱτηργίϑοητηθηΐ οὗἉἩ 89 ΔΡΟΒΙ]6 ἃ τῆογο Ἰορθηᾶ, Το τηοίῃοᾶ ἴπ ὙΠ]ϊοΝ 

Ὦγ. Οττὸ 8608 ὅο ὑγούο ἰδαὺ [16 Βγβὲ ϑρἱϑίθ ἴο ΤΊ ΟΥὮΥ )Ὃ8 τυ θη οἡ οοοδϑίοη οὗ [80 Οοτίη- 
Κηΐδη ἀϊδοογβ, 845 11{{16 βα 88:98. π8 848 Ϊ8 ὀχροδί οι οὗ 3 Τίμα. ἰν. 6-8 : δοοογαϊπρ ἴὸ ποῖ (89 
ἈΡροβίῖΐο ὀσργεβθοθ ΟἿΪΥ ἷ8 ἀθ0Ρ Βοιγον, Ὑἱδὰ ποῖ ἃ χογὰ οὐὗὨ Ὀτοϊηοηϊ ΐομ Θοποϑγηΐηρ 115 ἀθαῇ : 
δη γὝὝῃι 460 {88 ἴο πίον ἐπδ΄ ἮΘ 5ρθδκβ οὗ [86 οῃμᾷ οὗὨ Ἶ8 σα ἰββί ΟΠΘΟΥ ἰδῦοτ, ποὺ οὗ δἷ8 ὀουηΣ 
τολυίγτάοῃ. 6 ΤΩΔΥ͂ ΓὈ]]Υ σταηΐ, ἰμδὺ ἔθ γῸ 18. 8. ὨΙΟΥ͂ ἴῃ ῥσὶηοἾ}1]6 διηοηρ 811} (ἢ 6 ΘΥΤΟΏΘΟΙΒ 
ἴοϑοῖογ8 ΟΡρΟΒΟΩ͂ ἱπ 0 ῬΘΏΪΪΠ6 οΡἶβι1695, τ ἱ πουὺ ἀγανγίηρ ὑΠΠθὴ66 {πὸ σοηβοαπθηο68, Μν ἰοὶὶ [89 
δυΐθοῦ δάση 8 ἴῃ σοχζαγα [0 αποδίΐοηβ οὗ ἱηἰγοδαοίίΐοη βηἃ οὗἨἉ ΘὨΓΟΠΟΪΟσΥ. 76 δὖ Ιθαϑῦ δἴο 81}}} οἱ 
7.6 ορἱΐοπ, [δὲ Ὀοίνγοθα [ἢ6 ρῥγοάϊοἰΐοη οὗἨ ἐδ δγγογίβίβ, σσῆοπι ῥϑδῃ] Ἰοοκοᾶ [ὉΓ ἴῃ {π6 πίατο 
(Αοία χχ. 39), δπὰ μοῖρ Ορθῃ Δρρϑαγαπμθθ δηᾶ δου! τὺ δὲ ἘΡ Βα, ἔμ γοὸ ̓ ηαϑὺ ὉΘ ἃ φγοδίον 
Ῥοσοα [πδ8ὴ (Πδὐ οἸαἰτηοα Ὁ τ. Οττο. Τὴθ π80]6 ἀἰγϑοίΐοη δηᾶ πδηδροηγχοηΐ οὗἁἨ {π᾿ ΘΟΤΩΓΤΑΤΗΣΥ͂ 
ἷθ Τοῦτο δγοίοτηδίϊζοα δηᾶ ἀϑυθὶορϑᾶ δδοσ (ἰὴ ἢγϑς Ἰοζίου ἴο Το ὮΥ, ὑπ δὴ δὲ ἐδ εἶπ) οὗἩ [89 

ἄγδί ἱπρτβδοητηθηΐ οὗὨ ἴδ Αροβϊο δὲ Βότηθ ; δηᾶ, Ὀϑβίθ8, τσ ἀο πού ΚΩΟῪ ΒΟΥ ἴο οχρίαΐη [89 

9 ΤΏο πἰοίοσίο τοϊαξΐοπα οὗ ἐδο Ῥαδδοίοσι Ερί εἰ1905 ὁχατοϊ πο δῆτ. Ὅς. Ο, Ὗ. Οττο. Τιοϊρεῖςς. 1860, 



Ι ΑΥΤΒΟΒ ῬΡΕΕΕΑΓΕ ΤῸ ΤΗΕ ΕἸΒΕΤ ἘΡΙΤΊΟΝ. 

γψαγίουϑ ρεγδοπαζία ἴῃ [ἢ Βοοοηᾷ ΟΡ ̓ δὲ]9 ὑο ΤΊΓΔΟΓΠΥ, ΠΠ]088 τῦθ δατηΐῦ 8 ϑϑοοηῃα ἐπι ρΥἰϑοησηθαί, 
ΤῊΘ ροβίτοη οὗ [86 6890 18 πού, (μαῦ ἴο0 5Β8079 [Π}0 σου ΪΘΉ688 οὗἁἨ [Π6 Θρἰδί]68, τσὸ δοοορί ἴῃ 8 υϊίθ 
ΔΙΌΙΕΓΑΓΥ ὙΓΑΥ͂ [89 ΒΥΡΟΙ]Ιθ518 οὗ 8 βοοοῃὰ ἱτηρυιϑοππιθηῦ, δηὰ [ἢ π5 Ὀγίηρ ἰπ ΟΌΓ ὑτοοῦ α ἐμέίογί ; 
Ῥυαῦ οὐ {δ6 ΟΘΟΠΟΓΑΓΥ, ὑδδαῦ ἴῃ 0.686 δρίθι 198, οὗ ἡ ῃοδο ζοηυΐΪηΘη688 (ἢ 86 ΟΧίθτα] ΟΥὙ άθηοθ ἷ8 
Θηουσἢ, γγ͵ὸ πιοοῦ τ (86 τοοογὰ οὗἉ ἔβδοϊβ, ἴοῦ ψ ἱοῖὶ πο σοησθὶνδ]θ Ρ]866 οδῃ Ὅθ ἰουπᾶ ἴῃ 
ῬΔῈ] 1ἰἴδ, 80 ἴδ 88 ἰὺ 18 σίνϑῃ ἴῃ (86 Αοίβ οὗ {89 Αροϑβθῖίθβ; δῃὰ ἡ} 1 ἢ {πϑγοίοσο ἴῃ δηὰ ὉΥ 
{Ππϑυηβοῖνθ8 ΘΟ Ρ6] 18 (ὁ [186 ἀθοοϊβίοη, ὑμαῦ {ῃ6 ΑΡοβθ νγϑ γοϊθαϑοὰ ἔγομπι 8 ργίβϑοη (ἀοὺ 
ΧΧΥΪΙΙ, 80, 31). ἘῸΓΣ (818 Τϑδβοη 116 βοοοῃᾶ ορϑθ ἰοὸ ὙἰπιοΐῃΥ 8 ἃ κυϑηοϊοπῦ φῬγοοῦ οὗὨ [δ9 
βδροοῃᾶ ἱτηργ ϑοητηθηῦ: δηᾶ ἴὑ 18 γοῦ ἔυγί 9 ΒΙΓΟΏΙΥ σοηβγιηοα {πγουρἢ ὑἢ6 ΘὨυΓοὶ ἰτδά ἴοα, 
αἰ μουρὶι ποὺ Ὀογοπᾶ 411} ἀουδί, 79 ἔθαν (μδὶ (9 ΑὐἴΠΟΥ ΒΔ8 ηοὺ ἀοηο βυβήοϊοηί ἐπβί1οο ἴο (818 
14βὲ ρμοϊηϊ, δ ἰΒοΌρ ἢ 6 τ ϑ ] δοκηον οᾶρχο ἐπα ἢ6 88 δνοϊἀρὰ τ] σγοαῦοῦ ΤΌΤ ϑισὔ ΤΏΔΗΥ 
οὗ {Π6 τοοῖκβ οὐ ᾿ ἰοἢ ψ͵Ἕ Βα γὸ βΒθ0η ὮΤΕΘΕΙ,Ε δίγαπαοα. 

Ὑοὐ (μΐθ 'ἰΒ ποῦ [6 ΡὈΪδοθ [0 Βρϑϑδκ οὗ 411 [6 ραγίϊουϊαγβ οὗ 8 80}}} πηϑοι]οὰ ἱπαυΐγγ. 9 
ΒΘΑΡΟΥ ἢορο {μαὲ οὔμοσθ Ψ11] αἷτο ὅο πὸ ὈΟΟΚ οὗ τ. Οττὸ ἴ89 ὑβογοηρὰ ῥυδρταθηῦ ποι ἰδ 
οἸδίτηβ ἰῇ ΘΥΟΣΥ υἱονν. ῬΟΓΏΔΡΒ ἴῃ [9 ῬΓοδοηῦ 6886 1ἷἘἂάρ Βαγ6 ὈΘΘῚ. 80 00} [86 ΒαΑΓὰδΓ ἴο 60ῃ- 
νίηοθ, Ὀθολῦδο ΜῈ ζυγΙΏΟΥΥ 6] 4 ΠΏΟΤΘ ΟΥ 1698 ὑ.6 8810 Ῥοϑι(οη, δηἃ δΥθ 51π06 τοπουπορὰ ἰδ, 

Ιη δα ϊιίοη, τὸ πηαϑὺ ὍΘ σοηΐθηϊ ἴο ρΡοίΐπϊ ἴο [86 Τολγ 8 οὗ Ὦγ. ΤΑ ΚαῈ οὐ (8 ᾳφαρδίίοι ἴῃ δἐ8 
ατίϊο]ο Ῥαωΐωδ ἴὰ ἨξΒΖΟΟΒ ζζδαΐ ἐπογοϊορᾶα!ε [νο]. χὶ. Ῥ. 389 8}; δηὰ δῦονϑ 4]1 ἴο {ῃ6 ετρβὶ], 
δαΐ το ἢ Θβ86Υ οὗ ἴ,. ΠΌΡΕΕΤ, 8έ. Ῥαμῖ, δὰ ἀουδὶς οαρίϊοϊίέ ἃ οπιό. Ῥατὶθ, 1860. ὙΒοαῦΐ 

ΔΡΡΘΓΘΌΝΥ ΘΑ Δ)}[ς Ὦγ. ΟΥΤΟ ἱπ Ἰοδγπίηρ, (86 δυῖδον οὗ (Π8 1αδύ-πατηϑὰ ὅγοολιγδ βα(18Η68 88 

ἴδν 'ἴποῦὸ ἡ ἰδ [00 ΓοΒΌ] οὗἨ δῖθ ἱπαῦϊγΥ, δῃα γγὸ ρἰ δά] Υ βυυβογὶδο 8 οὐ ψΟΓαΒ: “ [ἢ 8 4868 

τίου οὗὨἩ ἐμϊ5 Κἰηἢ πο σϑηῃοῖ αδὶς ἃ πιδι ῃοιμδίϊοδὶ οογίδίἱν : 'ῦ ΟΠΪΥ͂ ΘΟΠΟΘΓΏΒ 18 ἰὼ ΚΠΟῊῪ οἡ [890 
βἰ9 οὗἁὨ ν᾿ αἰοὴ Ὠγροίῃοβίβ τὸ [ἢ 6 τηογ6 ργΟθΔΌΪ 1685: δηὰ αἴϊοῦ ἃ βοτίουβ βἰπᾶν, ἀπᾶάογίαβϑη τὴ 
βίγοῃξ ὈΓΘΡΟ9βοβϑίοηβ βσαϊηδ {86 468 οὗ 8 οι ]6 ̓ πρτϑοητηθηῦ οὗ 5... Ῥ8Ώ], ὁ σηυδὺ Γϑῃ 0 

ΟἾΓ5.1ν 65 ἴῃ {π0 Ἰα8ὺ ΓοΒ0}Ὁ τυ ἢ ΟἼΕΒΕΙΕΕ, ΓΑ ΝΟΕ, ΟΈΒΙΟΚΕ δηα ΝΈΑΝΘΟΕΕ, ποὺ ὑμδίδηΐηρ [ἢ9 

Ἰθαγηϑᾶ ραβοβ οὗ Βευβα, ἩΕΘΕΙΞΒΕ, δηᾶὰ ΕΌΜΟΝ ὉῈ ῬΕΈΘΒΕΝΕΕ ᾽----ττο Μ|}1 δα α---οὗ ΟΤΤΟ. 
Βογοπᾶ {πί8, 1 Βαγο 1616 ἴο ΒΑΥ 8ὲ ὑο ὑμο οἀϊογθΐρ οὗὨ {π|8 ρατγὶ οὗ [89 Β.010- τόοσκ. [ὑ 

Μ{0}}}, 1 πορο, Ὀ6 Τουῃά δα δἀναπίασο, (μὲ 1 Βᾶνο βουρῆῦ (ο τιαῖο ποῦ ἃ ΨΘΙῪ βοϊϑηςιβο ὈοΟΚ οἱ 

ὀχοροβίβ, θα 8 Ῥγδοῖζοδὶ δοπιηθηΐασυ, ἀοδίσηοα ποη σοφιιΐο, δοὦ οοποΐοΐδ. ΤΟἰβουβϑί οΠ8 δΓῸ [0 

1818 τθδϑοὴ δνυοϊ θᾶ 88 ἴδ 88 ροβϑὶὉ]96, δῃᾷἃ ΟἿἹῪ γϑβυὶϊίϑ αίνθη. Τὴ 801{-ἀοηΐδὶ, τ ΒΙΘἢ Β6ΓΘ δὰ 

[ΠΟΓΘ 7845 ΠΘΟΘΒΘΑΣΥ͂ ἴῃ (δ ἰγοδίιβθηΐ οὗ ἃ αἰ δέου] ϑυ ͵ οσί τἱδΐῃ ἃ ἴον τογᾶβ, ΒΟ 1 οἴἶδῃ 
δᾶ πιοζὸ ἴο ΒΑΥ δηὰ βῃῃο:)ᾶ ρουῆδρθ πᾶν βαϊᾷ ἰΐ, 1 'νὸ τ Πρὶν θΟΓΠΘ οα. δοοουῃΐῦ οὗἉ {δ δἷπι 
οὗ 1}͵8 οαἰ το. [Ιἢ ροΐηίθ οὗ ἀἰδθγομοῦ τοζαγαϊηρς ἀοοίγίπθ δηὰ οοη οϑβίοηβ, 1ὃ τγ88 ποῦ Βαγὰ [ῸΓ 

Π16 ἴο ΟΧΡΓΟΒΒ ΤΥΒ6]} τ ἢ τλοἀογαίίοη, δἰ ΠΟΌΡΜὮ, 881 Βορο, ν»ῖ ἢ βαιοϊθηΐ ἀροϊδίοη. ἈΓΟΥΘΟΥ͂ΘΙ, 
Ιδτνο ἀοεϊσπρᾶ ἴο σῖνο ποὺ ΟὨΪΥ ηιρΐία, Ὀαὲ «πηιϊένηι. ΑΒ ἴο (86 ορἱβί]ο ἰο ῬὨΣΘοη ἰῃ 608- 

οἰ ιϑίοη, ἰδ 8 4180 ἃ Κὶπᾶ οὗἉ ρβϑίοσαὶ ᾿ϑίΐοῦ, 6 ρσγϑδί, απῖαᾳιθ ϑχβηρ]6 οὗἉ [89 Δροβίϊθ᾽ β Ῥβββϑίογαὶ ᾿ΔΌΟΓ 

διηὰ οὔτ οὗ 8Β00]8. Ἐοραγαορα ἴγοιῃ ἀποίδον βία, ἰῦ σου] ρογῆδρβ Ὀ6 Ὀδθι ἐγϑαϊθα ἐοροῖδμον ὙΠ 

(86 ορί βεῖθ ὅο (86 Οο]οβϑίδῃηβ, Βαὺ Βοῦο ὑδθ ἱδαρορίο ροὶπέ οὗ υἱοῦν βδῃου]ὰ ποὺ Ὧθ ἀθοίδῖνο. [ἴῃ 

ἃ Ῥτγδοίδοδὶ Β:0]6- τυοῦῖς ὑ86 ορίβι]9 111 θῸ βουφοῦ ἰὰ 18. δοουϑίοσηθα Ρ]860:; δηᾷ 868 8ῃ ουϊάθποθ 

οὗἨ δροβίοὶδο ργδοίϊοο [Ὁ βίδηᾶϑ ᾿υβὶὶγ ἑμοῦθ. ὙΠὰβ 1 ταπαὶ ἀθοϊάθ, 88 Ῥϑὺ] ἀἰὰ Ὀδέοσο, ἴο σϑοοΐνὸ 

Οπροδίταμβ, 88 οἴμοῦ Ν ἶ86 ἃ ΠομλθἾ088 Ἰντϑηάοσοῦ. ΤῺῺῈ6 ὙΒῈ οὗ (86 ἙΑΙΟΟΣ ἰο δἀᾶὰ ἐδ ῥδρθδ 08 

Ῥμἱϊθηοη 88 ἃ ϑοτί οὗ δρροηάϊχ (ο πο τοβὺ, ᾽δ8 Ὀδθθὴ ἰμογείοσο γϑϑᾶ!]γ οοταρ οὰ τὴ}. Α 

γοααθρϑὺ ὅγοτ 80 ϑβύθοιαθᾶ ἃ ϑοῦγοο οδπηοῦ ΘΑ 9} ὈῸ ἀδηΐοὰ, ΜΥ ᾿ιοβοτοᾶ ἔγίοπᾶ Ὦσ. ΓΑ ΟΕ [189 

ποῦν, ἐμογοίογο, [ἢ Ῥϑυβοῃδὶ σοβροῃβὶ ὉΠ Υ, Θου ἃ ΔΗΥ (αἰπὶς (μδῦ μ6 1.88 Ῥοσθδρδ Ἰδἃ οἢ 1Ὲ0 

ἸΏ οὗ (89 Βί 016- τοΥκ (Π 8} ΤΥ ΒῃοΟυ 6 ΓΒ ΟΔ ἢ Ἧ06}} ὉΘΔΓ. 

Ι ουφὶι ποῖ ἰηδοθᾶ ἴο Βορο ἐπι ΤῊΥ ΘΟΙαπιΘΆ ΔΥΥ ΟΠ (680 ορί 5:16 5 γὉν}}} Ὀτίπρα Βα ἢ ππ]οοκοᾶ 

ἔου δηᾶ ΒΔΡΡΥ τοι 8 848 τὴν ἴλιϊτθ, ἃ ΒΟ οαἰΐοη οὗ π ΐοῖι '8 ἰὰ [π6 Ῥτθβϑθ. ΜΔΥῪ 1Ὁ ΟὨΪΥ Ρ6880 

(8ὸ Τοτᾶ ἰο σόα τῖϊα εἶθ Ὀἱοϑοίδσ ἰμο80 ᾿πτοαῖς οδογίδ ἴον [Π6 ερτοδᾶ οὗ μἷβ Κίησδοιβ; δηὰ 

(δῦ Ηθ τιδὺ φτϑδηῦ πὶ 88 Ὑ6]1 88 ΤΏ Ὀτοίῃγοι ἴῃ [8.6 ταἰ εἰ βίσυ, ὑο ϑθοοταθ ὑΠγοῦ ἢ (18 βἰθαν ὁ. 

ἐμο ραϑίογαὶ Ἰοίΐοσα, τ μδὺ Ῥδὺὰὶ] ργοροϑοᾶ ἰὸ Τί ΟὮΥ : σπόυδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι 
τῷ ϑεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, δρδοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληδείας. 

δ. 5. ΑΝ ΟΟΝΤΕΒΖΕΕ, 

ἘΟΤΤΈΒΌΑΜ, Δοσοηπιδον, 1860. 



ΑΤΉΘΕΒ ῬΒΕΡΑΟΒ ΤῸ ΤῊΝ ΒΕΟΌΝῺ ἘΡΙΤΊΟΝ. 

ΤπῈ ἱπεϊπιδίΐοι οὗὁἨ [86 τοδρϑοίοα ρα] ϑῆθγβ, ἐμαὲ ἃ ΠΟῪ οαϊμΐοη οὗἁὨ τὴῦ “ Ῥαϑίογαὶ Ερὶ611688 » 

029 ὈΘΘΟΏΘ ΠΘΟΟΘΒΘΑΙΥ͂ ; δπᾶ ἰὴ δἀἀοᾶ γοαπρβί, ἐμαὐ 1 ταϊσῦ 6 ρΓοραγοα ἔον 89 Ῥγ688 δῷ 800} 

88 ροϑβῖ δ]6, οδπλθ ὧθ τὴ9 δὺ 8 ἱποοπυθηΐοης ἐΐτηθ, τ ΒΘῺ 1 νγ88 08]104 ἴο δὴ ἱπηροτίδηῦ οἤδτρθ ἴῃ 

17 οἱ οἾ4] ροϑἱξίοι, τ ΐοἢ οἰδἰ θᾶ αἰπιοσῦ ΧΟἸ ΒΥ ΘΙΥ͂ ΤΩΥ {ἰὴ δηὰ βἰσθηρί. Ἱ μδᾶγθ, ΒΟΎΘΥΘΓ, 

ἄοπο τΒδὲ 1 οου]ᾶ : δῃᾶ ἃ οοραγίδοι οὗ Ὀοίῃ οαϊξίοηβ νν1}} το ϑμον, (μα 18 1αβῦ ΤΑΔΥ͂ 

ἠφιγ Βὸ ς811οἃ “ἃ ΠΟΥ οοττοοίθα δπὰ ἰτωρτουθᾶ ᾽) ὁπθ. Α11 δὖ 1οδϑί, ὑγβίοι βθϑιηθᾶ ἰ0 τὴθ 

ΤῊ δηᾶὰ ποοάα] ἰο δἀὰ δἷζογ {8:6 οοταρ]οίΐοῃ οὗ [89 ἔγβί, 1 βανὸ ἰδ τ Ἱποογροζαίθα ; β] δὲ 

ΕΤΟΤΒ ἧι ΤΌΓΤΩ ΟΥ τηδίξου. ανο Ὀθθη οογτγοοίοα ἴῃ γαγῖουβ ὈὉ]8Δ668:; δηᾶ δ᾽ μοῦρ [86 τηδίη ἰάθ8, 

ἴσῃ! ΤΕΙΟὮ 1 Ὀο]ογϑᾶ 1 ταπϑὲ δίαγί, Γϑυλ δῖ ἢ Ὁπομαηροᾶ, γοῦ Β6ΓῸ δῃᾶ [Π670 ἃ Ροβίϊοῃ 88 Ὅ66 

τοτο ΟἸΟΒΟΙΎ ἀοβηοᾶ, πιο! βθα ογ οοσαρ]οἰθᾶ,. Ἡδὰ τηογθ ἀθοϊβίοΒβ οὗ ΔηΥ͂ ἱτπρογίδῃοθ βυρᾳοδβίθα 

(λοτηθοῖγοδ ὑο τα 6, (ΒΥ ταϊρηῦ ἱπᾶοοᾶ Βαγο Ἰθὰ ἴὸ 8 Ἰἰδύζοῦ τουϊβίοη [10 ἈρρϑᾶγΒ ἴο τὴ9 8 ἐπδὺ 

ἐπὶγ (ο ΘΣΡΓΘ98 ΤΩΥ̓͂ (ΠΔΏΚΒ [ὉΓ 8 ἰγϑβϑῆγο, 88 Ὡποχροοίθα 88 1 18 ἱηγα] 819, τ δῖα 1 μάν Τουπᾶ ἴπ 

9 Οοἄοχ Β΄ ηδ᾽ εἰσι ἴὸν (ἢ 9 βου ]οσαθηΐ οὐ ἐδ ἑοχί οἵἉ [18 οὐ οι ἴῃ ἀου Ὀ{Ὁ] ραββαροϑ. Τὺ που]ὰ 

"οἱ ἢάτο Β6οὴ αἰ ΔἸ οΌ] Ὁ [ῸΓ τη6, ἰο Βᾶγο αίγϑη 8 του κοα ϑη]δγροσαθηὺ ὅο [86 Βοχιὶ]θο δηποΐδίϊοῃ8 

ἐγ ἴδ9 Βοῖρ οὗ [19 φαυ]οσ οὐ Ἰαῦον ᾿᾿ογδίασο οὗ [δ ρυϊρὶῦ: θα} 1 ἐβουραῦύ 1ὑ {Π9 τηδὶπ ΡΌΓΡΟΘΟ οὗ 

[18 ποτῖς, ἐμαὲ [86 π φμί πέπιΐδ βΒῃου]ὰ Ὅθ0 Κορύ ἰπ ταϊπᾶ. 1 τὶβ θα 88 11{{}]0 ἃ. 705. 88 8. ΟΊ" δ, 

ὑαξ ΒἰΡῚῪ 8 Ὀ56701] συϊὰθ Ὁ. Ῥϑσβοπδὶ βἰθαν ἴῃ Ὠομ]οίϊοβ. ΙΔ 0818 νἱονν, 1 πον αἶνο [89 

κοῖς 0. ἰηίο ἐμο Βδηᾷᾶβ οὗ οὔὗν ῥγοβοῃΐ δηᾶ ζαϊασο ῥγδοίϊοδὶ ἀϊνίηθβ, τ [89 Ῥγάγον, ἰδδὺ 

ἴδο βἰυαγ οὗ [86 Ῥαβίογαὶ ΕἸ ἰ 5.168 ΤΩΑΥ ἱπόσοαθο δηὰ ΒΔΙΙΟῪ ὑπο ῖν ΘΑΡΔΟΙΥ δηᾶ Ἰοῦο ἴοὸσ [86 

ΒΤ ο6 οὗ 19 Ὕογ ἃ, Ὑ ΔΣΟΒ ῬσΟΔΟΙ 69 ΣΟ οι ΡΠ, 
“. δ. ΑΝ ΟΟΒΤΕΒΖΕΕ, 

ὕτβεοπτ, πο, 1868. 





ΤῊ ῬΑΒΊΤΟΒΑΙ, ΤΕ ΓΤ͵ΤΈΣΒΚΒ. 

ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΊΙΟΝ. 
φρεγγεςσεαεωνυἠβξνκωκιαν κυ ναι 

1. ΟΥΑΒΑΟΤΈΕΒΙΒΤΙΟΒ ΟΕ ΤῊΞ ῬΑΒΤΟΒΑΙ͂, ΣΕΤΤΕΊΒ. 

Ἂ8 [8679 Δρροδῦ ἴῃ Ὠθδύϑη 80] ΣῪ δίϑυβ, δα δσαΐῃ Ἰαῦροῦ αγοῦρθ ὙμΟὮ ἴογιι ἰοφ ΟΣ ΟΠ 9 
διηΐης Θοη 5.6 ]]αἰΐομ, Βο νὸ ὅπηὰ {Π0 11 ῬΒΘμοσαθηδ ἴῃ [86 ἤθᾶνθὴ οἵ Ηοὶγ τι. Ηροτθ ὅτ 
ἸΔΗΥ͂ ἀἰδιϊ ποὺ τσὶ ηρβ, τ οι Δ ΒΑΓ ΪΥ 6 ΘΟΙΩΡΑΓΘα ὙΠ} Θϑοῦ οἴου, ὉΥ [86 δἰἂθ οὗὨ οἴ 6Υ9 
πποἢ ἢδγθ ΒθΟ ἢ 8. Θοτητηοη Το] δίϊΐοη δηᾶ Ομδγδοῖου 89 ΠΟΘ ΟΥ̓ 1688 ἀἰνί 465 [θη ἤγοια [86 ἴὉΓ- 

26, ΤῊυ8 οὗ [89 ἐδίγίοθη Ἐρίβι]68 τ ΠΟΒ6 δα ογΒἷ 18 π508}1]}7 δβοσί δοὰ ὑοὸ {ὴ9 ἀροϑβϑίϊο Ῥϑῃὶ], 
ἴδεῦο 80 βϑύϑγδὶ ὙΠΟ. ἱπαάοροηᾶοηῦ (6. 7. 1 (ΟΓ. οὐ ῬἈ]].), τ ἢ ΐ16, αραΐη, οὐ μθΥΘ ἸΏΟΓΘ ΟΥ̓ 1688 
ΘΙ ρ]οΐ6 ὁδοὶ οὐδοῦ (6. σ. οι. δηᾶ 64]. ; ἘΡἢ. δηᾶ 60].), δῃηᾶ 81}}} οὔβουβ ζΌστα ἃ 51}8}} ογ.]6 οὗἁ 
ΔρΟβί ΠΟ ὙΤῚ ΡΒ, 88 18 [89 ο81890 τ ῖῸ ἐἶἰ6 ἴγοΘ Ῥαβίογαὶ Ἐρ᾽βι1]98. Ἐνϑὴ ἥγομι [9 τηοϑὲ ΒΌΡου- 
βείαὶ νίονν οὐὗἁἨ ἔμοθο ἘΡ 8.168 ἰδ '8 ο]οδγ, ἐμαῦ ἴῃ ΣΏΘΗΥ το δίΐοηβ (ΠΘΥ 5 ἀἰβογοης δδίυγοΒ ἔΓΟΤΩ 
[86 τοτιδίηΐηρς Ἰοὐθτϑ οὐἨ 10:6 8Β8η10 ΔΡοβί]ο:; δηὰ ΠΟΘ ἰΐ 18. Μ6]1 ψγου ἢ ΟἿΓ βίαν ἴο υπάἀοιβίδπᾶ 
ἰμοῖν ρϑου ἀν (ἴ68 70}}γ δὶ [8:6 οὐδοῦ. 
16 411 [890 οὐδὸν Ἰοίύθυβ, οχοορύ [86 ρῥγίναϊοθ οὔθ ἴο ῬἘ]θσλον, τὸ τἀ ἀγοβϑοᾶ ἴο 016 δοτὰ- 

πιπηΐ 08, (8686 (ὮΧΟΘ ἃτὸ βοηὺ ἰο ἱπάϊν! ἀπι]8, οο- σόγκοτα νυ (ἢ Β.. Ῥ8Ὰ] ἴῃ 16 αοβροὶ. ΔΒ ἃ 

πθο16 [ΠΥ ἰγοαΐ ΟΠ ΘΒῪ οὗἁἨὨ [Π6 βδτὴθ οὐ͵ϑοίβ, [88 Ῥγοδοβίης οὗὨ {89 οτγὰ δᾶ [6 οὐβδηϊΖζαίίοθη 
οἱ [ἢ Βοᾶγ; δια [08 [ΔΓ Δ1Ὸ τσ ΓΠΥ ο4116 ἃ ὉΥ ὑμοῖν 808] Π8Π16 οὗἨ Ῥαβίογαὶϊὶ Ερ βί]ῖ.οϑβ. ΤΉΏΘΥ 
οοπίδίη ΓΌ]68 [0 Π6 Ραϑίοταὶ οδῖοϑ οὗ ΤΊ ΠΟΥ δηᾶ ΤίζυΒ; ΓῸ]05 βονίης ἴστοια (6 Ὠραγί οὗ 8 
[το δῃορῃογᾶ, δηᾷ {μπ8 ϑη ΓΟ διιοα ἰο ἴόττη {1680 αἰδοῖ ]68 αἴϊον (89 ἸΙΚοηθδθ οὗὁ [89 ΟἸ ]οΥ 
διορῃογὰ οὗὨ {89 Βοοῖ (1 Ῥοίῦ. ν. 4). Ὑέου Ὀθδγ, ὑμογοῖοσθ, 1688 δὴ ΟΠ οἷα] [88 ἃ οοηβάθη[.4] 
οὐδγδοίοῦ, δηὰ ὮδΥΘ ΤῊΔΗΥ͂ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ, ΙΩΔΗΥ͂ ἐ0Γ}}9 ΟΥ̓ Ἰδηστασο, ΜΠἰσἢ τὸ ποὺ ουπᾶ, ΟΥ δὖ 

ἰδμβὲ ἴῃ 08:6 ΒΆ:η0 Τηδηποῦ, ἰὨσουρῆῃουῦί (86 οὐδοῦ τυϊεῖησβ οὗἨ [8 Δροϑίϊθ. Ὑ 119 τμοῖν 81}]9 
ἷ [688 Τγοβῇ δηὰ 116-119 88ῃ μδὺ οὗ [86 ΘΑυ 6 Ἰοέοσβ, ΠΟΥ πᾶ ἃ ἄθοροῦ ἴοῃθ οὗἉ {δι ΠΟΥ] 

ἐομἀθἷρ δα ὑρηᾶάθγηθθβ, δηᾶ ὈΘΕΓΑΥ͂ {86 τηοϑὲ ΠθαΥ 610 δηχ θυ ποῦ ΟὨΪΥ ἴῸΓ [ἢ} ΘΟΣΩΓ ΠΗ 0168, 
δἱ πῇοθο 1:08 ΤΊ ΠΙΟΙΠΥ αηπὰ Τιυ8 ὝΟΓΘ γῥΪδοοᾶ, Ὀα 61]50 [ὉΓ {ποῖ ΟὟ βρί τὶ 8] δηα ὑθιηροσαὶ 
ποὶθστο. ΑἸΠΟΌΡΙ, δραΐη, ποιμΐης 18 ττδηλίπρ ἰπ ἔθ θη ἴῃ τοραγὰ ἴο [89 οἱ ρ ὐοϑὺ τϑ]δίϊοηβ 
οἵ (Ἀγιϑύλπ ἀοοίσϊ πο, γοῦ ἢ θ80 ἴγοθ ἘΡ ϑ:108 Ῥ6δγ ἃ Ῥγδοίΐοδὶ γδῦῃου ἴδῃ ἃ ἀοούγ 8] 60]07- 
ἷμρ᾽ δῃ τὸ ἀϊγοοίοδ, μΠ0 1988 δὴ ἰδ9 οἴμοῦ Ἰϑίίοσβ οὗἨ [Π9 Αροβίϊο, ἑοτγαγὰᾷ [86 ἀθιηδηᾶθ οὗ 
ἰδο ἔπ, ΜΙΔΠΥ τηοτηθηΐουβ Ὠἰπίβ, τγηΐηρθ, ργϑοορίθ δηᾶὰ [Ογοροάϊηρβ ἃγὸ δά γοβθοᾶ ἰο θοίἢ 

ἰδοαθ γοῦης ΟΥ̓ΘΓΒΘΟΙΓΒ οὗὨ ἔπ ΘομηθἾΥ, δηᾶ ἐΒβγου ἢ {Πθ8ὶ ὑο (9 “019 Βοάγ, δου ρἢ ὑ8:689 
ἰεϊετβ τ γ6 ἠοῦ ἀοϑὶστιοῖ, ᾿1κο τηοϑὺ οὗ  {π6 οἴδμονβ (00]. ἵν. 16), ἴον ρυῦ]} 16 γοδϊῃρ. ΤΉΘΥ {ὈγπΙ5} 
Ὁ5 ἴῃ ἱποῖτ σοιηρ[οἷθ ἴοτπι 8 ἀθοΡ ἰηϑί κοῦ ἱηΐο [86 ποϑγί οὗἉἨ {ὁ Αροβίΐθ, συ βοπὶ γ7ὸ τηθοῦ ἢθΓΘ ἴῃ 
(δ εἰοεΐηρ Ροτίοα οὗὨ ἷϑ 116 Ὀυνγγοὰ ἀοτγη τηοτγο [ΠΔὴ ΟΥ̓ΘΡ ΒοΙΌΓΘ ὃν ΤΩΔΏΥ͂ ρογβϑουίοῃϑ δῃα (οΪ]8: 
γοῖ δ]]οὰ οὐ ἐδ9 οὔθ μαπὰ στ σἱονίπας Ζο δὶ δραϊηβί (86 068 οὗἩ [89 Ὀἱνίηο Κίπράοπι, ὁπ. [86 
οἴδοῦ τ τ ἰητηοαὶ δι ΒουΪγ Ἰονο ἰοναγὰ Ὀοΐἢ ἢἷ8 βρί τὶ [8] ΒΟ}8Β ἱπ {86 ζαϊ ἢ. ΤΉΘΥ ΟἸΘΑΣΙΥ 
ἐχ ἰδ! δἱ [80 βαπιο {ἰπιο, [9 1ϑο᾽ πη ἢ τί ο Ἀ6 Ἰοοκοὰ ον αγὰ ἴο [80 ἱπιροηᾶϊηρ αἀἰβημθτα- 
δοττηοηΐ οὗὨ ἴπ6 ΟἸΏΓΟΝ, 88 γ6}1 28 ἴο ἷβ ΟὟ ΠΘᾺΓ πᾶ, Μοσθ ἴπδη (89 οἶος Ερίβεῖθθ, [86 
ταιαϊηὰ τὉ5 οὗ ἴ.6 ΑΡροβίϊο᾿ β ποσὰ, ὑμαῦ 9 Ἠδ5 “ 19 ὑγϑδϑῦσο οὗ [89 αοδροὶ ἴῃ ϑασίμ θη γ6886]68:; ἢ 
νη ἴδον ρ'νονγ, 8180, ἐπ 9 ἰγυ  οΥἁὨ ψ]ι8ὲ 20] ον 58, “ταῦ [ἢ 9 ΘΧΟΘΙΙΘΠΟΥ͂ ΟΥὗὨ [89 ῬΟΎΤΟΙ ΙΩΔῪ 9 οὗ 



Ρ) ΤῊΕΞ ῬΑΞΤΟΒΑΙ͂, ΚΕΤΤΕΒΞ. 

αοᾶ ἀπᾶ ποΐ οἵ π59᾽ (2 Οογ. ἱν. 7. Αἰποηρ [86 (γα, ὑπο γ0 δῇο, δρδίη, ἔπτο ΒΟ ΠΑΥΘ ἃ 

δίγοης ΚΟ 688 ἴο ΘΔ0}} οὐδοῦ; [80 γεὺ ἴο ΤΟΙ ὮΥ δηᾶ ἰμδὺ ίο Τί(υ8, ΑἰΠουρὰ [86 τοϊδίίοη οἱ 
[89 Αροϑέ]9 γγαβ τωυοῦ οἷοβοῦ ἰο {πὸ ἴοστωοσ ἰμδὰ (ο [89 Ἰαίίογ. ΤῸ βοοοπᾶ ἴο ΤΊ ΔΟΙΗΥ͂ 80 
ἀἰδοσβ ἔγοτα Ὀοίδ, τμαὲ ἰδ ΤΥ Ὅθ 08110ἅ, 80 ἰο δρϑδϑῖ, [1:6 ἀροβίο! - ὑγορμοίϊο ἰθβίδιιθηϊ οὗ [89 
στοαῦ ΑΡροβίϊο οὗ 86 ἀἰϑῃ ὶ]εβ ; ἷ8 ἸϑρΔΟΥ͂ ἴο ᾿Ϊ8 ἔγίοπὰ δηᾶ ἴῃ εἰπιὶ δἱ {1:6 βᾶσηθ {ἶΐτηθ ἴο 18:6 τ 8019 

Ομαγο. Αἴἶον 018 νἱον οὗ 86 οδαγδοίογ  β(ῖοβ, γὸ Ὡθϑᾶὰ πὸ ἸΟΏΖΟΣ Ροβίροῃθ ἔπ ἱῃ φαΐ, 

ὙΒούδΒοΣ {Π|0 σϑμυ θη 688 οὗἉἨ [8686 Ῥαδίογαὶ Ερὶβι198, δῃηὰ, ἱπάϑεᾶ, ὑμπδὺ οὗ [Π6 ψΠΟΪ9 (ΠΓΘΘ, οϑη Ὁ6 
ἀοίοπαθα οἡ Βα ἰβίβοίογυ στοῦηᾶβ. 

43, ΟΕΝΟΌΙΝΕΝΕΒΞ. 

ΤῺΘ οχίθσῃδὶ ὑσοοῖβ ἴον [ἢ βοπυϊ ΘΠ 688 οὗ (6 Ῥαϑίοσαὶ Ἐρ͵531168, δρατγί ἔγοτῃι [6 ἰγδαϊ οι οἵ 

{86 ἀποϊοῃξ ΟΠ ΌΓΟΝ, δγῸ 859 πυιηθγοῦθ δὰ Ὀπἀουθίοα 48 10. (0 οὐ 6 Ὁ ττὶηρ8 οὗ δῦ. Ραὰ]. 6 

“111 ἤδη [Βοβὸ τ ἰοἢ ρΡρϑδγ ἰο 8 (ὴ0 τ οὶχμἰϊοδί, τὶ ποὺῦ ἀοηγίης [6 ἱτηροτίδηοο οὗ οἰθγα, 
Βεγο οιηἰϊ θα, Ὑγο δηὰ οἰϊαϊ, 05 ἔγοσῃ, οὐ οἷθᾶγ δ] ϑίοῃ ἕο ρϑββαβοθ ἴῃ (80 ΕἸἰγβὶ Ἐριβῦιο ἴῸ 
ΤΙαοΙὮγ, ἴῃ ΟἸΕμ 8 Βομ. ᾿ρίβ. Ῥγίηι. αὦ Οονὶπίλ. οαΡ. 39. Οοιηρ. 1 Τίπι. ἰϊ, 8. 1υϊᾶᾷ, οαρ. δ4. 

᾿ ΟὍΏΡ. 1 Τῆι, 1. 18. Ιῃ Ῥουσολερ, Αἃ Ῥλὶϊ». 6.13. Οομρ. 1 Τίνα. ᾿ϊ. 19. Ιυϊᾶ, ο, 4. Οοιῃρ. 
1 Τίηι. νἱ. 7, 10, [Ιὰ {89 Ἰοίζον ἰο Ὀἱορποίαϑ (ὑτετ. Ορεγα, Ρ. ὅ01). Οὐ. 1 Τῆι. 11]. 16, [ὰ 
Ιβενσῦθ, 40. Ἡνει. '. ο.1. ΟΡ. 1 Τίηι. ἴ. 4. ἴπ ΤΗΚΟΡπυτσΒ, 4 Αὐϊοΐ. α. 8. ΟοΏΡ. 
1 Τί. 11. 1,3. ἴῃ ΟἾΣΜΕΝΚΒ ΑἸΕΣ. ϑύγονῃ. Ἰ10. 3. Οομρ. 1 Τίμι. νἱ. 30, 21. ἸιΌ. 2. Οοαρ. 
1 Τίπι. ν. 14, 1ὅ. «Αἀπιοκόξ. αὦ Θοηΐ. ν. δδ. Οομρ. 1 Τίη). ἵν. Ἶ, 8.1 ἴῃ ΤΕΒΤΌΤΙΛΑΝ, ἀθ 
»γαφογίρί. Ἀαγεί., ο. 3. Οομ. 1 Τίμα, νἱ. 30: .226 ωαϊοϊί. ο. 18. Οομρ. 1 Τίπι. ἱ. 20. 

Τηο βοοομὰ Ἐ᾽5:19 ἰο Τί ΠΟΥ ἰθ ᾳφυοϊθὰ ὮὉΓΥ ΒΔΕΝΑΒΔΒ, Ἐριδί. ο. ἿὮ. Οορ. 2 ΤΊπι. ἰν. 1. 
ΒΥ Ιοπατισα, 4α ΣρῪοε. ὁ. 3: διὰ 4 βηψτη. ο. 9, 10. Οομαρᾶγο 3 Τί. ἱ. 16,18, ΒΥ Ροχσ- 
ολἘρ, Μὰ Ῥαξέρρ. ο. ὅ. Οοιαρατο 3 Τίμῃ, ἰΐ. 11, 13, ΒΥ Ιβενῦθ, (ἀν. Ἡτεε. ν. ς. 30, 
ΟοιῃΡ. 3 Τίπ,. ἰϊϊ, 7. ΒΥ Οἰκμενε ΑἸκχ. ϑέγοηι. Ἰἰδ. ἱ. ἢ. 270. Οοιρ. 2 Τίπι. ἰἰ. 1, 3, 156. 4ἅ- 
φρον τί, αὐ Οσηΐ. Ὁ. δ6. ΟὐομΡ. 8 ΤΊμ. ἐϊϊ. 16.. Ὑκετυτ ΑΝ, ϑοοτρίαοσ. ὁ. 18. Οου. 23 Τίῃι. ἵν. 
δ, 8. ΒΥ Εσβεβισβ, 77. .Ε. ἰϊ. 22. ΟοτΡ. 2 Τίπι. ἱν. 17, 

Τὴὸ Ερίδ|19 ἰο Τιϊιδ, ἤη41}1γ, ὉΥ ΟΥΕΜΕΝ8 ομ, ρέδέ, ρνὶπι. αα Οογίπίδ, ὁ. 3. ΟομΡ. Τίς 
ἐϊ. 1. ΒΥ Ιανάατισα, 44 7γαϊϊ. ὁ.38. Οοιιρ. Τιϊα5 . 8. ΒγῪ Ιβενξυβ, 440. Ἡαγεε. ἰἰϊ. ο. 8, ὃ 4. 
Οοτηρ. Τίϊπ8 ἐἰϊ. 10, 11. Ιθἱά. 1. 16, 8ι Οομρ. Τίξυς Σἰΐ. 10. ΒΥ ὙΒΕΟΡΒΥχτῦδ, 44 «Αυἰἱὐοῖ. ἰ. ἃ, 
Ῥ. 86. Οορ. Τίζαθ ἐἰϊ. δ, 6. ΒΥ ΟἾΈΜΕΝ6 ΑἸΕΧ. δύγοηι. Ἰῖν. ἱ, ν. 399. Οορ. Τίιδυ ὁ. 13. 
ἄηι. αα Θεπξ. ἡ. θΘ. ΟὐΏΡ. Τὶ ϊτ8 ἰϊ. 11-.-18, ΒΥ ΤΚΕΤΥΊΖΖΑΝ, 226 ργαϑοντίρί. Ἠωγεῖ, ο. θ. Οὐ. 
Τίταϑ (ἢ, 10, 11. 

ΙΗ πον νὸ αὐὰ͵, ὑπαὶ Εσθεβισθ πὶΐδουϊ ΔΩ αυοοίίου τοοοιϑ [ἢ6 ἕΒγοο Ῥαδίογαὶ Ἐρίϑιεβ ἴο- 
δοίμονῦ διηοὴσ ἰδ λοηπιοϊοσομδηα; (μα {86 ΔΡΡΟΔΣ ἰῃ [1.6 ῬοδΟὨἑίΟ 88 γ79]} 858 ἴῃ 110 Θαποῦ οὗ 
Μυγαίοτὶ ; δηὰ ἰδὲ τηοὲν τοῤοοίΐοιῃ ὈΥ [86 θαυ] ον αὨοϑίίο μογοίϊοϑ οδὰ ὍΘ οχρ]δίηοὰ ἴσοπι (πον 

ῬΑΓΩ͂Υ ροϊοηβῖο ομδγδοῖθν, γγὁ6 τη δῦ Ζ0}}} ρστδηΐ (μα΄ [Π6 Θχύθγηὶ ουἱἀθςοδ δγὸ θη ΓΟ Υ βυβδολοηί, 
δηὰ ὑδιδαὺ ΘΈΒΟΜΕ γ68 τίσ ῦ, τ μϑ ἴῃ ἷθ γγοίδοο ἴο 89 Ερίδβί, ἰο ΤΙϊ., Βοὸ ἀδθοϊαγεβ ἱῃ τοχαγὰ ἰο 
[86 μογοίοβ πῆο τοῤοοϊοἃα (δοδ8ο Ἐρ δ|166 δίβοβρ οἴδιοῖδ: “ΣῪ δὲ συξάφηι τοδάσγοπὲ οαυϑαι, ΟΝ ὁα8 
«Ἀροεοῖξ ποΉ, ρυζαγοηΐ, ἰσίαγφηνια αἴσυλα γορροπάονο οἱ 7ογεϊαἩ, δαί. δογ6 ἔοοίογἑ, Νιωϊα Ὁ6ΓΦ 
οὐ Λωγοίΐοα αυοζογξαΐο ργοριιοίοπΐ οἱ ἀἰοανῖ; "ὁἶα αρώϊοϊα Ῥαιϊὲ δεῖ, ἦο ἨΟΉ, εθς,) ἐα. αωμοῖο- 
»έίαΐό φῳ δὲ δὲ Ῥγὸ οογτίαίν ἐπέεϊἐραπί, γωά ὡροὶ αοὴ ὁρωδορουπΐ ζαΐδα δέηνμΐανθ.)) ϑίμοο ἢ} 
ἕἰϊηο οὗ ΤΆΤΙΑΝ, (89 σομαί θη 088 οὗἨ ἔ8ο5ὸ ττὲϊϊηρσο Ἦδο τοτοοϊοᾶ πηὰϊεροίοα ἴο ἴδ6 δορί σ 
οὗ τδο Ῥγοεσωῦ οδῃ ταῦ. ἴὲ 'ἰβ μόν, πονονον, οἰ ΟἿ ΟἹ ἑπίοσπαϊ σγουμπᾶδ (μδὺ Οἰγ θοίϊοηΒ 8:9 
Ὀγουρδὺ ἐουγασγὰ ἀροϊηοὺ ἴδιοδο ἘΣ ̓σ0168, ὀσροοίδην ἀρδίηκί 16 Κτεί ἰο Τί οίδν. {. Ε. Ο. βοιατοτ, 
δηῃἃ ραυ ἐου ἸΔΥν ΘΟΘΗΕΣΙΞΈΝΔΟΣΙΕ, ἰὼ 1807 οροημθὰ [6 ϑοσίϑβ, δινὰ ᾿ΟΤῸ δ δινογοᾶ ὉΥ Ῥιλχοκ, 
Ὑ ΚΟΘΟΝΕΊΟΚΕ δυὰ Βεοκπλυθ. ϑ'θθι δἷνος, ΕἸσπποῶν ἀϊτγοοίοὰ ἷθ ΕΘΡΟΏΒ ἀραϊηϑὶ [86 (ἰἶτϑὸ 
Ἐρίϑεϊοβ, δϑὰ νὰβ βαορίαἰποὰ Ὺ Ὧπ ἤξττε, Κσεμοτς δᾶ βοξαυξε, τ λὲοὺ ονοη ΝΕ Απρεβ δὰ 
ὕδτεες Ὀχρυοεϑοᾶ ἐμοιμβοῖνοι 8 ἀουθίζι] ὕοδο δὸ (9 1δο φοπηϊηθηοθα οὗἨ ἔδπ0 ΕἾγϑὲ Ἐρίδεϊο. 

ΟΕΚΌΝΕΣ ἰδ Βίο ἰηἰτοδυσίϊοι ἴο [80 Νονν Τοσίαπθπηῖ, Ὁ. 478, σανὸ ἴο ἴῃ οοπίοχἑ ἃ ῥϑουϊΐδσ [υἩ, 
αἷδοθ Ἦδ δδοεϊ υοᾶ (89 ἴΒτοϑ Ἰωρίδε]θα, οὐ δτεί οἱἷν ἰὰ φασὶ θυ Ἰοΐον δ8ἃ Ὑ80]6, ἴο 4 βοιουδ 
ϑοῦοθ. ΝοΧ, οα ἴπ0 οἴδιος εἰὰο, Ησὼ, Βενυποιῦσ, Ἐσποθκε, αὐκωοκε, Βδει, ΟὐεῖΟΑ, 
Κωπκο, Ηευυξκεειον, Μίλοκ δὰ οἴδιοσθ δρρεδζοὰ δὲ ἀοίδηοτε. Βυΐ ἰδ9 Ῥαδοίογαὶ 1, 0618 9 



ξ 3. ΘΕΝΟΙΝΈΝΕΒΕ. ο ὃ 

ρὶνοῦ Ἐμεὶσ πτογϑὶ αἰΐδοῖ ἔγοτῃ ἴμ0 βἰᾷο οὗὨ {Π6 ποῦχοσς ΤΌΒΙΝΟΣΝ 86}. 001, Εἰ, Ο. ΒΑσκ ἰὰ 188 
Θιδδ}] 941 {μπὲ π [ἢ ἃ ΒίΓΟΒ Ως Βαπᾶ, θα  δοοῦ ἔουπᾶ ἰῃ ΒΑυμΜΌΕΤΕΝ δηα ΒΟΤΤΟΕΕ τ79}]-δττηϑᾶ 
ορροπθηΐθ, τ 116 ΜΑΤΤΗΙΕΒ, Ἦ ΠΕΒΊΧΟΕΕΒ, ὈΙΕΤΙΞΙΝ, ΤῊΙΕΏΘΟΝ δηὰ ΗΤΗΕῈΒ ττοίθ ἴῃ ἴδγον οἵ 
(μοῦ φοθπΐμθηθεβ. ΖΦ. Ῥὶ Τάτ, ἰῃ ἷ8 δέον 97 6 Αἀροοδίοἶΐο 446, ἱ. ν. 84, ἀπ ΚΌΒΑΣΚΕ 
Ἡδ φ' ἐδλο 4»οεὲ. Ολιφοῖλ, ὃ 81, 4130 ἀοίοηδεᾶ ὑπθπ). Αροηρ [86 πηοϑῦὺ τϑοθαὺ οὐ (ἴο8, ἢὸ ἴῃ 
οοϊϊθ οὗ δβυοὶι εἴτοης δροϊοχοίϊα σσοῦκϑ ἢδνο ρίνθῃ ἃ ̓ υἀστηοηῦ ΡΑΓΟΓΪΥ ὈΠΕΔΥΟΓΔΌΪΟ, ΡΔΓΙ]Υ Ὀποθτ- 
'δἰη, ἄγ Βυροῖνν, ναὸ δηὰ Βεῦβθβ. Τδο Ἰδίοβί οομιυϊ ας 0 ἴο [ἢ6 ἈΙΒΌΟΥΥ δηᾷ ᾿ἰθγαιγο 
«αἵ (68 χποβίϊοη ΤΠΔῪ ὑθ ἰουμα διηοπς οΟὗἶδογβ ἷὰ ἩΤΗΞΕ ἴῃ ἷ8 ΟΟπιτηθηίαγυ, βοοοπᾶ οαϊξίοι, 
Ρ.40 οὐ ϑθ0ᾳ. ΤῺ ΟΧΈΘΓΏΔΙ ΟΥΙἄθῃοο8 ἴῸΣ [89 δυξῃοηνοῖίΥ οὗὨἨ 6 Ῥδδίοραὶ Ἐρί 9.108 ἃγθ ΟΣ 
ἰδοτοῦ } αίνϑῃ Ὁ. Ο. Ἢ. Οττο ἰὰ αἷϑ ᾿δΐϑθυ τ οὐκ, ὑ. 875 ὁ( 8604. : ΏΘΙΟ 10 18 ΒΒοσα οοηου- 
εἶνε ὑμδὺ ἔδο οχίογμ δὶ ουϊάθῃοθβ ποῦ ΟὨΪΥ ῥσοῦθ ποίμίησ δαΐπβὲ [09 “ΘΠ ΌΪ ΘΠ 058 οὗ [Π6 Ῥαϑίογαδὶ 
ἘΕρίδιοθ, Ὀὰὲ ταῖν σΟΠΗ͂στα {Ποῖ ἴῃ ἃ δ σὶρ ΤΩΔΉΠΟΣ, 50 181 88 18 ροβϑὶ Ὁ]0 ἤγοιλ [6 ΟἸΑΥΔΟῦΟΓ 
οὗ ςΣ ΣΙ Ἰἰξογδέσχο ἴῃ (0 ἔγαὺ ΘΘΙΛΕΌΣΥ δϊον (ἢ 9 δροβίο]ἶο {ἰπλθ. 

᾿ς τὴῦ!} ΒαΡαὶγ ποθ ΔΕΥ ΔΡΟΙΟΘΥ, ἰἢ γὸ Β0ΓῸ ΒρΘδῖς δὲ (09 βΆσῃθ {ΐτὰθ οὗἨ [6 ζϑη θη 88 οὗ [Π 6 
ἴδτορ Ῥβοΐογαδὶ Ἐρἰϑι1908β.ἁ Αοοογάϊος ἰο Βαυε ΒΒ ΟὟ ἢ δαἀπιἰββίοι (Ῥαιζω, Ρ. 499), {Πογὸ 18. δι ἢ 
ἃ βοπιοσοηρὶνν ἰὰ [ἢ 6 ἴμγοο ἘΡ β6168, (μ8ὸ πολιοῦ οδπ Ὁ0 βοραγδίθα ἔγοιη (89 οἷον ἔνο, δῃὰ 
᾿θδοθ ὙῸ ΤΥ ᾿π801γ ᾿π ον [86 ἰἀοπίΥ οὗ οὐ! μογβΐρ. 

Α5 ἴο 41} ἐῃ9 ἱβέοζῃρλὶ οὐ᾽θοίίοη8, οὗἨ πο τ ταυδὲ ΒΡΟΔΚ, ὑΠΠ0Υ ΔΣΘ ῬΑΙΟΥ οὗ ἃ ΡΒ]Ο] οσίοδ), 
ῬΑΣΕΥ οὗ ἃ οὨγοῃοϊορίοδὶ, ΡΦΙΟΥ οὗ 8 Ὠἰδύοσίοδὶ παίσο. Α ὑγίοῦ ᾿νοσὰ οὔ δοὶ οὗ {689 [Ώ 7090 
οἰϊοῦ νοϊπέβ οὗ ογι(ἰοἰϑιμ. 

ΤῈΘ Βγϑῦ οδ᾽θοίίοι ΘΟΒΟΘΡΏΒ 89 ρΘοΒ ἑνὶ ΐο8 ἴῃ [86 Ἰδηρυδρο οὗἁ ἰΐθ59 Ἐρίθι198, το ἢ 8.9 
800}. ὈΥ ΘΟΙαρΑυβοι 1} ΟΥΟΣ Ὁπαπ ΘΒ ἱΟΩΔΌΪΥ σομαίηϑ Ἰοϊΐοσβ οὗ Κι. Ῥαὺ]. ΤΆΘΣΘ 810 χοοκοηοᾶ 
ὰ ἴ[8ὸ ἔσει Ερ δὲ] ἰο Τυμοίυ οἰ κἢγτοη9 ἅπαξ λεγόμενα, ἴῃ ἰΠ0 Βοοοῃᾷ Βἰχύγ-ἴὮγο9; ἴῃ (0 
Ἐρίϑεῖο ἰο Τιΐη8 ἔοσ γ-ΓΟ Ὁ, οὗ τ ἰοἢ ΒΟΙ1Θ δ.Ὸ ΤΌ πηα ΟὨ]Υ ἴῃ ἴΠ6 Ἰδαῖον ΟἸΌΓΟΝ τυϊζοσθ. Ὑοί 10 

ἱδίο Ὅο ποἰϑᾷ ἴῃ τοχζαγὰ ἰο (8680 (1) ὑμαὸ οὐύϑθῃ ἴῃ οἵμον ορίβι]οβ οὗἨ Ῥδῃὶ [ἢ ΓΘ ΟΟΟῸΡ ῬὮΓΔΒΘΒ, 
ἙΒΙΟΝ αἴὸ ποῦ Ἰοαπὰ ἴῃ Ηἷπιὶ ΘΙΒΟΎ ΠΟΘ; 6. σ. ἴῃ Ἐρΐ8110 ὑο ῬἈΪΠρρίδη8 Δ γ.ουν, δηᾶ ἴῃ ἘρΪ8- 
1165 ἴο ΕΡΒοβΔη8 δηὰ Οὐ]οββϑίδηβ ἰοβοί Γ, ΤΏΟΥΘ ὑἤδη ΟὯ6 δυπᾶγοα δηᾶ ἔογίΥ. (2) ΤΗδῦ [}9 
ΡΘΟΌ ΔΙ οἰαγδοῦοσ οὗ ἴπ9 οδ᾽θοίβ, ἤθσΘ Ὡδιηθα, ΤΠ Κ6Β (80 189 οὗ ΠΟῪ ὙΟΡΩΟΒ δηᾶ [ὈΓΙἢ5 οὗ 
ΒΡΟΘΟὮ ῬΔΙΕΥ ὩΘΟΘΕΒΘΙΎ, ὉΠ ΡΑΓΟΥ ὙΘΡΥ ΟΧΡ αἰ 8016. (8) Τηδὺ [Π6890 ἘΡΊΒ:198, 88. ψ111 Ὅο Ἰαῦον 
βονση, Ὀοϊοῦς ἴο ἐμὸ ἰαϑὺ μοσίοα ἱπ [ὴ9 118 οὗ [89 Αροβίϊθ, θα δἷθ 8.}]9 δὰ γοδοϊμῃ)ϑὰ ἐδ. 
[]]οδὲ σδρϑοῖγ. (4) Τῇ δὺ ἴῃ ἃ ραβίογαὶι Ἰοῦς ἰοὸ ἷ8 βρϑοὶβὶ ἔγσίθπαβ δῃἃ βοῇ ]δῦθ, αὐΐΐθ δηούβο τ. 
εἰγῖο τοὨ] ἃ δ δάπβϑ᾽ 016, [μδη ἴῃ 8Ὰ οβϊὶοίΐαὶ, αροβίο]ἱο τυ πρ ἴο 9 τ Βοῖο ΟΒασο. (δ) Τδδὶ 
ΦΥΟΣΎ ΔΏΪΒΟΣ ἢ 48 ἴδ ΠΙΌΘΣΟΥ ο ΒΑΥ {10 88:10 [ὨΪΏσΒ ἴῃ 8 ὙΟΣΥ αὐ Γοηὔ ΤΟΔΏΠΟΡ  δπᾶ ἰμδῦ δ νυ }} 
ΔΚ 6 τιϑ6 οὗ {15 Ττοθᾶάοη) 80 Τ0}} [ἢ ΙΏΟΓΘ, 85 δ᾽8 Β[γ]6 ὈΘΟΟΠΔΕΒ β ]θοἰΐνο δηα ᾿ΐ8 ρΘΥΒΟΏ ἰἐΥ 
ΌΟΣΘ ΓὉ}}7 ἀονοϊοροᾶ, (6) ΤΒδαὺ ἰδ9 ΗΟ]Υ ϑρίγι᾽ τγουσπῦ ἴῃ Ῥοχαγὰ ὑο ἴη6 βρϑϑοὶ οὗ [6 βρο8- 
ο5, ἴῃ, [10 ἐγαθβῦ θ6Π860 ὙΠ 8 ῬΓΟβΙΟβΒΙγΘ ΡΟΎΘΡ Οὗ ογοδίϊου δηα 116. (7) Τῆδὺ 186 Αροϑβί]θ 
οἴῃ κουογίβ ἴο (09 οἱονίος δηἃ βθδγρ ἰδηρῦδρο οὗὁἩ Ηἷδβ ορροποϑηΐβ, τ᾿ 6} ἢ δοιηθαίϑ ἰπ ἔπ.686 
Ἐρίβεϊοα, 80 ἐδιαῦ ΤΩΔΟΥ͂ ΘΧΡΓΘΒΘΙΟΏ8, ΠΟΥ͂ ΒΘοΙ ΠῚ Τογοίχη, ἃτθ ὈοΥΓοΟ ὦ, ῬΟΥΒΔΡΒ, ἔοτλ [6 
ἐρεϊαείηηα υοτῦα οὗ [086 ογτογὶδίβΌ (8) Ταῦ ποῖ ἃ ἔϑθιν νοσβ δῃηὰ οοποορίϊοῃβ, μοὶ ἴο ὃθ υῃ- 
Ῥϑῃϊΐηο, δύο Τουπὰ ἴῃ ΟΥΠΟΣ ὉΠΑΠΘΒΕΟΏΔΌΪΥ αοπαΐηο. ἘΡίβι168 οὗ Ῥ8}]} ; δηᾷᾶ {πδὺ ἃ ἔουροῦ, εἷς 
η [80 παπιθ οὗ δ δροϑίϊο, του] οου δι ματοὸ ἰαϊκοη ἀου᾽θ. οατΘ ἴο Χο 49 8Π 0. 14}168 οὗ 810} 
8 δοτί ἤοση δἰ8 βοίίουβ ΤΟΣ Κ, 

Ἐδο ϑοοοβᾷ οὐ͵θοίϊξοι τοραγὰθ (πο ἔβοὺ, ὑμαῇ ἴῃ [8.986 ΕΡ᾿δ.168, ΤΩΏΔΗΥ Ῥοΐη β 8.6 Τοϊογγοα [0 δὰ 
ἀϊοουοεὰ, τ ἢ οἢ νοΐηΐ ἴο ἃ Ἰαΐον (μδη [Π9. βροβίοϊο ἰΐπηθ6. Οὐ [18 βοσί, ϑβρϑοί δι, 18 ὑ:9 ἀθβου!ρ- 
Ὅοαυ οὗἉ 180 Πουοξίο8 ὮΘΡΟ παιηϑᾶ : [ῃ6 οοηϑίϊζαὐΐοη οὗὨ 1109 ΟΠ ΓοΙ ΒΘΓ6 δηιἰοὶραϊθα 48 1 ργοϑοηῦ; 

ἐἱαὶ τ Βοἢ [ἢ9 ΑΡΟΒΕΪΟ δα γ8 ἰῃ [ὴ9 σϑι Ἐρίβι19 ἰο Τὴ ΠΟΥ ἴῃ τοχαγὰ ἰο πϊᾶονα, οθ. 10 τηυεῖ 
ΒῸ τοσηϑιηδογοά ἴῃ τοθροοῦ ἰο (μΐθ: (1) δῦ πὸ ἰάθηϊιῃν οὗἩἨὨ ΤΠ689 ᾿ιογοίδο8 τὶ 056 ἀηοβίσβ οὗ 
880 δθοοῃ ὦ ΘΟ ΌΨΥ ἰδ ποῦ δὖ 4}} χηδἂθ ουΐ 88 γοῦ; δηᾷ ουδη {}|0 ὁρρυεὶδθ ἰβ ῬγΟ νυ Ὁ]6 ἴγοτα Οὐ ΟΡ 
δροιίοὶϊς Ἰοἰέογα, {μα δἱ Ἰοδϑὲ (μ}9 βϑϑὰβ οὔ ὑμοὶν ΘΓΓΟΣΒ ΟΡ ΔΙΓΟΔΟΥ βοαίζοτεα ἰῃ (80 {{π|0 οὗἉ 
Ῥω], πὰ δὰ ῬδΥΟΥ δργυηρς ὑρ. ΤῈΘ στουπᾶϑ οὐ ποι ΒΑσε, ἴον ἰμϑίδποθ, [88 βυρροθεᾶ ταὶ 
'νο οὐμ]ὰ βηᾷ 8 γοίδγυθῃοθ ἢθγθ ἰ0 ἴΠ6 Μαγοϊοῃί θβ, 8ΓΘ δΡὈΙ ΓΑΡΥ δηθὰ τοαῖς ἴῃ {Π9 ὀχέτοηθ. ΤΏ 
ΒΟΓΟΕΥ͂ Β6ΓΘ ΟΡροθοᾶ ἴβ πὸ οἵμον ἔβα ἐμαὶ αὶ ἰοῦ [86 ΑΡροϑβέ]α δχαϊηΐηθϑ, δωσῃρ οἴδογα, ἴῃ [Ὲς 



4 ΤΗΕ ῬΑΞΤΟΒΑΙ͂, ΚΕΤΤΕΒΒ. 

Ἑρΐβι]6 ἴἰο [89 Οο]οββίδῃβ; δπᾶ ἱἰΐ 8 ὦ φρίουὶ ὈγΟΌΔ0]6 ὑμαὺ [86 ογγονβίβ, ὙΠΟ δρρϑᾶσ ὙΠῸ 80 

ΤΑΌΘΝ βίσγοηρίδ ἴῃ [6 βϑοομᾶ οϑηίαγυ, ἀἰᾶ ποῦ βυὰάθη)γ βῃοοῦ ὉΡ 88 ἰἦ οαυ οὗἨἩ [86 στουπά, Ὀυΐ 

ταῖμον μδᾶ {οἷν πρόδρομοι Δἰτοδάγ ἴῃ [86 ΘΑ. 16 Ῥογίοα, Ὑ͵δσηΐϊησδ δρδϊ ϑὺ ΒΟ ἢ ΘΑ ΘΓ ΘΕΤΌΤΕ 

ἃ8 Ἧὸ τηθϑῦ ἴῃ ἴῃ9 ἢγδὺ Ερ ϑε16 ἰο Τί οῦγ, του] ΠΟ ἸΟΠΡΘΓ ὍΘ ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ ἱῃ [06 ΒοΟΟη ΟΘΘΏΓΕΓΥ, 

σι Πθὴ (86 ΟΒΌΓΟΙΙΥ δηὰ [86 Οποβίϊο ἰᾶθδβ δὰ δ᾽γοδάυ σεδοϊ)ϑᾶ ἃ ρογϊοἂ οὗ δυϑβοϊαίθ αἰνἰβίοη. 

(2) 1 πηυδὲ, ππάουδιοάϊγ, ὈΘ6 σταπίοα, (μα ἰῃ [1680 Ἐρ 8.168. {Π|6Γ6 18 {0110Ὁ τιθηΐοη οὐὨ ΘΒ ΌΥΘΒΪΥ͂ 

ἰπϑξαςίομβ δηᾶ ογσϑηϊζαίΐου ἰμδη ἰῃ [80 οΟἴδοῦ τυ ἰηρβ οὗ [9 Αροβίὶθ. Βαΐ ἴὕ 18 616 δγ, ταϑϑη- 

ν᾿ 116, ἔγοτα (86 Βοοῖϊς οὗἩ [86 Αοἱβ (οΒδΡ. γτἱ. 1), {8δὺ 1110 ἀϊδοοῃϑίθ γγ7ἃ8 ΔΙ γθϑυ ὙΘΥΓΥ ΘΑΥΙΥ οϑίαὺῦ- 

᾿9 6 :- δηὰ {μαῦ Ῥ8ὺ] δὰ Ῥϑϑῃ τψοηῦ ἴο δρροϊηῦ ὈΐΒῃΟΡΒ δἰπιοϑῦ ΘΥΘΤΎ ΜΓ ΒΘΓΘ, 18 ΟἾΘΑΓ 8150 ἔγοσι 

ἴῃ Αοἴϑ (χἰν. 28; χχ. 17). Νον [10 1165 πη [π6 παίυγο οὗ ἐμΐηρθ, (Βδὺ ἀοδηΐϊῦθ Τ]68 το γΘ ΠΘΟΘΒ- 
ΦΑΓΡΥ͂ ἴον {Π 6 [0] Δ] τηθηΐ οὗὨἉ {π6960 οοοβ, δῃᾶ, ἱμβογοίογο, ἐμδῦ βαοῖ γα ]98 οου]ὰ ἤδνθ πὸ Ὀδύοσ οἾ 809 
ἴπδη ἴῃ ἰμο80 ΕΡ 3.165 ἴο Τί ΟἿ δηᾶ Τιυ8. Τἢθ ΒΙΘΡΑΓΟΠ 08] ὑθη θη οἷο 8 ΜΠ οἢ αν ὍΘΘΠ ἨΘΓΘ 

ἀἰδβοονογοᾶ, 116 80] 9] Υ ἴπ [0 ἱπηαρίπαίΐοη οὗὨἨ οὐἰοϑ, 88. Μ1}} δρρϑδγ ῥ]δὶπ δ΄ ὁῃοθ, 1 τσ ϑτϑῃ 

ΒΌΡΟΓΡ οἶα }}ν ΘΟ ρΑΓΟ {6 Ῥαβίογαὶ 1.οὐΐογβ τ ῖτι [πο Ἰοίξοσβ οὗ Ινάτισθ. ΟΥἁ ἰδ Ἰδίϑνὺ ϑρίβοοραὶ 

ΟΥ̓ΔΟΓ ΠΟ ἴΣϑ0θ ἰβ ἢθγὸ ἀἰΒοου ΓΔ 0 16, (86 πρεσβύτεροι διὰ ἐπίσκοποι Δ΄ΙΘ ἴῃ ὯῸ ὙΑΥ͂ 85 γεῖΐ 

Βοραγαιρθα ἔγουι ϑϑοὶ Οὔ 6 ῦ; ΓΠΟΘΥ 8. γδίμον ἰᾷθῃςίοδὶ; [86 ἀἰδοοηδίθ '9 πού ὁπ00 τηθηϊϊοηθᾶ ἴῃ 

180 Ερ 8116 ἰο Τιζα8, δηὰ {Π6 τυἷθα ἴῸΥ (η6 οΠΊοο οὗἁ ἃ Ὀἴϑῃορ ἃγὸ σίγϑῃ τ ἰδ [116 αὐπχοδῖ δἰ πηρ)}}- 

ΟἾΕΥ δῃὰᾶ Ὀγουϊίσ. 17 ῬαΠ] Κηον αηᾶ ποὶρμθα [πο εἰσηϊβοδηοο οὗ ΟἸυΓΟΙ ογρϑηϊζαίίοη ἴῸὸγ [86 

Ὑοἰζαγο οὐἉἨ [86 ΟἸ γι ϑιΐδη Ὀοάγ, νι οἢ δα ΔΙΑ]Υ ἱπάοοᾶ ὉὈ6 ἀοπδίεα, ἐμ θη ἰξ 19 ΔΙ ορο οί ΟΣ οοη- 

βἰβίος μα. δ {110 οἷοϑο οἵ ἶβ 116, Ὀοΐογο ἢ6 Ἰοῦῖῦ [86 βοθῆθ οὗ ιἷ8 ϑαγί]Υ δοίΐοῃ, 16 βῃου]ὰ 

ΟΧΡΓΘΒ8 ἾΤλ961 ΤΏΟΥΘ ΕἸ]]Υ οἱ {110 Β: υ͵οοῦ ; δῃηᾶ ΣᾺ Η͵8 Κπον]οᾶρθ οὗἁ [ἢ ΤΙΔΠΥ ἀδληροῦβ [μγϑαὺν 
οῃΐῃρ [8.6 ΘΟΙΩΤΩ ΠΥ, [18 ΟΔΓΟ ῸΓΣ 18 ΟΥ̓ΘΓΒΘΟσΒ ΤΟΙ] 110 ΠΊΟΓΘ ΘΕΓΙΘΒΟΥ ΟἹ ἢΐΒ θαγί, 10 88 

Ὀθθῃ Βαϊ, ἱπᾶοοᾶ, παῦ Ῥαιὶ ἃἰὰ ποῦ 'π ζθῆθσαὶ σῖνθ [Π9 6] 1σἰιἴοβί τ οἱ! το Ομ σοῦ ἰπϑιϊταξίοῃδ; 

δαΐ (6 Ῥτοοίβ οὗἉ (818 τοτηδίῃ, 'π οὐῦ" υἱϑῦν, αὐῦθ σδηΐΐηρ. Απηᾶ (8) Ἰαϑὺ οὗ 8]1, 88 ἴο [89 Γορ!]Α- 
(ἴοη ἴῃ τορχαγὰ ἰο πίάονϑ (1 Τίηι. ν. 8-14). 10 τιϊσ ἢ, ΡΟΓΏΔΡ8, ἀρρθαῦ ἐμπαὺ [0 ἘΡῖ8.19 ΒΘ] ΟΏΡΒ 
ἴο ἃ ρογϊοά, τ βοη [86 ΠᾶΠ|6 χήρα Μγ͵ὲ8 αἴγθη ἴο 411 πῃ [1.9 ΘΟΙΩΠΉ ΠΥ 0 οοπί θα πητηδγτίθὰ 

ἴον [80 1,οΥἂ᾽ 8 βαῖθ: γοῦ 0 Ῥσοοῦ ὙλδίθυοΣ Βὰ8 Ὀθοὴ οἴδγοα τ8 Ὁ Βαυξ [δδὺ [9 ψοτγὰ ψ]ΔΟῪ 
Ἰησϑῦ ἢόγθ ὃδο ππᾶογοίοοῦ ἰη {18 ψὶὰΘΓ Βοη86. ΝῸ παρϑένοι ΓΘ ΠΟΓῸ τηθληΐ, θαΐ το] τί ᾶονθ; 

“δηᾶ (πο τῦΐο ρίτοῃ ὑβοιη οδὴ ἴῃ ΠῸ 6880 ὉΘ οΔ]]Θἃ ἃ ἸαΥΤ΄ ἴῸΓ ἃ αἰδβιϊηοῖ, δβοθίϊο τηοᾶθ οὗ 6. χα 

«186 ααοϑίίοῃ τ μοῦ 6 γ1ὸ ᾶτγὸ ἴο υηδογβίαμα ὈΥ {Π 6080 ννϊάοντβ δοίι] ἀθβοοῦη 5868, 17 8}4}} Βρθδκ 

“Τατίου ἴῃ (8 Οὐτητηθηΐασυ. Τμδΐ ΟὨτἰβυϊδη τυϊάονβ δὰ γοοοϊνθᾶ 8 Ρ͵δοο οὗἩ ΒΟΠΟΣ ἴῃ [ἢ οοτι- 

ἸΩΌΠΙΕΥ, δηὰ δἰ γοδὰγ ἴῃ [ἢ 6 ΟΥ̓ οὗἩ Ῥαυὶ μδὰ οσοηβοογαίθα [ἘΠ ΘΙΏΒ6] ν 68 Ἡ ΒΟ]]Υ ἰ0 Βα οἢ ἃ 119-ϑογυῖςθ, 

“δηππηοΐ, ἴῃ ἰ(8617, Ὀ6 Π6]ἃ δ 811 τα ρτοῦθῦ]6θ. ΟΥ̓ 58{}}1 1688 τὰ οἰ ρὰξ δγὸ οἴβμοῦ ἰηΐθσῃμδὶ ἀου δ, τ ΒΟ ἢ 
δυὸ Ὀθοη οδογοὰ δραϊηϑὺ 6 Ῥαα] πο οτἱρσίη οὗὨ [10 Ῥαβίογαὶ Ερ᾽ 8.198. ΤῊΘ δρραγϑηΐ δστϑοπιθηὶ 

“ϑοϑὴ ἴῃ αἱ {{|0 (ἢ γθο 18 βυ δ᾽ οἰ ΟἸΥ οχρ δὶ ηϑᾶ ἔγομι [86 ἔδοί, [μα ἰῃ [ἢ Βαπι6 ρογὶοα οὗ (9 Αροϑ- 
168 Ἰἰο ΤΟΥ τὸ αϊγθοίθα ἴο ὑνο τηθῃ, ἢ ΟΒ6 ῬΟΒΙ 0η δηᾶὰ ψϑηΐβ ὙΘΓΘ ἴῃ ΤΩΒΗΥ͂ ΡοΪπίβ αἰἶκα. 
ΤΙιαῦ ΤΙ πιο ὮΥ ἰ8 ὑγοαϊθα 88 δὴ ἰῃΐοσίου, δηᾶ δἀἀγοββοᾶ ἴῃ [6 ἴοῃο οὗ 8 βοβοοϊτηδδίθν, ᾿88 ΟΠ]Υ͂ ἃ 
ΒΠΟῪ οὗἉ ἐγ, τ Πθὴ ψ͵ ᾿ἰηροΣ οἡ ἴδ βοπηᾶ οὗ [86 ψοτᾶ8, τσ πουῦῦ Ἰοοκίηρ δ 89 Βοατί οὗ [89 
ατϊζοσ, δᾶ ἰδκίηρ ἰηΐο δοοουηΐ ᾿ἷ8 Θοηβοϊουβηθεβ οὗἨ Ἀἷσῇ δροδβίο]ϊο δυο οῦ γγ. Νού ΟΠΪΥ ΒΕΓΣΟ, 

'διυῦ αἴϑ8ο ἴῃ οἶμον ἐϑίϊοτβ οὗ [16 Αροβίϊθ, ἃ ὑοῦ δῦ Ῥγοσαΐῃθηοο 8 σίνοη ἴο Ῥγο ἀοοίτῖπηθ ασαϊηδὲ 
Ὑἰθίπρ ΟΥΓΟΙΒ; δπᾶὰ (δυ8, ἴοο, 110 ΟἸΥἸΒίΟΙΟΖΥ οὗἁἨ ἴμοβο Ερ 8.168 8 [6 ΒΆ106 88, 6. 9.. ἰη ἔμο Ἐρ 5168 
ἴο πο Εοπιδη8 δηὰ Οουϊ  ΐδη8, 88 Μ1|11] ΔΡΡΘΑΓ ἔγοσῃ [819 οσροβίζἰοη οὗ βοῖὴθ βίγι κἰηρ Ῥϑββαξϑϑ. 
Τῆθ ὑγδηῦ οὗἁὨ Ἰορῖο8] δοπηθοίζοῃ ἰῃ [ἢ0 σοποθρίϊοηβ δηᾶ ᾿άθαβ, 80 θοῦ ΔΓ ὕο ΟΓ ΑΡοβί]θ 6]86- 
ὙΠΟΓΘ, Ὀαΐ ΘΓΘ ΔΓ 1689 Δρραγοηῦ, 8 ποῦ ΣΘΔ]1Υ 80 β γι κίης ἃ8 888 Ὀθθη σοργθϑθῃηίθα ; ἰΐ ἰϑ ρα σ 

[6 γοϑυϊΌ οὗ [10 ργϑοίίοδὶ δηᾶ ραβϑίογδὶ ἔθῃοῦ οὗ ἴΠ0 ἘΡ᾿8.16, δῃα ραγέϊγ, δραΐῃ, ἀθθ ἴο {86 τεϊαεϊνθ 
αἄναποο ἰῃ 19 δρ0 οὗ [89 δα ίμου. ΤῊ ῥγοἀοιμηϊηδηῦ οἴ Βἴο4] νίαν οὗ 11ϑ, [ἢ 9 ΘΟὨϑ ΔΗΟΥ τοροβ θα 

68}} ἰο ροοὰ γοΣΚΒ, οὗο., 18. πον186 ἰῃ ἸΡΓΘΟΟΠΟΙΔὉ]6 δὑγο τ [80 Ῥαυ]ΐπθ ἀοοίτϊηθ οὗὨ στδοϑ ; 

Ῥυῦ Βη8 ΤΑΔΠΥ ΘΟ 068 ἰῃ οἶμον τυ ἰηρ8 τ ἢ τ ῖοἢ (Π6 Ῥαβίογαὶ ἘΠ ρ᾽8016059 ἤθτο δηᾶ ἔπ γθ ἅστΘθ 
180 8 Ὑἰ κἰρὶγ, [δξ 8 Πθτν Ῥτοοῦ οὗὨ ΌΥΙΘΓΥ [88 ὈΘΘῺ 866} ἴῃ [8 ΥΟΓΥ οἰγοστηβίδηοο. ὙῈΥ βου] 
'ηοῦ Ῥϑαϊ, ον ονοῦ, ἴῃ Βαπα]ΐης [9 βϑτὴθ βυ᾽θοίβ, Βα ἃ ΠΘΟΟΒΑΙΥ ΠΟῪ δηᾶ πο ἴον (80 βατὼθ 
ῬὨγαθοϑῖ Τηαΐ Ὀοβίᾷθ 8 980 βρϑοΐδὶ ἰπβίδηοϑβ, {360 ἃ δραηᾶδηῦ ἔγϑοοβ οὗ 11 Κη 688 ἴῃ Βρί χὶῶ, 

οτιθ δηᾶὰ αὐ ὑο {Π|0ὸ οἴπον, σϑησΐϊηο ΕἸ ϑ.168, ὈθΟΟΠΔ68 ΙΏΟΤΘ ῬΔΙΡΔΌΪΥ οἶοαν τΙῊ 686} θυς 

“ΟΙΏΡΑΣΊΒΟΏ. 



8 3. ΘΕΝΌΙΚΕΝΕΒΒ. δ 
ἀϑῶρντατρεκησμας, 

Το ΟὨστομο]ορῖοδὶ οὐ͵θοίίου τοπιδίηβ, ἔθ θη, (Π0 Ομΐοῦ οὔθ. [πῃ [86 ΒἰΞ(ΟΥΥ οὗἩ Ῥδὺ] 88 Κπονγῃ 
ἴο ὅ8, 80 Ροΐηῦ σδὴ ὍΘ Ὡδιηθᾶ, τ Δ1Οἢ Ἧ7Ὸ οὁΔη ΘΧΔΟΙ]Υ ΤΘΟΟΙγΘ 88 [110 ἀδίθ οὗ [86 δ  οσβῃΐρ : ἴῃ 
πο νίονγ, ἐβογοίοσο, ὅγἷὸ οϑαμοῦ οοῃοοῖνθ ΠΟῪ ἔδμεβο Ἐρίβίϊθβ οου]ᾶ βδᾶνθ ὕθθῃ τυ θη ἴῃ 
ΤΟΙ ΠΟΘ. βυοοθαεδίοῃ. οι Δοκπον)οᾶρο ἴῃ 80 ἴδ [1680 αἰ Π]Ἰο.] ἐἶθ6, (μὺ τὸ ΒοΟ]ἃ [0 δοτηρο- 
εἰΐοη οὗ [686 Ἰούνεσθ ὅ470γ86 οὐ ἀυτίηρ [86 )7γ80 ἱταρΥ ἰθϑοησχηθηΐ οὗ Ῥδῃ! δ Βοὴθ ο ὈῸ ἴῃ ἐὴ9 
᾿ἰριοδὺ ἄθρτοθ ἱτρ 416, ποῦ ἕο ΒΑΥ͂ ἱτωρο8810]6; δῃὰ γ͵ἷο τηυδὺ ΓεραΓα 88 Ὁ8010868 [8.6 γαγίουβ 
δίοαρίθ ὅο Ὀγΐπα οπο οὗἁ [1689 ΕΡρί 8.165 ἰηΐο 189 116 οὗἨ [89 ΑΡοβίϊθ, 88 Κπόσχῃ ἰο τ8 ἴῃ [89 ΒοοΚ 
οἴϊιο Αοία. Βαυΐ [80 ᾳφυρδίίοῃ 8, τ Ποῦ Ὁ Γ᾽ τὸ Βῃου)ά ποῖ δατηἷϊ ἃ Βοοοπᾶ ἱπ ΡΥ ϑοῃτηθπί οὗ ῥδῈ] 
εἰ Βοπ1Θ : δπᾷᾶ ἴῃ ἐμαὺ 6880 τ βῃου)]ᾶ }]8660 [Π680 Ἰοἰὕθγθ ἰῃ ἔμ (ἶτηο οὗὨ Ἀ18 116 78 ργοοθάϊῃς 
δ5 τπιαγγτάοῃ. ο ὈΘΙΘΥΘ, [ῸΓ ΟΡ ῥαδγί, (μα γα τηυδὺ σἷνο δὴ δἰγιηδίλνο δΏΒΥΟΡ ὑὸ {[ιΐ8 
᾿ψυρδίοι ; πᾶν, ψὸ Βπᾶ ἴῃ [80 Ῥαβίοσγδὶ Ἐρ βι198 ὑπ Θῃ861γ68 {119 ϑιΓοηροϑῦ ὑσοοῦ, (παὖ (9 ομυτοὶ 
ἰγα οι οὗ 8 βεοοῃᾷ ἱπηργϊδοηπηοηῦ οὗ [16 ΑΡροΒί]6 δὖὺ λομηθ 15 ἰῃ ἐΠ.6 τηδΐη Ὑ9]1]- σγτουπάοα. 

Ιὰ [6 ΕΡ᾿δϑι1608 τ ίοῃ. Ῥδ0] τεῖἐθβ ἴη ἷ8 σϑὺ ἱτηργβοησηθηί, ἴθ σὸ 18 δϑο ὑβγουρμοῦΐ {9 
ἀχροοϊδείου, ἐδαὺ ποὺ  δϑίδηαίηρ ἷ8 ἀθδῖγο ἰο ἄδρασί δῃὰ ἰο 6 τὶ ΟΕ τ δῦ, 6 5}}4}} 6 γοϑὰ 
δηὰ τοδξοτοᾶ ἰο [89 οομπηϊν (ΡἈ]]. ἱ, 9ὅ, 26: ἰΐ, 24; ῬΒΊ]Θη,). χα). [Ιπ ἷβ βοοοῃᾷ [Ιοὐεῦ ἴο 
ΤΟΙ ΒΥ, οἱ 1.6 ΘΟὨΙΓΑΓΥ, ἮΘ ΒΡΟΔΚΘ οὗ [86 Β0ΓΘ ρΡγοϑρϑοῦ οὗἁ [ιΐ8 ΒΟΟῚ Δρργοδοβίης τηδγίγγάοχη : 
δηὰ τὸ ἰοαστ ἰδμαὺ δὐ ἷ8 ἄσβί ΒΏΒΥΤΟΣ 811 ἸΏ 6 ἔΌγβοοκ Εἶπ (2 Τί). ἱν. 16). Τὺ 18 ΔΙ κὸ ἱτυρτοῦ- 
8019, οἰ ον ἐμαῦ [η6 ἢγβί πδυιθᾶ Βορθ οὗ [860 Αροβί]ο γοιημδίποᾶ ὑπ 1198, οὐ ὑπαῦ 186 ]Ἰδδὶ 
πδιηθὰ δἰδίοσηθης σοΐϑυβ ἴο 18 ἢγβῦ τ ρυ Βομιηθηΐ, Ηἰβ γ6] 6886 ἔγοτη [86 στβί οδρυ 8 ὉῚ 0 
ἸΏΘΔΠΒ ἰῃογοαϊ Ὁ]6; θαῦ ΓΑΙΒΟΣ ἰῦ ΤΩΔῪ ὈΘ ΘΆ511Υ ΟΧΡΙαἰποα Ὀγ [86 ἈΥΟΓΔΌΪΘ [66] τ ΐοΝ 7853 

ΡῬΟΙΒΟΏΔΙΥ ὀχοϊ θα ἰπ ΤΔΩΥ ἰοταγᾷ μἷπὶ (ΡἈΪ]. ἱ. 12, 18 ; οοπῇ, Αοίϑ χχῖν. 238-27; χχνΐ. 28-82). 
Νὸ ποπᾶογ, ἱμβογοίογο, [μδαὺ [89 ὀῦγοΙ γα! ἤοῃ αυϊῦ9 ΘΑΙΥ ἕδνογθα (ῃ9 νἱϑνν οὗ ἃ βοοοπᾶ ἴπ- 

ῬΓδοητηθηΐ, ἀυτίηρ τ ῖοἢ [89 βοοοπά ἘΡ͵53119 ἰο ΤΙ ΟΠ Υ ταϊσξ ᾶγὸ ὈθΘη πυσ θη. ἘΣ ΒΈΒΙΤΒ, 
Ἡ. Ἐ. 1ἰ. 22, ΒΡ6818 οὗ ἴδ ἰὴ {8:6 ῬΏΓΑΒΟ : λύγος ἔχει, ὈΥ̓ ΙΟΩ ὨΘ ἀϊὰ ποῖ αὖ 8}1 τη δὴ ἃ ττδυοσΐης 
οΥ ἀοπθείζῃ] Ἰοροη ἃ, ΤΑΘΓΟΙΥ οὗ βροτϑᾶϊο στοσίι, Ὀαΐ ἃ σΘΠΘΣΑΙ, γον ]θηῦ οοπνϊοίίοῃ, 8 ἐγδα ἴοι, 
πιο ἢ6 ΤορΘαΐβ 88 βΒυοῆ. ΤῈὸ υἱοτν, ΜΒΪΘῺ ὑΠ8 ΠΘΏΘΓΔΙΪΥ οὈἰδϊποᾶ ἱπ ἷβ {ἶπγθ, ἐμαί 19 
Ἀροβέϊο νγαϑ σϑϑ]]ν ἔγοϑᾶ ἤγοσῃ δΐ8 γϑῦ ᾿τηρυϊβοπιηθηΐ, Γοβίθα οἡ {86 τ 688 οὗἁ ο]ἀ6} τίου, 
πῇομι ΕὐΒεβιῦθ ἀοθ8 ποὺ ἱπάοοα οἷο ΌΥῚ πδηθ, Ὀᾳὺ ΒΟ 6 ῬΓΟΡΔΟΌΙΥ 8 Κποπ, ΤῈ 
οἰαϑδῖο ρβββϑαρὸ ἴῃ 18 σοῃηθοίίοη ἔγοσῃ ΟΛἿἘΜ. Ομ. ρίδϑέ. ργίηι. αα Οογίπίῆ, ὁ. ὅ, ἨΔ5 δ Ιϑαβϑῦ ἴῃ 
ΟἿΡ Υἱϑῦγ ἃ ἀθοϊβῖ γε νοῦ Πθγο. 10 τοδᾶβ {ἢπ8: ““ Παῦλος --- κήρυξ γενόμενος ἕν τε τῇ ἀνατολῇ 
καὶ ἐν τῇ δύσει, τὸν γενναῖον τῆς πίστεως αὐτοῦ κλέος ἔλαβεν δικαιοσύνην διδάξας ὅλον τὸν κόσμον, 
καὶ ἐπὶ τὸ τέρμα τῆς δύσεως ἔλδῶν καὶ μαρτυρήσας ἐπὶ τῶν ἡγουμένων, οὕτως ἀπηλλάγη τῦυ κόσμου καὶ 
εἷς τὸν τόπον ἅγιον ἐπορεύϑη." " ΤΕ ὨΟῪ {}}}8 θοπίθῃοθ, 6. . ἴῃ [10 ΤΟΓαΒ ὅλον τὸν κόσμον, ΤΩΔΥ͂ ὍΘΔΣ 
8 Τοζοτγ 08] βίδυιῃρ, 8{}}} 10 18. ὈΥ͂ ΠΟ τθδῃ8 ἴο 6 ἴμ6 096 ̓ ηΐογτοῦ, {μα [86 Ρῥ]δἴη ἀοο] Γαὐΐοη Θ0Π- 
ἰαϊηοαὰ ἴπ ἴἴ ΠΙΔΥῪ ὕ9 τ τοηζ. ΑἸ ΠΟῦΡ Ῥαὰϊ 88 ποῦ ἴῃ {86 116 Γ8] βοη86 οὗ [89 γοτὰ δ μογδϊὰ 
οὗ Ομ γος Γσοῦρη [0.6 ψ80]6 ποῦ], γοὺ [86 αἰδέϊποῦ δβϑυσαηοο οὗ ΟἸΕΜΕΝΥ (Ππαὖὺ ἢ6 ΡΓΟδοΒοΩ 
ἴα [80 τγοδὺ 88 Ἴ7}] 88 (6 οδϑί, μ88 (8 7011 νοεῖ, ΤΈΘ ]Ἰπνὶῦ ἴῃ [0 τυροῦ τ ΒΘ ῬΑ] τοδοβοᾶ, 
δοοογάϊος ἰο 818 οὐ δοοουπΐ, οαπποῦ Ὁ Βοιηθ, δαὺ ταίμοῦ βραὶϊῃ (οοηξ, Βοϊα. χν. 28). ΤῈΘ 
δαρροεϊτἶοι ἰδαὐὺ 6 Βοιωδῃ, Ὑ8Ὸ τοῦθ (Πἷ8, Βῃου]ἃ μᾶνὸ τ ρσεβοηύοα ΠΔΙΥ 88 Ὠΐβ8 υἱτηοβύ 1ἰπνϊῦ, 
15 88 ΔΙΌ ΓΓΔΓΥ 88 ὑμοὸ ποίίοῃ μα τῖϑ δτθ ἴο ἐπῖηκ οὗὨ ἃ ΡΌΓΟΙΥ διιδ)Ὺοούίοθ Ἰἰταϊῦ ΒΘΓΘ, τ ἈΪοα {86 
ἈΡοβέϊο Βαὰ εκοίομβοᾶ ἔον Βἰτηβοὶῖ, ἰὰ πίοι οα96 [09 ὈΓΟΠΟΌΏ ἑαυτοῦ οΟυ]ὰ Ὠοῦ ῬΟΒΒΙΌ]Υ ΠδΥΘ 
Ῥδϑῃ οἰ, Τμδὺ Ῥδὺ] ἰῃ ἴδοὺ "δα 0]18]]οἃ ἷβ Ρ]δὴ οὗἨ ᾿ἰουττιογίηρς ἰο Ξ'ραϊη, τ ΪΟἢ οου]ὰ 
ΟἿΪΣ Βᾶγθ Ὠδρρϑηθᾷ δἴϊονγ 118 σ ίθαβο ἔγοτλ {86 ἢγθὺ ἱτρ γι βομσηθηῖΐ, 8 ᾿πίοσγθα ποῦ ΤΩΘΓΟΙΥ ἔγουι 
ἴδιο ἰγδά ἴοι ἀοθοοηαϊηρ ἔγοπι [6 ἔουΣί], οΘμίΓΥ, Ὀαΐ 4180 ἔγοτῃ ἴ8 6 Ὑ.611- πότ ἔαρτιηοηῦ ἴγοσα 
18:6 σδῦοῃ ἰπ Μαγαδίοσὶ, πὸ εἰ ὔθη ἴῃ ἐμ βοοοηῃᾶ [4] οὗἩἨ [86 δοοοῃᾷ ΟΘΕ(ΌΣΥ, ἱπ Πΐοἢ [Π0 ἸΟΌΓΠΘΥ 
οὗ [09 Αροβίϊο 18 γίνη 88 ἃ ῃἰβίογίο ἔδοί, ἴῃ [89 τοσᾶβ: ργογϑοίίοποηι αι αὖ εὐὸό αὐ δραπίαηι 
ττοποιοεπε.1 ΤῊΘ ΘΑΥΪΥ σοηϊπποίίοη οὗ [0 τηδτίγγάομῃ οὗἩἨὁ Ῥοίοσ δῃὰ Ῥδὺ] ἱπ ἰδ ΘΒ υΓΟἢ 
ἐγδαϊ που μ89 ΠΘΙΘ 8180 ἃ οογίαΐη βἰ χη ἤσδηοθ, βίηοθ ἰ0 οαπηοῦ Ὀ6 δαἀιῃιϊἰ6ᾷ, (Πδὲ Ῥοΐου Θα. 9 (0 

ΦΑ ὑτοοῦ δὸ τυ ποῦ ἐδο 1686 φαοδέϊο 16, ἐπ ἐπὶ ΟἼΕΧΕΝῪ Ῥτο Ὁ μδὰ ῬΟΙϑΟΣΔ}}Υ Ἐπονα ἐδὸ ΑΡοδέϊο, τνθοθο ἀἑδοὶρ]ο ἢ 
ἘΦ Ῥαΐδιοχο πδὸ (ῬΉ1. ἰν. 8); δινὰ ἐδδὲ Βο ἰνοᾶ ἐπὶ Ἡόσηθ, ἩΠαΙΘ ἘΠΟΥ πουϊὰ πιᾶγτο ὑτοθεσυοὰ δὴ οχϑοί Ἐπον]ϑάρβο οὗ [89 
Ἰωσὲ ἰοτίυποο οὗ Ῥαὺ] (Βύγγετ). 

ἘΊΜΙπδκι κε ἰδ Ῥυγοῖν αὐ Ὀὐίσασυ. “Ἢ ΒΘ, ΟΡἱ ΠΟΙ Δ8 δοόσὰ ἐῃἀϊἰοαἰοᾶ ἑῃ [86 σλποῖ οὗ λέυγαίοσί, ἩΒΙΟὮ τοδὺ Βα τὸ Ὀδοῃ 
Βυοξὰ ὃγ (δἷε σε ἐμδὲ ἐπάϊτ] 08], Ιου σὴ (Π6Ὺ δδτὸ ποῖ σοδομιϑᾶ τι ἔγοιι ἴδιο οτίφἑ Ὠ8] δοῦΓοΘα, ΤΩΑΥ πδγθ Ὀ6ΘΏ [86 ταοϑττπ 
οἵ ἜςσεξΒιῦε ἰπ Ηἷδ λόγος ἔχει." 



β ΤῊΒ ῬΑΞΒΤΌΒΑΙ͂, ΓΕΤΤΕΒΒ. 

Ἔοσλθ ἀυτίης [μο6 τεῦ ᾿αρσιϑοητιθηΐ οὗ Ῥδὺ] (Αοἱβ χχυἱἕὶ, 80, 81): δηὰ εἴτ μθῦ ἢ σου] ποῖ ἢαγὸ 
δΒυδογοὰ ἄἀοδιδ τὶς Ὠΐτη, οὐ ἰῦ τηυδὺ αν Ὀδ6Θῃ δὖ ἃ ἰδίοσ ἰω9. Ἐ86 στὶβο οὗ {9 ἐγϑαὶ οῦ οὗ 
ἃ δοοοηἃ ἱπρΣἰβομσηθηῦ οδηποῦ ὍΘ Βα βέβοιοΥΥ ΟΣΡ]αἰποα, ἰ {186 ἸΔο 8 Βἰβδίοσίο στοαηᾶ, Ἧο 
ἢδγο, ἴον [0 τοϑῦ, 88 1{{{10 Οσοαβίομῃ ἤΘΤΘ (0 ἴῃαῦΐγο ὙΒΟΙΒΟΡ [06 δοίπδὶ Ῥγοδϑθῆοθ οὗ Ῥδ8] ἴῃ 
βραΐῃ οδῃ Ὅο δἰθττηθᾶ, 88 ἰο χἷνο ἃ οοῃποοῦθα μἱοΐατο οὗ {116 18 δηᾷὰ δοΐμρβ οὗ 9 Αροϑί!ο ἴῃ 
τι ΐδ 1αϑὺ γοσχϊοα οὗἁ ᾿18 ὀδύθοσ, Ἐπουρῆῃ, ἐμδὺ ὀυθὴ δρατγῦ ἔγοτα [6 βεοομὰ ἘΡ᾽9019 ὑο ΤἼἸΠΟΓΕΥ, 
(8ο ἐγδάϊοη οὗ ἃ βθοοπᾶ τα ρτἰϑοπτηθηῦ ἀθδοσυοβ Ογϑϊὺ Οἢ οχύθσ δὶ δηᾶὰ ᾿πίϑγμδὶ ργουπᾶβ, 85 ἰΐ 
1115 ὈΘ6 ἢ ἴῃ ΘΥΘΙΥ͂ ἰἰτ.ο ἀοίδηἀοα ὈΥ ῬΡΟΥΤΟΓΙΙ δηα οἱοαᾳυοηῦ γοΐοοβ : 6. 5. ὈΥ͂ ΡΑΣΕΥ, ον Ῥαω- 
ἴζξηα, αὦ ἡ. 1.., δῇ ΔΌΪΒΟΥ, ὙΒῸ ΟΥ̓ΘῚ ΠΟῪ ΤΩΔΥ͂ οΟἰδίτη (0 Ὀ0 οοπμϑα]ύρα ἰῃ ΟΡ οοπίοϑυ τ [80 
Ἰοίοσὲ ἀοβίτυσίϊνα οἰ ἰοἶστα. 1 εἷβ ἐγεδίιηθηΐ οὗ [9 ουἱάθῃοθ δ ἠπβὶ, ἔπθπ ἴμθγο ͵8 8 τ ποῖθ 
Ῥοτίοα ἴῃ [89 1ἴ6 οὗὁἩἨἁ Ῥα1], ἴῃ τ ΒΊΘἢ ὁ ο8η ῥἷδοθ 86 δυϊβογβῃΐρ οὗ (80 Ῥαβίοσαὶ ἘΡ᾽βέ]98 : 50 
(δῦ Ἐδθ οὨγοποϊορίοδὶ οὐ᾽θοϊΐοι ἴο {πο φϑρυϊῃθη 688 15 88 Ηἰ]6 Ὀογοηᾶ οοηζοηϊδίίοι, δ5 {Π|Ὸ 
ῬὨΠοΪοχίοαὶ δηὰ ἰβίοτὶ οὶ. Οορ. Θ. Αϑτ8ο, 39έο. Ἐχοσ. Ηϊον.. ἀ6 αἰ, Ῥαμϊᾷ Οαρέξοϊέαίε, 
Ἐν. δὰ Β}. 186θ. Μ, Ετσσευι, ἴα ἀοιυδίο Οαρίδοϊίό ἄ6 8ι. Ῥαωΐ ἃ ἤοπιό, Ῥατὶβ, 1860. 3 τὴδυ 
ΦΟΡΓὮΟΡ ΟΟΙΏΡΑΓΘ ἐδ6 β'ρϑοίδὶ 1Τυϊγοαάποίίοηβ δηᾶὰ Εἰχοροίοδὶ δοιασαθηθ ΠΟ ἢ [Ὸ]]ονν, δηᾶ {86 

ες 8ινί1οἷο “' ῬΌΪῈΒ ᾽) 'η ἨΈΒΖΟΟ᾿Β Κδαϊ- Ε}πογεϊορδαϊο. 

Γ[Απποὴς [80 τοῦθ τϑοοηῦ ἘΠΡΊ Δ ΟΧΡΟΑΙ ΟΥ̓, ΑἸΡΟΕΡ, ΕἸΣΙ ΟΟΤΥ, ΟΟΝΎΒΕΛΕΒ, ΗΟΎΘΟΝ δυὰ 
ὙΟΒΟΒΤΟΕΤΗ, πιδίηἰαΐη [80 στουηᾶ οὗ δι. Ῥαυ]᾽᾿ 5 Σ61]6880 ἔγοτα Ηἷβ γβύ ἐπι ρυἸϑοητηθηΐ, Ὑ.. Αἱ, 
ΒῬῸΒΡ ἐπ ἴθο0 ἴοΥ ἃ ὑῃΠοΓΟΌ ἢ ΒΌΙΩΤΠΔΓΥ οὗ [86 ονάθηοο. Τὴ6 διρυσηθηῦ ΓΤ ΟΠ6 ἱταργίϑοσισαθαί 
ὧρ Ὑ6]1] 5ἐδίοα ὉῚ ΑΥΤΡΒΟΝ, 7πὐγοά, ἰο ἐδλα Ν. 7Τ.---ΤῈ.] 

48, ἘΜΡΟΒΤΑΝΟΒ. 

ΤΒο νδἷυθ οὗ {})|0 Ῥαδβίογδ ΕἸ ̓ 81:168 8 Ὀογομᾶ 8}} ἀουπδί. ΤΟΥ ὈΘΙους ἴο ἐδ τηοϑὺ Ῥγθοΐοῦθ 
ΤΩΘΙΔΟΓΪ 415 οὗἨ ὑῃ6 Αγροβίο]ἶο ζἴσαθ, τυ ἢ οἢ ἤδνθ ΘΟ ἴο ΟΡ Κπον]οᾶρο. ΤΉΘΥ σὶνὸ 18 ΠΟῪ αἱὰβ 

ἰοπατὰ ἃ τὶρμῦ ᾿αδριιθηὺ οὗ ἴῃ οΠαγδοῦον οὗἩ ἰδο σγϑαῦ Αροβίΐο ἰο (6 (ἀβῃε}168, δῃᾷ 15 σοἶδ- 
ἴοι ἰο [ἷβ ἔγίοπᾶθ δηὰ ὁ0-ἸΔΌΟΓΟΓΒ; ἰονγαγαὰ [86 ΠΘΑΓΟΣ Κηον]οᾶσο οὗὨ [89 οδγ] Ἰοὺ ΡΟΙῚΥῪ οὗ 
(89 ΟἸτιϑάδη οἰυτοῦ, δᾶ οὗ [80 ΟΥΤΟΙΒ 80 ΒΟ0ὴ αγίβίης τὶ πῃ 18 Ρα16θ. ΤΏυΒ (ΠΟΥ͂ ΒΟΙΥΘ 
89 ἱῃνα] 8 ὉῸ]6 τορίογὶ Δ] ΤῸ ὉΪΌ]164] ὈΪΟΩΤΑΡΩΥ δηᾶ (86 ο]ἀοϑὺ ΘμΌΓΟΙ ἰϑίοσυ, ΤΈΘΥ δοπέδξη, 
Ῥθοϑί 68, ἃ οὁμοΐοθ ϑο]]ϑούϊζοῃ οὗὁὨ δου 8618 δηᾶ Ὑγδγηΐηχ8 [0 [6 ἔθδοθογβ δηᾶ συ ΐάς68 οὗἨἁ ὠ[(ἢ6 ΘΠ ΤΟΝ, 
τ ἰοῦ τϑιλδίη δ᾽ τΥ8 ἱπαροτίδην του ἢ 411 οοηζυτῖο8. Οτιυοΐβιη 8.885 βαϊᾶ, μαὲ (86 ἀϊγϑοξίουϑ 

οὗ 5.ι. Ῥδὺ] ἰο ΤΊ ΠΟΙὮΥ ἀγὸ ἴοο νασῦο δηὰ ἰηβ ηϊδοδηῦ ἰο ὍΘ ΜΨΟΥΓΠΥ οὗὨ χα: Ὀυὺ ἰῦ Ὠ85 ποὶ 
εἰνοη βυοϊθης ποὶχῦ ἴο [86 ζδοῦ, [μδὺ 10 γγχὰβ Ὡοΐ 80 τη θ0}} [6 ΑΡοβι]ο᾽ἘΒ ἀδβίζη ἰο θβέβ Ὁ] 8 (6 
Ἰορ ϑαύϊοι οὗἨἁ [ἢ9 ΘΠ ΤΟΝ, 88 ἴο Δ ἄονῃ ἴῃ δἷβ τι τπρ 80 αἷσι Ῥυϊποῖρ]98 δηᾶ τ οἰ ΠΥ ΤΌ]68, 
ὙΠΟ. ΒΒΟΌ]α τοιμδὶπ πηϊογχοίθη ὈΥ [86 ββορβογῶβ οὗ [86 Ηοοκ. Οαυνις 8 σἰσῃῦ ἴῃ 80 ἴδγ, 
ψ]θ 6 πτῖΐοβ οὗ [6 βοοοπμὰ Εγ8|16 ἰο ΤΙ ΟΓΩΥ : “1. λΐ8 ἀμαδι ορὶδίοϊδδ φμιάδὶ ἐπ, οἱοᾶ ἰαδιιά 
ἀερίοίωπι δαδόηνιδ Ὀογη, ἐοοϊεδία τερίηιοη." ὉπάουθίοαΥ γγὸ ΒΒου]ἃ σῸ ἴοο [ΔΓ ἴῃ οὔ οϑ|1π)816 

, οὗ [8680 τὺτίϊτηρθ, 17 τὸ ὀοηβι ἀγα ἔθοση 88 ἃ ΘΟ ]οΐθ Ῥαβίογδὶ οἴ, ΟΥ 8 70}}] οοπιηρθηάϊαπι 
οὗ μΡδβίουγδλ ἱβδοϊοσυ. ΤΏΘΥ να ποῖ πον ὑδὺ ΒογοῦρὮ ογᾶοσ, ποῦ ἐΠππὲ ΘΟΙΡ] ἴθ ἢ 688, ποῦ ἐδδὲ 
ὨΏΣΨΟΥΒΑΙ ΔΡΡΙ οδίομ ἰπ 811 [28 τ]65 ΠοΡῸ αίνθη, ἢ που]ὰ 0 ἀριηδηᾶοα ἴῸΓ βαςῖ 8 μυγ- 
ῬΟΒο." ΜΟΙ 88 ΘΧΟ]Βἷγ6 Γοίδγοηοθ ἴο ΟἰΓΟυτηΒίΔΠ6068 ΟὗὁὨ ΡΘΙΒΟῚ δηα Ϊ806 : ΤΊΠΟᾺ ἰβ ΠΠκ 150 
ἀἱγοοίοἃ ἰο {86 ττδοίβ ἢὩοΐ ΟὨ]Υ οὗἁ [πο ΘὨΪ οὗ ταἰ ἰδέ αὶ οὗἨἁ [89 σοτητηΣν 1861, 85 ἴο τ 0 ἢ 
ΟΑΥΥΤΝ ποίϊοοβ, ἰδαῦὺ ῃθ8ο ΕΥ βι195 ἄο ποὺ ὈΘΑΡ Ὅσο υϑῖνον [06 Ἑμδγβοῖοῦ οὗ 8 οοῃδάθηςαὶ 
Ῥείναϊο πυϊ τσ. “απο ορίδίοίαη, αἴδογυηι τιαρίϑηιαηπι Τιποίλοὶ σαιιδα βογίρέωτη ἐ266 ἡμιαΐοο, 
(μυ9 Ὀοσίηβ δἰβ ἐχροβίζοῃ οὐὗὅἨ ἔμ ἀγραϊηθηῦ οἡ ἴμο ΕἾγϑὶ Ἐρἰβι19 Ὧ ΤΙΔΟΙΙΥ,--- " δὲ ηνλὶ ἀροεπίῖ- 
οτνζιγ, φιὶ αἀὐϊσοπίο οπιπία δτρεηάοτῖὶπέ. Νοη ἐφιΐάδην πέρο, φιΐῃ δ᾽ι8 συόφισ ἀοοεπαϊ εἰ 
4ποησηαϊ ταϊϊοποπι Ῥαιΐιϑ λαδιιογῖί, δο πριΐδα δὲς οοπίίηενὶ αἷσο, συ ϑιρογτασμιδη, ζεδϑεῖ 
δογ δον, δὶ οἱπὶ δοῖο Τὠποίδεο λαδιυΐδεοῖ ποροξίμνη." Βαϊ ΒΟΎΘΥΟΣ (μ͵8 ΤΩΔΥ 86, [86 ῬαΞίογδῖ 
ἘΡίδβ0195 οογ δὶ ΠΥ ἄθϑογνο ἰοὸ Ὀ6 (6 φα(δ πιδοι, οὗ ΘΔΟ ἢ ὈΓοΒοηΐ οτ πζατο γο]χἱου58 ἔϑδοῆογ, τβὸ 

Ὑ] δηὰ οἴ δοάϊοα ΠΟΓΘ ἃ σἱσ ἢ ὑγοαϑῦγο οὗ ἀοοίχίηθ δηἃ ΘΟΌΏΒ6], οὗἉ οοτμἴογί δηα Θηοουγαβοιηθῃζ. 

Εδροοΐδ!}ν ἷπ ἄδγβ 1 κῸ ΟὟΓΒ, ΒΘΏ 80 ΤΏΔΗΥ͂ ΘΒ 088 ἴῃ Γοίογθηοθ ὕο οἰ"ΓΟΣ ΟΥρϑηἰζϑίίοη 8Γε 

(1 βιουϊὰ Ὀθ6 ποίθα Βοσο, 8ἃ5 ἐμ ἰσὰο ΟἝδοῖ οὗ οτἰπεῖστι, ἐμαὶ ϑὲ, ῬῺΪ ἀοσϑ ποῖ κἶνο ἴ ἔδοδα ᾿οέδασε ἴ80 ἕοσεσιδὶ 
φυτιῆξαζίου,, δοοογάϊτρ ἴο προὮ [86 ΟΠ ΤΟΣ ἴα ἴο Ὅ6 ὈΒ1ΠῈ; πὲ Ἀ6 ἐδ Ὑυτὶ εἰς οὗ δὰ αἰσοδὰγ οχίϑιίπρ σον. ΤῸ ἔδοοςσ 

ὅο68 ποῖ Ῥγϑοϑὰθ ἐδ ἤλοί ; Ὀπϊ [8ο ποῖ Ῥχοοθᾶϑε ἴ8 9 ἐβόοουυ, πρίοὶ ἀχρ[αίσιο ἐξ.-τια.ἢ 

ω 



4, ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ ΗΟΜΠΈΕΤΙΟΑΙ, ΤΕΒΑΥΤΜΕΝΤ, ἡ 

«ὐοᾶ τ ΠΘῪΓ ΘΏΘΓΘΥ, [89 το ΒΓΥ ῬγθοΘΡίβ οὗἨ [Π6 Ῥαβίογαὶ 1,οἰὐοσβ ἄθβρσγο ἴο Ὁ6 ὀχρουμᾶοᾶ 
μι 4}} οδυπιοδίποθθ, ΠΘΓΘ ὑπο ΠΟ] ὈΘΙΌΓΘ ΟἿΣ ΘΥ68 8 δροακὶπρ ῥἱοίασο οὗἨ [86 βἰτηρ] οἱ οἵ 

ἴδ9 Αροδύοϊϊο δρθ, [6 Ὺ ὈϑοΩρ ἦο [89 ψ;8019 σοσὶς οὗ Ῥχοὐοϑίδη ίβιη δραΐϊηβὶ [89 πβυγρδίζουϑ 
οἵ {πὸ Ῥδρδὶ ΒΪΘγαγΟὮ. ΤῺ ΒοΡΘ ΪοΒ Β6ΓΘ Ορροδθᾶὰ δηὰ ὈΠΙηδβΚοᾶ Δ.Θ δηᾶ σοχηδίῃ ἴῃ ἸΔΩ͂ 
τορδταὰθ ὑΠ 6 ἔγρε8 οὗὨ δῖ θ 78]89 ὕθισηο στ; (10 δ ρ8 αραϊηϑὺ " Ορροβὶ [ἱ0ὴ8 οὗἉὨ βοίθῃοο, 74]860]7 
80 6411.ἀ,᾽ τ ΟΝ ὙΤΟΓΘ ὨΘΘΓῸ] ἴον ΤΊ ΟΙὮΥ, ΔΓΘ ΠΟ 1688 50 ἴῃ ΟἿΓ ΟΔΥ δραϊηδβί 80 Ἰωδγ, ὙΠῸ 
Μεγ Ἰεαγιιϑᾶ ποιδίηρ δηᾶ ζογροίίθῃ ποίβίῃσ. Ηθγο, ἴοο, 88 10 θγὸ ἰπ ραββίηρ, ἔβογὸ ͵8 σίσϑῃ 8 
ΔΙΌΣ ὙΓΪΙΠΟΒΘ 10 ΤΩΔΩΥ 8 ΟΑΓαΐΠ4] τυ} οὗὈ 1Π6 Οοθροῖ, βο ἐμαὺ [8980 ὑχίοῦ τυ τἰηρθ᾽ ἀγὸ σο]δ- 
ἔνε σί οι ἴῃ ζοοὶ οἷαδοίοὶ ἴὼΥ [9 ἀοοίγίηθ οὗὈ [86 ἱπϑορίγαϊίοη οὗἨ βογίρίητο, ἴμ9 ὈἱνὩγ οἵ ΟἸ τὶ βέ, 
80 ποτκ οὗ δἰοποιῃηοηΐ, δηὰ (89 ΘῈ Ὀἰγί Γτοῦσα [10 ΗΟ αδοβί, ὅχο., 88 ψ }} Ὅ6 Ἐβόονῃ ἴῃ 

γασΐοῦθ Ρ]8068 δηᾶ ραββαροβ. Τῆηδὺ ζΌγ  Βοστηοτο ΟΠ τ βεϊδη οἰ ἶοβ 8η88 ὮθΓΘ τοδη [Ὁ] ἃ τ γηΐϊηρ8 
δραϊπδὺ οογίδίη δίῃ8, δηἃ ΘηΟΟΌΓΑΡΟΙ ΘὨΪ8 ἴ0 οογίδί ΟἸ τ δύδῃ στδοθβ, 18 8βο -ουϊἀϑηΐ δἱ [89 βδ'τϑὶ 
ξἶἰλποθ. ΤΒοθ ἴπ6 οοπίθηϊδ οὗ (π0 Ῥαβίογα ΕἸ ϑι198 781 (8 ΒΟΠΟΓΔΌΪΘ Ρ]869 τ ΐοΝ ΓΠΘΥ Βο]ἃ 
διρσης [86 οδηοπίοαὶ Ἡγἰτίηρθ οὗ ἴ80 Ν νυ Τοϑίδιηθηῦ, Δηἃ Ῥγουο {ΒΘΙΏΒΟΙΥΘΒ 8180 [86 ἔγτιϊε οὗ (ἢ 
ΠΟΥ ΟΒοβέὲ, γῆο ἱπβυθηοοᾶ (89 ΑΡροβίϊο 'π πὸ χῃθο δηἶ0 8] ΤΩΒΏΠΟΣ 6 ἢ6 ἴοΟΚ Ἰν9 δ] 85 ἴῃ 
.ὴ8 βδπᾶ, δβ ἱἦ πὸ σχϑῦθ οὴ8 οὗ [89 αούμαγἐΐ δηᾶ ποέαγὶξ οὗ {1τὸ βρὶ τὶς; αὶ ᾿ηδρίγοὰ Ηΐτὰ 80 ΖῈ]]Υ 
ὅσο ἷπ ὙΠϊρ, ἐπδὺ ἢ0 τ ΘΩΔΌΪΟα ΟἸΘΑΓΪΥ ἰο ἄθγοῖορ ἑδθ ΟἸ τ βεδη ἐγαῦ ἢ, ἰο ΘΧ  ἷς ἐδθ 
Ομ γϊδίϊδη 1116 ἰπ ἃ ᾿ἰνίης τ αΥ͂, δηὰ ἴο ρσίνθ [89 ρμαϑίοῦ δηᾶ ἴδοι δσ βυρροδβίξοῃβ τοραγάϊΐης 18 
ΒΟΣΙΩΔΙ ῥτἱηοῖρ]08, ΟΣΙΩΥ ἰο [80 οπὰ οὗ ἰὴ οὗ {86 ϑαγῃοϑί σγοβοοίίοῃ οὐ 411] σηϊηΐδίοσβ οὗ 
[δ9 Θοερ9]. Ἧἴο οδῃ ἰδ πὶ ἢ ροοὰ οοπβοίθποθ γϑροϑῦ, ἴἢ γθίθγθῃοθ ἴο 411 ἴῃγοθ Ἐρίβι]οβ, (80 
Ῥγαῖθο αἴνοῃ ΌὈΥ ΚΞΤΑΒΚΕ: “ ΤΙΗΐβ ΕΡΪ8[10 18. ΒΌΓΟΙΥ ὁ στἱοὰ ἰγθαβῦγο οὗἨ ἰγθθῃ, βἷποθ πῃ πογᾶβ, 
ΒΘΟΙΑΪΏΡΙΥ δὶ γί 80 β΄ 1016, (Πθτθ 110 βοἷ ἀορίμ8, ἐμδὲ ἃ Ῥσθδοῦοῦ Ὑ1| ΟἾΪΥ {γΥ σγαδρ Ἰθοτὰ 
δἴϊεσ τ 0} Οχροσΐοποῦ οὗ δμοῖγ Ἰδῦχοὸ δρὶ γῖῦ δπὰ Εἰσἢ τυϊδάοι ; δηα νν]}]] 81}}1 πὰ δουρὶ τοτλδὶῃ- 
ες αἰ τγ8 [ὉΓ δὶ8 βίαν," ---ἼδΥ, ἩΙ σοοὰ τϑαβοι Ἦθ δάᾶβ, “(Πδὺ ἰῃ ἰ(μΐ8β ἘΡ[8.19 ἔδϑγο ἰἜ8 
οοπίαϊηθα ἃ ἔσο Ὠοπδβο-ἰΔ0]οὺ [ὉΓ 4}1 οβίδίθβ οὗ τηϑῃ." Τῇ, ἴοο, [860 ἀϊγοοϊΐη οὗἩ [896 βδχοι 

οδυγοἢ ΘΔΏΟΙ γ' 89 ἃ ᾿υδὺ ΟΠ6 : “(Πα ἃ τη ἰδίοῦ οὐὗὁἨ [86 ομυγοῦ Βῃου]ὰ χηοβὺ αἰ] ΘΒ ΕΥ τοδα (89 
Ἐρίδ!658 οὗ Ῥϑὺ] ἰο Τί πο ἢ πᾶ ΤίϊαΒ; ἀπᾶ γοδα δραΐη δηὰ οἴὔζϑθῃ τϑροδί, [μδὺ μΒὸ σηΐσηῦ Ἰθδτπ 
ΒΟΤ ἰο χτηδί ἰδίῃ Ὠἰμ56} ὈοΓ ἰῃ Ἰονοὸ δηὰ 11ἴ8, δη ἃ ΠΟῪ ἴο ΤΌ]6 ἷ8 οὐσῃ Πουβοδο]ᾶ δηᾶ 11,861." 

Ησυτπκε: “ἼΠῸ πο ΒΓ ααθδίϊοη : πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ ϑεῦυ ἀναστρέφεσθαι ἮΔΒ ὮΟΙΘ Δ ΒΏΒΥΘΡ, 
δοστηοηΐουβ ἴῃ βρὶ τὶς τ τΠδὺ ἰ8 ἜἘχργοββοᾶ ἴῃ 8}} [πὸ οἵϊον ]Ἰοιΐοσβ οὐ Ῥαὺῦ]. Μ|ὶρὶῦ ἴδ9 
φιυοείξοῃ ΠΟΥΘΡ ἢδΥ9 ὈΘ6Ὶ ΒηΒΊΤΟΣΘΩ, δηἃ ΠΟΥ͂ΘΡ ὈΘ ΔηΒιΥ ΓΟ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟΥὮΘΡ βρί τὶς ἰῃ {8} ΘΒ ΌΣΟΙ ἢ 

44. ΤΗΞΟΙΟΟΘΟΙΟΑΙΜΗΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΤΒΕΑΤΜΈΕΝΤ ΟΕ ΤῊΒΞ ῬΑΒΤΌΒΑΙ, ἘΡΙΒΤΙ ΒΒ, 

ἴξ 'ἰθ ποῦ ὨΘΟΘΒΒΟΣΎ ἴοι ΟἿΡ ἀοβϑίρση ἴο σὶνθ ἃ Θοτρ]ϑίθ νἱον οὗ (πο ΠΙΠΟΓΆΣΥ ἰδίοῦγ οὗὨ [{ι|686΄ 
Ἐρίδεϊοαθ. Α σίοὶ οο]]οοίΐοη οὗ τε ἷηρθ οα (89 ὥθΠΘΓΑΙ βυδ᾽θοΐ, ΟΥ ΟὨ ῬΑΓΓΘΌΪΑΓΡ ΟΠαρίουβ δηᾶ 

γοῖϑοδ, γ7}}} Ὀ6 ἑοπἃ διυοης οἴδοτα, πῃ τε, Ἡαπαδιιοῖ ἃ, ΤἼεοῖ. Ζδἰογαΐε, 1. Ὁ. 965 ; δηὰ ἴῃ. 
δ. Α. . ὙΤΕΙΒΊΝΟΚΕ, ἴῃ ἷβ Οοημηθηίαγῳ, Ἐδυΐ ϑθοτῳ, 1861, Ρ. 267. 76 58.811} Ὡδσὴθ ΟἹΪΥ [080 
πὶ 38 ΠΟ80 ΒἰθΥ δηαἃ 180 ἷβ ἀο5᾽ ΓΔ 0]9 [ὉΓ Ῥγδοίΐοδὶ αἰνπη08 δηὰ ρδβϑίοσβθ.ὐ. Απποηρ ἴδ. Β6- 
ἰοπηοῖθ ΠΌΤΗΣΕ τοῦδ οϑροοΐ!]γ ὈῸ πϑιηθᾶ. ϑολοίία οἱ ϑουρβοηδδ ἐπὶ Ῥγίηι. σολ. ριδί.. αἰσιιθ 
Απιοίί. ἐπ, Ῥαιυϊὲ Ἐρίοῖ. (»νίογεηι αὦ Τὶηιοϊδ. οἐ Τίζξμηι, οαϊξ, Βτθηβ. 1, ὉΌΘοΚ, 1797. ΤΉΘη [29. 
ΟὐπιτιθίαΥΥ οὗἩἨἁ ΟΑΙΥΙΝ:; [πα΄ οἡ δοίὰ ἘΡίϑι1]96 ἰο Τἰ)ΟΙΥ, ἀοαϊςοαιοα ἰο Εαπατγᾶ, υκο οὗ 
Βοιροσϑοῖ : [88 οἢ ἴΠ6 Ερίβι]6 ἰο ΤΊϊυ8, ἕο ἷ8. 60- ουκοῦβ, ΕἌΞΕΙ, ἀπ ὙΊΒΕΤ, Ὑ ΒΟΒΘ᾽ ἸΔΟΥ͂ ἮΘ 
δὲ τοοοϊνοᾶ δηἃ οδυτίϑα ζου γασγὰ δὲ αϑηθνὰ ἰῃ βοιηθν δῦ Βυο ἢ ΙΩΔΉΏΘΡ 88 ΤΊ [6 ΟΙΚ οὗ 
Ῥᾳῃ] αἱ στοΐθο. ΑἾ80 ΜΕΙΑΝΟΗΤΗΟΧ: Επαγγαΐίο Ερίδίοϊα γυῖα. αὦ Τιριοίϊδ, οἱ ἀμόνι Οαρίξωη, 
δεκηᾶα, ὙἰλοτΑογΩ, 1661. ΑἸποηρ Ἰαΐοσ δαίοτθ, ὙὮῸ πᾶν ἰαθογοᾶὰ ἱπ ὑμ9 Βρὶτὶῦ οὗ {110 
Βαίοττηδλίΐοη, ΒΕΝΟΕΙ, πηπδὺ Ἰθαϑὲ οὗὨ 8}} δ0 ογτροιίθῃ, Ηἰβ Οποπιοη οοπίδίηβ Ὀγθοΐοῦβ στηδίοτϊ δὶ 
ἴον ἴθ τίσ! δ πηδογβίδηἀϊηρ οὗἩ [80 Ῥαβϑίογαὶ 1,ϑἱἴϑγβ. Νοῖ ἰο οὔθ διοης (86 δχροβίθοσβ [Πο89 
πΐΟθΟ ΙΔΌΟΣ 888 ὈΘΟΟΠῚΘ ΤΊΟΓΘ ΟΥ 1688 δηϊαυαϊοα ἔγοτῃ (86 Ὀγοβϑοηῦ βίαπαροίηΐ οὗὨ βοΐθηοθ, γ79 
Ἰηδηςοἢ. ΟὨΪΥ [ἢ 6 Θχοροίοδὶ του κα ΒΟ γὸ ἩΪΒἢ ἴ0 860 Θβρϑοΐδιν ἴῃ (86 Βαηα8 οὗ [Π9 ΟἸΘΓΩΥ, 
ἘΠῸ που] ργϑρϑγο ὑΠοτΏΒ61γ095 ὉΥ͂ ἱηἀοροηᾶθηϊ βίθαγ 70. ῥυϑδομίης οὐ Β10]9 ἰηθυγυοίΐοη, οϑίς 
ἴ)6 Οὐζαμηθηΐαγυ οὗἩ ἩΤΙΕΒΙΧΚΟῈΒ ΔΙΣΘΘῪ Ὡδιηθᾶ, τ ὨΙΟΝ δρρθαγοᾶ 88 [ῃ9 οοῃεϊπυδίίοῃ οὗ ΟἸϑπατθβ- 
Κα ΟΟἢ ΠΟ ΠίΔΓΥ, δηᾶ οοπίρϊ 8 ̓ΙΚοντβο [ἢ 0 ΕΡἰδι168 ἰο [89 ῬΒΠ ΡΟ Δη8 δηᾶ ΡΠ τοι, τὸ οὐ 
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8 ΤῊΗΕ ῬΑΒΞΤΟΒΑΙ͂, ΓΕΤΤΕΒΞ. 

βρϑοΐδ!γ ἰο τηρπύίου [89 {ποτοῦ ἢ οσροϑίζου οὗἉ [1:6 Ῥαβίογδὶ Ἐρ ϑ168β, συ ῖ τ Ῥαυ συν γϑίθγθηοο 

40 ἴδ δυϊμοηϊί οἰ γ, Ρ͵406 δηᾶ ἐϊπιθ οὗἨ δυϊδβοσβῃῖρ, ὈῪ Ὧν. Ο. 5. Ματτησεβ, ατοϊβυγα]ᾶ, 1840, 

ψ ἰοῦ [898 τοϑδᾶθ [89 ΘΑΥ ΟΣ ΟΓΚΒ οὗ ΡΊΑττ, Μάσκ, ἨΕΥΡΕΚΒΕΊΟΗ, δηα οὔμοσϑ αυὶϊο Βυρογ ΟΠ 

ἘΌγίδοσ, [80 ὈτίοΥ οχροδί(ΐοη οὗ [9 ἘΡ΄5{198 ἰο Τί υ8, Τὶ οί γ, δα Ηθθγονβ, ὉῪ τ. Ἢ. Μ. 1, 

5 εττε, 28 οἂ, 1847: Ὀαὺ ὈοΐοΓΘ 4}1 οὐἶοσβ {818 ΠΟΌ]Θ οΥἰ (1041-Θ χοροί δὶ ὑγοδίΐβθ οἡ {110 ἘῚἾ8-. 

{195 ἐο ΤΙ ΠΟ δηὰ Τίίαβ, ργορδγοᾶ ὉΥ Ὦγ. 4. ΒΕ. Ηυτηκε, 9 φη]αγροᾶ οὐ, αδι(ίηρ., 1859, 

1108 ρατὶ οὗ Μευξεβ Οὐηιπιεπί. ὁπ ἕλε Ν, ΤΙ Ααλοηρ ὑπ9 τυϊηρβ το μᾶτΘ Δρρθϑαγεᾶ δ6- 

γοῃὰ ΟΟΥΤΏΔΏΥ, δηἃ ὙΔΙΟΒ ΒρΘΟΐΔ ΠΥ οἰδίτα ἕο Ὀ0 Θοηβυ] θα ἴῃ τοραγὰ ὑο δὲ. Ῥδὺὶ] δηᾶ {1|680 

Ἐρίδβι]ὁβ, τὸ πϑηιο Μυ, 7. θᾺ Οοβτα ; αμῖωδ, ἐδη6 ϑολ τι  ιδεδολοπιοῖπρ. 2 ΤῊ, 1, ὁγάση, 1846--47. 

τ. Η. Ἐ. γ7ικκε: 226 Ζεπ ὀγνίδοοη, απ ἄθη 4. Ῥαυζιδ ααη Τὶπιοίἧ, Τῆι 6η Ῥλέϊεηχοπ, ταεῖ 

ορρεοϊάεονεη δ θη, ἰοο Ῥαδϑοῖν 6 Δαπηιογίησοη. Ὀιτθομί, 1869, ΑΡ. Μόνον; 8. Ῥααΐ, οἶπφ ἀΐδοοιτι. 

Ῥαγίβ, 1861. ΟΟΝΎΒΕΑΒΕ ΑΝ ΗΠΟΥ͂ΒΟΝ: Ζύ απὰ Ζούζογε οΥ δὲ. αι, Ἰ,οπάοη, 1860-ὅ8, 9 Ρατί, 

ἴῃ 410 : δἀπιΐγαὉ]ο ὈΟΐὮ ἰπ ἔοστα δηᾶ οοηἰθηΐθ [γορυ ] Ἰβμοα Ὀγ Ο. βογίθμοτ, ον ὙογΚ]. Ετοπι 
[πὸ Τδηΐβ ὑπο γο [88 Δρρθαγοᾶ ἴῃ ἃ ἰγαῃβ᾽δίΐου (08, 1846), 8 Ὅχοϑ θα ποτὶς οὗ τσ. Ο. Ἐ. 
βοηάβιακα. Τ8θ ᾿δίθδῦ θββαυβ ΟἹ {8666 ΕΡ 8.165, Ὀοΐἢ [0 ὑπο ὀχροβί ἴοῃ δηὰ ὑπο ὶν σϑ] δι ο ἴὸ 
ΒΙ Ι1οΔΙ Οτἰ ἰοΐβα δηὰ ἢ δῆοη. αὐλοὺς ἘΠΩ 88 ἰηἰγοἀποίοῦυ του Κ8 ΠΟ ἤᾶτὸ Ὀθοθη ἀθ- 
γοἰοᾶ ἴο {π6 Ῥαδβίογαὶ Ερἰβί]98, 7 ὁ τηυδὲέ βρϑοΐδ!! γ πδο ΤΑ. 77. Ηογηπθ, δὰ Τηϊγοἀποίίο ἰο [}0 

Τοχίθδὶ Οτἰυἰοΐθτη οὗ [89 Νονν Τοβίδτηθηϊ, 8ἃ οἃ., τονϊδοὰ ὮγΥ 3. Τ᾿. ΤΒΕΘΕΙ 1.6. Ἰωοπᾶ,, 1862, ΡΡ. 

δ47-660. ΕἾΠΔΙΥ͂ ΤΩΔΥ 6 δοπιραΓοᾶ {116 ᾿δύθϑῦ τε [6.8 ου {86 ΑΡοδβίο]ἶο δρ6: ΝΈΑΝΘΕΒ, ΘΌΠΑΣΣ, 

ΤΉΙΕΒΒΟΗ, ΓΑΧΟΕ, δηᾶ οἴμογβ. ὙΊΈΒΕΙΞΕ, Οὐγοποῖ, ὅ68 4»οεδῖ, Ζοϊξαζίογα, αδιϊλησοι, 1848: 
ΔΙΙΒουρὴ 6 δατηϊθ πῸ βοοοηᾶ ἱπιρυγιβοητηοηΐὺ οὗ Ῥϑὺϊ δῇ οζωθ. [ΕΟΗΣΚΕ: 2.α8 αροεί. υὡπὰ 
παοδ-αροϑί, Ζεϊίαϊίον. 3ἃ Αὐῇ,. 1867. Ἧ7ο Ὡδη)9 8180, 7. ὈΊΈΡΕΙΟΗ : 226 Βγίφ σὲ. Ῥαυϊὶ απ Τίριο- 
ἐἤσια, Τίξιδ, Ῥλίϊσηνοι πὰ ἀ6» Βνα απ ἀἰς Ἠοῦγᾶδν, Κις ον αν Χν λοὶ δδορίογῖσε αὐρηετνΣ- 
ϑαηὶθ Βὶδοϊίεθον ; Ὀπΐ ἜΒρΘοΐΔ 1} οορίομϑ, δηὰ σἱοἢ ἰη Ἰοασηΐηρ, ἴμ9 τοῦ οὗ Ὁγ. Ο. . Οττὸ (τ οὶ 
δρροδγϑοᾶ δον [}6 ργορδγαίίοη οὗἨ {1|8 ραγί οὗ ον ΒΙ0]6 ψουκ); 7726 Ἡϊδίογίοαϊ Κοϊαίίον 97 δά 
Ῥαρίοναϊ Ερίεἰἶοε ἀπειο Εχαπιΐπφα, 1, οἱρΣΖὶα, 1860 : τὶν τί οἢ Βῃου] Ὀ6 Θοπηραγοϑαᾶ 8180 8 ὑβοτοῦρῃ 

τϑοθηβίοη ὈΥ̓ Τ ΕἸΘΒΕ ἰπ (Π0 ϑῥυέφη, ε. Κρ ἐίξοῃ, 1861. ΠΠ, Ιῃ ἃ Ρϑου αν ΤΑΥ͂ {110 ΘΠ ΌΪΏΘΗΘ688 οὗἉ 
{80 ΕΡ 8.198 88 ὕθοη ἀείοηδοα ὈΥ Ῥτγοΐῖ. ΜΆΒΟΚΕΒ ἴῃ ἃ βῃογὶ Ὀὺὺ ἱηο δι ηρ Θ684 7 ΟἹ [89 ΡΟΒΙ ΠΟΙ 
οὗ [89 Ῥαβίογαὶ [1,οὐΐοσβ ἴῃ {86 11 οὗ δὲ. Ῥϑῃὶ], δ μουρὴ 119 8110 8Ὲ ΟὨΪΥ ΟἿΘ ἱτ ΥΙΒΟ πιθηΐ. 
Μοϊηΐηροη, 1861. Τὴ ΟὐτησηθηΐατΥ οὗ ΗΥΤΗΣΕ [ὈΓΠἾΒΠ68 ΡΟ ΘΓΓῸ] ΤΘΘΡΟῚΒ [ὉΣ (86 εἰγθ 
“ἀραϊοδῦ 0 ΒΥρΟΓΟΥ [108] νἱοτσβ οὗ (86 ΤΟ σοη βοβοοῖ. ΑΒ ἰο ὀχορμοίϊοϑδὶ οὕ Ῥγϑοῖῖ δὶ δἱἀβ ἴ0 
Ὧ.6 βίαν δηᾶ τ86 οὗ ΡΑΓΟΌΪΑΓ ρΡαγίϑ οὗἉ (86 Ῥαδβίογδὶ ΕΡρ β.198, γγχὸ 88.4}] βροδῖκ ἴῃ 1.9 ῬγΟΡΟΡ ΡῥΪδος. 

[Πὺ ἰβ ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, ἴῃ δἀάϊηρ (.)9 ΤΟΥ ἱτηροτίδηίς ἘΠρ ἢ Ἰτοσ 8. οοηποοίοα τ (ἢ 650 

ἘΡ 8.168, ὑο σῖνο τῆοσγθ (88 8 ρῬδϑϑίηρ ποίίοθ οὗἨ οἱ ἄθὺ Ἐχροβίίοσβ, ἃ8 Πλμμόοχῦὺ,  ππιτδυ, Βεν- 
.ΒΟΝ, ΜΑΟΚΝΊΘΗΤ, ΝΕΤΟΟΜΕ, δηἃ ΒΙΟΟΜΕΊΒΙ ἴῃ ἷθ ατοοῖκ Τοβίδηιθηί, ΤΏΘΥ 8. Ἰθδγηϑα δυᾶ 
ἠυαϊοίοπϑ: Ὀπὺ δ [118 ΔΥ οΥ 1085 ογίϊ, 88 ὑΠ 600 ἀο ποὶ ΠΥ τοῦ ἢ τόσο αἰ ἢ }} 4π68- 
“ΦἰοΏ8 βίῃοϑ σαϊβοα 88 (0 (88 φΘηΌΪΏΘΏ688 οὗὨ [6560 ἘΡ 8.168: δηᾶ [Π6 Ἰδίοσ ἰϑίοτιο οὐ οἰ οἶβπλ Π85 
γον πον ᾿ρἢῦ ΟἹ ΒοΙηθ δβρϑοΐδὶ ὑορίοβ, 6. σ. 8:6 ΘΑΙΪΥ Ὠθσθϑῖθθ, δη (6 ογάθγ οὗ ἀθβοοῃθββ. 

Το ον Ῥαυϊζίπα οὗ ῬΑΙΒΥ, Βούγονοῦ, ἄθϑογυϑθ ἰο ὯΘ Δ᾽ ὙΔΥΒ ΣΘΠ ΘΙ θΟΣΟά, 88 ΟΏ6 οὗἁὨ [86 ΘΓ] θεὲ 
δα πηοθῦ ἱπρθπί 8 Θ6ΒΔΥΒ ἰῃ ὑμδὺ οὐιηραγδίϊνο ἈἰΒίοσυ οὗ 86 Αοἱβ δηᾶ {μ6 Ἐρίβ.168, τ μος Ἠη8 
Β'πο9 ὈΘΘῊ 80 ἰΑΓΡΘΪΥ ΘΧΡΙοσθᾶ. ΤὮΘ τόσο σϑοθηῦ οχοροίϊολὶ που Κ8 ἤν δἀἀδοᾶ το} ἰὼ ΟἿΤ 
Κηον]θαρο οὗ (ΐ8 φατῦ οὗ [80 Νν Τοβίδσαθης, αστηοῃρ ἵπποι, {μαὲ οΥὗἨ ΟΟΧΥΒΕΑΒΕ δηὰ Ηον- 

ΒΟΥ: 1576 απ Ῥρὡεἶο8 97 5ὲ. Ῥαυΐ, ΤᾺ Ατηογίοαη οᾶ. 1866, 8 (86 τἱομοδὺ οοηιτὶ δυϊίοα ἰο [89 
Ββίουυ δηᾶ 1ἰὐοσαίοσο οὐ [6 Αροβιὶ]οβ δῷθ. ΑΥΞΟΒΡ [88 ρίσοηῃ ἃ ἱμβοτουρῆ οΥἰ(ἰοἶβαλ οὗ ἔδ6 

Ῥαβίοσαὶ Ἐρίβι198, ἴῃ μἷ8 Ογοῖ ΖΤεδί. ιοὐἱὴ Νοῖεθ. 860 ϑβρϑοΐδ!]γ ἢἷ8 Ῥροϊοροπιόθα ἴον ἃ ἀϊϑουββί οι 
οὔ [Πο ονἱάθῃοθθ οὐ ὑοὶν σϑηυΐμοηθθ8. ΟἾΒ. ΤΟΒΌΒΤΟΕΤΗ: Ογοοῖ Τοϑί. ιοἱἐλ Πιϊγοά, απὰ Νοίεε, 
Τομᾶοῃ, 1866, ͵8 οὗ οἰίοῦ νδ]ὺθ 0} ἷ5 Ιαγρο οἰ δίϊομβ ἕγοτα Ῥαίγίβιϊο Ηἰβίουυ δηᾶ {ἘΘΟ] Ἱῦ 1ἢ 
τοραγᾷ ἴο ὑϊο ῬΑᾺ)η6 {ἰπ|6. ΕἼΖΙΟΟΤΥ: Οὐπιπιθηΐ. ΕΡρ». ἰο Τῖρι., 18 ΤΟΥ οὗὨ σατο] εἰυάγ. 
ῬΑυ ΌβοΚ : 7πΐγο, Ν. Τ', 8 [89 Δ016βὲ ἘΠ ΡῚ Βἢ πσὶΐου 0 885 ἀοίεπᾶοα τη 6 ἐμθοΥΥ οὗἁ οὔθ ἱπι-" 
Ρεϊδοησαθαί, [ἢ δἀάϊιοι ἰο [8ι680, Τα 0 τ] υ8Ὁ]0 τηδίΐονς οοποογηΐηρς 86 19 οὗ 50. Ῥδὰ] τρΔΥ̓͂ ὈΘ 

υυῃᾷᾶ ἴπ ΑΒΌΧΕΕ : ΠΗ ἰδέ. 4 »οδί, απὰ Εὐαπησ. βμιτηα : όγασε απᾶ ϑλίρωτγεοῦς φ' 8ι. αι. 
ΤΑτΤΕ; Οὐπίϊπυοια Ἡίοτῳ 47 8... Ῥαιΐ, Ἰεπικ: 8ὲ, Ραιῖ.---ΤῊ.] 

5 {116 ἰο θ6 μοροὰ “ἐμὲ ἔπ δάσαίσα "]9 Οοταπισπίατυ οὗ ΜΙ ΕΥΕΕ, δὴ γοί ἐμο Ὀοδὲ ἰῃ ΔΩῪ Ἰδηρύαβο ἴοτ οτίξοδὶ δὈΠ Εν, 
“1 Ὀοΐοτο Ἰοθς Ὁ9 ἰγαποϊδέοὰ ἴον [86 τιδο οὗ ἘπρῚ δ ἀπὰ Απηοσίοασι τοαὰοχα.-- ΤᾺ.} 



ΒΕ 

ΒἸΗΒΤ ἘΡΙΒΤΙΣ ΤῸ ΤΙΜΟΤΒΥ. 

ΙΝΤΒΟΌΓΟΤΙΟΝ, 
᾿Φοπεατεαιτκεσεβμακοσταπεσααν, 

851. 

ΤΠΙΟΥΗΥ͂, ἴο ὙΒΟΙῺ ὑτο οὗ ἴμ6 Ῥαϑίογαὶ ἘΣ β.168 δτὸ δαασγθββοᾶ, ψγ88 ἴγοιαῃ 1, γοδοηΐα, ΟΣ 
δοοογαϊπρ ἰ0 δβοῦηθ, ἔγοτῃ 1 υβίγα (Αοἱβ χνΐ. 1), δοοογάϊηρ ἰο οὔ δγβ, ἔτοπιὶ θογθο (Αοίβ χχ, 4). 
ΤΙ βοὴ οὗ ἃ 618} τοί μοῦ, Ἐπηΐοο, δηᾷ δ Οσθοῖκ ἔδῦμον, η6 ἢδᾶ ἴσοι [86 ζΌΥΤΩΘΓ, 88 8180 ἔγουη 
μ8 σγαπάτιηοίμον, 1,οἷβ, 8 ἀθνουΐ ὑγαϊπίηρσ δα ἱπείγαοίίΐοη ἴῃ (86 ΟἹα Τοβίδυηθηῦ δου ρ υΓοθ 
(8 Τίμα. ἱ. δ: 111. 14, 16). ὙΤδαῦ ἢ6 γγὰ8 8 το αἰϊνο οὗ 5[. Ῥδὺ] (Ογσδη) ἰβ 88 Ὁῃρτγουθῦ, 88 (89 
δυρροβίεοι (ϑέαν δ) (μαὺ 9 ΤΑ 1Π6 Ρ ὈΘ]οηροα ἴο {89 σεβομένοι, [0 ΡῥγοΒο] γύθβ οὗ ἴΠ6 σαΐθ. [Ι͂ἢ 
(8 ἕδτι ἢ] {π 6 Ὑγοτᾶ οὗ (μ9 Τιοτὰ (Γαὐξ, χ. 84--86) νγγχ8β ὑσυ τ ; ἴον ψἩ116 ἐπ ΤΑ 86 Τϑηαϊηοᾶ δὴ 
ὉΠὈΟ] 6 τον, ἐπ 9 τοί 8 δη βοὴ ΟΡ ΔἰΓΟΘαυ οοηνογίϑ ἰο ΟΡ β δ} Ὀθίογο ἐδ Βοοοπα χηΐβ- 
ΒΙΟΠΑΤΥ ΟΌΓΠΘΥ οὗὨ Ῥαυ], το Ὀθοδπιο δοαπαϊηἰοα πὶ ἢ ἐμ θη αὐ 1 γϑύσα. ΤῊθ Αροβίϊο ἑουμπᾶ [89 

του] ΤΊΠΟἾΗΥ ΓΟΔαγ δηᾶ τὶ Ππρ ἴο ΔΟΘΟΙΩΡΔΏΥ ΐπὶ ΟΝ ἢΪ8 ζαγίῃο ᾿ΟΌΓΠΘΥ, 88 ἢ6 δα ἃ ροοᾶ 
τοροῦὶ πεῖ ἢ {80 Ὀγοίβσθα (Αοἷβ χυΐ. 1, 3). τόσα {86 ἔδοῦ Ὁπδὺ ὅδ ΑΡοΒβ[16 681]8 ἷτὰ ᾿Ϊ8 ΒΟοὴ 
(τέκνον, 1 Οὐυ. ἷν. 177), τνΘ ΤΏΊΔΥ 7051} ἰηον, ἐπα 6 μδᾷ χοοοϊνοα [86 ΟΟΒρ9] γοαρ [ῃ6 ῬγΘ80ἢ- 
ἰης οὗ Ῥδαϊ, αἱ ἷ58. ὅγβὲ βοϊοῦσῃ ἰῃ ΤΠ γβίσα (Αοἱβ χῖν. θ, 7. Οὐαί οὗἁ οοπβίἀογαίίζοη. ἔοτ [86 9678 
ἢ οἰγοπτηοὶϑοα Ὠΐπ), ἃ5 ͵5 ἐδ ο" 1788 ἃ αστοϑκ, δηᾷ ἴπϑη ἴοοῖ πἷπι ἱπίο {π0 οἴ οΒθα ΘοΙτηρδπηίοῃ- 
δὲ ἷρ οὗὨ μἷθ οοπ θη 4] {τὶ θη ἂθ δηᾶ [Ὁ] ον ογ9 (Δοίβ χίχ, 32). Ηθ ζοῦγπουβ ΜΠ [89 ΑΡΟΒΕΪΘ οὐ 
Ἰτοαβ ἰο ῬΆΠΙρρΙ, Τμοββαϊοηΐοα, ἀμ Βογθα, ΏΘγΘ 86 ἢγθὺ τγϑιμαΐηθ, ὑο Ὁ Πονγ ῬαᾺ] αν [0 

Αἰδϑηβ (ἀ.σΐβ χυϊΐ. 14, 1ὅ). Νοῦ Ἰοὴρ δον 6 γγὰᾶϑ βοηὺ ὉΥ [80 ἀροβίϊα ἴο Τῇ ρββαϊοηΐοα, ἴο 
εἰσοησίἤθη δηᾶ οουΐοτῦ ὑπαὺ γοπηρ ΘΟΙΔΙ ΠΥ (1 ΤἬΉΘΒ8. Εἰ, 1-ὅ), δα ἴο 1οἷῃ Ῥδὺϊ] διζαΐῃ ἴῃ 
Οοντἢ (Αοἰδβ χνῖϊ. ὅ; 1 ΤΉ 658. 11}. 6). ὙὝΒοΙο ΤΙπι οί ΒΥ μδᾶ Ἰἱνοᾶ ἴῃ ὑ8ὸ {ἰπ|Ὸὸ Ὀοίνγοθη [ἢ 0 
βεοοπᾷ δᾶ (μἰτὰ το ϊββι ΟΠΔΤΎ ΟΌΓΙΘΥ οὗἩ Ραμ], [86 ἩΒΆΟΥΥ ἄοαΒ ποῦ [6}1] π8, Ὀὰὺ τὸ πὰ Ὠἷτη ἀραΐη 
οα ἴ)9 ἐμἱτὰ τη ἰββί ΟΠΔΙῪ ἰΟΌΓΏΘΥ δ ΕρΡἢθβὰ8 ὈΥ (Π6 βἷ'ᾶθ οὗἩ [89 στοδὺ Αροβίϊο ἴο ἴδ ἀἰθηι]ο8 
(ἀςἰδβ χῖσχ. 32), ἔγοτω ΠΘΏοΟ ἢ6 ΘὨ ΓαΒ(8 ἰο Ὠΐπ ἃ Ια βϑαῦθ ἴο Μαοοάοπἷα δηᾶ Δσμδΐα (1 Οοσ. ἰν. 

17. χυΐ, 10, 11. ὙΠΟ Ῥαιΐ τγοίθ ἷβ βοοοηᾶ Ἰοίζοῦ ἔγοῃ Μαοθᾶάομπΐα ἤο ὕμ0 Οον ἢ Ἶ 8158, 

ΤΙΠΟΪΏΥ τ ὉΥ ἷτα (2 ΟΟΓ. 1. 1), ἀμ δοοοιηρδηΐθα Ὠἷμα βοοὴ δὲϊου ΟἹ ἃ ᾿ΟΌΓΏΘΥ ἴο ΟοΥ ἢ, 
ἤοτα ὙΒΘΠΟΘ 4180 ἢΐ8 ργϑϑύϊης; τῦδϑ ὈΟΓΙΘ ἴοὸ [86 ΘοΟΙλ Πα ΠΥ δὖ Βόσηο (Βοτῃ. χνυΐ. 21). Οἱ [86 
Ἀροβεϊο᾽β γοΐϊαση [πτοῦσ Μαοοᾶδομπῖα, μ6 βοιὺ ΤΟΥ, διθοὴς Οἰδοτθ, Ὀοϑέογθῃδηᾶ ἴο Τ͵ολβ 
(ἀςίβ χχ. 4). ΞἾΪΠῚ Ἰδαῖον τὸ ταϑοῦ Ηΐπὶ δραΐη δὺ Εοιηο; δὲ [86 {ἰπ|6 οὗἩ [πΠ6 ΑΡοΒβι]60᾽8 γϑί ἱπηρτ 8- 
οἰταοηΐξ, ἴῃ ἷ8 Ὅ]ο8β6 ποίσῃ οσμοοᾶ (νυ. {πὸ Ὀορίπηΐηρ οὗὨἨ {πὸ Ἐρίβι1]68 ὑο Οὐ] οββίϑῃηβ, ῬὮΠ ρΡίαπ 8, 
δηὰ ῬΏΠοΙοη). ΕἼΟΠῚ ἐθοποθ Ῥ8Ὸ] ᾿345 ταϊηδοᾶ ἰοὸ βοηἃ Ηΐῃ) 88 ΒΟΟἢ 8ἃ8 Ῥοβϑί Ὁ]6 ἰο ῬὮΠΡΡΙ, ἴο 

ἴδαστὶ ἔπ οοπαϊοη οὗ [Π6 δοτατα πη Υ ἴβόγο (ΡΆ]]. ἰ1. 19), οὗἨ ΣΧ ΠΟΙ ἀοδβίχη, Βόονγονον, ἱΌ ἄοο8 ποὶ 

ΔΡΌΘΩΣ ἰδίος ἐμπαῦ ἔθ ΓΘ Ὑ788 8 δοίιδὶ 18] πηοηῦ. ΑΒ ψ͵ ἰῃ0Ὑ ἴγοσα οἂσ ΕΡ͵ 8.10, 86 ΑΡροβί]θ, 

αἴνον Ηἷ8 γϑῖθδθ9 ἔγοτη 8 ἢγϑὺ οδρύϊυ ἐγ, μδᾶ Ἰον ἶτα ὈΘΒπᾶ ἴῃ ἘΡΠΘΒα8 Οἢ 8 ΟΌΣΏΕΥ ἰο Μδοο- 

ἀοηΐα (1 Τίπι. ἱ. 8), δηἃ Πποροᾶ βοοι ἰο πιθοῦ ἷπὰ ἔμοῦο αραΐη (1 Τίπ,. 11, 18). ῬΓΟΌΔΟΙΥ οἡ [818 
δοσεβίοη (ηοὐ δὺ ἐπι ουίβοί οὗἩ [π6 ἡοῦτπου, Λοίβ χνὶ.) 86 τῦᾶβ οοηβθογαίθα ὈΥ βοθπιῃ Ἰαυΐπρ οἢ 



ι0 ΤῊΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΞΤΙΙΒ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 
Ἐπ τ ξιυξι ἐξειε οἰῶς τος ττΞ τ νχΣ ξισξιευςε, οςς -ες ες ς ΞΞοε--, 

οὗ δηᾶβ ἴο [ῃ9 τ οΥκ οὗ [86 τηϊηϊδίγυ (1 Τίπ,. ἱ, 18 ; ἶν. 14), 8ο {Πα ἴμ6 ἰγδαϊ το ἢ 18 τλδί η]Υ τὶ σε 
ὙΪΘΝ τ κ68 Ὠἷπὶ [0 ἢγϑὺ Βίβιον οὗ 186 Ομυτγοῖ δὶ Ερἤοβυϑ, δ Βουσῇ τὸ ἀο ηοῦ οχρ[αΐη {1} 
{116 ἴῃ [Ππ6 Ἰδαίου ἈΙογαγο ἢ ἶθ4] Βθη86. ῬΥΟΡΔΌΪ 6 Βδᾶὰ Ἰαδογοὰ ἔτ [Ὁ βοῖὰθ {ἴπ)6, Ὁπὶἢ 

8η υτροηὐ Ἰοίον οὗὁἨ Ῥδῃϊ, ἀυγίπα δΐ8. βοοοηα πη ργβοῃτηθηίΐ, 64116ἃ Ηἷτπη ΥΟΓΥ ΒΡΟΘΑΥ ἴο ἘδΟΠῚΘ 
(ὃ Τίη. ἷν. 21). ὙΠ6η δηᾶ ΒοΓο 6 ἯΝἉΔΒ οδϑδὺ ἰηΐο ῥγίβοῃ, ἴγόση ὑ ἢἰοἢ ἮθΘ τγ88 δϑαίη γο ϑδϑϑὰ 
δοοογάϊηρς ἰο ΗοΌὉ. χὶϊ!, 598, ἐδ ΟὨΪΥ ὉΘ ᾿ηΐογτοα ὈΥ οοη͵]θοίαγο, Ττγδα! ΟΠ 84 Υ8, ὑπαΐ ἣθ δυβδοτοᾶ 
τηλτίγτᾶοιη πᾶς (6 ἘΤΏΡΘΓΟΣ οιηϊ δ (81-96 Α. ἡ". ΝΊΘΕΡΗΟΕ. 1ἰ. 11); Ὀυὺ δοοοσ ης ἰε 
ΒΑΒΟΝΊΒ, ἰδ τγῶ8 Ὁποῦ Τγδΐίδη, Α. ἡ. 109. ΟΥὨ ἷθ Ῥογβοῇδὶ ΟἸ γιβιίδη ομαγδοῖογ, 411 τ ΒΙΘῊ πὸ 
Κηον ὙΠ οογίαϊ ΠΥ ΟΥ̓ οδὴ ἔδι στ] ἰπίου, σῖνοβ [ἢ τηοδβῦ ἔἈΥΟΓΑΌΪ6 τ Π 688; δηᾶ ἰΐ 'ἴβ ὙΟΪΥ 
πὶ λουῦ σγουσηά ἐπαῦ ΔΩ πᾶνθ αποβίϊοποα (8 ἔγοτῃ ἢ 86 δαπιοηϊ θη τ ἢ [ἢ 6 δροὰ ΑΡοβίϊο 
{πους ποράξα] ἰη νον οὗἉ 1,18 γουῦ ἢ. [Ιπ [16 [Ὁ]168ὲ Β6ῃ89 οὗἨ [86 πογὰ 6 ἄοϑογγοϑ [πὸ ΒΟΠΟΥ- 
8Δ0]6 πϑτὴθ “τη8η οὗ αοα,᾽ νι }}]} 9} 9 Αγοβίϊο σίνοβ δίῃ (1 Τίμα. νἱ. 11), δἀπὰ })}0 τηπβί βῖδη 511] 
σοῦ ἴῃ Οὐν 6γ69, {7 τὸ ἸΟΟΪΚ ΠΊΟΤΘ ΟΪΟΒΘῚΥ δὖ ἴμο αἰ. 8] οἱγουτζηδίδηοοβ τ ἢ ἩΥ ἰοῖ μ6 δὰ 
ΙΔΟΙΘ 84 ΤΟΓΘ ἴο οοηΐοπᾷ εὖ Ερῃοβθυβ. Ηΐδ οοῃηθοίϊοῃ τὶ Ῥδυ], 80 ᾺΓ 88 Ἴ1ῶθ θαι ἔγοπι 
ΔΙ ΒΙΟΤΥ͂, 18 ἴσο (ἢ6 ουΐδοῦ ὈΠΡΓΌΚΘΗ, ἱπεϊτηδῦθ, ᾿πΟ ΒΔ ΒΟ Ό]Υ ΒΆΡΡΥ ἴῸΓ 1 τηβος, γοῦ ἴῸΣ ἴδ0 
ἈΡοβίϊο 480 ἃ βοῦγοο οὗ γϑίγοβῃΐηρ δηᾶ οοτηΐογί ἴῃ ἢἷβ {γ1815, Νοῦ ΟὨΪΥ ἄοο8 ἢθ ΔΡΡΘΔΓ ἴῃ (μὲ 
θ40.4] ἰο {Π9 ΟἿΠΟΓΡ οο- ΤΟΥΚΟΓΒ δηὰᾶ {16ὴη 5 οὗ Ῥα], Ὀαΐ ἴὉ 'θ τοοογαϑᾶ ὑΠδὲ ἢ βυγραβϑοά [ἤϑση 81] 
(ΡΣ. 1... 90): νι ῖσ ἢ ἀουθ1]688 γγ88 ῬΑΓΟΥ ἄπο ἴο [89 δαπιῖγα Ὁ]0 ἰγαϊηΐηρ σίσοη ὉΥ Πἷβ τηοῦδογ. 
ΝΊΕΜΕΥΕΒ, ἴῃ 1118 ΟΠ Αγδοι ογ Ξ0108 οὗἨΈὨ6 ΒΙΌ]6, 1. Ρ. 442, Β8γ8 ὑγ0}} ἴῃ 18 ὑγαϊς 5: “ΤῊ Α ροβίο]ιδ 
Εἰϑύο συ 6118 09 ΠΟΥ͂ ΟἸΟΒΟΙΥ ἈΘ ΔΙ ΔΥΒ τ ΔΙ κοα ἴῃ 08 9 ΘΟΠ 9618 οὗ 8 ἤϑδοῦοῦ, μον αἰ] σοηΐ ἴο 

ΒρΓΘδα {Π6 ζΌΒΡΘΟΙ, ΒΟῪ 110 Γοῃουπορᾶ 8]}, θυθῆ ΒΆΡΏ]688 οοχηΐογ, {μδ΄ 6 ταϊσῃῦ ποῖ τ τον [ἢ9 

Ἰοαϑῦ εἰ Ὁ] ρ- Ὀ]οοῖκ ἦι 016 ὙΥΑΥ οὗ ΟἾ ΓΙ βυϊδαϊ εν (1 Τίπι. ν. ῶ8). Τηδῦ ΠΟΌΪΟ [66] πρ, Ἐῶ Ἠοατί 
ὙΠΟ]. σίνϑη ἰο αοα δηᾶ ΟἸ γῖβὲ, ὈΪη 5 ἢΐπὶ 80 [850 0 Ῥδῃϊ, (μδῦ Ἦἢθ σδπηοῖ βρϑδκ οὗἉ Ἀνἷπὶ βανϑ ἴῃ 

[80 ἰοηαἀογοεὺ Ἰαηχθδρο; ὑπαΐ ἢθ 68118 ἷπι ͵8 ἀ6:}, Ὀργίσΐ δοη, δηἃ δοτητηθηθ Πΐτα ν ἢ δ. ἢ 

γγασ ἢ ἰο {Π|0 Ἰονὸ οὗὅἁἨ οἴΠΟΣ σοι πηΐοηβ, Ηδ]] ον οα ἰηδοθα ἴο π8--- Δ] οὐ οα Ῥοου] Δ Γ]Υ ἴο 4} 
{Π|6 ὑθϑοῦογβ οὗ το] σίοη, Ὀ0 [09 ΤΟΙΠΘΙΙΌΓΆΠΟΘ οὗ {πΠ0 ΠΟΌΪΟ τῇδῃ, ἐΐ 6 οαγ]θαῦ οἱ ]αΐου οὗ ἐδ 

στοοὺ ΔΡρΟΒΙ]8.") ΤΊιΘ δυίῖ016 οὐ ΤΊ πο ἢ, ὉΥ Α. Κη ΕΒ, πῃ ἨΈΒΖΟΟΒ δαϊ- πον χϊορᾶαὶο, ΧΥ͂Ὶ. 
ΡΡ. 167--172, ἄοβοῦγνυϑβ ἤθγθ ἴο ὍΘ ΘΟΠΙΡΑΓΙΘΩ͂ ; Δηᾶ ποῦ 1688 (ῃδὺ ὈΥ Τ.΄ ΒΑΝΕΕ ἴῃ ῬΙΡΕΒἘΒ Εὐαπρεῖ. 
Καϊοπᾶδν, 1850, Ρ». 20-74 ; 88. ΜὙΔῸ]} δβ ἴη6 } δι ,δοδ Ἰρδτιογδιιοὴ Ὧν ἀας Ολτώϊολα οΐξ. 
διαϊίχαγί, 1857 ἐπ Ὁ066. 

82. ΤΙΜΕ, ῬΤΑΟΘΒ, ΑΝῸ ὉΕΒΙΟΝ ΟΡ ΤῊΗΒ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ. 

ἘἜτοτὰ (δ Ἐρίδι]9 186] γ79 Θδῇ ἰῃ0 Ὁ ΟἿΪΥ τ δῦ ΤΟ]]ΟὟΒ, 88 ἴο 186 {ἶἰπλ9 θη [86 ἀρδιῳ Βγοὶ 
πτοίο ἰο ΤΙ ποῦ γ. Δοοογάϊηρ ἴο ΟΠ δΡ. ἱ. 8, [80 ΑΡοβί]9 γγδβ, ἤθη ἢθ τσοῖθ [5 Ἰο ἴον, οἱ 189 
τοϑδᾶ ἔγοπι ΕΡ!"οϑῃ8β ἴο Μδοοάοῃίβ; τ 116 δ ἡδὰ Ἰεῖδ ΤιπΟΙὮΥ δἱ ἴ. 9 ἢγβυ-Ὡδιηϑα ἢ]866, δπᾶ [θα 
γγ88 τηϊη θα (ΟΠ 180. ἰϊϊ. 14) ἴο γϑίυΓ 88 Β00ῃ 88 ἢ6 δου], δου ρ. ἢ6 ἱπουρῖ ἃ ἀΟΙΑΥ αὐΐΐο Ροδ- 
8:010θ. ἯΥοὸ οδῃ δ]πηοβὶ ἀθβη 6] 7 δββῦπ)θ, ὑμαὺ Ὡο  ηρ 8 βαϊἃ ἰπ (0 Αοἵθ οὗἉ [μῖ8 εΕἰδὺ οὗἁὨ (ἢ9 
ΑΡροβί]ο αὖ Ἐρἤιδδῦβ, ΕῸγ [16 γϑῦ 0[Ππ|6 ἢ 6 ΓΟ 818 {ΠἸΟΓΘ ΟΠ]Υ͂ ἃ ΥΘΥῪ Βῃογί δοάϑου (Λοΐβ χυὶῖ. 
19): [ῃ0 βοουπᾷ ἐϊιηθ 6 8 τοϑ ἀοα [Πογὸ ἱπαθοα ἔγοσῃ ἔνο ἰοὺ ΠΟΘ ὙΟΔΓΒ, γοῦ ἰξ 8 ο16 8} 7γόσα 
γαΣΪουΒ οἱΓσαπ)δίδησρδ, [μδ΄ {}}}8 ἸΟΌΓΠΘΥ ἔγοτῃ ΠΡ βηΒ ἴο Μαοοδοηΐδ (Αοῖἵβ Χχσχ. 1) οδηποῖ ὑὃ9 {89 

ΒΔΤΏ6 [06 ΑΡΟοΒῖ]6 ΒρϑηκΒ οὗ (1 Τίηλ. '. 8). Οἱ [ΐ59 οσοδβίοῃ ΤΙ ΠΥ ἰΒ ποῦ Ἰοἵν ὈΘ ἃ 89 Βῖβμον 

οὗ 89 ΟΒυσοῦ δ Ἐρῃοβαϑ; 6 888 Γαΐμον, δοοογάϊηρ ἴ0 Αοίβ χχ. 8, δοοοιηρδηϊθὰ 186 Δροβῇϊα, 

ΔΙΓΟΔΟῪ [ὮΓΘΘ ΤΟΙ ὮΒ Ἰδίογ, οὐ ἷ8 ἔὈΣ ΠΟΥ ἰΟΌΓΩΘΥ. ΒοἌβὶάρβ, Ῥδὺ] γι δϑ ποὺ ἱπίϑηδίης (Αεἴθϑ 
ΧΧ. 1) 80 ΒΟΟη ἴο ΓΘ᾿ΌΓΩ ἴο ΕἸΡ ΘΒ 88 βαα ὕδοη Ὠὶβ ἀθδίρη δοοογαϊΐηρ ἰὃ 1 Τίχῃ. 111. 14: οἡ 1}6 
ΘΟΒΓΓΔΓΥ͂, δ6 τ͵β Οἢ ἴΠ|9 ὙΔΥ ἴο 96 ΓΌ88]6ηι ; ἢ6 αἸα ποῖ Γοιηδίῃ δὐὖ 1}}18 υἴπηθ αὖ ἘΡἢΘΒΌΒ, ΠΔΥ͂, ἢ6 

ΟΧΡΓΘΒ8Θ8 ἷ8 Τογοοαϊηρ ἐμὲ [πο 6146Γ8 οὗἁ {δῦ ΘΟΙ.ΙΠΠΠ ΤΥ ὙΥ111} 800 ἢ,18 ἴδ 00 ΠΟ τότ (Λοἱβ ΣΧ. 
160, 925). ο τὸ ἤθηδθ σομρο]]οα ἰο ἰΠΥΘΓ ΔΠΟΙΠΟΥ ᾿ΟΌΓΠΟΥ οὗὨ Ρβ] ἔγοτῃ ΕΡΘϑαΒ ἴο Μδοθ οἶδ, 

δηὰ οδη Ηχ ᾿ξ ΟἿΪΥῪ δον 18 γθ]θδβο ἴσοϊη 1)8 ὅγσϑῦ ἱπηρυδοητηθηῦ δὖ Ἐοσηθ. ἢ Ετοτα ἴΠ6 νηΐ οὗἁ 
Βυ ΠΟΙ ΘΠ ΕΠῪ 80γὸ ἰβίοντὶο ἀδῦα, τό τπϑῦ Ὅ6 οοηϊοηῦ τ ἃ ΘΟΓ [ἢ ΤηΘΑΒαΓΟ οὗ ΡΓΟὈΌΘΔΌΙΠΠΥ 85 ἴο 

[116 αποβίΐοη, Ποῦ Ἰοπρ δον 80 τοΐίθαϑο (818 Ἰεἰ ἴον τὰβ τυτ θη. 1 1Ἴὸ πον ΒΌΡΡοβθ, {}ιἱ {89 

, ΜπΟκε, 8.6. Ο; Ρ. 6, αἰξοτερίδ ἴο δ|}{γ, δπιξ ΟἿ]Ὺ ὉΥ Δ ζοσοοὰ τοοϊμοί, [8 νον ἐπδὲ τὸ ΤῸ Βοτο ἴὸ πηδοτέδ:α 
(6 ἸΟΌΓΠΟΥ, Αοἰδ χυὶΐ. 21, ἴο δοτκαΙοα. ΗἨδ οχρϊδίῃβ, βοϊ οἷν οχὶ ἑίοστι) στουπᾶδ, ἰ86 ποτά, Β. 81, εἰς Μακεδονίαν, 82 
δρυτίουπ. Ὑῷϑο οομηρ]οίθ πη ροδεὶ Ὁ ἐν ο7 δυρροδίης μ19 060 οὗ δ 9 ἰούσηογβ, οὗ ὙΜΠΟΝ τ τὸ ἰο]ἃ ἐπ ἐδ Αοίδ, ἰ5 Ὑγ6}} 
ΟΝ ὉΥ Πυττξτ. 



83. ΤΎΕ, ΡΙΑΟΘῈ, ΑΝῸ ΡΕΒΙΟΝ ΟΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ. 1] 

λροβίὶθ νι 88 ΘαγΙῪ ἰηΐοτστηθα οὗἁὨ [8.6 Δρρϑᾶγδῃοθ δῃᾶ μϑοτἊ οὗἨ δυγοηθουῦϑ ἰθϑοθοΓ8 ἰὴ Αϑ'α Μίιοὶ 
κα ΕρΡΠ 6583 δ [πδὺ ὑὖπ)ο, {Π 6} [8.9 ῬγΟΌΔΌΪΙΠΥ 8. ὉπδυτοϊἀὉ]6, {Π|πὕὉὐ ὙΟΓΥ ΒΟΟΙ δῇῖον ἢ18 σϑ]θδδο 
ποῖα ἰβ οΠδίῃς 110 μαβίθηϑα ἰδ λον, ἀπὰ δοιὰ ὑΠΘη66, αἴοῦ Ἰοανίηρ Τἰποῦδν, Ἰουσηθγοᾶ ἰο 
λίλορδομϊα δηᾶ ἄγϑθοθ. [1 ποὺν νὴ ΒΌΡΡΟΒΟ (ἮΓΙΕΒΕΙ,ΕΒ) μοῦ 1116 γϑὺ ἱπιργβοηχηοηΐ οὗὨ Ῥαϑὺ]} 
εἱ Ἐοπ!Θ Ὅ85 ἀυγίπρ [86 γΟΔΙΒ 61-68, (6 τῦῶο δ΄θ ἰηδυςοᾶ ἴο ρΡ]δοθ πο οοιῃροϑίϊοι οὗὨ ἐμ 

ἰεῖογ δἵἱ {116 ὁπ οὗ (8:9 Ὑϑαγῦ 68, ΟΡ 6 Ὀορίῃηπίηρ οὗ 64. Το σοηΐθηῖβ οὗ [86 ἸοΙΟ᾽ ἢαΥθ 
πο ἶηρ ἕο Ῥγοτϑηῦ ΟΡ βιρροϑίηρ (18 ΘΟΙΏΡΑΓ ΑΙ ΘΙΥ ΘΑΡΙΥῪ ἀδΐο. 

ΒΘ το Ῥ80] γὰϑ5 δ (86 νι σι ἰηρς οὗἁ {Π|8 ἢγϑβὶ Ἐρ͵8:16, ὁδηποῦ Ὁ0 Ῥγθο 8610 Κπόσση. Τὴο ἀοβὶρ- 

Βδοη οὗὨ Αἴ] θη 28 (86 Ρ]Δ406 ΟΥ̓ δΘοτμηροϑίξϊοη ἴῃ ἐἢ6 τ6788. (Ὁρί. εἴ ΕἾ». Δ. ΚΒ ΟΥΘΥΥ ἰδίου ϊο 
εἐτουπᾶ ; δπᾶ 1 18 64}}8}}07 8ὸ τὶ [16 ο]ἃ βυθβοσὶρίίοῃ ἔουπα ἰῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΤηΔη ΒΟΥ ΡΒ, 848 γ76}} 88 
189 Ῥοβομῖΐο, τ οι σῖνοθ Ῥλγυσία Ῥαοραίζίαπα. ΤΊ 8 Ἰαβῦ βυρροβί (ἴοι ρΡοϊπίβ ἰο 8 δύῃ ἐϊτηθ, 
βίποθ Ὀθίογο [Π9 8ρ9 οὗἉ Οοπβίδης πο {[μ6 ατϑδῦ, [6 γῸ 18 πὸ τηϑπίΐοῃ οἵὗἵἩἨ Ῥλγυσία Ῥασαζίαπα, Ἰῇ ττθ 
πἶσιδ θαρροϑο ὑπδὺ (86 γθὺ Ερίβι19 ἰο ΤΙ πιο ΠΥ 89 ΘΟΙΩρΡΟΒοα ΒΠΟΥΙΥ αὐϊον (Πδὺ ἰο ΤΊϊπ8, πὸ 
τοῦ ΡΟΣ ΔΡ8 Βδτο ὑμοῦρηὺ οὗ Νίοορο]β  Ὀαΐ [6 ᾿πίθγῃδὶ ργοθδῦ 1168 Ἰοα π8 ἰο σὶνο ἴο 
18 ἥγωι Ἰοίδος ὅο ΤΊΜΙΟΙ ΕΥ̓ (86 ῬΓΙΟΥΪῪ διροὴσ ἴΠ9 Ῥαβίογαὶ Ἐρ β].68β. Αἀποίμον Βυροίοβὶβ, 
ἐδδὲ 16 ἸοΙΟΣ ψ͵δβ βοηΐύ ἴγοϊῃ 1,δοάΐοθϑ, σου] Βαγὶγ ἤᾶγὸ Ὀθεη γοοοϊνοᾶ, δὰ ποῦ Βοπ1θ οοη- 
ἰοαπα ἃ ἰδ, στοπηα]ς55]γ, τ ἰδ] [16 ἐπιστολὴ ἐκ Λαοδικείας, ὑο ψ ἰοἢ ΟὟ]. ἱν, 16 4]]υ0ἀς8 (Ἰπεο- 
ῬΗΥΙ.ΑΟΤ). ΕἾΟΙι [86 ΟὈΒΟΌΓΙΠΥ Ἡ ΒΟὮ δηρθ Οὐ {818 1688 τη ρογίηὺ αυθβίίοῃ, ἱξ ἰ8 θθϑῦ ἴο ὉΘ 
οοηίοηΐξ τ ἢ 06 σΟΏΘΓΔΙ βυσροϑίίοη, (μα {ΠπῸ Ἰοΐίοσ Ῥγδ8 ῬΓΟΌΔΟΪΥ οοπ)ροβαᾶ ἱπ Μίαοοαοηΐα, αὖ 
ἰεαϑί πη ἰΐ8 ποῖσθογμβοοά. “ἼΒ6 ᾿νρούοεῖθ [δῦ (89 Ἰο 6 τγ88 τυ εἰ θη ἴῃ ἴ[Π0 Ρχΐβοη αὖ θεδιθᾶ, 

δηὰ σοηπέδίηθα 4 Οὔαῦσο (0 ΤΊΒΔΟΙΪὮΥ ζὸος Μδοοάδοῃΐδ, ἰβ ἕυο ἔογοθὰ ἰο ἄῤβοσνθ ἃ ΤΏΟΓΘ ῬΓΘΟοΐβθ 
τοίυἱαοη." (ὈῈ ἮΠ ΕΤΤΕ). ᾿ 

ΤῊΘ οοὐδϑίοη δηᾶ ρατγροτγί οὗὅὨ 1818 τ ΠΩ 4ΓῸ ΟΙΘαΡ ποῦ ἔγουη (δ6 οοηΐθηΐθ, δύ ἰῃ6 
Ἀροϑβίϊο δὲ μἷὶβ θαυ! θν ἀυραγίατο ἔγοι ἘΡ]ιοβα8 (Αοἷθ χχ, 29) λα ἰθαγοᾶ, 9 84 ΟὨ]Υ ἴοο Βοοῃ 

Τοϑ χοᾶ. ΠΟΓΟΌΪΟΔΙ ἰθδοθοῦβ μ8αἃ αγίϑϑῃ (8 ρ. ἷ. 4); δῃᾶ ΤΙΠΔΟΙΠΥ, 8[1}} σοτι ρα γα γ 6] Υ γοπης, 
προἀοὰ ταποῖι [ἢ 198 οΟὕΠ861 δηᾶ ρυϊάδησοο [ῸΓ 1νἷ8 δοϊΐοῃ ἰῃ δοὶὶ ἃ οῶ80θ. Ἦ6 ῥΓϑῖδυ ἰο ΒΟ 

ἰδίου {116 ῬγΓΟΡΟΣ ΟΠ γϑούοῦ οὗὨ {{1|680 ΘΥΓΟΠΘΟῸΒ ᾿ΘΔΟΙΘΙΒ, δη ἃ [0 ΔΉΒΥΟΡ Ὀοίξου, ἴῃ ΟὟΤ ΘΧροβὶ ἰοη 

οἵ [80 Ἰοϊίον 1056}, (86 ᾳφαρείΐοῃ ἴῃ τ μα σοϊδίϊοη (ΠΟΥ Ββίδηα ἰο οἴμον {κὸ ρῃθποιηθμα ἴῃ [86 
ἂροβίο] ας τἴτθ, βῖποθ τω οδῃ {89 ΟΠ ΒΟΥ ἰοσοῦθοῦ (Ποῦ γασίουβ [θαΐσοβ, Ἐπουρὴ, ἰμχδὺ ἴη 
(δεῖν ἀοοίγί 9 {6 γῸ ὙΟΓΘ 8Β60ῃ {110 ἀντιϑέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως" (1 Τίπι. νἱ. 20), ΟΒ6 
5608 ΑἸΓΟΔΑΥ βμονοα {ΠΟΙΆ ον 8 ἴῃ [μ6 ἀδγ8 οὗ Ῥαδὺ] : δηᾷ (89 ἀροϑί]α οοηβίδογοᾷ [Ὧθ ᾿οοῃ- 

ἰλαϊοϊξοη θοίτγοθη ἐμ εῖν ἀοοίγίηθ δῃᾶ ῥγϑοῖΐοθ οἡ {{|9 ὁη6 5ἰἀθ, δῃᾷ ᾿ἷβ φοϑρθὶ οὰ {86 οἰδθγ, 

88 ΠΟΙ ἰγγθοοηο Ὁ]6. ὙΠ 80 το ἢ σγοδίου ΘΑ ΘΓ 688 ΒΘ ἰΠΓΠ8 118 Θγὸ ἰογγαγὰ ΤΊ ΟἿ, 
Ὀούδαθο ἢ6 ΓΣΘ608]18 8 γουΐῃ (οὔδρ. ἱγ. 19). Ηο πιυδὶ Ὅ0 ψΔΙΠηΘα ΡΑΓΠΥ δραϊηδὺ ἀονἝδιϊ 8 
ἴῃ οοπᾶπςξ, ΡΑΓΟΥ δρϑίπδῦ ἀΟθΡΟΠάΘΠΟΥ ; 8η8ἃ 88 ἷ8β ροβίζἰομ ἴῃ {86 σΠΌΓΟΝ γ᾽ 88 ὈΥ ΠΟ ΤΩΘΔῺ9 
θηπ4] ἰο {μαὖῦ οὗἉ 86 Αροβίϊο, '.;9 ποοᾶϑᾶ ἃ ραῦ]ο ἰθϑυϊ ΟΩΥ ἰο {Π6 δΔρτγθοιηθηῦ οὗ ἢἷ8 (6 δοὶιΐηνσ 
πὶ ἰδὲ οὗ Ῥα8]. Τὸ (ῃϊ5 οῃηᾶ, ἤθη, [86 ἘΡ 1519 τταβ τὰ γι θη, δ βου ἢ ἢἷ8 οὐσα ροβίιοη δηᾶ 

(δαὶ οὗἩἉ ͵ {Π6 οἰ ΌΓΟΪ, τῦ 88 6180 Κορ ἴῃ υἱογ. ὙΙΕΘΕΙΞΕ Β8Υ8 ΒΟΙΩΘῪ Πδὺ ἴ00 δΓΟΏσὶν : “ΤῊΘ Ψ}0]9 
οοπρορϊἴοη οὗ {86 Ἰα ον ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘΒ ἃ β᾽ ἰσῦ ργδοῖθθ Δηα δχροσίθηοο οὗ ΤΊ ΠΩΟΥΔΥ ἴῃ [ἢ0 Τα]Θ6 
οἵ [86 αϑλῖγβ οὗ ἃ Ομ γιβυίδηῃ σοτωτθηΐίγ.,) ἩΟΎΘΥΟΓ, ἢ6 ΜγὙ͵δϑ ποῦ 85 γού 80]-ροϊβοα δηὰ ερὶ γἰῦ- 
0Δ}}γ τῖρα, δῃὰ ἐδ 6 ννδ8 πού ΟὨ]Υ Θου 580]]0 ἃ ΠΘΓΘ ἰο Βο]ὰ ἔαχβὲ ἴο ἐῃ 9 οΟὨζαβδίοη δ ρῥγοΐδβ- 
βίο οὕ ο ἐγυΐῃ, Ὀπὲ 0 ψγϑ ΘΠ μθηοα 88 ὅο [89 το ἸΕΥ τηοίίοτβ τοράγαϊης (Π6 ἀϊγοοίίοη δηὰᾶ 

ξυϊάδληοο οὗἨ (86 οασοῃ. Νο ἔπγίμον ἀϑϑίση [ῸΓ Ἰαύον (ἰτλοδ, ἀηαου θύρα ]Υ, Ῥαδβθᾶ οοπβοϊ ουδ᾽Υ 
(Δγουρὰ [89 χαϊπᾶ οὗ {μ6 Αροβίῖο ; Ὀπὲ ἢὮ6 το Ὀο]ΐονο8 (μαῦ ἴδ βρίγιῦ οὗὁἨ Τὰ συϊᾶθᾶ ]ιΐθ 
ττϊτἴηρ, δηἃ οσαγοα ἔογ (Π6 ψυδηΐθ οὗ [09 ΘΒ τ οἢ ἴῃ ὑῃ 6 σογηΐηρ 8568 8180, τν]}} πα θγο οχργοββοᾶ 
οὐ Ἰηἀοοᾶ (Π6 χοᾶ ἴογτηβ, ἰπ ἢ οἢ ΘΟ υγο οὶ ΡΟ] δηᾶ {86 ογδηϊζαίίΐοη οὗ [80 ΟΠ γ᾽ ϑίϊδη σοΙὴ- 

ἹΠΌΣΙΥ ταπδὺ ΠΊΟΥ͂Θ ἴσομπὶ ΘΟὨΓΌΓΥ ἴο ΘΟΠΕΌΓΣΥ ἴῃ 8]} ἰδ δ, γοὺ (οἷν στοδῖ, ὉΠ δηρο8Ὁ]6 στουηᾶ- 

ἴανε, ΤῊμΒ ΠΥὙΠΕΕΒ ἰθ τίσ αῦ, ᾿ ΠΘη Ἠ6 8878 ἴῃ ΗΪ8 ῥγεΐδοθ: “ Βί. Ῥϑὺὰὶ τγίίοϑ [118 ἘΡΊ8110 88 ἃ 
Ἰποὰοὶ ἔογ 411 Βίββορϑβ, τ δῦ ἔ80Υ 5}1811 ὑθδοῖ, δῃἃ ΒΟῪ {867 5881} τυ (16 ΟΠ τϑύϊδη ΟΒατοῖ ἴω 
4}] εἰοαϊηθέαδηορβ, 80 [μὲ (ΠΟΥ ποοᾶ ποὺ σαϊὰο ΟΠ γί βίϊδη σταθῇ ὉΥ (Πποἷσ οὐ Ὠυτηδῃ ἀδΚΉ 658." 

9 Τὰς επρροαξιΐσῃ οὗὁἨ Ὁχ. Οττο, ἐδαΐ ἐδ σοί Ερίδεϊο ἐο ΤΊΤΩΟ ὮΥ τὰϑ τσ ΐοτι οὉ δοοουπὸ οἵ (86 Οοσ Ὠΐασι ἐχοῦ 66, ἐπ 
ὉΥ͂ πο τηεαι9 ἰπτοσχοὰ ὉΥ ἃ ἄσοροσς βίαν οἵ (80 Ἐρίδεῖοα ἕο ἔ6 Οογί μι δίασια οοσαρασοὰ πιὰ ἐμ9 ὁδδσασίοσ οὗ 3:6 πογοίοαὶ 
ἰδϑόδεεβ βοσῷ ἀφβοσί υϑᾶ. 
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483, ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ὈΣΙΥΙΒΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΣ ἘΡΙΒΤΤΕ, 

ἘῸΡ [π9 ρΡΌΓΡΟΒΟ οὗὨ ἃ ζοηΘ6ΓΑ] νἱονγ οὗ [Π6 οοηύθηϊθ οὗἁὨ {18 ἘΡ 5:16, ἰδ νν}} 06 υβ6Ὁ] ἰο φἶτε 
ὮΘΙΘ 18 ΦἈϊ6 7 ἀἰν᾽ϑίοηΒ, δ᾽ πουσῇ ὑπο ῖν τηυΐα8] δοΟΠΘοοπβ οδὴ Ὧθ ὈοίζοΣ ΟΧρ]αἰμοᾶ ὮΥ (9 
οχροδίτοη ἰ[561. Αἴδοῦ (86 δροβίο]ο στοοίζηρ, Ρ8Δ}] δ οὔθ (οὮ8Ρ. ἱ, 8) Γθ04118 [8 οσμιογιδίϊοῃ 
ποῦ Βὸ δᾶ Ἰοΐ ἰο ΤΙΙΔΟΙΝΥ, δηᾷ ρῖνοβ ἃ ϑμογί δοοοῦυπῦ οὗἨ [9 ΘΥΓΟΠΘΟῸΒ ἰθϑοῦοσϑ ὙΒΟΙὴ 
Ὧ9 τηυϑὲ ΔθοΥ9 8}} ΟΡΡΟΒΟ (Υ. 4). [πῃ τγο]δίϊοη ἴο [ο89 0 ἀσοθὶ {]]Υ Ῥγθϑοηΐ ἐμ τ β γ88 85 
[δοθογ8 οὗ (86 ἴδ 6 ΠΟῪ Ὀτγίηρσδ ἴο νον (86 ὑττι6 ταϑδηΐης οὗἨ [ὴ0 ἸὰνΥ (τ ν. ὅ-10) ἴῃ τορδγὰ 
ἰο ψϊοἢ ἮΘ ΟΧΡΓΘΒΒ68 Ὦ18 ῬΡΟΓΒΟἢΔ] σγαί 0 ΤὉΓ {ἢ} 9 ΤΏΘΤΟΥ τ ΙΟἢ Δα ὈΘΙΆ]]6Ὼ ιἶπὶ ἴῃ ἷδ οὐσῃ 
οοηνογβίοη δηὰ οδ᾽ ΐηρ ἰο ἴῃ βογνΐοθ οὗἉ [})π ἀοβροὶ (νυν. 11-17. Ηδγο Βὸ γοίυγηβ ἴἰοὸ Ηἷ5 βίδι ἢ 
Ροϊηῦ (ν. 8), ἀπ δουηβοῖβ Τί ιοῖγ ἰο Εριῦ [Π0 ροοᾶ Ηρ) οὗὨ ΤΑΙΓ 88 ἃ βοϊἀἶογ, "}}}1}10 μ6 Τθ08}}9 
ἔον δ᾽8 ΑΙ [ἢ 6 88ἃ ΘΧΔΙΏΡ]6 οὗ ἔτπτο ψ6}}-Κηοη Πογοίϊοβ (νΥ. 19, 20). Ιῃ ἐδο [0] ΟΥἹηᾷ 
ΨΟΥΒ6Β Ἦθ ΘΟ. ΠΒ86]8 ἴ86 αἰ] σοηῦ τ86 οὗ ῬῈ 116 ῬΓΆΣ ΟΓΘ, 1150 ἮΘ ΒαΡΡοΥβθ. ἩΪΒ ΘΟΠ 86] ὉΥ͂ ΤΠΔΗΥ͂ 

τηοίΐνοβ (ΟΡ. ᾿ἰ. 1-2), δηὰ ἔπ θη ἴῃ Ῥαγιϊ Π] ΑΓ βῆ 8, ΒΟΥ ὈΟΙῈ τηθῃ δηᾶ τγοσηθῃ βου] οομπαποί 
{μοι 86 ̓ν 68 ἴῃ ὑΠι18 δηᾶ ἰῃ {Π6 ΒΟοαῖΔ] 8556 1 Ὁ]168 οὗὨ [9 ὀυΓΟΝ (νυν. 8-16), ΤΙ ΟΡΘἢ8 ἐπ6 ἘΔῚ 
(οδδρΡ. 111.) ἴον δἷ8 ϑρϑοῖδὶ ἀἰβοοῦσγβθο οῃ {10 δρροϊηἰπηθηΐῦ οὗὨ ὈΪΒΠΟΡΒ οὗὨ 186 οδΒυΓοῦ (νγν. 1--18). 
ΗΘ 8]ιοννβ Ὑ]ιαὺ νηΐ ΤΙΠΊΟΥΕΥ τησϑὺ ῬΑ ΟΌ]ΟΓΙΥ ΘΟΠ81 46. (υγ. 1--8) ᾿π (16 Βο]θοίΐοῃ οὐὗὁἨ Ὀΐβθορϑ 

δηὰ (νυν. 9-18) οὗἨἩἨ ἀδδοοηβ; 88 ἴο ὙΠΟ ᾿6 ΤΘΙΏΔΓΚΒ ΤΠ ἢθ οχρϑοίβ ΒΟΟῺ ἰ0 Υἱβὶῦ ἶπ), Ὀαί 
Ὑτὶίοβ8 (18 Ὀοξοτο δ πᾶ, (Βαὺ ΤΊΣΙΟΙΠΥ͂ ΤΩΔΥ ΚΏΟΥ ΒΟΥ ὮΘ ͵8 ἴο δοῖ ἴῃ [Π 6 ΘὨΠΓΟΣ οὗἉ αοἂ (νυν. 14, 16). 

Ηδογο Φ90]]ΟἿὙ8 8 ρϑβϑᾶρθ οὔ 9 ρτοαῦ ΤΠ ΥΒΙΘΙΥ οὗ ροά] 688 (ν. 16), ΐοη θαιῖου ἀστοοβ τ ἢ (80 

σοηπθοίϊοηΒ οὗὨ [86 Τουγί ΟΠ δρίοσ, δῃᾶ Ἰοδὰβ [89 Αροβίϊο ἕο βιοῦν πῃ 8 ἔγαθ ἰσμὲ ἐμ ἰταϊὰ 
Ῥγοδοιμ θᾶ ὉΥ Ἰιῖτ, ἰῃ οοηίγαδῦ ἴὸ [08 δυγοσβ ἢθ ΟΡΡΟβ65 (6})}8}0. ἱν. 1-ὅ). ΤΒΟ ΑΡροβ8110 Γϑΐδυβ ἴο 
[ὴ6 Ργορμεοῖβ, γο ῥτγοἀϊοίθα [86 [᾿τπ68 οὗὁὨ δροβίδϑυ, ἴῃ ὙΠ} 0} ἀλη ρΟΓΟῸΒ ὀΥγοσΒ δῃου]ᾶ σὸ μδῃὰ 
ἴῃ Βαπᾷ τ} ᾿ΠΟΓᾺ] ργθοορίβ ; θα δφαΐη ἢ6 Ρ658868 οἢ (ΥΥ. 6--16) ἰῃ 84 ἴοπο οὗἁἨ ρδίθγιδὶ δῃχί οι, 
ἴο σῖνο ΤΊ Δ ΟΠ γαγΙ ΟὉΒ δαἀπηο "(1018 48 ἴο [Π6 Θχογοῖβο οὗ 18 οἱ οἶα] ἀσγ. [Ια {9 ΕΔ ΘΠ δρίοῦ 
86 Ῥγοοθϑᾶβ ἴο υυυῖϊϊθ στ]ο8 οὗ οοπαποῦ ἴον αἰ όγοηῦ Ο].8568 ἴῃ ἴ 0 ΟἸ Γι δ θοᾶγ. οτσηθί πιο 
τοῦθ ὈΓΙΘΗ͂Υ, ΒοΙη 08 ΙΏΟΤΘ Ζ]1γ, ῬῸΪ ρΡοΐπίβ ουὖ Βοῦθ, ΒΟ ἢ6 Ββου]ᾶ δοὺ ἰονχαγὰ 186 οἱὰ 

δηᾶ ἴΠ6 γουῃς (ΥΥ. 1, 2), ἰοψαγὰ νἱάονβ ἴῃ τοραγὰ ἴο {οἷν βιρροσί ὉΥ [86 δΘομητ 1 (νν. 8-8);. 

ξατίμοῦ, τμαῦ τῸ]68 0.6 ΒΒου]ἃ δᾶορὺ ἱπ ἷβ οἰοὶοθ οὗἨ ἀθβοομθ8868, δηἃ τ] δὺ βῃου]ᾶἃ 6 }}ἷ8 

ΘΟΌΏΒ6] 88 ἰο [.6 γουῃς πίᾶονβ (νυν. 9-16). ἴῃ τοραγὰ ἰὸ {ἢ 6 ο]ἄθγβ ἢ6 ψῖνϑβ ΤΊ ΔΏΥ͂ ΟὈΒΟΓΡ8- 
εἰοπα, ΡΥ Ϊ μον ὑΠ 9 ΘΒ ΌΓΟΣ (νυ, 17, 18), ῬΑΓΟ.Υ μον ΤἰΠπΙΟΙΠΥ Ὠἰπ.861} τηηδὺ δοῦ ἰπ γαγί ουβ σοἢ- 
ἀἰίοηΒ δηᾶ οἰγουτηδέθῃ 68 (νυ. 19--22); ἴῃ ψΒΊΘΒ ἢ6 ΟΠἾΓΒ ἃ Ὑ ΒΟΪΘΒΟΙΩΘ ΓῸ]0 [ὉΣ δ᾽ οὐσῃ ΒοδΙ ἢ 

(συ. 938), διὰ ἢ6 808 ἃ σΘΏΘΓΑΙ οουηβοὶ, τοι ἴῃ ἰδ6 Κηοπ]οᾶρσο οὗ Ὠυμλδη παίασο (συν. 94, 2), 
Ὑ ἘΠ ΪΟἢ 888] τη δῖζο Ὠΐγὰ οδυΐουῦβ ἴῃ υἀρτηθηῦ οὗ οἴογθ. [ἢ {86 Ἰαϑύ ομδρίον ἷ8 δᾶνίοο 18 ἀἰγοοίοα 
ῬΑΓΕΥ ἰο {86 οἰυΣΟΙ, ἴῃ Γοΐθγθμοθ ἴο αἰ ϑγοηῦ 9145805. Ηθ ἰῃέοστηβ βογυδηΐβ ΠΟῪ {ΠΟΥ τημϑὲ 
οοπᾶαοί {ὨΘΙΆβο]γθο ἰοἀγὰ ὈΠΡ6]ΟΥΣρ 88. τι 6}} 88 6] ον ἱτρ τηδδίοτβ (νυ. 1, 23), 8116 ἱτασηϑαϊ- 

οδύθρυ δὐῦθν 90]1ΟὟ8 8 βίγσοῃς ΓγΘΌΌΚΟ ὑο [Π 086 Ὑ}10, ἔγουα ᾿πη θΌΓΘ τού 68, ῬΓΟΘΟΣ δηοίμοῦ ἀοοίγὶηθ 
ἴδῃ ἐμδὺ οὗἩ (80 ΑΡροβίϊ8 (νυν. 8-ὅ). [πῃ νἱον οὗ ὑποὶγ ἰπβδῦϊ Ὁ]6 οονοΐουβηθββ, [Π6 Αροϑβίϊο Βῃ 8 

{δο ἰηδίν᾽ 51 010 σοππϑοϊϊοη οὗ χοᾶ] ηθ58 δηδ οοπίθϑηϊσηθηΐ, Δη ἃ ῬΔΓΠΒ ἀραϊηβὺ [ἢ 9 ἸΟΥΘ ΟΥ ΠΠΟΏΘΥ, 
τ ΒΙΟΝ 18 ποῦ ΟὨΪΥ [07 86 ἰοαὶ νἱάπΔ], Ὀπὺ [86 ΘΠ ΤΟΙ, {})}6 τοοῦ οὗἨ ΤΥ δυ]]8 (νυν. 6-10). [Ιπ ὀρρυ- 
βἰ(ἴοη ἰο (818 "δὰ εἰδύο οὗ [ΐηρβ, ΤΊ ΟΠ Υ τημπδὺ γοιηδΐῃ ἔσθ ἰο ἷ8 Πἰσἢ ΟΑ] Πρ (νν. 11--16) 
απ ἤρμυ ἰ8ο ροοῦ Βριύ οὗἉ Δ: 0}, τοι οι θογίηρ ἷβ ο βοοᾶ οοηΐοββίοη, δηὰ (Πδὐ οὗἉ 8 δι δ γην 
βανίουν, 88 Ὑ0}} δ8 18 Βορο οὗ [86 σἱογίουϑ δρρϑδγίης οὗἨ ΟἹ γὶβϑί. Ηδγθ, ροσβαρϑ, {86 Ἐρίδιο 
ψου]ὰ ΒΟΥ οἷοβθ.; γοὺ {πὸ Τπουσῃύ οὗἩὨ (0 τίο μ᾽ Τρθι 6 8 οΟὗὁὨ {116 ΘΟΙΩΤΔΠΠΪΥ ἄταντθ οὐΐ 8 
Βρϑοΐδὶ τδγηΐηρ ἔγοια [86 Αροβί]θβ μθαγί (συ. 17, 18), ψ Ἐ11|δὺ ἷ8 ἰονὸ οὗ Τί ΟΥΠΥ͂ ΘΟτηΡ6]8 

Ηἶἷπι ΟἼ66 Ι0Γ0 ἴ0 φαῦθον 811 Ἀΐ8 ΘΟ 8615 ἴῃ ἃ βίγοῃ, οἱοκίης δχβογίδιείοη, πιο Β6 [6 ἢ 868]8 
{0 ἷ5 Ὀοποαϊοίΐοη (γν. 19-21). 

Ἐτοπλ {}}18 ΒΌΣΤΩΙΏΔΥΥ͂ Βκοίοἷ, Ὁ ΔΡΡΘΔΥΘ ἐπαὺ (Β6γῸ 18 ἴο ὃ6 ζοπηᾶ ΠΟΘ ὯῸ βγϑίϑιηδιξο ογᾶοσγ 
οὗ ἱπουρῇϊ, 88, 6. σ. ἴῃ {π6 ἘΡΊ5:198 ἴο [1.0 ἘΟΙΏΔΠη8 δῃὰ ἘΡρϑϑίδῃβϑ, Ὀυὰύ ἃ ἔγϑο, πδίησαὶ ουρουστίης 
οὗ 186 ΑΡροϑβι]θ᾽Β Ὠϑθαγί. Τὺ 18 ἱπῃροββὶ Ὁ]9 [0 ΒΒΟΥ δᾺῪ ογβϑηΐο οοηηθοίίοῃ, Ὀαὺ σϑίμον [89 νατχὶϑὰ 
ΘΟΠΏΒ6]Β οὗὨ {1118 ἸοίζοΣ τοιϊηᾶ π8 οὗὨ Ρ681}]8 οὗ γδσὶθα .οἱὸῦ δηᾷᾶ 8βἷΖθ, γοὺ βδιγΌηρ ὁ 020 ἰπγοδά. 
ΤῊΘ βρίγὶῦ τοιηδῖἢβ μὴ δηᾶ [9 88126 ἰὴ 811 (680 Θχβουγίδίζοηβ, Βὸ [Πδὺ [86 Τοτ Ασκ οὗ ΟἿὗ οἱὰ 
ΞΤΔΕΚΕ ͵8 ̓ π8ὺ: “ΤΏ βίο 18 ῥ᾽ δίῃ, βίυρ]ϑ, δῃᾷ διί]οβ8, γοῦ ροϊπϊοά δηᾷ ἱπηρσϑϑϑῖνο, 88 8 ἔδί μοῦ 



8 4. {11ΈΒΑΤΌΒΕ. 18 

Ὁ πουΐ (0 Ὑτῖΐο [0 8 Β01ι, οδγΐἢρ ΤΏΟΤΟ 1Ὁ} [86 δ! Υ οὗὨ [89 {ΐηρβ ὑμ8η [110 ηἰοοίν οὗ [86 
ποτάβ, Ὑοῦ {ΠΟΓΘ ΒΕ ΪΏ68Β ΘΥΘΥΥΜΘΙΘ ἃ ἸΟῪ βρὶγῖῦ δηᾶ ἃ στοαῦ ἐγ, τ αἰ ἢ ἃ ὕθδοδοσ, 89 
οἴΘΠΟΣ ἢ6 ΣΡ ΒΟΥ τϑϑαβ δῃᾶ σοβθοῖβ ΟΣ, ἀἰΒΟΟΥΘΥΒ ΤΔΟΣΘ Δ ἃ ΤΠΟΥΘ.᾽" 

ι 84, ΤΥΤΈΒΑΤΥΟΒΕ, 

Βοϑιᾶθ ἰδὸ δυύμοῦβ δΙγοδαυ Ὠδιηθα ἴῃ (86 βγθὺ ΘΟ ΠΟ ΓΑ] Τηἰγοάποίίοῃ, Ὑ79 ΤΩΔῪ ΘΟΙΊΡΔΓΟ 7 11- 
ε08: 46 οἱἱά Τὠποίλοὶ δγοοίαγίιηι, ἰὰ ἴμ6 ΔΠ,εοεϊΐαποα βαογα, Π|. Ἡοτθοσῃ, 1712, 9 εἃ, Ρ. ὅδ] 
εἰεἰφ. Τ. Α, ὙΥΕΘΘΟΒΕΙΡΕΕ: 716 } Ἶγδὲ Ἐρίδιϊ6 Υ᾽ δὲ, Ῥαιΐ ἰο Τὶπιοιδψ, πειοῖν ἱγαποίαίοα απᾶ 
αρουπαεά, 1810. α. Ἐ. 1,5ο: ρίδί. ρμτίπι. αὦ Τὶπιοίλ, Ογαοα οἰμπ, οοημηθηΐ. Ῥογροΐιο, 1881. 
ὅδ. ΒΕΒΒΙΜΑΝ: ϑεὸς ἐφανερ. ἐν σαρκί, οὐ, Οἱ ο, Το ϑογίαϊ. ὁπ 1 Τίπι. δ. 16. Ἰωομπᾶοιι, 1741. 
ὁ. (α. ΒυΒκηλερτ: 2228ογὶ. Τλεοῖ, παῖ. ἀὁ ἴοοο 1 Τῇ. ἰἰϊ. 16, 1άρβ., 1786.:{ 774 7γδαϊξὶθό 
ἡ ἰλὶ8 Ερίοεϊα, ἐπ ἐδλ6 Νειο Τεζαπισηΐ ὉΥ Ο. γ. ἀἙΒση. Ὅν. ΗΒ. 1,, ΠΈΥΒΝΕΕ: «Ῥγαοξίοαϊ Κ᾽ Ἐρο- 
εἰἑΐοη 9 16 λει Τοδί., 4 γο19Ν. Ῥοίβαδηω, 1869, οοπίδιηἴηρ Ὀοΐἢ ἘΡρίβι 1985 ἰο ΤΊΠΩΟΙΕΥ . δηᾶ οὐ 618. 
[ἢ δα αϊοίοι ἴο [86 ἘΠΡ 88} ΟΣΡΟΒΙΓΟΤΥ ὝΟΥΚΒ πδιηθὰ ἴῃ ἰδ0 Οἴθῆθταὶ Τοἰγοἀποίοη, Ἧ7ὁ ΠΩΔΥ͂ 
ΤΟΙ ἰο ἃ ἴον Ἡ ΔΙΟΣ ΒΒ ου ἃ Ὀ6 οοηβυ]οα ἴη τορατα ἴο 80 δβροοΐδὶ ἰορίοβ οὗ 86 ἢγβὶ Ἐρΐβι]9. 
ΤΙ ἰϑίοτυ οὗ [6 ΒοΓοΒΙθ8 ἴῃ Κί, Ῥδὰ]} 8 ὑἴπὴ6 18 Βδῃα]θὰ ΤΙ ἢ το ΠΟ ΉΟΥ ὉΥ ΚΤΑΝΊΕΥ: 
πη. οἡ Ερ. Ογίπίλ., πἸΟΒ6 ΓΠΘΟΣΥ͂, ΒΟΎΤΘΥΟΣ ῬΑγίΐα] 85 [0 (6 αποβίϊο ἔγαθθθ ἴῃ οἵμον ραγίβ 
οὔ [80 Νοννγ Τοβίδιηθηΐ, ἢ65 ΒΙΓΟΩΣ ΘΟ στ δίοη ἴῃ ἰΠ6 Ῥαδβίογδὶ Εἰ ϑί1]9ο86, 9 βῃῃου]ᾶ Ὡϑῖηθ 
σδρΘ ΟἾΔ 1}}7 8130 ΕΟΗΑΚΕ Β “«4ροϑίοῖ, Ολωγοῖ, Β. ΤΥ. ὁ. 8.( Τηΐθ ττοῦκ, δἰ Βουρ ἢ οὗἨἁ Οοσηδῃ 
δυϊουϑἷρ, δἰδη 8 ἰογοιλοϑὺ πῃ Ἰϑδγηΐηρσ δηᾶ δΌ ΠΥ διηοηρ 8}1 τοὺ Βατθ Ὀθοη πε θη ἴῃ 
ΟΡ ΟὟ ἰδηρσυδῦθ. ΒΌΕΤΟΝ: ζοοζιγέδ, ἈΔ8Β ρσίγοῃ τ πο ἢ Πρ οὐ ὑπο 9 βῃ οχὶσὶῃ οὗὨἨ ἴμμιο890 
Βογοβίθϑ, 3360 4180, ΤῸΓ ΒΟσθ β γι της ΟὈδοσυϑίίοηβ, [8.6 Ἰδῦθ ΘΟΙΩΣΩΘΩΑΤΥ͂ οὗ Τ. 1,, ΘΑΥΙΕΒ: 
Ἐρρ. ἰο Ἐρλεδίαπδ, Οοἱοδείαπα διὰ Ῥλίϊδηηοη. Ἰωομᾶοπ, 1866, Ιῃ τοραγὰ ἰο [89 Ῥγἰμϊ ἦν ΤῸ]9 
οὗἩ ἀββοοῃθ88, ν. ἨΟΎΒΟΧ “οασοπόδθέ8, Τ,οπάοι, 1862, δηᾶ {80 δαταΐγ 8 Ὁ]9 γο]ατηο οὗἉ 4. Μ. ΤυὉ- 
10: ἨἩγοπιαηδ ἩοΥΣ ἐπ ἰλο Οἠωγοῖ, Ἰ,ιοπᾶομ, 1866. Τὴ γοχϑᾶ ᾳαθϑίϊοη οὗ ἘΡ᾽ἰβοορδοὺ δηᾶ 
ῬΥΟΘΟΥΟΓΥ, 848 σοῃῃθοοίθα ὙΠῸ ἰμ686 ΕΡ 8195, 89 θη] ΟΥθὰ ΤΩΔΗΥ͂ ὙΓΙΓΘΥΒ ἴῃ [86 ἘΠΡ 88 
Ομυσοῦ ; Ὀαΐ 48 (ΠΟΥ͂ Δ΄Ὸ ΟΥὁὨἨ ΙΏΟΤΘ Θοο᾽οϑίαϑίϊοαὶ μὴ οχορϑίοαϊ σαῖπθ, ΠΟΥ͂ δ΄ῖῸ Ὠοῦ ΠΟΘ 
πιθηξϊοποᾶ.---ΤῈ.] 





ΤΗἙ ΒἸΒΕΤ ἘΞΡΙΒΤΙ ΕΣ ΟἿ ῬΑΤΙΙ͂, 

ΤΟ 

ΤΙΜΟΤΗΥ. 

1, 

Θαροτβουριίοη, δηἃ τ βἢ ἤὸ ΒΒ] ββίηρ. 

Οπ. 1.1, 9. 

1 ΡῬαυϊ, δὴ Αροβίϊο οὗ Φοϑυβ Ομ τῖβὺ [ΟἘγὶβί 9 6808] ᾿ ὈΥ [δοοοτγαϊηρ 10] (6 δον» 
τηλπἀὐτηθης ̓  οὗ ἀοα οἷν αν! ουγ," δὴ 

2 Ὁπῖο ΤΊ ΙΟΙὮΥ, τὶ} οὐσῃ 8οὸη ἴῃ [ἢ6 (ἈΠ: ΟτΆσθ, ΤΠΘΓΟΥ, απα ρθδοο, ἔγοιλ 
Τιοτὰ 9 6908 ΟἸ γἰβο," τολίολ ἐ8δ ΟΣ ΒΟΡΘ: 

οὔ 
οὔγ" ΕΔΙΒΟΓ δηὰ 9688 ΟἸγίβὺ [Ο γῖβὺ 9 6888] " οἷν 1ωοχὰ. 

8 [[4δϊο : Ζεοέρ αὦ τόν ἐλεν 

ψα. 

ἙἘΠΑΙ “ἢ ψογείοι : Τηὸ Εἶχε Ερἰδίϊο οὗ Ῥϑὺϊ ἐδ 6 Αγροείϊο ἰο Τίτου : πιο ἢ 
8 ἰσδῃϊαἰίοι οἵ (26 εἰ{19 ἐπὶ 16 Φεοςρία. ἀ 

ριστοῦ ᾿Ιησοῦ, πκίωΝ οὗ Ἴησ. Χριστι, ἴ)9 τοράΐηρ οὗὐ ἴλο Ζεοερία, δΔῃηᾶἃ οὗ Τδοδτηαμη αἷδο.Ω. ΤῈ 

80 811 ἐδ δυἰβοτίμοα ΤΉ βίαι θουβ ̓ λδ κατ᾽ ἐπαγγελίαν :Ξ δοοοτάϊπνς ἴ0 ἔἢο Ῥχοπιΐβα, 

πιθ80 ποσὰ γασίοβ τωι ἰὰ 80 Ἰαίος ΜΒΒ. 800 Τίθοδβοπάοτζ; δὸ 

Οπιἱε θὰ ὉΥ ᾿ΙΔΟΒταδηη δὰ Τἰβοδβοηδοτί; ἰουπὰ ἰπ ἴμ6 Β[ηλίείουδ. 

: 1. 
ρα  ἴουα μδ8 . Ἴησ.--Ἑ,. 

3 Τα, 1.--[κατ᾿ ἐπιταγήν. 
ἂε.; εἴ, 3 Τήίτα. ἱ. 1. Βυΐ ἔπο ἔστιο σοδΐϊηρ, ἀοιιυεϊοδα, 8 ἐμ 9 τοοοϊγοὰ.-- Β, Η.] 

ας. ᾿. σωτῆρος ἡμῶν; ο ο Υ͂ τ Πα τήμε ἣρος ἡμῶν; ἴδο ἕ 

" ται 1.-.- ἰοχξ: Ζονὰ ὅοδιαδ ΟΠ γχίδέ. 

ΟΟΘΌΪΒ ἴῃ ΤΊ ἷ. 8, δηὰᾷ γοΐογϑ [0 ἐμ Ὀΐνῖη6 οοτμμΐδ- 
ὅση οὔ ἐδ6 Αροβεῖθ, ἐὸ ἐουπάἀδίζοι οὗἨ πἰΐοῖ Μτὰ8 
δέλημα ϑεοῦ, τὸ πιο 6 ΔΙ] υἀθ8 ἴῃ οἶμον ῥίδοθβ, 88 
3 ΤΊω, ἰ. 1 ὦσαι. σα]. ἰ. 1. Ἧτο ἀο ποῖ, ὨΟΉΟΥΘΡ, 
ἀἴφοοτεν ἴῃ εἰν8 δὴ απάθαίρστιοα Θχργεβϑίοι οὗ 88 οοη- 
βόξηοο ἴῃ ἔπθ Ὀἰνίηθ ὙΠ εῖο διὰ οἰαγδοίον οὗἨ [ιἷβ 
δροειεαϊήρ (Μαιι 68). Ἧ ὁ Ὀεϊΐονο, σαίμον, (μδὸ [Π6 
ἀροδίΐο 1568 (᾿ιἰ8 ποτὰ ἀοδίηθαϊγ, ἰπ οτάου ἰο μἶνο 
ἴ9 ἷθ δὐϊηοηϊξίοηα ἐμποὶν ἀυθ δαἰμονὶ(γ.---σοὐ οἷν 
Βενίουσ, σωτῆρος ἡμῶν (οορ. δυάο, 2ὅ: [μὸ ἰ, 
4 Τθα τοργοβοηϊδίίοη οὗ αοἀ {πὸ ΕΔΙΠΟΡ 88 8 8- 
τους 8 ῥδουϊαν ἰο (Π6 Ῥαδδβίογαὶϊὶ Ερίβι!68 . ἨΠ|16 ἰῃ 

δοοοσαϊηχ ἰο Ηπΐδον.--Ε. Η.} Ἰαοοϑὰ 66 ὈσίοΓΘ σατῆροε; 
ὁ ἰο Ὀ0 οτἱοὰ ; ἰδ οὐχὶ τος Ὗς ΔΌΪΒΟΥ ἰη Ὠΐδθ ἰοχὶ.--Ἑ. Η.} 

Ὦσάϑηα δὰ Τἰϑομοπὰο τί, κὰν Ὁν (00 ποἰχιίϊοσἑ δυϊμοείεῖοβ. ΤῸῸ Κἰπαιιὶ» 

ἴδο οἶον Ῥδυϊπο Ερίθι]66, {Π 6 πδπιο 18 υϑαδ! κίνθη 
ἰο ΘΟ γίϑι, [ἢ 8 οὈνίουβ ὑπαὶ (δ }5 πδῦ)θ 8 δρρὶἰβὰ ἴὸ 
1:6 Βαίδον, ἰη νἱϑν οὗ [πδὶ ποῖ Ηθ ᾿ιδ8 ἄοῃ6, 
ἰὨτουρὰ ΟἸτίδι, ἴον (ἢ 6 Βαϊ ναϊΐου οὗὨ τοδηκὶ πὰ.---ΟἿιν᾽ 
ΒοΡρΘ. Οπ6 οὗ ἰδο80 τίοῖ ὀχργαββίοηβ ἩΔοἢ 1096 
ἰμοὶρ μόνον διὰ ὈΘΘΌΪ ἴῃ ΔΩΥ͂ ρΔΓΔρΡΉΓΑΒΟ (ΟΟΙΏΡ. 
Φοδη χὶ. 2ὅ. Οὐ]. ἱ. 27; Ἐρᾶὰ. 1ϊ, 14, ἀπὰ δβἰγοϊϊαν 
Ῥδβϑὰ Τῇ οοποορίοη ἰβ 88 1{{{}Π οχμιδυδβίοϑα, 
ἩΠΘΙΠΟΡ τὸ οοπβίάον ΟἸγίδὲ ϑχοϊυβί νου 69 ἴΠ6 ἔθυη- 
ἀαιίοι, οὐ οχοϊυβὶ ΥΟ]Ὺ δ8 ἔϊ:ο οὐ͵θοῖ οὗ ΠΟΡΘ ; γδίθουῦ 
Ὀοῖδ. σομοθριίοβ δγὸ (0 ὉΘ 80 Ὀϊοπάοα, ἴπδὶ Μὸ 
869 ἱπ ΟἸγδῦ {π6 ᾿ἰνίηρσ οὐ Ὁ οὗὁ [16 ΟὨγίβιίδη ΠΟΡρΘ. 
“κι 60 εοἷο φγεδιδεέ ἰρέα εαἰμέῖς ποείγα πιαίογία ;" 
Οαἰνίη. [ὁ 186 Ομ τὶδὲ, ἰπ δηὰ ΚὨγουρὶ ποτὰ δίοῃθ οὐ ν 
ΒΟΒ6 ἰη ἴπ6 Ὠἰνίηθ σωτηρία ἷἰβ το Δ] 1Ζοὰ, 

γεν. ἃ. στα δοὺ ἰὰ ἴδο ἐαϊτὮ, γνησίῳ τέκνῳ, 
ποῖ κατὰ σάρκα, Ὀυΐ ἐν πίστει; πὰἶοῖ, 14δὲ ποιὰ 
τουδὶ ποῦ Ὀθ ᾿οἰποὰ πὶ γνησίψ, Ὀὰὶ τι τέκνῳ, 
δὰ ἀδηοῖοβ ἴΠ6 βρθθγο ἴῃ ἩΔϊοΩ ἴΠ6 Το ΔΙ ΟΏΒΠΡ 44 
ἔτοπα Ὀοίτοοι Ῥϑὺὶ δηᾶ Τί ὮΥ (οορ. 1 Οος. ἰν 



16 ΤΗΒ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙΕ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

14-11:. Οκἀ]. ἰν. 19). Τίζαϑ, ἰῃ οἾΔρ. ἱ. 4, 18. στοοιοα 
ὙΠῊ [π6 βδὴ6 πίῃ οὗ ΠομΟΡ, κατὰ κοινὴν πίσ- 
τιν. ΤΏ6 Αροβίϊθ [6618 ἱπΆΡΓΪΥ τοονοὰ ἴἰο ρὶνο 
ΒΌΘὮ Ῥτγογηΐποησα ἰὸ ἴῃ6 Ὀοῃὰ ὙΠΟ) Ὁπ᾿68 Ὠἶπ ἴῃ 
ΤΙΔΟΙΩΥ , δηὰ ἴγοια [18 Βρτγΐηρς οὗἨ ἰῇπον ἴοῦθ ΠΟΥ 
Ὀυγδὶβ ἷβ ΠΟΌ]Θ ἱπίθΓΟ ΒΒΟΣΥ͂ ρτάγοῦρ, [Τ|6 ΕΠ ρΡ] Βἢ 
Μογβίοη σοαάβ, “ ἴῃ 186 ἴδ! .} Ὀυΐ ἴξ 18. οι ον ὁ ἴῃ 
11}. Κβο Οὐμυθθασθ, δηὰ οἰθοσα, ΑἸξογὰ δηὰ 
Λγογάδποτγί ἢ, μότανοσ, γοίδίη ὑ}6 ΤΌΣΙΏΘΡ σοδαϊΐηρ,-- 
γ.͵1--αστδοθ, σΘσοΥ, δὶ Ῥϑδοθ. Α ΠΟΘ οἴαγδο- 
(ον βεὶς οὗὁἨ 16 Ῥαδίοσαιι Ερίβι]θβ, [μαὶ ΤΏΘΓΟΥ͂ 18 ἠδχηδὰ 
ἴῃ (86 Βα] αἰδίίοη, τ 8116 Θἰβονθογο δι, Ῥδὺ] 18 ποηῖ (0 
Θηΐγοαὶ ΟἹ]Υ͂ ζτᾶοθ δηῃἃ ρθ866 ζὉΣ [8 ΓΟΔΘΓΒ (σΟΙΩ- 
ΡΆγο, βοισουον, 4], νἱ, 16. δυάδα 2). 1 8 ῃοῖ ροϑ9- 
81016 ἐμαὺ ἃ πυῖϊον οὗ βΒοίίου που] Ὦανο Δ] οπθα δυο 
Βἰσινῦ ἀσν]αύοη8; Ὠ6 του]ὰ ταί Ὦδυο ὈΘΘῺ ΟΔΓΘΕΙΪ 
ἴο ΟΘΟΡΥ͂, 838 ᾿Ι ΟΓΑΠΥ͂ 89 ῬΟΒΒΙΌ]6, ἴη6 ΑΡοϑβ(]θ᾽ 8 υδυδὶ] 
ἴοστῃ οἵ βαϊυϊδιίοη, Τΐθ αἰ  γοοΘ μῖνοβ ὺ8 Δἢ ἷπ- 
(ογπαὶ ὑγοοῦ, ἴῃ 119 ἄσρτοο, οὗ (86 ροηπίποηοδδβ οὗ [86 
Ερίδιϊα,. ΤὮθ ομϊοῖ πηοίϊνο ὈΥ̓ ψϊοῖ (6 ΑΡοβίϊ6 ἔδὶς 
ὮΣΙ 961 σοΙΡο]16α, ἔτομιῃ ἐπα ἔμ] Π688 οὗὨ δΪ8 Ὠδαγῖ, ἰο 
)οΐῃ {18 (Ὠἰτὰ πορὰ ἴο [86 οὐδ Υ ἔνχο, γγαβ οι 116 88 
18. οὔτ ῬΟΓΒΟΏδὶ [θα ηρ, ΑΒ ἷ8 [6 ἀΓΘῊῪ ὨΘΆΓΕΡ 
118 οἷοδθ, δῃὰ π6 [δ]ξ τοῦθ ἀρ ρὶν ἷ8 ἩΘΑΙΚΉ688, δἷβ 
οοτηΐηρς οη, ἴπ6 ἔλεος δ ἴπ6 ζουπάδίϊοη οὗὁὨ δἷβ 
ἸΟΡο : δὰ ἴος Τί οίΥ, ἴοο, ΠῚ σταοθ δηὰ Ῥθδ0θ, 
ἦν νὰβ [86 ὁπη6 ἰμΐηρ ποράζαϊ, “λήιρογίοογάδα αἰοὶξ 
σταίζαγα φμακὶ ἱεπεγίογοτι ογσα πιδογαδίϊεδ,͵ οὐ ἀω)ιδ 
ηιϊδευϊοογάϊω αἀἰυΐπα ἐχρογίοηζέα αὔετί λαδιἑἑῥαέεηι αὐ 
ηιϊηδίογέμ, ευαπρεῖισιρη,,) σοῖβ, 18, 16. Βοηροϊ, 
Ὗ͵76 ΤΑΥ͂ 08}} στᾶοθ ἴπ6 Βἰρίιοδὶ ρσοοὰ ἴον (86 χυϊ γ, 
ΤΑΘΓΟΥ͂ [0 ἐπ6 βυδογίηρ, δα ρθδοθ [0 [86 βίτυρε ης 
αἰβοίρί οἵ 86 1οτὰ. [πῃ [8 Βδιτωοην, (8 ταν 8}- 
ἴῃς Φγθοίοϊ ἃ ομονρὰ Ὄσργθβθ68 41} (86 βρίγίιυαὶ μἱ δ 
πιϊοῖ ἴ186 Ογίβείδη βου δαὶς ἔον Ὠΐπη861 δηὰ εἶδ 
Ὀγοίβγθη.-- -ΟἸχίδι ουυ. Ἠδτγο, 88 ΥΘΓῪ ἰγοαυθηεΥ 
ἴῃ 106 Ἐρί8ι169 ἴο ΤΙμλοίὮγ, 186 οὔ οἶα] πδλθ, ΤῊΘ 
Ομ τῖβι, ἴῃ τ οἷχ (η6 Μοββίβπϊ 6 ργου 868 τὸ [υ}8]16ὰ, 
᾿ Ρἰδοθὰ Ὀδίοτο 19 πδῖὴθ οὗἨ ἰδ }ιξβύοσῖίσ Ῥϑσβοῃ, 
6808. 

ΤΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΤ, 

1,..Χ.5 ἴδ νὰϑ ποὺ ὩΘΟΟΒΒΑΣΥ [Ὁ ΤΙΠΊΟΙΪὮΥ ἰὼ ὈΘ 
δϑϑυγοὰ οὐ [6 ἀροβίοὶἷο δυιϊ μοῦ οὗ Ῥδυὶ], βίῃοθ ἢ 
δεά ποί 06 Ἰοαϑὲ ἀουδὶ οὗὨ ἰδ, ἰδ ὈΘΟΟΙΏ68 ΤηΟγΘ ανὶ- 
ἀθηῦ Βοῦθ ὑπαὺ 86 ΑΡροβί]α διίδοῖθβ ἰὸ ἰξ ἃ ἰὴ δὶᾳ- 
πἰδοδησο, πΉ δ ἰΐ 19 Ὠδτηδὰ ϑύθῃ ἴῃ [86 ὈδρΙπηϊπρ οὗ 
{πῖ8 Ἰοιϊοσ, Ἦνο οἴδη ἤδαὰρ 86 ϑυρογβοῖαὶ ποίΐοῃ 
δανδηοοα, ἐμαὶ (8 Αροβί!θβ, δα (9 βγβὶ πὶ 68565 οὗ 
[86 Ῥογβοηδὶ δρροδγίηρ οὗ ΘΟ γέ, μαὰ βοῖηθ δάνδῃ- 
ἴαξο ΟΥ̓́ΘΥ ἰαίου τθβοιθτβ, θὰ  (πδὶ ἰΠθγο ἴδ, αἴθ 4]}, 
ὯῸ ΘΑΒΘὨ 14] ̓ ἰποαυδ! γ. 1 [818 πότὸ ἰγυθ, [6 Ῥδ8- 
ἴοΓᾺ] Ερ8.168 πουϊὰ πανθ, ἴῃ ΤΩΔΩΥ Γοθρθοίβ, δἢ 6ῃ- 
ΤΓΟΙ αἰ ογθης οἰδγδοίοσ, 6 ἴδαῦ ἴῃ ἰποὰ ποῖ 
ἸΩΘΓΟΙΥ͂ Δ Θ᾽ ἰθϑοῖοῦ δααἀγοαβίηρ δΐἷ8 γουΠρῸΓ 
ὈγοΙΓΘΩ ἴῃ οΟἸΠοΘ, ποὺ ἸΏΘΓΘΙῪ ἃ βρίγιἐυδὶ ἔδίμον δά- 
ἀγοδδίηρ ἢἷβ δοη, Ὀπΐ δῃ Αροβίΐα ρἰνίπρ δχπογίδεζοηϑ 
ἴο εἷβ γουϊ μι] [6]οντ ἰΔΌΟΓΟΓΕ, ἰπ ἃ ἴοπο ποῖ δᾶ- 
τηΐϊ8 πο οοπίγβαϊοίίοῃ, δὰ ὀχρθοὶβ ποίδίηρ θὲ οὔ 6- 
ἀἴθποθ ἴῸἠ ΟἸ γί δ βαῖζο ἱπ 4}} 86 ργεβοτῖθαβδ διὰ 
ογάμΐηθ (οοταρ. 2 Ὅον. υἱῖί, 1ὅ, 16). 1 τὸ οποθ 
δάἀπηὶδ ἐμαὶ (μ6 ϑρίτίξ οὗἁὨ ἰσυϊἢ τὰ σίνϑῃ ἰο ϑϑοῖ ΟΠ6 
(πρὸς τὸ συμφέρον, 1 Ὅν. χίϊ, 7), 1ξ 1166. ἴῃ (Π9 ὙΨΟΥ͂ 
Παίαγο ΟὗἨ (6 οᾶ86, {παὶ πὶΐὰ ἘΠ6 πιωπῶδ ἀροδίοϊ σιτι 
φιιά ἰαἶα, ολαγίδηιαία πότὸ Ἰοϊηρα, πηϊοῖ οἴμον ἰοαοὶ- 
6.8 οὗὨ [Π6 ουγοῦ οου]ὰ τοῦ Θη͵ΟΥ, ον, δἱ Ἰϑϑδὲ, ἐο (86 
ΒΑΙΏΘ ἄσρτοθΘ. ΤῺ [ογὰ, το 88 δρροϊηϊθα δοπιθ 
Δροβίϊ68, δῃ ἃ δοσὴθ δυδηρο] δί8 (ΕΡΆ. ἱν. 11, 12), μα8 

ΟΥ̓ ΠΟ ΤΩΘΔΏΒ τηδὰθ (6 ᾿δίΐζοῦ θαυδὶ ἴο ἔθ ἔοστωοσ, 
ΤΌΐθ τηἰδοοποοριίοη οὗ ἰδ ῥγμείρ! οἵ δυϊδουῦιν 
Ὀαχοίθ (86 τηοϑὲ ὑπομοοκοα τ Ὁ] 88 δηὰ ῥγίναίθ 
ορἰπίοῃ, δῃὰ Ὀγίηρθ 8 ποὶ ἰ0 186 ἴδεϊ οὗἩἨ ἴΠ6 ΑΡροβ- 
ὥς, Ὀὰϊ ὑπᾶὰον 1Π|6 Βοθρίγθ οὐ ΘΥΘΤῪ ἩΥΪΕΡ ἯΒΟ ΓΙΟΥ͂ 
Ρΐδοθ ἰτηθοὶ ἢ δηὰ ᾿ἷβ ποσὰ δῦονυθ (δαὶ οἵ δι. Ῥδυϊ, 
ΤΏ τοοορτιτίοη οὗὁἨ [86 δροϑίο!ς δυϊ δοῦν 18 ἴῃ 6 Ὀοδὶ 
ῬΑ Ἰϑαΐαμ) δραϊπδὺ ἴπὸ ἈΠγθοΐο ἃ ΘΏΘΙΩΥ πηϊΐοΐι δϑδαὶ 5 
[00 Οὐδ ρ 1681 ΟΠ ΌΓΟΙ ἴῃ ΟἿΣ 4(18γ----Μ υβεοίατη, 8. 
ἱομδ ἴση, δὰ Ἐοπιηδηΐβιη : οορ. Ῥ, Φδλιλοῦυξκκ, 
ἐγ μβώροι ἀμ ουυεαι, Τεδίαηι., Ῥατίδ, 1851 ; 68ρ6- 
οἶδ! γ Ρ. ὅ1--89. 

2, Τὴο τϑοορηἠ οι οὗὨ 9685 ΟἸγὶδὲ 828 ΟὟ ὮΟΡΘ 
ἱπνόίνοθ, ἱζ ἰὰ ὨαΥΘ ΔΩΥ αἰρτίβοδηοθ πμαΐοτνορ, (ἢ 6 
τοοορηΐοη οὗ Ηΐδ γϑὰὶ αἰνίηἰϊγ, 1 156 οτὰ Ὁθ 
ὩὨΟΪΒΙΏΩ ἸΏΟΓΘ (ΔῈ ἃ ΤΏΘΓΘ ΙΔ, 88 ΤΩΔΩΥ ΤηΟ 61 
(ΠΘΟΙορ 85 τοργοβοηΐ, (Π09Π ἯΘ 8.6 ποῦ ἔγθϑ ἴο 08]]} 
Ηΐμπ οὐ Ὦορο, νιϊδουὶ Ὡδττονίης ρτοϑ ΟἿΣ ΘΟ» 
οορίίοη οὗ ᾿ΐ8 τηοδηΐῃρ. Τὴ ϑοσιρίυγοβ Ῥγο θοῦ 06 
8 ἴδαυ] Ἰαάδρτοθηῦ ὌΡΟΏ 4}} πο ἰγυδὺ ἰῃ δὴ δγῇι 
οὗ βοβῇ ; οορ. Φεῦ, χυϊ!, ὅ, 6; Ῥδβ, οχυἹ. 8, 9: 
οχὶνὶ. 8. 

8. ΤΠ6 δροβίοὶο Ὀεημϑάϊοϊοη, “ ὔγδοθ, ΣΩΘΤΟΥ͂, 
δα ρ6806,᾽ 1] υϑίταϊοβ {86 οὨδγϑοῖον οὗ (Π6 
88 ΟΒΘΟΠ 4} αἰ ἥδγοηΐ ποΐ ΟὨΪῪ ἴγοῃ (Π6 ἰδν, Ὀυϊ 
ἴγομλ ΘΥ̓ΘΣΥ͂ ΤΩΘΓΟΪΥ͂ Βυτηδὴ δηὰ ΡὨΣΟΒΟΡὮΐΟ βυϑίοι οὗ 
ΓΟ σίοη. ΑΧ}1 ρτϑσθ, τ θΓΟΥῦ, δηὰ ρβϑδοθ πῇϊοῖ αοὰ 
οΔἢ Ὀοδίονγ, οομθ 0 18 ΟὨΪΥ͂ ἰΠγουρμ δὰ ἴῃ οοτω- 
τουηΐοη πίῃ ΗΪ8 ὅοπ, [86 οτὰ Φαϑυβ ΟἸσβέ  δοτορ. 
Φοόδη χῖν. 6. 

ἩΟΜΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΒΑΟΤΊΙΟΑΤΣ, 

ΤΊ εἰρτιίβοληοα οὗἨ ῬϑῈ} 8 {Π|6, 16 Αροβίῖα οἵ 
(06 Ἰνοτὰ.--Ραὰ} [86 ΑΡροβίϊθ, ον ἃ}} αροῦ δῃὰ οοπίυ» 
Τἶ68.--6. ΘΔ Πρσ οὗὨἨ Ῥδὺ] (0 186 δροβίοἹο οὔῆοθ ἃ 
ξοοά ἰο δὶ ΟἸ τὶ βυθ ἀογι.---ΤὴὩθ πδίυγο, Του ἀδὕοη, 
δηὰ νδυθ οὗἁἨ (μ6 δροβίο]ο δυϊῃοσὶυ.---αοὐ [86 ὅ6- 
νἱοῦν οὗ δ᾽] πηδῶ, Ὀυΐ δαρθοΐα!ν οὗ ποθ {μπδὶ Ὀθ] ον 
(1 Τίπι. ἶν. 10λ.---Οἰτῖδὺ ἰη6 Το οὗὨ [86 ΟΠΌΓΣΟΣΝ.--- 
Οεῖδὺ οὰν μορο: (1.)  ΠἼηιδὲ ἀοθβ {18 ἤδῖηὴθ ἱπνοῖτο ἢ 
(2.) Ππαὶ ἀοεβ ἱξ ἀοτηδηὰ ἢ--ΟὨγῖβι (1.} σὰ 6 οὖσ 
ὮΟΡα, ἴον Ηδ ͵ἰβ (89 ἰσυο αοὰ ; (2.) ν}} Ὀ6 οἂγ ΒΟ 
ἴον Ηδ ἰβ (6 Μοαϊαίον θοίνθοη αοὰ δῃὰ τοδῃ : (8.) 
ταυϑὺ Ὀ6 ΟἿΣ ὮΟΡΘ, ἔον [Ὦ6ΓΘ 18 ΒΑ Ι γδίίοη ἴῃ ὯΟ οΟἰδμοῦ. 
--Ἴ)ο οομμτηυηΐοη οὗ δβαϊηίβ.---ΤῊὴθ δίσοηρ τἰΘ ἰδὲ 
ὈΠΙ[68 ἱοροίμον βρί γἰδυδὶ δῖ Π 618 δηα (οἷν οὨΠ]! ἀσϑα,---- 
ΤῊο ἱρὰ ναϊὰθ οὗ [6 φοβρϑὶ ὈΪοδαίηρβ.-- -ΤὯ6 στδσα, 
{})0 ΤΩΘΓΟΥ͂, δη [Π6 Ρ6866 οὗ αοά, ἰη ἐδεοὶν τοϊδοῃ ἴὸ 
δα δὶ τ, [06 Ιονϑ, δηὰ ὑμ6 ορα οὗ [Π6 ΟὨ γϑ 8}.-- 
Φε8υ5 ΟἸὨγίδι {{π|ὸ βουῦγοθ ἩΏΘΏΟΟ 8]1 Βρί γἱϊι8] Ὁ] οβαῖη σα 
Βον ἴο 18.--- Ταῦ τηυδὺ (86 ΟΕ τί ιδη δδὶς τοὶ διὰ 
ΟὨΟΗ͂Υ ἴῸΣ ἷ8 Ὀγοιἤσοη ὃ 

ΟΒΙΑΝΌΕΚ : [ΙΓ Ῥδὺ] ὍΘ 8 τη βϑοη ον οὗ σά, γγὸ 
ουρῶς ἰο ἷθ τε ἰρβ 88 ποι πρ οἶδα ἴδε 
186 ἰηΈ.}}10]6 πογὰ οὗ αοὰ (μκ6 χ, 16).---ΝῸ τοδτὶ 
οὐρὰς ὕο Ῥγβδοὶ πἰβουξ ἃ ἀνθ ΘΑ] Ὠρ; ἰπ [86 ολυΓοΣ 
(Β6}. ν. 4).-- ΧΊΟΝ : 16 τρλ ΒΥ οὗἩ Θοἀ οδῃ ΟὨ]Υ 
ὍΘ ΘΟὨΒίΒΠΟΥ δηὰ ἸονίηρῚΥ τοδὶ ΐοϑὶ ἵπ [86 ἴδοο οὗ 
Φοδβυβ Ομτίδι, 1 ΟἸγίδε 6 ΟἿΌΣ ΠΟρΘ, ἴθ γὸ Θδτ- 
(ΑΪΏΪΥ τουδῦ ποῖ τοβῦ ΟΣ ὮΟΡ6 ὁπ ἔδα βδίηια, ὁΥ ΟὮ 
οὺν οὐ τηθτξ, Ὀαὶ ἶζο ΟἸτἶβὲ δὲ 86 Οὐἷἱν ἘΔ6- 
ἀθοϑι)θν,- -Ἴη6 οδῆοο δῃὰ ποσὶς οὗ (08 Ῥγοδοῦθοῦ δΙΘ 
ΤΩΘΔΏΒ ὈΥ͂ ὙΓΠ]ΟἾ δρί γί ζ4] Β0η8 δῃμ!ὰ ἀδαρἝοτθ ἃγα ὈΟΣῺ 
το αοά (Ῥμίοτα, 10).--ἰὰνοκβ ρῶς δίδὶ, : ἘνοΥΥ 
ὈεἸϊονίηρ τοδάον οὗ Ὀοποαϊοση δῃουϊὰ ρεὶ Βἶτη.- 
Β6Ὶ Γ᾽ ἴῃ ἴ.6 ρΐἷαςο οὗἨ ΤΊΙΟΙΒΥ, δηὰ τηδῖτο ἰδ εἶθ ΟΥ̓ΤῈ, 
δίῃοθ 6 Κποόονβ δηὰ ὨΟΏΟΓΒ αοὰ Δ8 ἷ58 δίδου, διλὰ 
ΟἸγῖδέ 88 8 1ωογὰ, 
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Π. 

Θοοδδίοη ἴῸΓ [86 τις οὗ [18 ἘΣ 153.16.--- ΡΥ ΠΤ Πϑ τ ἀρβου ρΡοη δηα σοηἀοτηπαίΐοη 
οὗἩἨ (6 ΒογΘΙΟΆΙ ἰθδόθοβ τ 80 Βδᾶ ἈΡΡΘΆΓΟΙ δῦ Ερῆθβιβ, ψο χταϊθαπαογβιοοᾶ 
ΘαΌΔ ΠΥ [86 πϑίαγο ὈΟᾺ οὗ [86 187 δὴ οἵ 189 Οο8ρ6}. 

σπ. 1. 383-11. 

8 ΑΒ᾽ 1 Ῥοβουρθῦ Π66 ἴ0 8019 511} δ ΕἸρῃθβι8, θη 1 νοΐ ἰηΐο Μεορᾶοηΐδ, 
4 ἰδδὺ (ποὺ ταϊριοϑῦ σμδγρθ Βομηθ ὑμδῦ [ΠΟΥ ὑθϑο ἢ. πὸ Οἵ οΣ ἀοοίτί πα, Ν ΠΡ ρὶνθ 

δθ64 ἴο [0]68 δηαὰ θηα] 688 ρϑῃθαϊορῖθϑ, Ὑγ 10} τηϊπ᾽βῖθυ απ οβίϊοηβ [ααοβυϊοηΐηρΒ]), 
τίου [88η ξοα]. οαιέγίης ἔμμο αἰβρθηβαζοη οὗ 604] νοὶ 18 ἱπ ΚΓ : 80 α0. 

ὅ Νον [Π6 6πὰ οὗ 186 οοιμπηδηδηηθηῦ 15 ΘΠΔΙΙῪ οαὖ οὗ ἃ ρᾷτο μοϑγῦ, δπᾷ 977 ἃ σοοᾶ 
θ οοηδοΐθηοθ, δα οὐ δι πηΐοϊσηθα : ΕἾΟΙῚ ὙΓΒΙΟ. Βοπθ Βανίηρ βψοσνοα ἧδγο 
Ἰ ὑπτῃθα 8516 πηΐο νϑίῃ Ἰδῃρ]ηρ; 1 οβισηρ ἴο Ὅ6 θϑοῦοῦβ οὗἩ [16 ἰὰνν  ππᾶρι- 
8 βίδηαϊπηρ [σοῃδίἀογηρ] πο ὮΘΥ δῦ ΤΠΘΥ͂ ΒΑΥ͂, ΠΟΥ ὙΠΘΓΘΟΙ͂ [Π6Υ αἴτ. Βαΐ τψϑ 
9 Κηον δδῦ [η6 ἰδὰνν 8 ροοᾶ, 1ἢ ἃ πιδὴ 86 1Ὁ Δ ΠΥ; Επονίηρ (ἢ ΐ8, ὑμδὲ 186 

ἸΔῈ 158 Ὡοῦ τη866 [βοῦ Οτ ἢ Ξξ φοδίΐα] ἴου ἃ τὶρϑίθουβ τδη, Ὀαῦ ἔῸΓ [86 12 }]688 δπᾶ - 
ἀἰβουϑάϊοπί, ἔοῦ Ὅη6 πΠρΡῸΟΑΪΥ δηᾶ [οῦ βΒΙΠΏ ΓΒ, Ὁ. [86 ὕπο] 

10 πηυγοτουβ οὗ ἔλίθουβ δηῇ τηυτάοθγουθ οὗ τηούμογδ," ΤῸΣ ΤηΔη-ΒΙΔΥΘΓΕ, 
δηα Ρτοίΐϊδηθ, [ῸΓΣ 

ΟΡ ὙΠΟΙΟ- 
ΤΠΟΏΡΘΓΒ, [ῸὉΓ θη ὑμδὺ 6816 ΓΠΘἸΏ861νγ 68 γυ10ἢ. τη ΚΙΠα,, ΓῸΣ τηθη-ϑ6 8 6 ΓὙ8, [ὉΤ 1188. 
ῸΓ Ρϑι)γθα Ῥϑύβοῃβ, 8πᾶ 1 186 γὸ Ὀ6 ΔΩΥ͂ ΟὟΠΘΡ {{π|πρ' [μδ΄ 18 ΘΟὨΙΤΑΤΥ (0 βουπᾶ 

11 ἀοοίτίπθ : ̓Αοοογάϊηρ ἴο (Π6 φἸ]ογουβ ρΌΒρΡ6] [86 ροΒβρεὶ οὗ ρίογυ] οἵ ἴῃ Ὀ]Θββθᾶ 
αοά, τ ΒΙΟᾺ νγ88 οοπλιλϊ θα ἴο ΤΑΥ͂ ὑγαβῦ [ τ ΒἸΟὮ 1 ἢδνθ Ὀ6θῃ δηϊγαβιρα τ] 08]. 

1 Ψον. 8.--ΥῸ ἀροῦσηῖε ἴο καθώς. ἸΤρΛΟΒτηλτσι Ὀτδοϊςοίς υϑτΒ. 5-17; Ὁσὺΐ (818 ΒΟΆΣΟΘΙΥ τηθοῖβ ἐἢ 6 0886. ῬΘΙὮΔΡΒ ΜῈ 
υϑὰ ὈοξίοΥ ΒΌΡΡΙΥ, Ὑ 
βιυι. ΗΒ 

ες. 8.--ἰ[δοδιηδῃσι, οὐ ἔδο δυι μουν οὗ Α., τοδὰβ χρήσητοι; ἰδο Σοδὲ Παῦθ χρῆται. 

4 γατ. 9.---ἰ[ἰπατρολῴαις, μητρολῴαις. ὙΔομτηδηη, Τἰδοδοπάοχί, Βίπαἰ σι, ἐπϑίοδὰ οὗ πατρα., μητρα.---Ἐ.. Ἡ.] 

ἘΧΈΕΟΘΟΞΒΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΤ, 

γον. 8. ἔ, Ῥὸν [Π6 οοοαβίοη δηὰ οὐ͵οοὺ 
οὗ ἰδ19 Ἔχμβογίδιίου, 866 ὑμ6 [πἰτοἀυοσοη,. Τί ὮΥ 
τσοὶ τοδί δὶ ΡΠ ΘΒ, προσμεῖναι (16 δαῖηθ ποτὰ 
ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ Αοἰἱβ χυϊὶὶ, 18), ἰῃ οτγάον, ὈΥ͂ Ἶ8 ῬγθβΘησΘ, 
ἴ0 ορροδ ἴδο 60]} πδϊοῦ ῬἨ}ῪῸῚ ὈδοΟΙαΐπ Δρρδγοηὶ 
ἴδετο. Ὑη6 αἰτηρ]οδί οχρίδηδίΐοη οὐἁὨὁ (.ῖ8 δϑουσθυῃδέ 
εἰηρσαΐαν ρὮῇγαϑθο, ἷ8, (δὶ Ῥϑὺϊ Πδά δἰ γοδάγν, αἱ ΕρὮθ- 
ϑιι͵ γίνου ἰΐ8 ἰὐποιίοη ἰο ΤΔΟΙΔΥ, δηὰ μδά {Π6η 
ἰοᾶ πὰ ἰη ογάθν ἴο δοῦ οὐδ οἢ ἢΪ8 ἰΟΌΓΠΟΥ ἰο Μίδοο- 
ἀοοΐΔ. Αοοογάϊηρ ᾽ο ΟἸγγβοδβίοτη, [}16 ἔοστη ἰῃ πη ϊοῖ 
(18 δὐπηοηϊ οι 15 οουσῃοα ἰδ ἃ ῥτοοῦ οὗ 86 [γἰθπά- 
ἰγ σρίηϊς οὔ 6 Αροβέϊθ ἰοτγαγὰ8 ΤΊΠΩΟΙΩΥ : “ οὐ 
γὰρ διπεν : ἐπέταξα, οὐδὲ ἐκέλευσα, οὐδὲ παρῇνεσα, 
ἀλλὰ τί; παρεκάλεσά σε."---ΘοΙηθ. Ιῃ Οἶδα ῦ ὈΪ]ΆΘΘΒ, 
δἷἶδο, ἰμ6 Αροδὶϊθ βρεδῖκα, πὶ ποὰὶ ΔΠΥ͂ Ῥϑγϑοπαὶ ἀθδὶρ- 
Ὡδῦοη, οἵ ἴο86 ἩΏοτα Ὧ6 641}8 Ὡροὴ ΤΊΟΙΠΥ ἴο 
Οῦροδο (τοτα. 6, 19: οὔδρ. ἷν. 1; 2 Τί, ἰΐ, 18). 
Τιοιῆγ Κκηοπ ἰθοτα ἔγοιῃ Ηἷβ8 οὐ δχροσίθηοο, δηὰ 
ποοάρά, ἰΒοτοῖογθ, Ὡ0 ἸΔΟΤ6 Θχαοὺ δα τίοο, ἮἨδ νγαϑ8 ἰὸ 
εὔδρχο ἰδοτα, ποῖ δῇ ὁποὺ ρου] οἷν (Μαι ἶ 68), γοὶ ἴῃ 
81) Θαστιοδὲ δη ΘΙ ρ δέΐο ὙΔΥ, ὑο [ΘΔ ἢ ΠΟ Οὐ ΘΓ ἄοο- 
υἷα8 ἴπλη ἰδδὲ τ ϊσ [06 ΑΡροβίῖα δά Ὀδίογο ἀο]ϊν- 
ἐτεὰ, Ἑτεροδιδασκαλεῖν (οοηρ. οἰδρ. νἱ, 8 : Τίς, , 
18. Τιιο πογὰ ἱηαϊοαδίθβ [η6 βίγαηρθ οἰ διιθηΐίθ ἐμδὶ 
ΤΏΔΥ τηϊηρὶο πῖτἢ (Π6 τοαοιίηρ ΟΥ̓ ἰΠ6 Ι, δῃηὰ 
ΘΕΆΒΙΥ δρδυπι6 8 Οἰαγαοίοῦ δοβίϊθ ἐὸ δ, ΤῊΘ Βδιὴ6 
Ἐαγηϊηρ Ῥααὶ ἃ αἰγοαὰν μίνϑῃ, ἰῃ δηοίβοῦ ΤΌΓΙΩ, ἴο 

[ῃὴ6 Θ᾽άοτβ οὗὨἨ [6 ομυτοῖ (Αοἰθ χχ. 29). ΤΊ ῥῦτο 
ἀσοίτίηο, ἰπ το τηθὴ του δϑὺ Βιοδα (ἌΒΕΥ δοΐάθ, ἰϑ 
ὨΔΙΌΓΑΙΥ, ἴῃ ἷ8 (δουρῆϊ, Ἰάφη 681 τὶ ἷ8. σοβροὶ 
(2 Τίμα. ἰἰ. 8). 

γεν, 4. ΕἘΔΌΪοΒ απ θη 1055 κομθαϊοσίθα 
(οοιρ. Τίς, 1. 14: 1 Τί. ἰν. 7; 3 Τίμα, ἱν. 4; Τίς, 
1, 9). 10 ἴ4 αἰβῆου]Ἐ ἰο ΠΟῪ νὴ οογίαἰ ΠΟΥ͂ τιμαὶ 
μῦϑοι δηὰ γενεαλογίαι δ΄οΘ ΟΤῸ ΒρΘοΐδΙΥ τηρδηΐ, 
Ἐγοπὶ 8}} ἐῃαὺ πὸ ρδῖμοῦ, μοτανον, ἰῃ ἐμἷβ ΕἸρίϑε] 6, ἱϊ 
8 τηοϑὺ ῬΓΟΡΔΌΪΟ {πὶ τοΐθτθησθ [8 τη8ἀ6 (0 28 0]68 οἵ 
«ἴειοίεδ, ἴοττα δηὰ οτἰίη, σῇ θοῦ σοῦ Θη ἀ] Θβ Υ βρυῃ 
ουἵ, δηὰ πδὰ οδ]οὰ ἴογίδν τηυσἢ ἀΐθραϊθ ἴῃ ἰὴθ 
σαυτοῦ. “ ΑἸτΒουρὴ [Π6ΓΘ ΘΓΘ ΤΩΔΩΥ͂ [Δ ΌΪ65 δΙΏΟΠΩ 
186 Ποδίμϑῃ, γοὺ [26 Αροβι]θ ἢδ5 ἰπ βρϑοΐδὶ υἱοῦ ἢ 
ΔΦονίβη ἐγααϊδίοποδ,; ἴον ἰδ τῶὰϑ δββοτιδὰ ὑμαὶ Μοβοϑ 
"δὰ ποὲ πυυϊείθῃ ἀοῦγῃ 411 186 τηγδίογίθβ γουθαϊθὰ ὈΥ͂ 
αοά, Ὀαὺ Βαὰ ρσίνοῃ τηυοΐ ΟΥΑΙ ἰο {π6 οἱ ἀθγβ, ὈΥ͂ 
Ὠοτη ΠΟΥ ΤΟΙ αηάοθὰ ἀοἾ 88 ἃ ἰσϑα ἰ οηΑ] ἰανν, 
ΟΥ Καῦδθαϊα, δἰ πουρὶ ὑπ686 6 8 πούΪοη8Β ΤῸΓΘ 
ΤΩΟΒΙΪΥ οὗἨ μοῖρ ον ἰηνθηϊίοη, απὰ ἰπ ραγί, ἴοο, 
ἄγαν ἴτοτη ἤοαίῆοθη ὈὨ ΟΒΟΡὮΥ ν᾽) ϑίασκο. ΤῈῸ 
φρυγι θρι τϑοοτὰβ ΠΟΘ τηθ πίη ΔΡΡΘΆΡ ἃἷ80 ἰὸ 
ΑΥ͂Θ 6611 ΤηΔΙΏ]Υ οὗἉ 6 π|88} οὐ ἴῃ, απ, ἃ8 γὸ Κηοῦν, 

ὝΘΙΘ δο]ὰ ἰπ δἰχὶ τορυΐθ, δηὰ βάᾷνθ οσοδϑίοῃ [0 
ΤΏΔΩΥ 8616 883 δηὰ ουτγίουθ ΑἸ ΘΒΕΟΏΒ: δ᾽ Πουρ ἢ τὸ 
ποοὰ ποὺ ϑηξνο Υ ϑχοϊαθ ἃ γοίδγοησο (0 ἴμ6 ἀοοὶγὶ 9 
οὗ Ἐταηδηδίίου, ἰδυριν ΕΥ̓ [Π6. Πογοίϊοα] βοῦοο]8. Τ|6 
Ογτήσεις ἀτὸ ποιίμίπρ Ὀπὺὺ (6 ἔνο] 8) αισβιϊοηβ (ΤΊΣ, 
11, 9), τὶ ἢ Ἰοδα ἴ0 δἰγῖθ δηὰ ἀϊΐϊβοοτ. Τιῖδ Ἰουθ 
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οὗ [Ἀ0]68 δῃὰ ρμοποαϊορίθβ 8 μοί ὈΥ̓ (6 Αροβίϊα ἴῃ 
Βυοἢ γστοδὺ δνὐδγδίοῃ, Ὀδοδῦβα ἰδ ἔαγηἰβῃθα βυσἢ Πηδῖο- 
εἰδὶ ἴον αἰδβραῖα, ΓΑΙΠΟΣ ἴπδὴ ἴον δ τρις κποπίθχα 
οὔ ὑπ δαβθῃϊ] ἩΔῪ οὗὁἨ σοἀοιηρίίοῃ (οἰκονομία). 
“ Μᾶλλον, ἈΟΝ δ6ηΙ ΡΥ οσοηιραγαξίοπὶδ δο δαρ΄ δ 007. 
γεοίἑοπΐα αἱ ορροείδοπῖδ ποία ἐεὲ (οορ. 2 Τίμα, ἱ, 
4) .") ΟἸδβεδίυβ. Μοεδῖὶ οοτῃπηδηϊδίοσβ ἰδὲ (86 
οἴαιιϑα προ Ὀορὶπα [Ὧ6 ἐρὰ νογβα βῃουϊ ἃ Ὀ6 υπάοτ- 
βἰοοὰ ἰο οἷοθα δὲ (6 δῃὰ οὗὨ ({Ἰὸ ουγί τογϑο, τ ῖ ἢ 
δι: οὕτω καὶ νῦν παρακαλῶ, ΜἶιϊοΣ οογία Ὠ}Υ τισὶ Ὀ6 
τοοβὲ ΠΟῪ ἰηϑογιθα ἴῃ {18 ρΐαοθ, Οἰδογηῖθα ἰδ Ὠγιιδὶ 
6 Βυρροβοὰ ἐμαὶ [π6 ΑΡοδί]6, δου ἃ Ἰοὴρ αἱρτοββϑίοῃ 
(νετβ. ὅ-- 7), ἰδῖκοβ ὮΡ δραΐῃ, δὶ νϑρ, 18, [86 {πγοβδὰ οἵ 
6 Ὀγοκοη ὀχῃοσγίδώοῃ : ΥῸΣ, ὅ ΟΥ γϑγ. 12 ἔοστὴβ ὨῸ 
Ῥογίδοι σοῃοϊ βίο, 

ψερ. ὅ, 780 ϑηὰ οὗ 89 οοσωσοδηδιηθοῖ. [ἰ 
8. ἃ αυοδίϊοσ, ἩΠΟΙΒΟΡ τοογοηοο 8 τηδὰθ (0 [Π16 6οπ]- 
τηδηὰ μίγθη ὉΥ̓ αι, ἴῃ. γον, 8, ἴο ΤΙΠΙΟΟΥ, οὗ, ἴῃ ἃ 
ΘΓ 86 η86, ἴ0 ἐῃ 6 Ὠἰνίπθ Θοπμπιδηαιπηθηὺ ἰῃ σα ποΓαὶ, 
Μ] οἷ ΤΊΔΟΓὮΥ ἰδ (0 ἱτρτοθθ ἀροὰ ἷ8 ἤρᾶσοσα. 186 
ἰαίίον ἰ8 [86 ΠΟΤῈ ῬΓΟΡΔΌΪΟ, βίποο {Π6 ΑΡροβι]α Ὀθρίῃβ 
ἔονι 10} (0 ΟΡΡΟΒΘ ἃ ἴδ]βο υἱοῦ οὗ 6 Μοβαὶς ᾿δῖν. 
“ Παραγγελία, Ὀτγδοίιίοα! ἰσβομίηρ 88 (Π6 οἰιεῖ 6]6- 
τηρσηΐ οὗ ἴῃ διδασκαλία ὑγιαίνουσα : ἃ οοῃϊγδοῦ ἴ0 {16 
μῦϑοι." ἢ6 ἽΝ εἴϊ6.-.- Ἐπ; Γαἴδον: 126 δυπι, 88 
(8 ποτὰ ἀοβί χηαίοβ (πδὶ ἴ0 πιο γὁ δῦὸ οἰ οΗγ ἴὸ 
Ἰοοῖς, δηὰ ἰουιγὰ πιο Ὑ7Ὶ 86 (0 βίεῖνο, " ΤῺ6 
Οἱεπχαΐθ αἷμ ΟΥ̓ 4}} {1:6 δαἀπηοηϊουβ οὗ 16 ΟἸεἰβιΐβη 
ΤΟΔΟ ΟΡ βου Ὀ6 Ὀγδοίΐοδὶ)---ἰο 64}} ουὐ ἃ ἰγὰθ 
ΟΥ̓ :᾽) ΟἸδβιδυβδοῃ. Ενθῃ (ὁ Τί οΐῆγ, Ῥαὺϊ γί οβ 
ΨΟΡῪ {Π|||6 οὗἁὨ [06 τηγδίογίοθ οὐὁἁἩ ΟὨ γι διϊδη γ, ἔπδῖ, ὉΥ 
6 ΘΧΑΠΡ]6, ἢΘ ΠΙΔῪ γοῦ ΙΏΟΓ6 Ρυΐ [0 δβἴιδτηθ {Π|8 ζο- 
τηΐηδὶ ΠΡΟΒΟΠΝ ἘΚ ΠΕΣ ΕΥ̓͂ ουῖ οὗ ἃ Ρυτο Βϑατῖί, 
ἂς. ἴρονο, “16 Ὀοπά οὗὨ 4}} Ομεϊβιίδπ νυἱγίιθβ,," (0 
ἴγυϊῃ οὗ ἰἢ6 ἔγθα, ποδθ τοού, ἔμ ἢ, 18. ῥγοβϑυρ 
ΔΒ ΔΙΓΟΔΟῪ Οχἰ βίη, δηὰ οοιῃπιοπάοδα δ ἰΠ6 οἷοθα οὗ 
[Π6 οχἰιοτιαοη, ΤὨΐβ ον δῇ ΟἾΪΥ βρείΐηρς ουϊ οὗ δ 
Ῥυγα Βοδτγί, οἰθδηβοὰ ἔχοιμι 81} βο ̓ ββῇῃοδθ δηὰ ονἱϊ ἀ6- 
Βἶγοβ ; ουἱ οὗ ἃ ρμοοά οοῃβοΐθησα, πνἰΐοι, Ὀοΐηρ ἴγϑ9 
ἴτοια ἔπθ μη] οὗ δβῖη, δὰ τϑοοηοϊ θὰ τὶ αοά, σδῃ 
{πο βΒγαΐ ἰἴονθ ἰπ ἐγυ: δηᾶὰ ἔγουι δὴ πυηξοϊρσηοὰ 
ἔαϊ}1.---τϑοίοϊκυσᾶ, ἀνυπόκριτος - ἰμαὶ ἰα, πο ΘΙΩΡΙΥ 
ἀπουρῆδ ΟΥ (δΏογ, Ὀυΐ 8 δβρὶ γἰλυδὶ ᾿ἰχης δὰ δρί γί υδ] 
᾿6 ποὺ οοηδίϑιρ, ἰῃ τογάβ, Ὀπὶ ἴῃ ἃ ᾿ἰνίηρ δϑϑυγαῃμοθ 
οἴ [6 Ποεαγῖ, δηὰ ργονίΐηρ 118 "16 ἰη 1.5 ἔγτυϊα, ΜΜι- 
ουΐ το] [Ὁ] {Π6Γ6 8 ἢ0 χοοὰ οοηβοΐθηοο . πίθους ἃ 
γοοοπο ἰδίου οὗ ἴδ οουδβοίΐθῃοα ἴπογθ ἰβ ῃῸ ΡΌΓΘ 
Ποαγί ; σἰϊμουῦ ἃ ρυσθ μιοασὶ ἰἤθγο 18 0 ἔσῃ ΟΠ γὶ8- 
δη ἰονθ οοποοῖνδῦ]ϊθ. ἸΤπυβ Δ}} δγὸ Ὀϊοηπᾶϑα ἴῃ (86 
οἰοβοδὶ αηΐοη, [ΑἸογὰ : “1 ἰθ [αἰεϊ-ῶοῦ (Π6 Ργθ- 
ἴθηοο οὗ [αἰἰι, (6 τοῖο ϑολείπσίαμδε οὗ ἴδ Ὦγρο- 
ογίϊθ.. ,. Ὁ οδίηρον γΠῚ1 γοιρδσίκα, ἰδα΄ τὸ 866 δαὶ 
ἴΠ6 ΖΘΏΘΡΩΙΪ οἰαγδοίον οὗ ἰἢ686 Ἀ150 ὑβδοθοσθ, 69 οὗ 
πο86 αραϊηϑὲ πίοηὶ Τιυ8 ἰ8 Μδγηθᾶ, Ὑ8Δ8 ποῦ 80 
ταῦοἷ, ΘἸΤΟΡ ἰῃ ἀοοίτίῃθ, Δ8. οἱ ρ' ΤΏ ΔΒΙΓΑΥ ἔγοσα 
16 οαγποϑίηθθα οἵ ἴπὸ Ἰονίηρς Ομ γίδιδη 1 [0 τπ|86- 
1698 Ἀπ ναΐῃ αυσοβιϊοηΐηρΆ, ταϊηἰβίογίηρ, ΟὨΪΥ διε 6.᾽" 

γεν. 6. ΕΊοΟΩΣ ὉΨΪοΏ . .. ναΐπ ἐδηρι ηρ. 
Ὧν, ἰδμαῖ ἰβ, ἔγοιη (6 ΟΠ είβεΐαη αἰδροαί(ουθ δηὰ 
Υἱτίυ68 πηρηἰοηοα ἴῃ γον, ὅ., Τῆι ροϊδπιΐο οπδγδοῦου 
οὗ 6 Ερίδι16 οὗἨ Ῥδὺϊ Δρροδγβθ ἱπητηθ δίοΥ δον 6 
δβἰαιθιηθηὶ Οὗ ἴπΠ6 τέλος τῆς . ἤ)ο0 Βοῖο- 
(5 6 γῸ δβεραγαιβιβ, ἀστοχήσαντες ; (ΠΟΥ͂ δὰ [αἰ]οἀ 
οὗ [πὸ οηὰ πδϊοὰ (86 Αροϑί]ῖ86 18 βοὺ (ογίϊ.---ἰἢθ 
ΒΆΙΩΘ Ῥογὰ ΟοουΒ ἰῃ 1 Τίμ, νἱ. 21 : 2 Τίηι. ἰΐ, 18--- 
διὰ ποῦ (ἢ1}8 ΔϑίΓΑΥ ἴῃ ἃ ἔδἰβο ραϊϊι, Ὀθοδυθθ {ΠΟΥ͂ 
δὰ ἰπγποά εἰς ματαιολογίαν. Τὴ6 οἰ ΟΙ ΟΟῪ ἱπάϊ- 
οαύθϑ {πὸ τηϑδηΐπρ οὗἁὨ (8 ποτὰ, προ, Ὀοδίθα, 18 
ἰουηὰ ΟὨΥ Βοτο. (ΤΊε. ', 10, ματαιολόγοι ΟΘΟΟΌΓΒ). 
Ἦδξιο ἰβ 8 (δὶ ναϑίθ οὗ πογάβ, δὶ δρὶν 
(ΔΚ, ἃ Πἰ οἷ ἴμθγθ ολἢ Ὀο Του ὯῸ ταϊίοηδὶ 6 η86, 

Ὧ0 ὍΠΙΥ οὗ οοηγνίοοη. Οοραγο ἴδ βέβηλοι 
κενοφωνίαι (οὗδρ. τὶ. 20), ἀηὰ (6 βέβηλοι καὶ 
μιαμαρόμ μῦϑοι (1 Τίπι. ἱν. 7, Τίς. ᾿ϊ, 9) ΤῊΘ 
Οἰδγβοίον οὗὨ ἰδ18 νδίη ἱδηρι ηρ 18 ἸΠΟΓΟ Θχδοιὶγ ἀθ6- 
βηοὰ ὈΥ ναὶ ἱπηηγοα δἰ θν 0ΓῸ]]οὐνα, ἱπ τόρ, ἢ. 

γεν. 1. Τόδοδοσα οἱ ἴδο ἴδανν, νομοδιδάσκαλοι, 
ποὺ ἰῃ ἃ κοοὰ, Ὀπὶ ἴῃ ἃ ὈδΔ(, πον δηρο θα] βοηδα οὗἁ 
(8 πογὰ ; τρθ ὙΠΟ 80 τηἰχοὰ ἰοροίθοῦ ἰδ τ δηὰ ρμο8.- 
Ροϊ, (αὶ 186 Ἰαϊίον ταϑ Ὑθδκοηθα, δὰ πῆ ποιϊὰ 
᾿κον δα ἴοσοθ ἃ Μοϑβϑδῖο βυβίθιη ὑροη ἴδ ΟἸ γί βιίδη, ἴῃ 
[Π6 ποίϊομ ὑπαὶ (ΠΘΥ̓ {ποθι ον ο8 πδὰ μἱοτοθὰ ἄθοροσς 
(ἤδη οὔδογβ ἰηΐο ἰΐ8 ὨδῖΌΓΘ δηὰ βρίγὶς, 10 8 (ἢ δα πιθ 
δε πίδιι ἸοραἸ θη, ἩὨϊοδ, ἰῃ ἐϊ8 δροοῖΐδὶ γοϊδίίου ἰὸ [86 
Οὐῃ 166, ἰΠ6 Αροϑίίθ ὀρροβοθ ἰῃ οι, χὶϊ. 17 δηὰ 
ΘΑ]. νἱ, 20: Ὀδοαυδο, ἴπ ἰΐβ ἱπτοοδὶ βρὶτιῖ, ἰς ἰβ ἴῃ 
ἰγγθοοηο 16 οοηδίοι τὴ ΟἸγιβείδη ἰσυΐ δηὰ ἔγθο- 
ἄστη. [μ {{π|π Κοθπθϑὺ σἂν, ἐβγουρΒοαυῦ (μ6 ΤΟ] πίῃς 
γΟΓΘΟΒ, ἰδ ἰ8 Πα6] ἃ ὕὑρ ἰο νεῖν ἴῃ 18 αὐἱονῦ πο οάποεα, 
μὴ νοοῦντες, κιτιλι “ Βοπμ8 αρύρήρ πα 6:86 ἐπέεϊϊ,- 
94ΆΔ, εἰπιμίχιο οεγέμδ: ἐπί, ἐμφιῖέ αμῖωμε, ιάγωνη 
ἰδεεί ;  Βοηροὶ, ὙΏΘΥ (Ποιηδβοῖ νο8 ὑπάἀογβιδπὰ ἜΝ 
παΐ ΠΟΥ ΒΑΥ, ΠΟΡ ἩΠΟΓΘοΥ͂ {Π6 7 αἕἴτω. 1 'ττὸ ΤΩΔΥ 
ΑΥΔῪ ἃ αἰδιϊποιϊου εΐγγθοῃ ἰπ680 ἐνγο ΘΧΡΓΟΒΒίΟΠΑ, 
(06 ΌΓΓΩΘΕ Β66Π)8 ἴ0 τωθᾶῃ ἴδπ6 βυδ]οιϊνα ορίπίοῃβ, 
([Π6 ὀχργοβδβϑοά ἰάδϑδα, (16 δοιοηβ οὗὨ 686 ἤθη : π}}}0 
6 βεοοηὰ ἀδεῖρτπδίοθ ἔἶπ6 οδ᾽οοῦνο νἱοτα, ἐπ 6 τιδῖο- 
ταὶ, οὐ τβῖοἢ (ΠΟΥ Ὀαδοὰ {Π6ἷν σομνο οη5 Ἡιες 86 
ξιοαῖοθί οοηδάσῃοσο, Ὀυΐ ἰηΐο ποῖ, δοοογαϊΐπρ ἰο (Π6 
δεϑουίίοη οἵ Ῥδυΐ, ἴμῶι δὰ Ὡο ἐγ δου ἕο 
αἶδο Ἀδρἢ61108 : “ Οεὸ πόψμο δα, μζΩν δαἐϊθ 
ἐπίεϊϊραη, ἜΤΙΣ φιΐδι ἐδ αὐ ἄρ ἐοψμανέιγ,, οΟη- 
δἰογαη." δὲ ἐΠ686 νομοδιδάσκαλοι μοϊὰ 85 ἴο 
(ἰπὸ υπα]ογοὰ δυο οὗ ὑπΠ6 Μοβεαῖὶσ ἰδντ,, τοδί οἱ 
ὑποῖν ῥα ἱχηόγαηοο οὗ {ΐ6 ΨΘΡΥ͂ Ρυγρυδα οὗ [86 
αν; ὙΠοἢ 18 ΓΠοΘΡοίοσο, ἴῃ ἴπ0 8} δηὰ ζο] οί 
ψΟΓΒΟ8, ἀοδί ΘΟ ΪΥ ῥ]αοοα ὈΥ 86 Αροβιΐθ ἴῃ ἴΐ8 ἐγ 
Ἰίκῃς, Ιὑ ἀρροδῦβ, αἷβο, ἔγοπι {1:18 Μ10186 δγσυμαθηΐ, 
[δἰ ἰἢο86 Βογοιῖοϑ ΤΟΓΟ ποῖ αἰγοδὰγ βοραγαϊθα ἔγοσα 
16 ΘοΟΙσ ΠΥ, οΥ πῃ ΟΡροβὶ(ἰοῃ ἐο 1ΐ---ἰη πιο ΟΔΑΘ 
ΤΙΩΟΪΏΥ οουἱά Ὦδνο μδὰ ὯὩῸ ἔγΠ6Γ ἰηβυθηοα ΟΥ̓ 
(Π6πι---Ὀὰὶ {Π6Ὺ ᾿ΤΟΓΟ 8.}}} τὶτΐη ἰΐ8 ρ6416. [ἐ ἰ8 νοῦ- 
(ΠΥ οὗ ποῖθ, ἴοο, (Πδὲὶ {πα Ὺ σοη πα! } Ὁ δουρὰϊ δυῖδον. 
ἰιγ ἰπ ἴἢ6 πεϊηρθ οὗ ἰμ9 ΟἸἹὰ Τεβίδμηθηὶ ἴοσς {μοῖν 
88} αι 6ῃ Βροοι δἰ 08. 

γεν. 8. Βυϊ τὸν 'χπουσ Απ δυϊμοτ δνϑ 
Δροϑίο!ς οἴδαμεν, οὗ αυϊϊα οἶον ποῖ ἰ)4ῃ ἰθδὲ οὗ 
{6 βοιῖῦο8. δπὰ Ῥμαγίβοοβ (Φοθη ἰχ. 29, 81). ΤῈΘ 
Ἀροβϑίίο ρῥἴδοοβ ὑπὸ ἀθοϊαγαϊΐοη οἵ ἷβ κποπὶ σα, 
ψἰ ἢ ἢ6 μαὰ ᾿οαγῃοά ἴῃ ἰδ βοῦοοὶ οὗ [6 ΗΟΪΥ 
Οδιοϑί, ἀραϊημδὶ [86 ἰ νίονν οὗ ἰδ6 ἔα]ϑ6 Οποεΐβ, 
Ῥεγθδρβ 118 δἀνοσδίοϑ ἐπουσῶοϊ ἰο ταῖϑα δ δ. 
Ρἱοἴοη ἀραϊηδβὲ Εἶτα, ΔΒ 1ἢ ᾽)0 ἀοβρὶϑοὰ {πὸ δ, ΟΥ, δὲ 
Ἰοδϑί, ἀθηΐϊϑαὰ ἰδ ΔΩΥ τοὶ που, Ηθδ Τρροβοβθ ἰὸ {18 
μΐ8. ἀοοϊσίπο, ποῖ 6 ΓἌΠΥ Κηονδ Ὑὶ}} Ὅς τορεϊνοᾶ 
ὮὉγ Τί οἱ ἢ γ---ἰ διὸ ἰμ6 ἰδ ἰ8 χοοὰ (ργοροεῖν, Ὀοδαιξ- 
ἔα], καλός), δηὰ ἱπ ἰἰβοὶ ὈΪατη 6688 (οοταρ. ἔοι, τῇ. 
12); γοϑῦ ΟἹ οὐ οοῃαϊιίοι {ππδὲὺ ΘΥΘΓΣΥ͂ τηδῃ 086 [86 
ΒΔΙῺ6 ἰαττίυ )γ, νομίμως, ὙΠΙοὶ τὰ8 μοί ἀοῃθ ὉΥ ἴ: 696 
Ἰογοῦδοβ, Α ΡΪΑΥ ὕὑροη ἴΠ6 ποτὰ ; 88 ἱζ ἴο βδύ, {πὶ 
(80 ἰδ τωῦυδὶ Ὀ6 ζ16]16ὰ δοοογάϊηρς ἰοὸ ἰδπ. ἴθ 
ἢδγα βρϑοῖαὶ οδῦϑθ ἰο Ὀ0 ὑβμδη κι} (πὲ 16 σις ὅ68Ε- 
πἰείοι οΥ̓͂ ἔθ ἰᾶτν Ὧ648 Ὀ6ΘΏ 80 [ΠΥ βιαϊθαὰ ὉΥ Ῥϑδὰϊ ἴῃ 
[0 Ερίδι168 ἴο 1:ὸ Εομιδηβ δηὰ (ὐδ] ἰδ, 88 ΓΕΒΕΥ 
ἰο οχρ δίῃ 1 Τί, ἱ. 8-10. Νομίμως 8 {[πΠ6 υ86 
ἰμ0 ἰατν Ὁ ἴθ δῆ ΝΏΟ δἱΐονβ ἱὑ ἴο δχϑγοῖϑθ 18 
Ργορονρ οὔῆδοο, νῖιο 18 Ὀγουχς ὉΥ͂ ἰὺ ἰο ἃ Κοοπὶεαρα 
οὗ πἷ8 οπῃ δἷῃ δηὰ 116 Ὁ} ΠΥ ἰο Ρυπίβῃπηοηῖ, “ ΤὨϊ8 
Κηονϊοάρο νν}}} χίνο ὺ8 [18 δρὶγῖϊ δηὰ ἰπίθηΐ---τοῖ 
τοοπι ἔον ἰά6 αυοβίίοηβ ἀπὰ βυνι]οιϊοβ, ποῦ ἰὸν ϑοὶῖ. 
ἀθοορίϊοι ἰπγουρὶ ἃ ἰεϊχηοὰ δά ουϊπαγὰ τἰριίθοτιθ- 
ποϑα, ΤΗΐβ ἰαπίι! 86 οὗἁὨ {π ΔῊΝ 18 τηϑδηῦ ὉῪ ΟἸ σῦς, 
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αἱ Ηδ Ῥτοιηἶβοα 16 ἴὸ ἴπυ86 ττῦο Κδαρ (6 ἸΔῈ 
(υκζὸ χ. 28; οἰιαρ. χΥΪ, 20, εἰ δ64.};} Ὑου Θεε- 
ας. [0 19 861 -ονἱάθηΐ, 80, [πὲ Ῥαὰΐϊ ἰῃ [018 Ρ]δοο 
ΒΡΘΊΚΒ ποῖ οὗὁὨ [16 ΒΟΔΓΟΡ ΟΥ̓ ΓΠ6 τοιοῦ οἵ δΠ6 ἰδ, 
δυΐ 80] 6} } οὗἁἨ ἰδ δρρ] !οδιῖοη ΟΥ̓ 18 ἑΘδοθ ΓΘ, ὙΪΟ ΤΩΔΥ͂ 
πο]}} τοῆδοῦ οὐ ἴΠ6 γσογϑοβ ἩΠΙοὶ [ΟἸ]ΟΥ,. 

γεν. 9. Τπαῖ ἴδο 1δὺν 16 πυοὶ τηδᾶθ ἔοσχ ἃ 
τἰσυϊθου ΒΒ σϑο. [Ιζ 18 ποῖ βίγδηρο παι {15 
βῃου!ὰ δὲ ἄγϑὲ δσδίσθη Βαζητῖϑα ἰπ ΤΩΔΏΥ ΓΟδάοΓΒ, δὰ 
ἴδηι, δὲ ἴπ6 πιο οὗἨ ἴμ6 Εοίογτηδίίοῃ, ὃ 5Βῃου] ἃ ἢδνθ 
θεοῦ οοηϊτογοιίοα ΕΥ̓ Αρτίοοία. Τηὸ ἤγθὶ ααοσβιείοη 
ἷα, ποτ τὰ 6 ΑρΟΒέ]6 τηϑᾶῃ8 ΕΥ̓͂ {Π18 τὶ ρ ἢ ΘΟΌΒ πηλΏ.--- 
ἃ ηποβίίοη ὙὨΐοδ ἰ8 αὖ Οἤ66 δηβπογοα ΟΥ̓ [6 ΔηΠ}6- 
88 (υἱωυπίησ ἴθ, ἀνόμοις δὲ, κιτιλ. Ιῃπ ἀϊδιϊποιίοη 
ἔτοαι τπῖα, [Π6 Ρογβοῦ τησϑης ὈΥ δίκαιος ΤΏΔΥ ὍΘ Ο᾽6 
Ὑὔοδα ἰδ [8 τὴ σῃύθουβ δηὰ ΠΏΟΓΆΙ δοοοσα πᾷ [0 {Π6 
Τοααϊτοσηοθηΐβ οὗ ἴῃ6 αγ, Βαΐ βἷποθ, δοοογάϊηρ ἴὸ 
ἴδ6. ἰητατί Ὁ1]6 ἀοοϊτίηο οὗἩἨ 6 ΑΡοβι]8, 4}} τΠΙῸΟ ἃγθ 
υπύον 186 ἸΔῪ ΓΟ 8150 ὑηάον {16 συγϑθ οὗ [86 ἰδ, 80 
(δδι ὉΥ ἴῃ6 τΟΣΙΒ οὗἨ ἱΠ6 ΔΓ πῸ 68}} οϑὴ δ ἰαδιὶ- 
δοὰ (41. 11. 10; Βοιῃ. ἰϊ. 20), ἰξ (0]1οΟγὙ8, (παῦ ὈΥ͂ 
(δὲ τἱσιιέδουβ ΟἸ τ βιϊδη τὴ81}) τηυδῦ 6 πηθϑηΐ 0η6 Ἧ}10Ὸ 
1258 θσδη ᾿υπιβοα ὉΥ͂ 1 ἴῃ ΟἸγῖβι, ἀπὰ ΒΟΪΙΥ͂ τὸ- 
ποποὰ ΟΥ̓ τς ΗοἷΥ ϑρίγιϊ (ζυνί »εῪ }ιδἰξΠοαίίοηδηι, 
εἰ ΡῈ’ δαπείξΠεαίέοπεηι). ΟΥ̓ Βαοῖ ἃ ᾿Ἰπὰπ Ῥημὶ Βαγβ, 
τὲ [26 ᾿αὟΓ 18 ποῖ τηδἂθ Ὁ λίηι, νόμος οὐ κεῖται, 
Α5 ἴῃ. αὐιΐοϊα 8 παπᾶπρ Ὀσίογα γόμος, ἰδ ΤΠ 6 
᾿ουχς 1Πδὶ ΟὨΪΥ 8 βοΏΟΓΑΙ ῥτγοροϑίμοη 8 δίαιϊθα 88 
ἴο 1268 ἠδίαγο δηὰ ρυγροβθ ΟὗὨ ΔΗΥ͂ τηοτὰ] οοάο (ΟὮγγ- 
βοπίομι, Βγοηίδπολ Βαΐ {Π6 τηθηιΐο οὗἁ ἴΠ6 ροθβροὶ 
ἴα οοπέγαϑι πὶ (6 ἴὰνγ (γον. 11), δὰ [86 ἀγρυπιοπὶ 
δραίηβὲ ἴΠ6 γομοδιδάσκαλοι (γοΓ. 7), ᾿ρΡΟΓΑΙ ΝΟΥ Γὸ- 
φαυίγεβ υϑ Πόσο ἴὸ υηδεογβίδηα ἰΠ6 “7Ποϑαΐο ἰανῪ Δ]ΟΠ6. 
0 (6 οπιϊββίοη οὗ ε}}6ὸ αγίϊοϊθ, βο6 ΤΥΓΊΝΕ Κ᾽ Οὐ αηι- 
αΓ, ἱπ ἰοοο. ΤῊΐἷ8 ἰᾶνσ, πο η, 8 ποῦ πιδᾶδ [Ὁ {Π6 
Πρυίδουβ τηδὴ : (Παὶ 8, ἰξ 8 ποῖ ρίνϑῃ [0 Ὠΐη), αδ 
πιὰ. ὝΏοη ὃ Ὗ οἰΐο 8818, “"" ΤῊ νἱ οῪ ΟΥ̓ Π6 ἰδνῪ 
δεοη8 ἰογοΐσῃ ἰὸ (6 ΑΡοβι16, 6 Β66ΠῚ8 ἴ0 ἴογ- 
Κεὶ οπγοὶν δυο Ῥάβϑαροβ 88 ὅδ]. ν. 188-23, ΤΠΘ 
τοουγῆς, (παῖ 6 Ἰοἰλον οὗ [Π6 Ἀοβαίς 14 Ῥοββθββ808 
80 πῦγὸ Ὀἰπαϊηρ ἔοτοῦ ἴῸΓ ἴπ6 τοἀροπιοα ἴῃ Ομ τίβι, 15 
80 οηἰΓοΙ Ῥαυϊΐα, ἰμαΐ 1 ογιαϑ οη6 οὗἉ 86 πηαΐη 
ΡΊΠἸ6τβ οὐἨ 18 πί016 ἀοοίτί Πα] βιγασίαγο. [Ὁ οογίδ ΠΥ 
Εἶνο8 αἶβο δ ὅι} δ] πιοηὶ οὗἨ [6 ἰὼν ἔγοτα [ἢ6 ΟἸγβιΐδη 
διδηἀροϊηὶ, 48 ἷΐ 5 δηουποο ἴῃ Βοτῃ. ἴϊ. 81 ; Ὑ]}}, 
4. δηὰ ἰπ ΟἾΠΟΡ ρίδοοβ. Βυῖ ἴπ τ ἷ5 ἢ 106 
Ἀροβίία ΟΧΡΓΟΒΑΙΥ ΘΠΟἾΒ ἰ8 τηθδηΐηρ ἔος ἴΠ6 ΜΟΥ 
ἀποοητοτίοα, ἴῃ ΟΥΘΡ ἴο ΘΥΡΟΒΘ ΙΠΟ0ΓῸ ΟἸΘΑΡΙΥ {ἢ6 
ΟῚ οὐἩἨ ἰδοθο Βογοϊϊοβ τῆοὸ π|}} ρυΐλ [πὸ Ἰὰτγ ὈΥ [Π6 
δἰ.6 οἵ, οὐ ουοῃ ἅῦονα ἰἢ6 ροβρεὶ, [0 {πὸ ΟΠ γβιίδῃ. 
[Αυρυβεη οα ῬΕ. ἱ. : “ ο᾽ιδέωδ πο1 δεὲ διε ἰορό, φυῖα 
ἐπ ἰερε Ῥοπιϊπὶ εδὲ υοἷμπίαδ εἶδ; φαὶ δηΐηι ἐπὶ ἰδγο 
εξ, δοοεεσίιεηι ἴοσεπι ασίξων ; εἰ6 εΥσο ἴδον οδὲ, ἢὶς 
δεγυ." Ἠοοκεκπ, Κοοί, οῖ,, Β. 1, ὁ. 8β.ι. “Α Ἰὰν 
ἷδ ἃ ἀϊγοοϊίξνο σῦ]α ὑηΐοὸ ροοάποαθ οὗ ορογεϊϊοῃ. ΤῈ 
τὶ οὗ Ὀινίηθ ορογαϊίου 8 ἔπ ἀοβηϊῖνο δρροϊηίς- 
τηοηὶ οὗἩἯ σα δ οσὴ νἰδάοτῃ δοῖ ἀόνγῃ πὶ Πιΐη ΗΪΠπιβο ἢ, 
Τμπο τα] οὗἉἨ πδίυγαὶ δρθοηῦϑ (Παὺ ποῦῖς ΟΥ̓͂ ΠΟΟΘΒΑΪΟΥ 8 
δα ἀοιοττιϊοπιίοη οὗ [86 πίθάοτα ο' Θοά, Κηοπη ἰῸ 
σοὰ, Ὀὰαὺ ποῦ υαπἷο θα. Τη6 τ]ὸ οὐὁἨ νοϊυηΐδεγ 
δΟο Οἢ ΘΑΥ 8 1π6 νϑηΐαγα {παὶ τϑάϑοὴ σίνοι ἢ 
οοηοοτηΐην Π6 ροοάποθδ οὗὨ ἔο86 (πΐηρΒ π]ιΐοῦ ἸΠΟΥ 
ΣΟ ἰο ἀο.... ΝΟ τηῦβϑὲ ἯΘ ΒΌΡΡΟΒΟ ὑπαὶ {ῃ6ΓῸ 
Βροάσι οηθ τυ] ἴο ποῦν ἴδ 6 ζοοὰ, δηὰ δηοίδος (06 
61} Ὁγ. ΕῸΓ Ὧδ6 ἰδδὺ ποθ {Π6 βίγαῖρης, ἀοιἢ 
ΘΡΘῺ {ΠΟΤΟΌΥ ἀἰβοοσῃ ἰδ6 οτοοϊκοὰ. ΟὐΟΟΏ688 ἴῃ 
δοίϊοηβ 8 ἔἶϊα υπΐοὸ δἰγαὶ κῃ ζη688: πῇογοΐογο, παι 
ποῖ ἴα ἀοπθ Ὑ611, τὸ ἴδω γίρλί.Ἶ-ΝἘἩ.}--Βαῖ 
ἴον ἴο Ιδλτυῦϊοῦδ. [Ιπ οοπίγαδι ἰο {Πΐ8. ἰτὰθ βρί τίς 
οὗ ἰδτ, ἰδ ΑΡροβίῖΐθ ὩΟΝ Ὡδῦλοβ ἃ ἰοηρ [ἰ8ὲ οἵ 67]1]- 
ἀοοα, ἴος ποτα ἐπ 6 ΔῊ τοιραϊποὰ ἴῃ Ὧ1}} ἔοτοθ : ἃ 

1ἰδὶ ἴῃ πιο ομ6 βμιηΠὰν τὶ ἢ 86 ῬΔΌ] 9 τε ἰηρε 
ὙΠῚΙ ποῖ δχρϑοῖ οομρ]οίθη 688, βυβίθιδοῖο ΟΥΟΣ, Οἱ 
Ἰοχῖοαὶ βιυίοΐμοβα, ἴπ ᾿ζ8 ναυίουβ οοποδρίίοῃβ ; γοὶ 
ὙΔΙΘἢ ΟΥ̓ Ω0 ὨΙΘΔῺΒ 1Δοῖ.8 ΟΟὨὨΘΟΟΏ, δηὰ 1149 οἰ ΘΑ ΣΎ 
ιηἷ8 ᾿ουρῆξ δὖ τἴὴ6 Ὀοίΐοι, ὑπαὶ ΠΟΥ ΤΟ δγὸ τοδί 
ΖΘΆΪΟυΒ ἴον ἴῃ6 ἰδ οἴθη τηοϑὺ ὩΣΤΌΒΘΙΥ͂ ἰΓΔΏΒΡΤΟΒΒ ἰὰ 
(οοταρ. οσα. ἰϊ. 280) Ηδ πβπιθϑ, δὲ [06 ουϊϑοῖ͵, ἔπνο 
ΕΥ̓ ὕπνο, δἷχ οἰββδοβ οὗ πίοϊςοὰ τηθη---ἀνόμοις καὶ 
ἀνυποτάκτοις ; ὑμιαὺ 8, ΒΌΟΙ ἃ8 δΔΓΘ ὩὨοϊΠΐπρ 0 (Ώ6 
αν, δηὰ ἤανο δἱἰοροῖμον τγοΐυβοὰ οὐραΐθηοα ἰὸ ἰξ 
(σοι. ΤΊλιΒ ἱ, 6-10); ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτολοῖς, μοἀ- 
[659 (σοι Ρ. ΤίϊαΒ 1ϊ, 12) δῃὰ ζυοββϑ βίῃπουθ, ὙΠῸ μανθ 
ἼΟ ἔδαν οὗ ἀοὰ ἴῃ ἐποὶρ μοαγίβ (οοτρ. Εοπι. ἷν. ὅ " 
γν. 6). Βοτθ [86 Ποϑθ δἰὐἱτυὰθ ἑοπναγὰ Θοὰ ὃ6- 
ΘΟΠ68 ΤΔ0ΓῸ Ῥτοπηϊηθηῦ, Μ|} 16 {πη 6 ῥσθοθαϊηρ ΕὖἸὟὠἡἠΗῸ δτθ 
νἱοϊαίογβ οὗὁἩ [Π6 ἰαν ἴῃ ροηογαὶ. ᾿Ανοσίοις καὶ βεβή- 
λοις Ὀϊοηά Ὀοΐπ [86 βγϑὶ οοῃοορίίϊοηβ, ἃ8 86 ἰγγθ 
᾿ἰσίουβ δηὰ ῃτγοίΐδῃθ, ἤθσθ ἀορ᾽οἰοα, δῇ δἰΐκ ἀθ- 
Βρίϑϑιβ οὐὗἁ [86 ΗΟΙΥ Οοά, εηὰ οὗ Ηΐ8 ΒΟΙΥ αν. Ηοσθ 
ον, τοτο ἴῃ ἀοίδι!, οογίαίῃ δροοὶπιΐπα πιαζὲ, ἔνοτα 
ὙΠΟὮ ἨΠΔ ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ ἱπαΐ, πιὰ ἰἢ6 Θχοορίίηι οΥὗὮ 
1ΠῸ 1ιϑ8ὲ υἐδέυηι͵ ἐπιόρκοις, ἴῃ 6 νδγίουϑ βιδίυτθβ οὐ 60 
βοοοπὰ ἰΔ0}6 ραβϑοὰ Ὀθίογθ {ΠῸ τηϊπὰ οὐὗἁἩ [86 Αροβίϊϑ. 
Βίδ πδιιιθβ {86 τηυγὰονῦ οὗ ἔδι δῃὰ τηοίῃθν.----ἰ 080 
ἜΝ γε γον 106 Βγϑὶ σοϊῃηπηδηδτηοηῦ Ἡΐ}) Ῥγουη ἶθο 

Ῥἢ. Υἱ. 2), δῃὰ ψτοβοῖῦ δθυβο (μοῖρ ράγθηὶβ {(πατρα» 
λοίας; ὃ τὸν πατέρα ἀτιμάζων, τύπτων ἣ κτείνων : 
Βοδγοϊιΐυβ), ΤΏΡ ΟΥ̓ δ, ΘΟΙΒΘΟΌΘΠΗΥ ἃ ὈΓΘΉΪΟΣ οὗ 
1Π6 βἰχὶμ οοτηπηδηστηθηῖ, ἀνδροφόνοις ; ἴῃ 6 ΝΟΥ 
Τοβίδτωθπὶ δΔῃ ἅπαξ λεγόμενον. ἘὈτίΠοΡ, (πο86 πῆΟ 
8βἷ'η δραϊπβὶ [Π 6 Βου [ἢ ΘΟμπ δ ἀτηθηΐξ, οοτημΐξ οτγηϊ- 
οαἴϊοι τὶ ποθὴ (πόρνοις), ΟΥ ἩΠῈῊ [80 τηΔ]6 80Χ 
(ἀρσενοκοίταις), ΘοΙηΡ. οπ,, 1. 27 ; ὈοΓἢ παίυναὶ δπὰ 
ὉΠηΔΙΠΓΑΙ ογπ)6 (ΟΡ. ,ονἱξ, χίχ, δῃὰ χχὶἱ.). ΤΏθη 
{Ο]]ονν ὑραηδρτοθαίουδ οὗ [}|60ὸ οἷρθυ ἢ οοπιπιδηἀτηθηϊ, 
ἤθγ6 ὙΠΟΙῪ ΘΟΠΟΟΓΠΐΪΠΣ ᾿Π6Ώ}---ἰὴ βἰη οὗ για 
ἔπ, Βρθοί ν ἰογϊἀάθι ἰπ Εχοάι8 χχὶ. 16; ἢοαυϊΐ, 
χχίν, ἢ; ἀνδραποδισταῖς, ρἰασίαγιδδ. Τὶ τλμ, Ὀσδί 68, 
ὯΟ ΓΆΓΟ ΟΥΠΘ ΔΙΏΟΠΡ (6 Οὐτὕἴἔθθῖβ ἴοὸ βίθα! ὈΟΥϑ ΟΥ 
εἶτῖϑ, ἐμδὺ ΠΟῪ ταΐ! Ὀ6 βοϊὰ ἰπίο βίδνοσγυ. [Ἃ,Δ530}} 
[ΟἹ]οΟΤ ὑπο86 ὙὮΟ ὈΓΘΑΙς [Π6 πη ΠΟΙ τΤαδΠἀπηθηΐ, 
ψεῦσται, ἐπίορκοι " Βυοὶ) 88 Θ᾽ ὈΘΓΔΙΘΙΥ δροοὶς ἴ8]80- 
Ποοᾶ, οὗ νον ἰο ἃ ἰβἰβοῃοοῦ, οὐ Ὀγθδκ δὴ οδίδ 
ΔΙΡΟΘΑΥ͂ ἰάθη. ΒΥ {ΠῸ [0] ον ίηρ εἴ τε ἕτερον, κιτιλ., 
ἯἫΘ ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ τηθϑηῦ ὑγὰ ἴοῃ δραϊηδιὶ {16 
ἰοηξ σοτητηδητηρηΐ, ΜὨΐο 8 ΠΟΓῸ οπ το, Ὑ6 
δηά, Βονγονον, ἴῃ (Πΐ8 ογὶηιϊπεηι, πὸ ΟΡ ΟΥΪν 
Τοίογοποθ [0 ἴΠ6 σοι Πα η[8 οὗ ἴπ6 εγαὶ [80]6 : 
δηὰ Βοηροῖὶ Π85 οἰ θα ΡΥ σΌΠ6 ἴο0 ἴδ, Ἡΐ6η ἢθ τί Γ68, 
“Ῥαμΐμδ »γὸ ογάϊηδ ἀδοαίορὲ λὲς ποριὶπαΐ ἐπ )μδίο." 
ΤῊ 9. ἰΒ ἐγ]Θ ΟἸΪΥ͂ οὗἨ [Βὸ δβοοοῃὰ δα)ῇ οὐἔἱ {Π|ὸ ἀδοδ- 
Ἰοχυο.--Ατπὰ ἐξ ἴθοτο ὍΘ δὴν οἴμπον τίη ἴμδὲ 
ἴα οοπίτασψ ἴο βουπὰ ἄοο . ϑουπὰ ἀοοίϊγίηο 
-“οη6 οὗ ἴΠ6 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῺΒ οΠαγδοίοσίϑιϊο οὐ [6 Ῥᾳ8- 
ἰογαὶ Βρΐβι168 (ςοπὴρ. 2 Τίηι. ἱν. 8; Τιτα5 1ἰ. 1, δὰ 
οἰβον θγ). Νοῖ ΒοΑΙ Πα] ἀοοίγίηθ 8. τηοδΐ ([μ- 
ΤΡΤΝ ΠΟΥ ἃ ΒΟΙΠα τηογΆ Υ (1.00), Ὀὰὺ ὑπὸ ΟἸ γί διίδη 
Τοδοδίηςς ἴῃ ΚΟΏΘΓΑΙ 8 Δρργουθὰ ἴῃ ἐϊβ ἵπποῦ βουῃά- 
ΘΕΆ, 88 Ορροξοὰ ἴο ἴΠ6 ματαιολογία οὗ ὑπ 6 Πογαίο8, 
ΤῊηνΐδ ῬΡὮΓΑΒΟ 8 υϑοὰ 4180 (0 Ἔυργθβθ [056 ΒΘΥΤΩΡΟΟΙΩΒ 
οὗ ἀΐθϑοαϑο πῇ οὶ ὅβι, Ῥαὺϊ ΒαῪ τ 0} ρτίο βρυϊηρίηρ 
ὌΡ ἷπ 6 σῃυγοῖ (οοπηρ. 2 Τίμα. 11. 17... [1 8. οὐ» 
ΒΟΡΥΘΌΪΟ {πῇ [ῃ6 ποτὰ “ ὙΠΟΪσβοτηθ᾽" ΟΟΟῸΣΒ ηἷῃ6 
εἴθ πῃ ([Π6 Ῥαβίογαὶ Ερίβι]68, δηὰ δἰ τα γ8 ἴῃ Γοίδγ- 
6566 (ὁ ἀοοίτϊπο : Ῥογάβιηογι.--ὟὟ. 

γον. 11. Αοοοχάϊηρ ἴο ἴδ6 σίοτίουβ ζΟΒΡοΪ 
.««οττοἐςἰο ἰο τὰν ἰσχυδῖ, Κατά ἷἰβ ποὶ υϑοὰ 
Ὦ6Γ6 ἴον 1016 τηοσο ὀχϑοὶ ἀοδηϊίοη οὗἨ βουηὰᾷ ἀοοίτγίη 
Δ8 80Ιὴ6 δαγὸ ἱπουρὶθ : ἴον, ἰὼ (ας σαβ6, τῷ ποι] 
δανο ἴο Ὀ6 τορθαϊοα Ὀεοίοτθ κατά: ΠΟΡ ἠθοὰ ᾿ξ Ὀ6 
Βυρροθοὰ ἴῃ δρροδίζἰοῃ ἰ0 ἀντίκειται, ἩδΐοὮ που] 
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δ᾽το ἃ ὙΟΙῚ δΉΚΝαγὰ οοποϊυβίοη, Ὕεγθο 11 ἷ8 δὴ 
δααϊίου, το τοῖογβ [0 [16 πο] ρῥγθοθάϊηρ [9 
οὗ (δουφίιῖ, δηὰ τηθδῶβ ἰδδῖ, δοοογάϊηρ ἰ0 [8 φοβροὶ 
οὗἩἉ Ῥαυ], 186 ἰδ μὰϑ πὸ ΟἶΒ6Γ ρύυγροθο (Πδῃ (παῖ ΝΥ 
Θχρ  αἰηθὰ ἱπ σνεσβ, 6-ξ10, ΤῊΘ Αροβεθ πουϊὰ δατο 
08 υῃάοτδιδηὰ, (δὲ Ὠἰβ Υἱὸν οὗ {86 αν 8 ποῖ (86 
ἔγαϊς οὗ ἷ5 ρεϊναίδ ορἰπίοῃ, Ὀυϊ γαίποῦ (86 ἴτυο 81)- 
ΤΟΔΙῪ οὗ ἴδ: ροδραὶ οοτζησηϊεὰ ἰο μΐπι, ΤῊ 5 404}18- 
οδύοῃ οὗ [86 ροδρεοὶ ἰβ γα ν ἀροϊοχοιϊο. Τὴ6 ψοβροὶ 
οὗ ξἰοιτ, τῆς δόξης, ποῖ εἰχηϊγίησ ἔνδοξον (ΒΘ γάθῃ- 
τοί ἢ), ἰῃ [Π6 δεηδ86 οὗ Ὀϊοεθθά, ρ]οτίουδ ἀοοίσϊ πο, Ὀυΐ 
1:6 φοδραὶ ὈΥ͂ Ὑδϊοῖ (Ὧ6 ρίογυ οὗἩ Θοά ἰῃ ΟὨγίβὲ μδ8 
ὈδοοῖΘ τηϑηϊίοδὶ ἰὸ {μ6 ποιὰ : ὙΐΟ86 οαρθοΐδὶ δὰ 
οἰΐοῦ δυδαίδηοο ἰδ {818 Ὀἰνίηθ μοῦ (2 Οον. ὧν. 4), 
διὰ ἰηδοοὰ ἐδ6 σίοεν οὗ (6 Ὀϊθυθοιὶ ἀοΐ, τοῦ μακα- 
ρίον Θεοῦ (οοταρ. 1 Τί. νἱ. 16), 1 Θοἀ Βἰπλδο6 1 Ὀθ 
Ὀ] 886, ὑδῃ ἐπ6 τονοϊδιίίοη οἱ Ηἰβ ρίογυ, το μ88 
Ὀδοη Ῥγοοϊαίτηθά, ποὲ ἐπγουρῃ [86 ἰανγ, θυ ἰδτουρῃ 
ἴΠο ρμοβροὶ, ν|}} 6 1} οὗ Ὀ]οβδίησ. Ῥαγθδρα (ἢ 6 
Γοροαίθα υϑ6 οὗ (86 ορίτμοῖ ἰηῃ (Πἷ8 Ἐρίδι16 888 ἃ οοῦ- 
ἴαλη τοΐδγθησο ἰο [2.6 δγδίδιῃ οὗ ΖΞ οηΒ ἰδυρῆΐ ὈΥ ἰἢ6 
μογοῖίοθ, Τα δ χοροὶ 18 οοπητ θα ἴῃ ἰτιδὺ ἰο Ῥαυϊ, 
ὃ ἐπιστεύϑδην ἐγώ. Α Ῥοου αν Ῥαυλΐῃθ οοπδίγυο- 
εἰοῃ, οὐ νὰΐοι, οορ. ΊΝΕΕ, Οναριηι. Ν. Τ'. Ῥ. 
40. ἴῃ ΟΥδοΣ ῥΐδοῦβ, ἴοο, ἴ:6 Αροβιὶθ βρϑδῖκβ νἴ} 
ῬΔΙΤΩ ΟΥ̓ [018 Πἰ8 ἄθαὰγ ργογορδῖδνο; δ Βοῦ, χν. 
16. Ἐρῇ. {1,8 . Οο]. ἱ. 28ὅ. ἸΤΏοδα τῆο Ορροβθ [86 
ξοπυΐϊποηθεθ οὗ πὸ Ῥαδβίογαὶ Ερίβι]68, δῦ ὑμογοίογο 
ἩΤΟῺΣ ἴῃ τὨϊηκΚίηρ, δυοῖν οταρθδίίο γοΐογθηοθ ἴ0 ἢιΐβ 
Ῥοεβοῦ δῃα ἰνἶ8 οδῖοο αἱ 4]}] οχιγδογάϊπασγ, ΤΠ οοη- 
Βοϊουδηοδβδ νιοὶ ῬΔῈ] ᾿ιδὰ οὗὨ ]1ι}8 Ὀἷρ οΔ]]Ἰπρ΄, Γἶθ68 
τὶ τοἀου θὰ ῬΟΤΟΡ 85 ἴ6 οοηίθηβ ΜΠ} {6 ΠΟΓΟ- 
ς8.: δηὰ ἰὼ {Π|8 Ἰοίζο ἰο ἷθ ἔτ θη δηὰ βοῦοασ μα 
ἴο]οτγβ ἴπ6 πάστὰ οὐἱρουγίηρ οὗὨ ΐ8 ϑρίτγὶ!, ποῦ ἰῃ 8 
Ἰορίςαὶ οτάογ, γοὺ ἱῃ ΠΑΥΤΩΟΠΥ͂ ΜΠ 8 τι ΒΟ]6 ἱπουρῃῖ, 
ΔΒ ἮΘ τοδὰ ἰῃ υϑσβ. 12-- 17. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝ ἘΕΤΗΙΟΑΙ,. 

1. Τπο ορροεῖϊθ νΐϑνβ, ἰπ τοχαγά ἴο ἐπ ομασαοῦοῦ 
δηὰ οοπαϊώοῃ οὗὨ {μ6 φασῖγ ΟὨ γί διΐδῃ μυχοῦ μανὸ 
Ῥγονδί θα, πὶ ΤΏΟΣΟ ΟΥ 1658 διιδοσαβ, ἰῇ ΟἿΓ {{Π26, 
Ὀοιὶ οὗἁἨ πῆ οὶ ἀγὸ αϊδργονοὰ ἴῃ {Ππ6 Τρθηΐῃας ὙΘΓΘΟΒ 
οὗ [6 ἄγει Ῥαβίογαὶ Ερίβι]ϊ8. [ἢ 106 ὁη6 νυἱον, ἰὰ ἷ8 
τ«ῃουρὺν (δὲ [86 δροβίοϊἷἱς δρθ 8 ἃ Κἰηὰ οὗ ραγϑ- 
ἀἴἶβαὶς βίαϊ οὗ [06 γουηρ οοτηταυπὶ γ---ἃ βίδϊο 4} οὗ 
Ιονο, δηὰ ἱπῃποοθῆοθ, δηὰ ῬΌΓΙΥ: ἰῃ οοηίσαδὶ πὶ 
ὙΠΟ (ἢ6 ῬοΒίδροβίο!ο δῷ ϑθθσῺβ ἃ [Ἀ}1, 1κὸ ἰπαὶ 
οὗ οὖν ἔτγβὶ ραγοηίβ (ΤὨογϑοῖ, δὰ οἰμογθ). Ι͂ἢ ἰδ6 
οἴδος νίονν, ἴπθγα ὙΠῸ δὶ ἔγβί ΟἿΪΥ ἃ οὔδοβ οὗ σηδηΐ- 
ἔο]ϊὰ ρμαγίΐοβ δῃηὰ ἱοπάδηςσίοβ, οὔ οὗὐ πῶσ ἰδογο | οἢ 

ὉΔ]}Υ τοθο, ἰῃ ἰῃ6 βοοοῃᾶ θη ΌΓΣΥ, αἰἶΘΣ ΤΩΔΗΥ͂ 
ΘΟΙΟΙ Πα ΟΣΥ οἤογίβ, {πΠ6 Βασιηοηΐουβ δἰσυοίυγο οὗὨ ἰδ6 
Οδιποῖς οδυτοὴ (Τὐθίπροη βοθοοΐ Βαϊ (Π6 11}1}6 
ΘΟ ἤΑΥΘ ΒΙΓΟΔΑῪ Ἰοδγημ δα ἤτοι ἴῃ6 Ερίδβι]6 ἴο ΤΠ ΟΠ Υ 
ΠΟΙ ΠΟΡ ἔδνοτβ (06 ΟὯΘ ΠΟΡ {Π6 ΟΙΠΟΡ υἱον. [Ιἱ ἷ8 
Δρρδγοηὶ ἰΠαὶ δἰγοδᾶυ, βοοῦ δῆ Α. Ὁ. 60, Βογοβϑίθβ 
δὴ Δο Ϊ008 ΒΡΓΔΩΩ ὑὉρ ἴῃ ἴπ6 οἰαγοῦ, Ποδὶῖ]θ ἴο [86 
οὐ ίηδὶ βρὶ τὶ οὐὁἨ ΟὨγἰβιϊδηϊγ, πο ἢ ἴη6 ΑΡροαίϊο Ὀ6- 
Ἰοενϑὰ (δαὶ ὯΘ τησδὺ Ορροβα πὶ 4}1} [εἷἱβ ΘΏογυ. Ἧ70 
διὰ τΠπαὶ [86 ρογηδ οὗὐἨ Οἠοδίϊοἶδη), ἩΠΟθα ἰοστδὶ 
ἀονοοριηθης ἨΔ ΟΠ ἴζβοο ἰῇ (86 Ββοοοηἃ οδη(σΥ 
ὈΠῸΘΡ τηδηΐξοϊὰ βαρ, ὍΣΟ Δἰγοδν Ὀγοδάσαβί ἴῃ 
1:6 5Βοοοῃὰ ΒΑ] οὗἩ (86 ὅτβε οδῃίυσγ. Βαϊ, οἢ {1ι6 
οἴδον Βδηὰ, 1 Ϊ8 ΕἸΤῸΣ ΔΡῬΘΔΙΒ ΟἿΪΥ 88 ἃ βδθοῖ οὗἉ σιϑβὶ 
ΟΠ ἴΠ6 ρυΓθ τηοία] οΥἹὨἨἍ ἴμαὐ σοί, Θαυ] ον ἰδυροϊ δηὰ 
ΤΟΥ δοκηοπίοαροά, Ἧ7ὲ 866 ἴπθ Αροβίϊθ, οἱοιμοὰ 
πὶ δη δα  Πουὶ Ὑ πο ΠΟ Οἢ6 οδῃ ΟΟΥῪ τΠῊ ἱτηρυ- 
ἘΣῪ, δηὰ νἱβίπρ' ἰρσὰ δθονυς 6 βιγιθ οἵ ραγίΐοα. Ηΐβ 
Εοβρ6ὶ 8 πο οἴδεῦ ἷἰπ βυρβίαμοο ἴθ ἰμαῦ ῥγοοϊαϊπλοὰ 

ὈΥ ἷ6. [6]Π]οττ-Αροβίϊοθ, δὰ ὉΥ 18 δηὰ ἐδοὶρ οὐ 
ποιΐζογθ, Ηΐβ πογὰ Ὀδοοσμθβ ἴπ6 ββδγν Ὀπὶ Ποδι 
οογγοοῦνο οὗ (Π0 οὐγογίδίβ, ὙΠῸ βᾶνο ρψαϊηοα Ποδὰ δὸ 
ΘΑΣΙΥ ; δηά ἱἰΐ γοσηδίῃβ (06 ποῖτ οὗ 118 ἀουθϊορχηθας 
ἴον ἴῃ ομυγοῖ, ἴῃ ἰδ βοοομὰ δηᾶὰ (86 βυοοδϑάϊης 
οοηἰυΓίο8. 

2. ΤΏ οἰιαγδοίον βιΐσ τοδτῖςβ οὗἨ ἰδ Ὠδγθ 8 οὗ .9 
βγϑὺ θα υΥ σῖϑο ὮΘΓΘ Ιου [0 οὺν υἱϑνσ. Α αἰονγ 
δοαγοὶ δος [16 ἀἰϑοούθγσυ οὗ (06 υπδιϊδϊπδῦϊο, πιὰ 
ἃ ᾿0Δ} 1688 τη ΘΟΟΠΟΟΡ ΟΣ οὗἁ δίγρ]ο ἰγυῖ : δὴ υπάυ9 
να υἱηρ; οὗὨ ἰοββοσς (μίηρβ, ἩϊΠΠ ἃ ἀδσργοοϊδιϊοη οἵ ἰδς 
οαϑοῃίίαὶα οἵ ΟὨγ β δηγ ; ἃ διε νΐηρ δῆοὺ ἱποῖγ ΟΝῚ, 
Βομογ, ΜΠΐ]6 ὑΠῸΥ οἀτοὰ 1{||16 ον ἴδ6 οἀϊβοοίου οἵ 
ὈΘΙΘΨΘΙΒ ; ἃ ἐδδίθηΐηρ οὗ (δεῖν οὐ ΡΒ]οθορὲο (δ 60. 
τίοβ οὐ ἴδο {Ἀ]56]γ-ἰπηὐογργοιθα Ἰοῖον οὐὗἁἨἩ ἴμ6 ϑεήρ- 
ἴυΓοθ, Ἡ Βρὶ τς ἸΠ6Ὺ ΒααΪγ τηϊδϑοοησεϊγοα ἃ ἀθηϊαὶ 
οὗ (86 ρτγδοίίοα! παΐυγα οὗ Ομ γι διϊδηΐγ, τ Ὼ116 118 τοδὶ 
ἔροθάοιῃ 8 δρυβοὰ 88 δὴ δἰοτβηοθ ἰὼ ἴμ6 βοδβὰ: ὁ 
ἰλβοῃοοα 88 ἴο ἰδ) βρϑοὶδὶ σγοϊδίίοπ Ὀείπθοη ἐδπῸ ἸῈΝ 
δὰ (6 ζοβρεὶ οὗ ΟἸγῖβὶ ;-.-.4}} (θ686 ϑγτωρίοσωδ οἵ 
ἀΐϑοδϑθ ὅσο ἔουπαὰ δηδν, ἱπ οουῃί]οδ8 ΖΟΣΊΏΔΔ, δΙωοης 
186 βοοίαγίοβ δη Ποσγοίΐοβ οὐ Ἰδίϑν ἀδυϑ. 

8. Το ΑΡροβίῖο 8 δἰΐκο σοιηουθὰ ἔτοσα (86 οῃθ- 
δἰἀοὰ υἱοῖν οἰΐποσ, οὗ ἃ ον πὶ πουΐ (ΑἸ, ον οἵ ὃ 
[αἰ ἢ πίϊποὺς ἰονθ. Ηδ Μ1}} ποῖ μοῦ αν (86 [πιὰ 
πὶιουΐ 186 ἴγθθ, πὸὺ [06 ἴγοα πἰποῦν (6 ἔγυϊς, Ηθ 
ΚΩΟῊΒ ΟὨΪ ἰῃ6 ΟἿΘ Τοαυϊγοιηθηΐ οὗ π6 βοθρε!-- 
Ἰοῦο - γοῖ ΟἿἹΥ ἴμ6 ᾿ἰοτθ Ὀϊοββομλίης ἴῃ ἃ μοαγὶ ρυΐ» 
βεὰ {πγουρὴ ἴα. Ἠδργο, 68 αὔοσπταγαβ τθοτα ἴθ. 
αυοπεγ, ρυγὶν οὗ (εἰ δῃὰ ρου οὗἁὨ σουβοίθποα δΓῸ 
᾿ἰηϊκοὰ ἴῃ (εἰν ἰῃτηοδὶ σο δ οὩβὗρ. 

4, “Ἴοτο, ουὖἱ οὗ ἃ ρυγτθ Βεατὶ,) ὅσ. 1ῃ (δὲ 
βἰδίοιηρηὶ οὗ (86 οἰὨίοῦ γοαυϊδὶα οὗ ΟἸ ΣΙ β ΠΣ ἰδ6τὸ 
8 οομδιτηοὰ ἰδ6 ΘΑΒΘΉ 8] απἰτν οὐὨ ἰῃΘΟΪΟΡΥ δὰ 
ΤΑΟΓΔΙΠΥ, Ὑΐοθα ΔΥΌ ΓΆΡ ΒΟρΡΑΓαιΪοἢ 80 οἴζοῃῃ ἀ068 
ὈΠΙηΘαΒιΓοὰ ἰΠ͵]ΌΓΥ ἴ0 δδοὶι, δῃὰ [88 ἱκορῖ ΣΏΔηΥ ἤῸπὶ 
106 τἰρῃϊ υπἀογοίδηαϊηρ οὗ ἔπ) 6 ροΒροὶ. 

ὅ. Ὗο πανα Ποτο ἃ τορι ΠΕΡ ΟΡ δΏΚΝΟΙ. 
ἴηρ {Π|Ὸὺ αυσδίίοῃ, μον ἔν (86 Μοβαΐο ᾿δὺγ [88 ἃ Ὀἱπα- 
ἰπς ρονοὺ. Βυὶ (Υ ἴο υῃάογβίαπὰ {Π6 ΑΡοβιῖθ᾽ 8 
τηοὰο οἵ δουρὶ ὑροῖ (6 δυδήθοοι, {Π6 ἘΡΊ5.168 ἴἰο 
ἴΠ6 Βοιηδὴβ βηᾶὰ Οδ]δίΐδη8 χωυδὲ ὈΘ δρϑοΐδ!ν οοσω» 
Ρασοὰ, Ἡδχο, αἰβο, ῬδῈ] δρρϑᾶγα (06 δᾶσῃηθ ρίοπίης 
δ χοδίουβ δἀνοοδίθ, 88 Ὠ6 μοαὰ Ὀοΐοσα ἐμόγῃ Εἰσῃ- 
Β6![, οὐἨ ἰδ6 τρις οἵ ΟΠ γί βείδη ἰγεοάο, ἘΜ 8116 ἢ 
οχαϊὶβ (Π6 ποτγίϊι οὗ (6 ἰδ'νν ἴῃ [8 ΟὟ ῬΓΌΡΕΙ ἘρΏΘΓΟ, 
Ὀεγοῃὰ ΔΗΥῪ αἰδραγαροτηοηῖ, ᾿6 Βθονβ 18 οηζίγα ἴὩ- 
Βυ ΠΟΙ ΘΠΟΥ͂ ἩΒΘΉΏΘΥΟΡ ἰὺ 18 ῥἱδοοὰ ὈΥ ἴ86 εἰὰθ οὗ, Οὗ 
δῦονο ἰῃ6 ροκρεϊ. 

6. Ἧο διὰ ἴῃ0 οἰοῦ ἔοστοδ οἵ Φυάαίετι ἰπ [88 
ἔἶωθ οὗἩἨ οὖν [κοτὰ, δραΐπ οχί βίη θὰ Ηἰΐθ οαγὶϊοεξ 
ὑΓοἢ--- ΟΠ γίβαίδυη δηὰ βαἀάυοσοοίεη. Αγοϊηϑὶ (μΐ9 

υηϊϊοὰ μόνος οὗὨ β6 τὶ κυ οοῦθηοϑ8 δηὰ υῃτρϑίοουδ- 
Ὠ688, ἴΠ6 ἀϊβοῖρ!]6. πο 1688 ἴθδη ἴΠῸ Μαδῖον 18 ρἰεα χὰ 
ἴο ὕθαν ἴμ6 βπογά οὗἁἩ 86 ϑρίτὶς 11} 4}} ρόποῦ (Μαϊς, 
χυΐ, 6 
ων ῥτοοορὶ, οὗ ἴῃ δτεὲ ἱπιροτίδηςο ἴῃ ραδίογαὶ 

[ὨΘΟΪΟρΩΥ, ἰδ Πογὰ ρἴνθηῃ ὈΥ͂ ἴ86 ΑΡοβίϊδ ἴο 1Π6 ργθϑοῖ- 
εἴ8 οἵ (6 Ῥοτά. Ιἱ ἰ8 ποῦ δῃουρ ἴο ῥγοδοὴ [86 
αὐυἱῇ ἴτθο ἔγοιῃ 41} οστοὸῦ; Ὀσπὶ [ΠΟῪ ἃγὸ αἷδο Ὀουπὰ ἴο 
οοῃίοηὰ Ἡῖϊὰ ΟΥΘΥΥ͂ ΘΏΘΓΩΥ δρδϊπϑὶ οἴτοσ. ῬΈΓΒΟΓ- 
ἰἰοη οὐὁὨ δογοιΐοβ 8 ἱπάοοα τποβιτίϑιϊδη δηὰ ὑπϑτδῃ- 
6] τα], ἀπὰ 118 {ἸρὨ Ὁ] ἰσαοθβ γοπιδΐίπῃ ΟΠ ΠΙΔΩΥ͂ ἃ 
Ῥαρο οὔ Ομυτοῖ ΐδίογυ, τοαγκοὰ πῖτὰ Ὀϊοοὰ ἀπὰ 
ἰοατβ. Ὑοὺ Βο πουϊὰ Ὀ6 ΠΟ 1688 (0 Ὀίαταθ, σθο, ΚΘ 
ΤΙΓΩΟΙΌΥ ἃ στῦϊοῦ ἴῃ {116 ΘΒ Ότοῖ,, ΘΆΡΔΌ]6 οἵ ἰδγχζὸ 18 
βαθηοο, ἐμουὰ Δ] 1ονν {μ6 οττοσίϑὶ 0 ρὸ υποβοοκοῦ, 
δῃὰ τοϊηδίη βαιββθα, 1 ποῖ Ὠἰπιβο 7 οοττυρίοα ὉΥ [88 
Ἰοαυθῃ οἵ οἵἴτου. ΤῈ Ὀ66 Μμΐ4δι [88 Ἰοβὲ ἰἰ8 δ πῈ 

8} Ῥγοάυοα ΠΟ ΤΏΟΓῸ ΒΟΠΟΥ. Τθ6 βαγίηρ οἵ (δι στΩ 
6 ἐμαὶ οἵὨ ΘΥΟΥΥ ἰστυς πίίηθβθ οὗ ϑεθυδ Ομτβὶ: “Α 



ΟΒΑΡΤΕᾺΒ 1. 12-17. 2) 

ὧοχ ὕὈασκβ ἰου  Μ]θῺ -ΟὯ6 86 ἷΖ08 818 πιδϑίδυ : δηὰ 
εὐουϊὰ 1 Ὁ6 εἰἰοηὶ πβθὰ (ῃ6 ἐγ οὐἩ σὰ [8 88- 
δι]]οὰ Ὁ) ῬΡοΟΪογηΐοϑ διδίηδι ἰοδαΐϊησ πογοιΐοϑ οὐρὰὶ 
ποὲ ἰο ὍὈ6 ἐπ6 οἰΐοῖ δίδρί οὗ χοβροὶ ργδδοιΐης ; ΠῸΡ 
του ὰ ει θ6 ἬΒΟΙΥ διὰ δ᾽ τὰ 798 Ἰοβὺ εἰσὶ οἵ, 

ἨΟΜΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬῬΒΑΟΤΊΟΑΣ, 

Νο ἀοοίτπο δου] ἃ 6 Ῥοτταϊἰοὰ οὗ ρυοδο;ϑὰ ἰῃ 
ἴδο οιαγοῖ Ὀαϊ ἴ86 υπδάυϊοταιοα ἀροβίο]ὶς ἀοοιϊτίηθ. 
«Το τοϊδίίου οὗ ΜυυΠΟΪΟΩῪ ἰο ΘΟ γί βιἰδηΐιγ.--- Τρ 
ἀϊδόγοηοο Ὀοίτγοοη ἰὮΘ ΒΟΙΪΥ “ ΤΩΥΒΙΘΣΥ οὗὁὨ [6 ρῸ8- 
Ρεὶ," διὰ 8 αἱ ον ταγϑίοἱβη).-- αὶ βοσοοη ὙΐΟ86 ἢγϑι 
δινὰ Ἰαπὶ ἔτος 8 βίτ δ δηὰ αἷδρυΐο, ἰπϑίοδα οὗ (Π0 
μιοποῦοῃ οὗ ἴδ6 Ὀϊνίηθ ΜΔΥῪ οὗ τοἀδῃρίϊου, [8 
(ΒΟΡΟΌΥ δοϊ οοηαοπηηρα.---Τ6 δατὰ οὗὨ ἴΠ6 οοτητηδῃὰ- 
πιρηΐ : (1) Νο ΟἸ γί βιϊδηϊ γ πίίῃουῦ ἴον: (2.) πὸ 
Οὐγιδιίδ ἴον τιϊβουῦ Ῥυγ ΠΥ οὐ Ὠοδγὶ ; (8.) πο 
ΡΠ οἵ ποατὶ Ἡϊίδουΐξ ὁ ροοὰ σοπδβοίθηοο ; (4.) 50 

οοηϑοΐθηοο πϊίπδουΐ δὴ Ὁπη80}}} 6 (Δι ἢ.---ΠῸΝ 
ἯΟ ΤΩΔΥῪ ΒΎΟΙΥΟ ἴγοιῃι ἰἢ6 οπὰ οὗἩ ἰῃ6 Ὠἰνίπο τονο- 

ἰδϊίοα, ονθη θη τὸ δ ΐονθ ΟΌΓΘΟΙΥΟΒ ΨΘΟΣΥ͂ ΠΘΔΡ [0 
.--ΤῊ οἰαϊξυδο οὗ ἴα ΟὨτβιίδη ἰοναγὰ [86 1Δ0.--- 
ΑἸροης (ἢ6 ΘΟὨ ΌΒΘΟΥΒ οὗ (Π6 ρυ8ρ6ὶ ἴπογοὸ ποῦο δηὰ 
86 αὐ 81} ἰΐπι68 (1.} δοτμθ, το ἃγὸ ποῖ μοῦ ὑηάον (16 
ἈΝ ὯοΓ ἀηάον ῥτδοθ: (2.) ΟἸΠΕΥΒ, τΠῸ ὅτ ἱπάοοὰ 
ἀμὸν 86 ἰανν, Ὀαὶ πο γϑὶ ὑπᾶθν ρὅτδοο : (8.) οἰογά, 
ἘΠΟ ΔΓ6 ὑπᾶ ον ν δηα ΠΟ ΠΙΟΓῈ ὑπάοὺ {86 ἶαν,.--- 
Το που οὗ [6 ἰδ 85 ἃ ΔΓ, 88 ἃ τ ΐγγου, 88 8 868]. 
Θεττηδῃ: ἤΚὲ ϑρίοσοί͵ ἐι. ϑὲορεῖ.7---ΕἊΥ ποτὰ [}}6 
Ν ἰδ σίνοη, διὰ ἴῸν δοπλ ποὶ.--- [6 ΟὨγϑι Δ τὸ- 

ἀεοημοα ἔτουι [86 οὐὔτθθ οὗἁὨ [6 Δ ΨΥ, 80 (Ππδὲ {Π6 τἰρῆι- 
οὐπ5η6885 τοαυΐϊγοὰ ὉΥ ἰ86 ἰὰνὶ 18 Ὁ} 8]1οὦ ἴῃ Ὠΐτ,.--- 
ἘτΥΘΓΥ͂ ζτοδ8 ΟΥ β᾽ 'χἢϊ, ΟΡΘἢ ΟΥ σοῃσοαϊθα ἱπηπ]ΟΑ ἰἰγ, 
8 ἜΘΟΥ ὑγθυθι, ̓  χὰ" κηρὶ ἀν γε πϑτ ΒΟΌΪ6 

6 βΌΒρεἸ: (1. 6 βοβροϊὶ οὗἹἨ [Π6 ρΊΟΣΥ 
οἵ οὰ : () (ἷἱα αοἀ, ἴτ6 Ὀϊοθϑοὰ (σά; (87 
ἰδεουχὰι (18 Ὀἱεαϑοὰ αοά, (Π}6 ταΐηἰβίγν οὗ ἰ86 χοβροὶ 
5 ευἰτααίδαὰ [0 ἃ τη8ῃ [ἰΞ6 Ῥαι)] ----ΕΨΟΓΥ οϑιϊπηαΐθ οὗ 
ἴδ; ἰὰτν δι ἀο068 Ὡοΐ δοοοτὰ πῖ (Π6 ροθροὶ οὗ Ῥαυὶ 
ἤξδοστος ἰὸ ὃ ταολθοίοα.--ΤΊ,6 ΟΘΆ861688 αἰ ογηδο ἢ 
οἵ 1,6 ἰδτι διὰ Απιϊποιηϊδηΐβτη πῃ ἰμ6 ΟἸ γι βιίδῃ 
Οδυτοῦ; (1.) [8 ἔγβοοθ; (2.) 118 οδυδοβ. (8.) ἱϊβ 
ποροεῖ : (4.) 15. ΟὨΪΥ γϑργθαν.--«Πανάτιῦϑ: ᾿Αρχὴ 

μὲν πίστις, τέλος τὸ ἀγάπη. Ἑδί( (Π6 Ὀορίπηίης, 
μυΐ ἰονθ {Π|6 δὰ, ον ὅπαὶ οαιι89.---ν..] 

ΞΤΔΕΚΕ : ΟΒΙΑΝΌΚΕ: ΤῊΘ ρΡυγα ἀοοίτγίἷπο ͵8 ἃ στοαὶ 
εἰ οἵ Θοὰ, ἱποτγοίογθ 1ξ ἰ8 ἴο Ὀ6 ρυλγάφὰ πεὶὶ; 8 8, 
ΘΟΒΕΥ ἴοδη, ἐμογοίογο ἰὸ Ὀ6 Ν6]1] ἰαἰαὰ ουΐ.--- ΑΝ ΟΕ Ἐ 
Ορυς διδί. : Ῥυτθ ἀοοίϊτίηθ δπὰ ἃ σοαὶγ 1186 τωυδὲ 
αἰνγαγβ 9Ὸ ἰοχοίδοι,- -ἨΚΡΙΝΟΕΕ: μα μοῖρα ῃοὶ 
Ετονι ἰῃ ροα 888, τὸ ουρὴῦ ἐο ὈΔὨΐ8ἢ ἴγσοτα ομυγοὺ 
δηα Β0[00].-- ΑΥΤΟΝ : [Ὁ [Π|6 ΘΏΘΙΩΥ σληηοὶ ο͵86 Ἰοδὰ 
Ὧ8 ΔΕΙΓΑΥ ἴῃ ουὖν ΟΠ γι ϑιἰαηϊογ, 6 δἰημδ ἴο 8 οὗ δρὰ 
ἰυΐηρθ, ποῖ Θομληοῃ ΟἸγβιΔὴ8 ἀ0 ποῖ ΚΗΟΥ,.--- 
μανα εἶ Ο. : Ἰμδοϊορίδηθ στυδὲ οϑρθοί!  οδΓα 
(δαὶ (ΠΟΥ ἀο ποῖ Ὀθοοιμθ ἴοοβϑο ἰδίκουθ, δηὰ ἰδυ8 
ΘΟΓΓΕΡΙΟΙΒ οὗὨἨ Οὐ 6Γ8.--Ἴἢ ποι πΐηρ 18 ρυΐάθ τοῦθ ρον. 
δορ Ὁ], πιορο Βυγίίυ!,͵ πὰ ρογίϊουθ, ἐμ ἴῃ βρί γἰϊυδὶ 
τϊηρπ.---ΕὙΘΓΥ ὈΓΌΔΟΒΟΡ οὗ [Π6 ζοβραὶ ἰβ αΑ|80 ἃ ἰθδοὶ.- 
οΥ οὗ 6 αν ; ἔογ (86 ροβροὶ βῃ β ΠΟΙ͂ Τηδῃ Ο8ἢ 
δηὰ οὐρθν ἰο Ποϊὰ (Π0 ἰδν οἵ αοὰ ἰπ [Π6 ψΟΒραὶ πᾶν. 
--οὐεβϑκει, : αοεροὶ ἀοοίτίηθ ἀο68 ῃοΐ 80 μοϊὰ ὺὕρ 
[αἰϊ 88 ᾽ο Ὀοῃὰ ἴΠ6 ᾿ὰν (1 ον, ἰχ. 21).---ϑὶμϑ τασδὶ 
ποΐ Ὀ6 υάχοά ΌὈΥ υμιδη ἕδπου, Ὀὰὶ δοοογάϊηρ ἴο (86 
ἰδ δηὰ (6 ροβροῖ.---Θἴηα. (δας ἀγὸ ἰογυϊἀάθη ἴῃ [86 
ἸΑΥΤ, ΔΓΘ Αἰβὸ ΘΟὨΤΆΓΥ [0 [86 ρΌΒρΟ] (Εοαι. ἰϊϊ. 81)..--- 
ΑΝΤΟΧΝ: ἴη ἴδο οἤἶοο οὗὁἨ ρῥγϑδοδοῦ, {Π6 τἘ0]6 αἷμ 
τασδὶ Ὀ6 ἰὼ ΚΗΟΥ͂ ἴΠ6 ζΌΒροΪ 88 ἃ ροϑρεὶ οὗ ἰῃ6 μίουυ 
οὗ ἀοὰ (2 Ὅον. ἷν. 6). 

[συσυνόκτη, ϑέγηιοπ 7, : ΟἸσὶδὲ δὴ ποὶ ἰηΐο 
{86 πουϊὰ ἴο 411} ουν οδὰβ νεῖ τοῦ βρϑου δι! 0:8, ἴ0 
Κίπαϊο ὁ ὅγο οὗἩ τυδηρΐπρ δηἀ οοπἰθηιίουβ ἀϊδραΐθα, 
Ἡΐ|15ῖ, ἰη 06 τηθϑὴ ἰϊπη6, ΟἿ Βοδγίβ γοιῃϑὶῃ δ} ἷγζὸ 
ΜἸΒΐη ἱοπατὰ αοά. ΟἸτδὲ τὰ υὐζω γ»ιασίδίον, ποῖ 
δολοία ; δἀπὰ Π6 ἰ8 ἰ06 Ὀοϑὶ ΟἸγιβιΐϊδη πίοβο ποασὶ 
Ὀοαϑ πίδ ὑπ6 ρυτοϑὺ Ῥ0]86 ἰοταγὰ ἤθάνοη : ποῦ 6, 
Ἡΐ086 μαδά βρίπηοίϊ ουὐ {86 δηοδὺ οοῦοῦθ. [ηἸς 
ἈΠ ῬΔΡΘΓ σΔ ΠΟΥ͂ΟΡ Πηδῖζ6 08 ΟἾ γί ϑἐ 18 η8-- ὍΔ ΠΟΥ͂ΘΡ 
Ὀοζοῦ 8 ΠΟῪ Ὠδίυγο, 8 ἰἱνίηρ ῥυϊποὶρ]6 ἴῃ υ.8---ΟΔῇ 
ΠΟΥ͂ΘΡ ἔοσιῃη ΟἸγϑι, ΟΣ ΔΏΥ ἰγὰθ ποίίοῃβ οἵ δβρίγὶπιαὶ 
(Βίηρβ, ἰῃ οὔὐῦ μοατίδβ,ι Α Ῥαϊηίος {πὶ πουϊὰ τὰν 
8 Τοθ6, ἰδουχῇ 6 ΤΑΑΥ͂ Βουτβἢ ϑοπλθ ᾿ἰ ΚΘ Ώ 688 οὗ ἴδ ἴῃ 
βρυγο διὰ οοἷοσ, γοῦ ἮΘ σῇ ὩΘΡΟΡ ρδίηξ 1ῃ6 δβοθηῖϊ 
δὰ ἔγαρτϑηου.--ὍΟΝ ΝΕ, βεγηιοπδ: ΑΒ ἴμ6 ϑοὺυὶ ἰβ 
ἰηδπιδοὰ ὮὈγ αοά, νυῖ ἀἰϊδυθοά οΥὸνῦ ἴ6 πῇοΐθ ὈΟΑΥ͂, 
διὰ 80 ἴθθγο 8 ἃ πη; 80 (ΑἸ 18 ᾿Ἰηδιϑοά ἔτοιῃ αοὰ, 
ὑυὶ ἀἰδιιθοὰ ἰπῖο ΟἿΡ ποΥΚΒ, δῃηὰ 80 {ῃοῦθ ἰ8 ἃ βαὶηΐ, 
Ῥγδοῖίοο 18 [86 ἱποαγπδίίοη οὗὈ (Δ : (δἰ (ἢ 18 ἸΠΟΟΥΡΟ- 
ταῖθ δηὰ τηδηϊίοβι ἰῃ ἃ Ὀοὰγ ὈΥ πουκβ.---ἾΥ.. 

1. 

Το Αροβί]θ᾽ 8 σοτημηπηϊοδίϊοη. ἀΡοΟιλ 18. 08]]1ὴ Βοβρεί, 
ρου [86 στϑοοθ, ἴῃ 108 ΒΙΡᾺ δἰρηϊβοληοθ, τ Ὠ1Ο ἢ τγᾶ8 ρου δα ἴῃ ἰπὶ ὉΥ Δ] 
γογβίοῃ.--- ϑοχοϊοργ. 

δηᾷᾶ 
60» 

ἴο 186 τη] Β Υ οὗὨ {Π6 

Οη. 1. 12--17. 

12 ΑπᾶλΙ {πληκ ΟἸτῖϑὺ 9688 οὖν Τιοτᾶ, στο δῖ ἢ ΘηΔΌ]οα τὴθ, [ὉΣ (δῦ [6 
18 σουπηϊθα τὴ0 (ἈΠ Βαϊ, ραϊος, πιὸ ἰηΐο 11|6 ταϊηϊβίσυ ; ΠΟ γγ)ὰϑ Ῥαίογθ " ἃ ὉΪΆ8- 

Ἰιομοτ, δα 8 
14 

τβθουΐοσ, δηα ἱπ]ασὶ 18 
ὅλι86 1 ἀἱὰ ἐξ ἸρΏΟΓΔΠΥΥ ἴῃ πη ΡΉ 16 Αη 

16 δσχςορᾶϊηρ δουπᾶδηϊς πὶ ΤΑΙ δηα Ἰονὸ ψἘ1Ὸ 

ἐπ ΕΠ Ὀαῦ 1 οδίδἰποα ΤΊΘΓΟΥ, 
Βα0] 186 στδοθ οὗ οὔῦ Ἰμογὰ νγᾺ8 

θ. ἰη Ομ γι 9688. Τα 15 8 
ξαλ ] βαγίηρ [ἘΔΙΓΒΙῺΙ '8 [Π6 Βαγϊηρ], δῃἃ ὙΟυ ΠΥ οὗἁἨ 411] δοοορίδύοη, (δδῖ 
Ἰδὲ 7θβαβ οϑῖηθ ἱπίο [80 του! ἤο Βᾶγὸ ΒΙΠΠΘΙΒ; ΟΥἨ ὙΠΟ 1 δηλ οἰἱοῦ [γϑὶ 

1Κ6 διηοηρεὺ τ βοπὶ 81 17. Ηονθοῖι ἔον (ἷ5 οαυβε 1 οδίαϊπϑοᾶ τπθγου, ὑμαὺ ἴῃ πη ἢγοῦ 
[“- ε, ἴππο:}] 9688 ΟἸτῖδῦ ταϊρηῦ Βἤθν ἔουι ἢ 411" Ἰοηρ-βυξοτίησ, [ὉΓ ἃ ραίζογῃ ἰοὸ 



22 ΤΕ ΕἸΒΗῚ ἘΡΙΒΤΙΒ ΤῸ ΤΙΜΟΤΕΥ. 

11 [οΓ 2] τδοῖὰ ψ ΒΊΟΣ βΒου]ὰ πογοδῖθυ 6] Ιου Θ οα Ηΐτη ἴο 119 Θνοσϑύϊηρ, ΝΟΥ πηῖΐς 
1ῃ6 
ὅθ ἨΟΠΟΥ 8πα ΟἿΟΣΥ [ῸΓ ἜΟΥ̓ΟΓ δΔηᾶ ΘΥΟΓ, 

1 Ψοτν. 13.--καί 10 μῤμμυσν ἷἴπ Α.Ῥὲϑ66 
[δε οἴοΣ Ὠαπᾶ, ἐξ ἰδ σοΐδίῃ. 

8. Ψαον, 13.--ἰτἰ(Τὺν προτ., Ἀεοερία. 86 

Οσοὶία : ποὲ ἰῃ ἐδ Βἰηδίιο:.8.--Ε Η.] 
3 ἵγοσ. 1θ. ᾶ 
4 Ψοτζ. 17.-- 

Ἑ. Ο., δηὰ οἴδοτβ, Οτίοδυδοἢ ΣΟΙΊΟΥ͂ΘΕ , ἵζοτα 
σοφῷ ἰδ αἷἶδὸ ποῖ ἐπ ἴ:6 Βἰμδί συ. [189 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ, 

γεν. 12. Διὰ! ᾿μδηῖς, ἄς. Οὐἰοἴδι δος ΠΟῪ 
(ἢ 8 δοηΐθησθ οδἢ ἢανα ΔΗΥ͂ ἰυ8ὲ οΘοπηθοῦσι Ἡιτἢ (ἢ 
τοδί, δηὰ ὅπᾶβ ἰῃ ἰδ ΐ8 ργοσοϊηθυΐῦ βοϊηρ ἑογί οὗ [86 
δροβίοϊαίθ ἃ ρστοιηὰ οὗ ἀουθδί. ῬΒΥΘΒΟΙΪΟΘῪ τοϊρὶς 
θαϊλον αδῖζ, ὙΒοῖθο Ὁ ἃ δη |ἱκὸ Ῥδῃὶ, ἴῃ ἃ ἔδγα δῦ 
Ἰοϊίοσ, οουϊὰ τὺ ο] ἃ βυοῖ δῇ δχργοβαίοῃ, δίηοθ ἴῃ 
νοῦ. 11 πο δὰ Ὀερχυῃ ἴο δρϑαὶς οὗ ὃἷ8 ἷρἢ Ῥγοτορα- 
νε, Βοβίἀθβ, {18 ῬουΒοδὶ δ υδίοη 8 ἴῃ 1688 ουΐ 
οὗἨ ρἷδοθ, Ὀθοδίβθ, διβοηρ ἰἢ6 Ὠογοῖῖοθ δὲ Ερἤδϑυβ, 
[ΠΘΤΘ ἬΟΓΘ ΒΟ 6 ΟΟΥΙΔΙΏΙΥ ὙΠῸ δουρὶ ἰο υηδοτ πο 
[Π6 δυϊποτγιν οὗ Ῥδὰὺ] ὈΥ δἰ υδίοηβ ἴο Ὠΐ8 ἤοστηον [Ϊ8- 
[ΟΥΥ͂, οὗ δυϑθὴ ὉΥ͂ γοηϊυτίηρ ἀουδίβ οΟΥἩ [18 πιϊγασυϊοιβ 
ΘΑ] ηρ ἔγοτῃ ἴ86 Τογὰ, 6 τοίδγθησο ἰὸ Ὠἰἱτηδοὶ 
Δ, Ἀζαΐη, τηοδὲὶ δρρυοργίαΐθ, 88 δὴ ἱἐἰϊυβίσαϊΐοη ἤοσμι 
5. οσῃ ἰνίης ὄχρογίθηςο, οὗἨ ἢἷβ βιαιθιμθηῦ ἢ ὙΘΓΒ, 
8-11, ἴῃ γοϊδιίοῃ ἴὸ (86 ΔῊ δηὰ {ῃ6 μοβρε].---8ο 
ΠΑ ὀρθὰ 6. Ἧ76 ποορὰ ποῖ τοῖον (ΐβ ϑχοῖυ- 
ΒΙνΟΙῪ ἴο Δ  Π  ἴῸν (86 σοηγογδίοῃ οὗ πηθὴ (Βθηρο)), 
οὗ ἴον ἴ)6 δηἀυγαηοα οὗἁ {γῖα! ἀνα ιμηναλο ΟΓ Ὁ Σ 186 
ἀοΐηρ οὗ πκίγδοὶοθ (Μ8. κ), αἰϊποιρὶ ποθ οὗἨ 1680 
πορᾶ ὃ Ἰοῖ ουἱ, ἐξους ΔΗΥ͂ ᾿Ιηγ  ἰδιίοῃ, ΡῈ] τὸ- 
ἴογβ Ὦθ ΓΘ ἰ0 (6 Ὠἰνίηθ μόνον πηϊοῖ Ὧ6 μαὰ 'ῃ ΟΥΘΡῪ 
ὝΑΥ στοοοϊνγοα, ἔγοπ {Π6 {ἰπὴ6 οὗὨ ἢΐ8 ολ]]Πἰης ἰο ὑπῸ 
Ργοδοηῖ, «ὐῤμο φογδο ποὺ πιοᾶάο ἑηπίο ἐἰσὶΐ͵ 86. ἀεὶ 
Ἰπαπὼ »γυἱποὶρίο 6886 ζογηιαίπι͵ μὲ ἑάοπδις αὐ πιιηιι 
εὐμηι ζογεί͵ δο δἱηταΐ οονιρίδοίἐἐμν οοπέίπμαιη σγαίϊα 
διεδηιξηὶἰγαίξίοπεηι. Νογιι δαῖΐπι δια Κδδαί, δεηχοῖ 
6886 πάσίεηι ἀεοίαγαΐωηι, πὶδὲ διρὴ ατιαὶῖο 
οοπἢυηπιαδεοί ΟἸιγίδέιδ ;" Οαϊνίη.-- ΕΣ ἰδδαὶ Ὠο... 
πο ἴ86 ,) πιστόν με ἡγήσατο. ἘΠ ΘΙΝΥ 
8 186 γαῖ οβρϑοΐδ! γ γοαυϊγοὰ οὗὨ Π 6 τηϊηϊβίουβ οὐ [88 
ξρθρεὶ (οορ. 1 Οον. ἱν. 2), Τῆυδ (Π6 Ποτὰ οουηϊοα 
ΔὰΪ (Αἰ ἐπ ία]--τὶῃ ΟΥΘΡ πογάβ, βανγ ἴῃ Ὠΐπλ Οὴ6 ὙΠΟ 

που ὰ Ῥγοῦθ ἐδι}Ὁ]: δηὰ {Π|8 8 ἰῃ6 στωδσὶς οὗἁ 
ΘΟ γῖϑιβ ἰγσυβὲ, ἐμαὶ Ηδ Βεαά ρίνϑη πἰτ βυοῖ ἢ ΟΒΊΟΘΘ, 
ϑέμενος εἰς διακονίαν ; δὲ 88 8 ργορτίοῦος χίνθβ Ο08 
οὗ πἷ8 ἀοροπάθη(β ἃ βιγϊκίηρ ργοοῦ οἵ δἰ οοηβάθῃοο, 
ΜΘ) ἢΘ ΤΉΔΙΚΟΒ Ὠΐτπη δὐοιναγὰ ΟΥ̓ΟΡ ἴ86 τοβϑβί, Τὴ 
οτηῃϊβοίθη Ποτὰ οὗ ἰπ6 Οδυγοῖ ἔογοβαν Ῥαυ}8 Πα 6]- 
ἰἰν, δηαὰ βαποιβοα ᾿ἷπὶ 88 8 οοβθῃ ἱπβισταοηῖ, Τηδὶ ] με 
ἴπ0 Αροβιΐβ τοραγάθὰ τῃ 8 βάο ἐγ μοὶ 88 οἵ }ιὶϑ οτῃ 
τροῦϊ, Ὀὰῦ 88 8 βἰΐν οὗἨ ρτασθ, Δρρϑδτβ ἔγοῃλ 1 Οὐσ, 
Υἱ!, 2. 

γεν. 13. ἷ͵Ὸ σα Ῥοΐοσχϑ, ἄς. Α [Ὁ116Ὁ οοῃ- 
[οβϑίοῃ οὗ [ἷβ ἔόστωοῦ ομδγδοίον, ἰμῃ οὔθ ἴ0 ὄχργϑε 
Ἰῆοτο οἰθαῦὶΥ {Π6 ργουπὰ οὗ [ι]ὶ8 {πΔηκ] ο88 (νοῦ, 
12).--ἰιιδαρ θσαθσ, ἀραϊηβδὶ (6 Ὠδηθ δῃὰ {τ ἢ οὗ 
{Π6 Ἰωογτὰ (φομρ. Αοἰδ χνὶ. 11).---οσβοουῖοσ, οἵ 
Ομ νι βιίδηβ, ὈοΪἢ ἰπ πορὰ δηὰ ἴῃ ἀθοὰ (οορ. Αοἰϑ 
χχὶϊ, 4; 64]. ἱ, 18).---Τπϊυχίουκ, ὑβριστής, (οοτρ. 
Μαιο, χχὶϊ, 6: Βοπα, ἱ, 80) “ὙΒδ Ἰαϑὲ ῬὮΓΑΒΟ 
ΒιΡΟΏρΡΊΠΘΩΒ (Π6 ργυθοόάϊηρ, 88 1 γοίοσβ ἴὸ [8 δθυβθ 
Βργϊπρίηρ ἔγοτῃ διτοβϑῆοθ δῃὰ οοπίθιρὶ οὔ οἴδοτῖβ ; 
Ὑ ει ροΓ.---ΒῈ 1 ορίαίπϑα τϑτον, ἄο. Νοὶ 
ΟἿΪΥ Ὀθοδυδθ 86 οὈϊαἰηοὰ ζογγίνθμοθβ οὗ βίῃβ, Ὀαυΐ 

9 δι οΟἴοτα, δια ΠΡΟΣ 
ΌΥ Τίροβουάοτί, ΙΕ ἰδ ποὶ ἐπ ἐδ 

δυϊδοχί θα ἃσὸ ἷι ἴδνοσ οὗ τό. 
Βιτπαϊείουα. Τὸν τὴ ῬΓΟΌΘΌΪΥ δὲ αἰϊεστορίεἃ οοσγϑοξίοι οὗ (80 ἰδχί. Αὔδον ὄντα 

ἱπρ Θἴθσῃδὶ [οὗ 8668], ἱπιπιοσίδὶ, ἰμν 81 016, [8.6 ΟὨΪΥ τν186 [Δ] οὴΘ ψ186]  αοὰ, 
᾿ἈΠπλθΏ. 

{16 δοοομῦ 188 Ὅδος 167 οὐ ὈῚΥ ἸΔΟΝτοΔπ, θὰ 
Δἰηαὶου8. 

Κο δἷδο ᾿δοῖπηδυν, Τἰροδοιδοτῶ, διιὰ {86 
ΓΔοδταδηη ἱπιδοτίδ με; Τινοποηδοτί 

πᾶσαν; ἅπασαν 16 ἴῃ6 τοράϊῃᾳ, δἀορίοὐ ὮΥ τηοάθτη οχἰτἶοδ. 80 δ]δο ἰπ ἔδο Βἰπαὶἐουι.---Ἑ. Ἡ.] 
γοὰ ἰοχὲὶ : μόνῳ Ῥ:; Ἡϊΐοχϑίυγο, δῖκο, ΠΟ Σ : “6 Τὸ [ὴ6 ΔΊουδ τοΐδε." Οἱ ἐδ ατομπὰ οὗ Α. Ὁ. 

ἐμο ἰαχέ ; διὰ ὲβ δχδσαρὶθ μ86 ὈθθῺ δίσαοδί ὉΠ γα ΠΥ ΖΟ]οποά, 
δ Ὑοτπίοῃ, ᾿᾿κὸ Γι ΠῈΣ, “6 ΟὨΥ Ἡί86.᾽"--Ε Ἠ.} 

Ὀδοδιδα, α'δο, ἢ6 Μδ ΟΔ]]6ἃ (0 6 δροδίοϊίο οὔδοι, 
Θδ. Δ Ὁ] 18ῃ6ἃ ἴῃ ᾿ξ, ἀηαὰ οουπιοὰ (αἰ []: τον. 19, Απὰ 
ἩΌΥ} Ἐοοδῦδο 1 ἀἰὰ ἐλ ἱσποσδοῖν, ἔῃ πΏΡΟ- 
ποῖ, Το Αροεδίϊο ἀροβ μοὶ δἱ α]} ἀθν {πδὶ Ὠΐβ πη- 
θ6] 16 νᾶβ βίῃ], δηὰ ἐπ ἀδϑοσνίηρ οὗἩ ρθπἰβητηρης: 
[6 ὮΘΤΘ ΓΟ ΓΒ ΤΠΘΓΟΙΥ͂ ἴο [06 ὁη6 ἴδοὶ, πη οὶ δουϊὰ 
τοἰπἰζαῖο [818 ᾽υ8ὲ δοῃίθῃοθ, ΤΠ ἄγνοια 'π τ] ςἢ Β6 
Ἰιαὰ Ἰἰνοά τωδάθ ἐουχζίνυθῃεβ Ῥοβδί 6, βίποθ ἢς βδὰ 
ποῖ γοὺ Ὀορῦῃ ἴο βη δρδΐηδίὶ (86 ΗοΟΙΪΥ ΟἸοδὲ (οοπιρ. 
[μθκΚο χὶϊ, 46; χχίϊὶ!. 84; Μαϊϊ, χὶϊ, 81, 82) Ηβ 
ἱσοοσϑηοο ἀἰὰ παΐ αἱ 41} πιοσὶὶ ἐογρίνομθβδα, Ὀὰὺξ ἱξ Ἰεἰς 

6 ΡΟΒΑΙΌΙ]Ὑ οἵ ἰξ, πἰἐμουὺ ἱτοραίτης [06 ΒΟΙΐΠ ΘΑ 
δηὰ τἰ ἢ θουδη688 οἵ ἴ)0 οτὰ. Τθ6 ροπίεῖνο στουπὰ 
οἔἉ (πἷβ8 δοῖ οὗ ΤΏΘΓΟΥ͂ ἸΔΥ, δὲ ᾿δβὶ, δἰ ομεῖθον ἴῃ (ἰ6 
ΒὈϊνίπο σΚτδοῦ (ΟΡ. νοῦ. 14 δὰ Τί κι ἰ1ϊ, 8). [“Βον 
οουἹὰ Ομγῖϑο δανὸ ἰυδχοὰ 8 , Ῥδὺϊ [αἰ( αὶ, ποπ 
8ἃ ΡοΓΒΘΟΌῦϊΟΓ ἢ οη6 οὗ ἴδ6 δοϊοοϊποη, δ Αχυ- 

ΒΌΡΡΟΒΟ {πᾶὺ πιστός ἰβ Βα ΕΥ̓͂ δηιοἰραδιίοη οἵ 
δι, ῬΑ} 8 ἰπΐυγο οδδγαοίονῦ, ἐς Ὡγουϊδὲς τρεγήζεδ ; ̓ 
ἄρτοι ἘΣ 

γες, 14. 1ηὸ ὅταοϑ οὗ οὖν Σιοχὰ τῦῶβ 
οπχοσθθάϊηρ δρυσόδεξ, ὑπερεπλεόνασε---ἰῦ 6. ΟἿ] ἰΠ- 
δίδῃοθ ἴῃ μ]οἢ (8 πορὰ 18 ἰουπὰ ἰῃ βυϊ. ἘΒΟΣ 
6 δρϑακβ οὗ βίῃ (Βοιη. ν. 20), [6 ἰδοσθ 1865 (86 
ποτὰ ἐπλεόνασεν ὮΙ, ΟἹ [Π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, 86 ἰ6}}5 οὗ 
(Π6 ΤΩΘΤΟΥ͂ Ὀοδιοποὰ οἱ Ηἷπι, 6 δ 8 (19 πιοβῖ. εἰρ- 
ηἰβοδης ὑπέρ. [0 ἷβ 85 ἢ ἢ6 τγοεδι]οὰ πιὰ 
ἔα}]γ ἴο υἱὖον [εἴ8 ονογροπογίηρ δοϊ ηρ.---Ὅ 11} ἐδ ὰ 
δι Ἰονο, ΒΟ; ἐδ ἐπ ΟὨγχίδὶ ὕοδυβ. Ἑαϊεἢ.--- 
ποῖ 4 οὨ ΝΠ κα ἰσυδὲ ἴῃ αοα ἴῃ βοηογαὶ, Ὀὰὲ α ἔδ Σὰ 
ὙΠ086 Οὐ͵δοὺ 18 ΟὨ δὲ ς ὮΘΓΘ, 88 ΘΟΙΩΙΠΟΏΪΥ ἰπ ἰδ 6 
Ερΐδβι1}68 οὗ Ῥαδυὶ, ἃ ἐδ! υπἰιοα τ ἴον ἰο Ομ γβὲ, 
“Νοὺ [Π6 Ἰονα ἐμαὶ ΟὨγὶβὲ Ὠ68 δπᾶ οχογοῖβοα, Ὀυϊ (Πδὲ 
ποϊοῦ Ηδ ᾿πηρδτίβ ἴοὸ τηθῃ ᾽) (ΟἸβῃαυβθη) ΤῊ ΐβ δα ἢ 
δΔηά (πἰ8 ἴονγθ δΐὸ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, Ὀδοδυθα «2655 
ἩΪμΙ86} Γ᾽ 18 ἐΠεἷν σοηῖτο (οορ. ΟοΪ. ἰ. 4. Απὰ τ Βθα 
[6 ΑΡοβίῖθ βαγϑ [ῃδὲ [Π6 ᾿Ἄκὸῳ οὔ {πΠ6 [οτὰ τὰδ ὃχ- 
οοραϊηκ δουηάδηϊ, πῖϊ [Αἰ δηὰ Ἰἴονα (μετά), 6 
ἀοοβ ποῖ οοῃβίἀθν ἐμ Ῥγοσεβθθ ΟΥ ἴα οδδοὶθ οὗ ἐλιῖ5 
ἔταοο, Ὀυὺ ἰπαὲ Ῥουβοῃδῖ, ἱπταγὰ 16 ἰῃ τθ πϊςὶ 
ΒΟΟΟΙΏΡΔΩΪα8 ἰΐ : ἑἐπαϊοαΐμν, πικιὰ,͵ σμαεὶ οοπεῖδεα 

ἑεκο ἐ{ ἔτι χάριτος (50) ΤὨγουρὰ τΠΐ8 1 δὰ 
{πἰ8 Ἰογα 86 μαὰ σγοδοβοα {6 γϑαὶ ἰοῦ δὰ 
Θηϊογιηοηϊ οὗὅὨἍ [806 τοῦ πΠΒ ποῖ 106 1,μοτὰ, οὗ ΗΠ 
ἴγοϑ , βδα δηγοῃ δα Ὠΐ πὰ, 

6οΓ. 1δ, ἘΔ δ δαγίπβ, ἄο. Βεοηροὶ: “Πεσ- 
τός, βάμθ, σταυϊδείπια ργαζαπαϊ γογηιία, ϑ'εὶξ 
αιμῖια, αἰοὶξ εἰ ἀε γιὸ οοπ νη ηιοί ἔρδαχας δὲτ- 
πιοηδδ δἰριρίξοίαΐο γογιξαΐ δεσις αοοσπέεδ, ἐ0 οοτηϑγει» 
πίονα ἰγαοίαπια, δοὰ ἄδεογθ, ψῴο αδείγεικίοτα αἤεοία- 
δαπέ αἰδὲ. 'ὲὶς φμογσιιο; " Τιῖι, ἴ᾿. 1.-τἰλ τᾶ το Υ 
οὗ 411 δοοορίδῃοθ, πάσης ἀποδοχῆς, ἩΟΓΙῚΥ οὗ ὈΘ- 
ἸἸοῦ πὶϊηουῦ ΔΙΙῪ γοβοσυδίίΐίοη πδαίονορ, Τποε Αροεῖ]ς 
ἸΏΘΔΏΒ δὴ δοσορίδῃςο ἔγοτῃ ἩΠΙΟΝ ΟΥΟΣῪ ἀουδὶ 6 ΘΧ- 
οἰυάοά, ἀηὰ πνΐοι ἰδ π8 δοὶβ ἰΒγουρῇ {Ππ6 ἰηίο]οοξ δ8 
Ὅ6}} 28 {π6 Πεοατὶ.- -Τ δὲ ΟἾσίεὶ ὅοδια, ἄο. ἼΊνΟ 
Ἔχργοβϑϑίοῃ, οδῺΘ ἑῃῖο [89 Ἰσου]ᾶ, [88 118 ἢ] 6χ- 

Φ 



ΟΗΑΡΤΕΒ 1. 12-17. 

ἔοπ ἴθ 16 ἰγα οὐὗὁἨ οὐὖὖ ΤΟΣ ΒΒ ῥγοδχίβίθησο 
ἔωρ. Φοίη χυΐ. 82), Τὴ πογὰ κόσμος 'β ἤδγθ ἴ0 
θὲ υηδοτειοοά ηοὶ ἰῃ 8 τοογαῖ, Ὀυῦ ἰῃ ἃ ῬὮγ810Α) 
86η86, 45 Δ ΟρΡροΟΒῖΐα ἴο ἴ(Π6 ὨΪΖΏΘΣ τροτγὰ] ογάον οὗ 
ἴδ ποτ ἃ, Ῥδιαὶ βίδῖθϑ 1ῃ6 οὈ]θοὶ οὗ [8 ᾿ποδτηδίίοη 
πιθοῦ ΔῺΥ Ἰἰτηϊς ἩΒΔΙΘΥΟΓ : Ὁ. ὙΒΪΟΒ τοϑβοη, ἴοο, 
ἴ6 δστῖο]ο ἰβ οπιἰοἀ, ἁμαρτωλοὺς σῶσαι (ςοιηρ. 
μικχ9 χὶχ, 10: Βοι. νυ. 6). Τ|ι6 ῬῬδυ]ηθ σοησορ- 
ἴοη οὗ σωτηρία 8. ποῖ Ορροβοά ἴο ἃ βῖδιθ οὗ ὑη}180- 
᾿Ρίμεϑα ἴὰ ρθησγαὶ, Ὀὰῦ ἰ0 ἃ ἰοβὶ εἰαΐθ: “ϑωδεδέ ἐπ 
ἀοο υεγῦο εἐνπιρλαδίδ, παπὶ φιὶ οὔοίμενι Ολγίπιδ 6886 
7 ἰοπθμτ' βαζραγα. οοσὶαίϊοποτι ἑαπιόπ απο αἰ βὲοϊἑδιια 
αὐνιξέεεπέ, φμοα 4) κδηιοαὲ δαΐμα ααἱ ροσοαίογεδ ρεγίἷ- 
πεαί. ὑαμ μ ἐπὶηι εἰ δλναμᾷ ΠΤΣ ποβίου αὐ 
τεβροσίμση αἰσηπείαίϊξ, δὶηι ἐπα σπὶίαϑ αρραγείΐ, 
οὐποία τ βαμοία ; ὅ ΟαἸνΐη,---Οὐ Ὡβοΐα ΣΦ ἀτν ὁμ16 Ὁ 
ἴα ὁ ὑϑγοδοϊορίοδὶ υἱόν, 1ὺ 8 ΠΟΛ ΟΘ 8 Ὁ]6 ΠΟῪ τη οἢ 
ΕΟΌ ]6 οοταμηδηϊδίοσβθ ἤᾶνα ἰΔοη ἰὼ ἰυτη βία ἔγοτι 
[86 εἶοας ᾿τωροτὶ οὗ [}.}18 ποτά, Ὀοΐηςς πλογα σοῃοοσηθα, 
ΔΡΡΟΓΘΏΓΥ, ἴοῦ [6 ΒΟΏΟΓΙ οὗ Ῥαὺϊ {π8π ἢ6 νγδᾶβ Ὠϊτη- 
κεῖ, Τηο δαὶ οὗὨ (686 χρη. ΟΏϑ. ΠΔΥ 6 ἔουπὰ 
ἴῃ 6 εῖῖ6, Βυϊΐ πῇοσονοῦ Ὀδ] αν 68 [Πδὲ ἃ ρϑγβοηαὶ 
οσηΐοβαίοη ᾿ἴκα εΠ||83 Θχοθθὰβ (Ὡ6 Ὀουπὰβ οὗἩἨ ἰγυ ἢ, 
Ῥτονεβ ἰπδὺῇ ἴδ Ὠδ8 ΨΟΡΥ͂ {16 οοποορίίοῃ οὐ [ἢ6 
ΠΡ ΠΥ ἀπ Ἰονο οΥ͂ {Π|6 ΑΡροΒβί]θ, γῇο ΓΡΟΘΙΥ͂ Δ]10 78 
ἴδει 6 8 ΟΠ οΥ ἴῃ 16 Ἰοπρ σαϊδ]οζαθ ΟΥ̓ βίῃ ΓΒ, Ὀ6- 
ὅϑυ96 Βα ΚπΟΤ8 ἢ8 Οὐ βίη Ὀδίον ἴπλη ὑμαὺ οὗ Οἰ ΠΟΙΆ, 
δηὰ μἰδαϊν, ἴοο, οϑύθοτῃβ οἴογα Ὀούζου τΠαη ὨΪΤ80] 
(οὐ Ρ. 1 ον. χν. 9; ῬῊ]}, 11. 8 : Ερῇ. 11, 8). 

ες. 16, ΗἩουοίξ, ον τ ΐδ, ἄς. [Ιἢ ρῥτγοροι- 
ὕση ἴο ἐπα ἀδριῇ οΥ ἰιἷϑ. ΒΤ ΠΥ, Π6 τἶβο8 ὩΟΝ ἴπ 
Ὀοϊδηοεβ οὗἁὨ δι ἢ. ΞΒπου] ἃ ΔΩΥ οὴθ ποπᾶογ {ἰπαΐ βυς ἢ 
ἔτδος Δα τοδο μ!οα τ86 οἰίοῦ, ΟΥ̓ βἴμπογα, Ῥαὰ] βοῖβ 
δρδϊηϑὲ (Π1Ὰ (6 οαιι86 (ἀλλά), δηὰ βυνβ ἴῃ 6 ποιυ]ά- 
πίάο εἰσηι βοδησα οἵ 88 οσσὰ οομνογθίοη. ΞΞ:0 στθαῖ ἃ 
δἴπθοῦ ρα ἴος {Π||8 σΟΥῪ τϑάβοη γϑοοϊνοα ρστασο, ἵνα 
Χριστὸς ᾿Ιησοῦς ἐνδείξηται τὴν ἅπασαν μακροϑυμίαν. 
- “«Θ οχλη. ΤῸ Ὠϊνίηθ αἰἰγίθυϊθ οὐ {86 
Ιοτὰ, πὶιοσ ον Ηδ ἀοο68 οὶ δὲ οὔθθ ρυηἱβῃ (6 βἰῃ- 
ΠΕΡ, ὈὰΓ Ττοϊοηρβ ἰ06 Ορμροτίυ!Υ οΥ̓ γτϑροηΐδηοσο. 
ἴπ (86 ρμαγάώοῃ οὗἨἩἨ οὔθ 1688 πὶοκοὰ ἐπα Ῥαμ], [ἢ}8 
ϑαὰ οουὰ ποῖ μᾶνθ βῃονῃ (8 [Ὁ}} ρίουυ ; Ὀαΐ ἴῃ 
τι, τῷ πρώτῳ, ἰβ τογολϊοα ἡ ἅπασα μακροῦ. 80 ἐμαὶ 

ῬΔῈ]}᾽5 ΘΟΏ  ΘΥΒΙΟΙ ΔΡΡΘΔΓΒ ἃ ὙΘΓῪ πιατγνοεΐ οὗ ἔπ Ἰουθ 
οἵ Φεβυ8 ΟἸ γε ἴον βίηποιβ, ΗΟ πυχυοὶϊ ἔλιπον [86 
Ρύγροβε οὗὨ {{Π|8 τηΐγαο] 6 σϑϑοΐθ69 ἴῆδη ἴο ἴπ6 Αροβίϊα 
δῃὴ ἢ5 σοη οι ροΓΑΓίθα, 18 οὐ! ἀν ἤγοπὶ πὰ ἰτωπηο- 
ἀϊαμοῖὶν (Ὁ]]ὺ ττΒ.---ΕΌΣ ἃ Ῥαϊζοσω ἴο ἐβο ... ἴο 
ΜΓ ονος . ΒΥ τ.6 πογὰ ὑποτύπωσις, νἰϊοῖ 
8 ἀϑοὰ ἀραΐῃ ΟἿΪΥ ἱπ 2 Τίτῃ, ἱ, 18, 8 ἀοποίοά {ἢ 
ΟΥ̓ ΣἸΏΔΙ, ποιτηδὶ, ἰγρῖολὶ οἰαγβοίον οὐ [6 ονοπηὶ 
{τύπος Βοπι. ν, 14; ὑπόδειγμα, 2 Ῥεῖ, 11. 6), Ῥαυ 
εἰοοὰ Ὀοΐοτα {π8 6γ68 οὗ δ]] αἷδὺ ρϑῃογαίοῃϑθ 88 ἃ 
ῬΠΙη645 10 ἴπΠ6 ΡΟΥΘΡ, ἴΠ6 στᾶσα, δηὰ ἴῃ6 ἴονο οὗ τῃ9 
Σωοτὰ . 80 ἰμδἱ (ἢ6 ἰοδὶ οὗἨ Β'πηογ8 ποσὰ ηοί ἀουδὶ 
ἔπδι ρταοθ. Τὴ ἰμογὰ μαὰ ἀοαὶ πίῃ ἶπὶ 88 ἔπ 
Κη οὗ ἃ τοῦθ] ουΒ οἰΐγ, το μου ἃ τοΐθαβο δ οηδῸ 
{6 τεῦοὶ οἰϊοῦ; ἃ8. 8 ἢ γϑϊοίδη ἴῃ δὴ δοβρίίαὶ, τ ΠῸ 
ΒυοαΪἀ συγ [ἢ 6 τηοβὶ ἀϊβοαθοά ; 8βὸ ὑπαὶ ἐποποοίοσιἢ 
80 ρυϊιγ, πῸ βἰοκ, Ὡθοὰ ἀουδὲ [ῃ6 φροββι ὈΪΠΠΥ οὗ 
ΕτΆοα δηά βαϊναϊϊζοῃ. [Ιἢ (ἢϊ8 8686 Ῥα.] τῦὰβ ἃ {Υ6, 
γῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾽ ἀντῷ ; “ ποῖ 80 τηυοἢ ἴῃ 
ΠΙΠλβοὶ ἢ 848. δὴ Ὁδ]θοὲ οΥ̓͂ (ΑΠΠ, ὈὰΣ ταΐπον ἴῃ Π8. ἰγυβί- 
αὶ Ὀεϊοῦ, 69 [Π6 ρογίδοῦ δβϑυγαῃσοθ οὐ οὔγ βαϊ γαϊΐοη," 
σα. ἶχ. 88; Μαιι ΐο8. ΤΊ αἷπι οὗἁ εἰπ|8. Ὀε] ονΐης 
ἔζαϑῖ ἀρρολσβ δραΐη ἔγοτα ταὶ ἰτατηθαϊαί ον 901] 08 : 
εἰς (ωὴν αἰώνιον. ὅ66, ἴῃ Βοηροῖ, Δ οί μον 688 ῬΓΟΌα- 
δ16 τεϊδιΐοη οὐ ἐπ τῃουρηῖ. ΤῸ 1β ποῖ βίγδηρο ἐπαξ, 
ὙΠΘῸ ἴθ6 Αροδίϊ ρἶνοϑ ἴο ἐΠ|8 στδοθ ὈΝΚΗΙ Ὠΐτη 8 
εἰρτιβοληοο 80 σγοϑὶ [ὉΓ 4}} οουνΐηρ ἀρ68, 18 Ὠρατί 
εἶδε 5 ἴῃ 8 Βγτηη οὗὨ ἰΒδη κβρί τίη (νον. 17). Απά Ὡο 

18 

29 

ὙΟΏΔοΡ, 4180, ἐμαὶ Ὧ6 ΒΡΘΆΚΒ 850 ὮΪΥ Πότ οὗ ἢΪ8 
ἰσιθδὶ ῥτῖν! !ορθ ; ἴον ποῖ ὮΥ [86 ἰᾶατῦ, Ὀυΐ [Π6 γοβροῖ 
ΟὨΪΥ, σου]ὰ ἢ6 ῥγαΐβα [86 Ἰπογοῦ οὗἁ ἐπα [ογὰ τὸ Ὠΐτα, 
Δη ἴο 80 ΤΩΔΩΥ δῇοσ τη. ΤΏυΒ {818 ὙΠΟ] σΟη 68. 
Βίοη ΒΟΡΎΘΒ 4180 88 ἴπ6 οοη[υϊαίοη οὗἨ {Π6 ὨογοιίοΆ, 
Ν ΠΟ Βαὰ ρῥἱαοοὰ [88 ζΌΣΙΩΟΥ δῦονβ ἴπ6 Ἰαιίοῦ (σοι ρ. 
γ ΓΒ. 6--10). 

γεν. 17. ΝΟΣ πυὐῖο ἴδ0 Ἰζΐῃρ οἴθσζῃδῖ, τῶν 
αἰώνων. Ασοοτγάΐϊηρ ἴ0 δοῖηθ, Κίηρ οὗ {Π6 νου] . 
αἰῶνες 8 ἸΟΓΟ ἔλθη ἰπ {86 Β6η86 οὗ Ηϑδῦ. ἱ, 3 ; 80, 
6. 3..,), 180: γέσοηι ἰοίΐιιδ τιμπαϊ. Τὸ 8 Ὀοίζον, ἢοτ- 
ΟΥ̓Θῦ, ΟἹ δοοουπὺὶ οὗἉ [6 ῥγϑοθάϊηρ τῶν μελλ. πιστ., 
ἴο0 ΒΌΡΡοΒΘ ἰπαὺ ἐη6 ΑΡροϑβϑι]6 ἢδά ἴῃ ἰνΐβ τπιϊηὰ ποῖ 186 
οοποορίίοη οὗὨ βραοθ, θὰΐ δαὶ οὗὁὨ [1:6 βιυιοοοββίοῃ οὗ 
ἃρθ8, ΟἿΪΥ ἴῃ [6 ΡΓΟΟΘ88 Οὗ {{π)6 οδὴ ἴΠ6 (Υρίοδὶ 
ἡ παι ἄπιτν οὗ (6 ὁοηγοσβίοῃ οὐ Ῥαυΐ (τεῦ, 16) Ὀθ 
[Ωγ τα] !ζρὰ ; δπὰ αὐὰ ͵ἴ8 ἰδ6 Κίηρ οὗἁὨ 4}} ὑπ6 ἀρθ8, 
ἰη ποι ἢ ἰαῦο ὈΘ᾽ΘΥΟΥΒ ἅτ Ὀτουρῇῃῦ τορϑίδογ, 
ΤῊ οοπορρίίοῃ (δῖ {ῃ6, Κἰησάομι οὗὁἨ αοἀ 18 δὴ οδἴοῦ- 
παὶ ἀοπικίπίοη, 168 ποῖ 80 το ἴῃ [Π6 πΟΡΓαΒ τῶν 
αἰώνων (ὙΥἰἸεβίηρον), 88 ἴπ {Π6 [Ο] οί ἀφθάρτῳ. 
10 ΤΩΔΥ Ὁ6 πα (18 ἸΟῪ γοῦ τσ οχργοβϑίοῃ (ἰϊ 
ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ 106 ΑΡοσσΥρδᾶ οὗ ἰμ6 Ο]ὰ Τορβιδιηθηΐ: 
ΘΟΙΙΡ. 8180 Ῥβ. οχ]ν. 18) τὺ ᾶγνο Ποποὰ [6 ποθ 
ΤΟΥ ἔγοτα ὑπὸ ρθη οἵ [86 ΑΡοϑι]θ, Ὀδοδῦβο, ἱπ {818 
Ἰοίϊον, Β6 ΟρΡροβοβ [086 ΠΟΓΘΙΪΟΒ οὗἨ αποϑίϊο το ΠΟΥ 
ὙΠῸ ὝΘΙΘ ΝΟΩΐ ἰ0 Βροδκ οὗἩ 2 0.8 ἴῃ δὴ ϑητίγοὶΥ αἰ ΐ- 
[ογοηΐ δηὰ δβιποὶ} ΒΘ Ώ86.--Ἰἰτ τα γί] (οορ. Βοιῃ. 
ἱ, 28 διὰ 1 Τίμα, νἱ, 16), σῇο δ᾽οῃθ δὰβ ἱπηπιογία! τγ. 
--Ἴλν ἰ51016, ποῦ ΟὨΪΥ͂ ὙΠῸ 8. ποὺ βδθῃ, Ὀυΐ ψ8ο, ἰἢ 
186 παίαγο οὗ [86 οα86, σδμῃηοῦ Ὀ6 866 (σορ. Φοθη 
ἰ, 18: 1 Τίῃι. νἱ. 16; ΗθΌ. χὶ. 27). -ΟΣ]ν. Σοφῷ 
ψῖτ μόνῳ 8 ἃ βρυγίοιϑ ποτ ΡοΪαἰΐοη, ΓΟ ΔΟΌΪ ἰγϑη8- 
[ογτοὰ ἴγοιῃ οῃ. νυἱ. 27.--ἘΌΣΟΥΟΣ δῃἃ ΟΥ̓ΟΣ 
(οοιρ. ὍΘ]. ἱἴ. ὅ ; ῬΏΠ. ἱν. 20), [Μοϑὺ σϑοθηὶ Εηρ- 
ἸΙΒῊ δχροβίίουβ ἃστοθ ὙΠ ἴἢ6 (ὑδτδῃ ἴῃ Γοὐθοῦ- 
ηρ σοφῷ ; 6. 5.,. ΑἸΐογὰ, ΕἸ]Π]οοὐς, ΟΟὨΥΌΘΑΓΈ.---ἾΚ..] 
ΤῊ8. ἀοχοίονγ, ἰδ σοπηραγοαὰ πιὰ ΟἴΠΘΓΒ, Β΄, ΟΥὟΒ ἴῃ 
ΘΟΥ̓́ΘΡΥ͂ [δραΐυτο δυο ἃ Ῥδυ] 6 ομαγαοίθρ, ὑπαὶ 10 ἀ6 
ΒΟΥΥ͂ΘΒ ἰο δ ρῥ]δοοα διηοὴρ (86 ονἱάθησοβ ἴοσ, ποῖ 
ἀϑαϊηδὲ (βοἢ οἰ οσταδοθον, δηα οἴ ογ8), 86 χοηαΐπῃθ-. 
688 Οὗ {π6 Ῥαβίοσβι Ερίϑ3:168. 

ὍΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1. Ιὲ ἴ8 καἀπη  ἰο ἰπαΐ ῬδῸ] τῦᾶϑ ποηΐϊ ἴὸ τοραγά" 
{π6 τπιθοἷο ΠἰβίοτΥ οὗὁὨ ἴπ6 Ὠϊνίηθ γουοϊδιίοη, υὑπᾶθν [88 
οἷὰ οονοπδηΐ, ἔγοτῃ 8 ΟΥΡΙΟΆΪ δηὰ ϑυιθο]ὶς βἰδηᾶ- 
Ροϊαῖ. Τὴ ογοδίῦοη, ὉΓ ἰηϑίδηςσ, οὗἨ ὑπ6 τη δηά. 
116 ποτηδη, ὑπο ἢγβὺ βίη, ἰῃ6 116 οὗὨ ΤᾺ} ἰπ Αὔγα- 
ἤαια, ἴπ6 τοϊαϊΐοη Ὀούσγθοη βδγαὶ ἀπ Ηλρὰν, [Π6 085- 
Βαρ6 οὗ ὑπὸ ΙΒυ8 6} 168 ἰὨγουρὴ {1Π6 Ηρα ὅθ, δπά' ἐπα ῖγ. 
ἔοσίαῃο ἴῃ ἴπ6 ἀοβογὶ, ἀγ ποῖ ἰβοϊαϊοὰ βίου! ὃ ἔδοίβ, 
Ὀαϊΐ γνοΐῃῦ σῖιἢ} ἰσθμοῦ δἰ συ βολησο ἴο στοιῖ γαίῃ, ΟΥ 
ἴο ΟΥ̓ΘΓ-ΓΘοττίηρ ΔΒ (866 1 Οογ, χ. 1. ἄο. ; ΘΔ]. ἷν.. 
28, δὰ 6ἰβονῃοτο). [Ι͂ἢ [ἢ6 ΒΆΠῚ6 ΤῊΔΉΠΟΡ Π6᾽ ΘΟἸΒ[8-. 
ΟΥΒ ἴ6 οὐθηὶ οἱ .ΐ8 οὐτὶ σοηνογθίοη. [Ι}ζ ϑβϑίϑη 8. 
Ὀοίοτγα ἢ18 ΥὙἱθν 8 ἃ ταῖγτον, τΠΙΟΠ ἰτηᾶροβ [Π6 ΤΠΘΤΟΥ͂ 
οὗ {86 Ιιοτγὰ ἴο ἴδ6 στοαίοβῦ Β᾽ ἤποΓ ἶπ Δ] βυσοοοάΐηγ. 
ἐἰπιοθ, Τ}}}8 ᾿πουρηῦ ρῖνοθ α8 (Π6 ροϊον οὗ νἱ ον ἴγοτῃ 
ΜΠ ΟΝ τὸ τιυβὲ αἰ ταΥ8 τοραγα ἴΠ6 πιοϑι' βίσ κί πρ 6χ- 
ΔΙΏ0Ϊ65 οὗ ΟἸ τβι 8 ρόνγοσ, ΤῈ οτγὰ ποῦ κ8 ποὺ οἷν 
ἀγπαιιΐσα!ν, Ὀὰῦ ϑΥμ ὈΟ ἸΟΔΙΥ ; δ ΘΥΘΡΥ͂ ΠΟῪ ποῖ 
οὗ Ηἰἴβ τοΐρῃι αηὰ Ἰονα ᾿β ἃ βίῃῃ οὔ Ὑῃδὶ Ηθ ν1}} οοη- 
Εἰπυ ΠΥ τορϑαΐ ἴῃ 811}} ἩΙΡΗΕῚ ΤΑΘΈΒΌτΓΟ, 

2. ΤΠο οοπνογβίοη οἵ δ} 18 ὁπα οὗ (πὸ Τιϊρῃοβι 
του] οηΒ οὗ (Π6 τη δ. 8 Πα’ ρότοῦ Οὗ πὸ Ὠϊνΐηθ 
ἔταοθ. ο 866 ἷπ ἰδ ἃ ὅγδσθ ποῖ᾽ ΟὨΪΚ ουογροπ σης 
δηα βοατοβίηρ, θυ ἔογείνίπσ, βιγοηρ θη, δᾶ 
Ρυ σὴ ρ. [ὁ Βα 11|πΦ΄ οἶδα τῃαλ γα 16 παίαγαὶ ἀπά 



24 ΤΗΕ ΕἸΚΕῚ ἘΡΙΞΤΙΕ ΤΟ ΤΙΜΟΤΗΥ͂. 

ἰπδυγιηουπίδΌ}6 Ὀαγτίογβ ἰη [6 τοοορίίου οὗ (Ὠΐβ ρτδοο : 
85 ὙΏΘΓΟ ΟΠΘ6 8:8 ἘΠῚ Δ] ν, 8ὸ (Ππαὺ ἰΒΟΓΘ ΓΟΙΠΔΙΏΒ ΠΟ 
ἸοΓα ΟΠογίηρ [ὉΓ βίη (Β Ὁ. χ. 26). δὰ Ῥδὺ] ΒὝῪὰ 
ὨΟ ἄγνοια, ἢΪ8 ἴον 688 που]ὰ πανα ὈΘοὴ αὐἱΐο ἱπη- 
ῬοΟΒϑίὉΪ6, βίηςα, ἰῃ ὑμδὲ 6656, ἢ6 που]ὰ πανο οομητ θὰ 
8 8'η ὑπο ἀοοῖὰ (1 Φοδ ν. 16, 17), ὈΥ πίοι [86 ἰῃ- 
ΜαΓὰ Ἰτἰς οὗὁἨ σομοοίίοη Ἡΐ (ῃ6 ΤΥ ΥΙΠΘ ΤΏΘΓΟΥ, Βαϊγα- 
(ἴοη, δῃηὰ δἰοηθπιθηῦ σου ἤανο ὈΘΘῺ Θη γον πδηϊηρ. 

8. Ὗ᾽ α Βηὰ Δ βοϊ ἔγονοϊαϊΐοη ᾿ἰκ6 ()}8 οὗ Ῥααϊ, οἡ 
ἃ ἴαῦρον Ὀαβῖ5, ἴῃ [6 ΘΟ ρββίοἢΒ οὗὨ 5. Αὐυρυδίίη. ἱὲὶ 
8 ποῦ οὖν βίυαγ, ἴῃ δὴ οἰ} ιῖς8] νίονν, [0 ΘΟΙΏΡΔΓΟ, 
ὙΠῸ (ἢ (ΟΠ Πρ’ ΟΥ̓ ῬΟΓΒΟΠΔΙ ὑη ΝΟΥ ΠΙΠ6Β5, (Π6 Κ,ΓΟΒΒ 
Ῥεϊαρίδη βο ἔοοποοὶς οὗ Εουββοδυβ οοῃίοβαίομθβ, [10 
δ {{||3 υπΐοῃ οὗ (6 ἀδοροδὺ Ὠυτα Υ τι} (ἢ τηοϑὶ 
ἘΠΒΠΑΙ Θ [ΑἸ 18. τΠαῇῷ ὉΠ]ΟΟΙ 8. ἴΠ6 βοογοὺ οὗ βυοῦ δίη- 
συ ϊαῦ σταπάουν οὗἩἨ οδατγδοίοσ ἰὼ Ῥαυ]. 

4, "" ΟἸιγῖδυ Φοβιιθ σδμθ ἰπΐο ἴπ6 ποιϊά,"" ἂἃς..--ἃ 
ΒΌΒΡΟΙ πιο ἃ ροθροὶ: 88 δοῇῃ 11, 16: 1 Φοδη ἵν. 
9, 10, ἀμιὰ βούοσαὶ οἶμον ράοοθ, Οὔβογνο ΠΟῪ δἰτη- 
Ρἷα (86 Αροϑι]ο᾽Β οΘοῃζδββίοῃ οὗὨ δὶ ὈΘΟΟΙΏΘΒ, 85 Ὦδ 
ἀγα β ὨΘΆΓΟΓ ἰο ἴΠ6 οἶοθο οὗἁ 116. [Ιὴ (6 στοδὶ δῃ.- 
1} 165818 οὗὨἨ βίη δηὰ σταςθ, 4}} 18 παι ν τοϑοϊνοα, ΤῈθ 
δοΒρ6] ἃ ρἰδά τηοϑβαρθ [Ὁ (ἢ6 ]οβὶ: (18 15 ἃ]}, Ὀπὶ 
115 15. Θπουρ. Ἠδργθ ἰδ ΘΟΧΔΟΙΪΥ βοὴ {16 δοοογά, οα 
ΟΠ6 Ββίάο, πὶ οῖ [Π6 ρΌΒΡ6Ι] ἤπάϑ, μὰ, οα 16 οἵδ ον, 
(6 ἀἰδβοοτά δραΐϊηβὶ τ 1 οἷ ᾿ξ οἸαδἢ 68, 

δ, Α8 πὶ|τ Ῥδυ)], 80 τ ἢ ΤΏΔΠΥ ΒΊΠ6Ο, ὙΘ 866 ΒΟΥ 
π6 πογϑὺ 1068 οὗἩ (6 ἱταϊῃ, δον {Ποῦ σοηγ τ᾿, 
λᾶαν Ὀσσοῖηθ 18 Βίγοῃοβῦ πὶ 8865, ΤΏ, Κ, Αὐ- 
Ευβίϊη ; Ἰαΐον, θοῦ Νονίοι ; ἴῃ (ῃ6 ΠΒΙΟΓΣΥ ΟΥἁ τη}8- 
Βίομβ, ἴδῃ ον θι)ρ, δῃὰ ΤΩΔΏΥ͂ ΟἸΠΟΓΒ.---Ἴ 6 Ὠδίυ- 
ΤΆ] οδυ8ο δπαὰ ἀδοὺ δὶ σηϊβοδηοο οὗ {118 ας. 

6. ΙΓ (Π6 σοηνογβίοι οὗἁ ἃ βίηρίβ Ῥδιὶ} οδ᾽οα ἔογίἢ 
Βυοἢ ἃ ᾿Ι ὙΠ} Οὗ {πδη κϑρίνίηρ, ΠΟῪ τυοῖ ἸουάοΣ ψ}}]} 
ξ τοβουμὰ ποθὴ ἰῃ6 Κίπράοαιχ οὗ Οοά ͵8 οοΙηο, δπὰ 
811 Ηΐἶθ πο ΟΓΙῸΙ τὰγ8 ἴῸγ (Π6 τοἀοιηρίίοη οὗὨ {116 
τηδηΐϊ (οἱ ἃ μ}}] 1008 το σονοα! οα Ὀδίογο 8}} δαὶ πίδ, 

ἩἨΟΜΙΣΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤ, 

Νοὸ Ἰιΐσίον στουπὰ οὗ (παηκαρί νίηρ, (ἤδη ἴοσ οοη- 
τΟΥβίοη ἰὸ ἴῃ ἰγυΐῃ,---ἼἼ.0. στγοαῦ Ἄσοηϊγαβὶ Ὀοίπθθη 
16 οποδ δῃὰ {πὸ ποῖῦ ἴῃ ἴπο ᾿Ἰ6 οὗἩἉ Ῥαὺ]. Ηον [ἋἈγ 
ἢ τηυϑὺ Ὀ6 τορβϑαϊορα νὴ} ΘσοΥΎ ΟἸ γί βι18}.--- 6 ΡΊΟΥΥ 
οὗὨ [86 πιΐηϊβίον οὗ ἴῃ6 ροόβρϑὶ ποτὶ ἴη6 [τὰ ἢδ8 
οουηίοα (μἰὨ}, ἀπ α ᾿δ8 ρ]δοοα ἰπ οβῆοο.---ΤῊς αἰ. 
ἴόσοπος Ὀοίνθοῃ ΡΑΓΔΟΏΔΌΪ6 δπὰ ὈΠΡΑΓΔΟὨΔΌΪΟ 81}.--- 
Ηὸν ἴαν Π6 ἱξποόγϑποο οὗ πη 6] 16 ἰ8 δε ξοοηἀοιηηρά, 
--Τῆς. οοπνογβίοῃ οὗ Ῥδὺϊ δὴ ονίάδθηοο οὗ [86 ῬΟΎΤΟΓ 
οὗἨ σταθο: (, Νὸ []} 8ὸ ἄδδρ (δαὶ δι Ἄσδηποὶ ἀο- 
Βιοη το ἴδ; (2.) πο μοί χη 8οὸ ἸΟῪ ἰῃαί ὅτδοθ σδῃῃοὶ 
{Ὸ (ῃ 6 βίῃηον [0 ἰδ.-- Τὴ ᾿ΠΒΟρΡΑΓΑΌΪΘ πίοι οὗἨ ζτδοθ 
οὐ {Π| βἰάθ οὗ (π6 [οτγὰ, δηὰ οὗ ἴδ δπὰ ἰόντα θυ 
{π6 δἷάο οὗ ἴΠ6 βίῃ ν.-- 1 ἢ δηᾶὰ ἰονα πὸ τηρείϊο- 
τίουβϑ ολι86 οὗ ρτδοθ, Ὀὰΐ ΟὨἸΥ͂ (86 ταθδὴβ ἰῃγουρὴ 
ΜΠ Ὁ 6. ΔρΡγοργὶ αἰθά,--ΤΠ αν “ ἸΏΘΤΟΥ ὯΔ8 ὈδθΘὴ 
είνοη ἰὸ τη0,᾽) (Π|6 Πίρ᾽ιοϑε Ὀοαδὶ οὗ ζδ!ἢ.---Ἴ δὶ 
δταοα πόγῖβ ἰῃ (ἢ6 δίπηοσς, Ὀθίογο, ἰη, δῃὰ δέον 8 
σΟΠΨΟΥΒΙΟη.- ἰὴ πρδί ΜΔΥ ἰῃ6 ΟἸ τ βιίδη, δος {Π6 
αἰΐοσῃ οἵ Ῥαδυὶ, τηυδὺ Ἰοοὶς Ὀδοὶς οἡ 8. ΘΑΣΙΥ ΟΥΤΟΓΒ: 
[η ὙΠ Ἐπαη κερί νίηρ ἴον ἢ18 σοἀθιρίίοι (σον, 19): 
4) ψἱΠ" οοηδίαηὐ ὨαγΆ ΠΥ (νοτα, 18--16); (8.) πιῆ 
ὑπε] ὴ δηα βιθαά δῦ Κα ἢ : (4.) τ ἢ ραά ρ᾽ονυ- 
ἴικς οὐ 189 [ογὰ (νον, 17).- ὁ στθαῦ οπὰ οὐ ἰδ 
ταδηϊοβίδιίοη οὗἩ Ἰὸ ὅοη οὗ σὰ ἴῃ (}|6 ποι]ά,---ΤῊ 
Ευβρεὶ ἃ ρἰαά τηθββασο, πῃϊοἢ (1.) δι Όγαοοβ 411] βίης 
ὨΟΓΒ; (2.) 18. ΠΟΛῪ ΟΥ̓ 411 δοοθρίδῃςσο,- δῦ ἃ 
ἴογη οὗ {Π|ὸ ἀδοροβὲ ἢυτη ἢν, ἀπο τ Ὴ (ἢ [86 ρτοδιοβί 
ἔαϊο. τι ΟΥ̓ νΏοπὶ 1 δπὶ οἰΐοῦ: (1: ΗΟ ἴὰσ οαη 
ἐΘΔΟὮ ΟὨδ ταροδῦ {118 ποτὰ (ὉΓ 1} 561 (2.) ΠΡ 18 

(818 ΘΟη δβϑίου ποοθββασυ ἢ πους ἱΐ, (α) ἔπ ϑτο 'θ 
Ὧ0 ἀαβῖγε ἴον γοἀοιωρίίοῃ : () ὯῸ ἀο] σης ἴῃ το ειορ- 
ἔἴοη ; (4) ὅο Κηονίοάρε οὗ ἴῃ6 πογίῃῃ!: οὗ σοάφωρ- 
[ἰοη.---Ὑ δὲ δὴ ἴΠ6 ρσγοαίοδὶ δἴΏΠΟΡ ἰοατ ἴον δἷδ 
Θηοουγδροτηρηΐ δηὰ ρυϊάδηοο ἴγοσω (6 μασάοποὰ 
Ῥαὺ] "--ἀοὰ ἴπ6 Κίηρ οὗ ἴ86 ἀρο8: (1.) Ἠδ βινπδὺθ 
ἔἰοπὶ τὶ ΗΪΐ8 τα τ]; (2.) Π6 ουι|ν 88 τβοῖὰ 
οἢ Ηἰδβ δίθσῃδὶ ᾿[ἤγοηο.--- Τῆς ρἱοΥ βοδίΐομ οἵ ἀοά ἰδ 
μὶρηοδὺ οηὰ οὗὨ γοἀδιηρίίοῃ.--- ΤΠ6 σοηγογβίοη οὗ Ῥδυὶ 
8 ΠΟΓΙΏΥ δι )οοὶ ον {π6 γσἱοτ σης οὐἠἨ ἀοὰ οὔ δασῶι 
δὰ ἰη Ὠοανθὴ (σορ. 6]. ἷ. 234 

ἐς ΟΥ̓ πθοῦι 1 δῖὰ οἰϊοΐ,,) ἃ Ὀόδυ Ὁ] γορδσϑίοσῃ 
1Π6πη6 ἴον (Π6 ΗΟΪΥ ϑυρμοῦ. “1 δανὸ οδικϊηθα πιοῖ. 
ΟΥ,᾽) δῇ δρργορείαϊα βυῦ)θοι ἴον {Π6 ςοἸουχαιίοη οὗὨ 0 
ΒΌΡΡΟΡ ἰίϑοῖ . “Νοὸν υπΐο [86 Είπρ οἰοτ δὶ, ἃ ὅν 
εἰπε ἰορίς ἴον ἴῃΠ6 βοστῆοῃ οὗ (πη κερί νης, πῆοσο, 88 
τὨγουρὴ Ἠοϊ Ἰδηὰᾶ, ἰν ἰ8 ὑγοδομβοά δἴδου {6 οο] ουσαιου 
οὗ 16 βῦρρΡεσ. Ὅνγ. 12 βρϑοίδ!!ν δυϊιοα ἴῸ Ὁ δὴ οτὰΐ 
μαίίοι, ΟΣ ἴὉΓ ἃ σῆυγοι ἔοβίίναὶ. 

ΠΤΆΑΚΚΕ: ΓΑΝΟΚ δ Ορ.: ἴῃ ἴΐπα ποῖὶς οὗ οὖσ 
σΟγΘΓΒΙίΟΏ, Ἠ τηυδὲ Θϑοτ6 ΠΟΙδίηρ ἰὼ ΟΌΓ ΟΜ 
Ρονοῦ, Ὀυΐ 4}} ἰο αοἀ (ΡὨ]]. 1ϊ. 13), Ενοτν ἰδδείιοι 
Ἰησδὺ ὍΘ Βυγα οὗ ἷ8 θ᾿ νίπο ο4]} ἴο ἔπ6 οἶος (Αεὶς 
Χχ. 28).---ΑἸ που ρσὶ 6 πο 18 6018 6 ἃ ἰκηονεβ 1} 581 [6 
[8 ΤὈγΓρίν θη 688 οὗἁ βίη8, 8.}}} ἢ σορασγὰβ (δὶ (ἴπιὸ οἵ 
μἷβ 11 ἴδ πὶῖἢ ἃ οοηδίδης ἤθοϊηρ, οὗἨ βῆδσηο ; τοὶ {18 
Μ1] θα ἦοϊηοἃ πῖιἢ ἃ βρίγῖς οὨ ἢ 6 δῃὰ τοβισηοά ἴὸ 
{Π6 μι }]}] οΥ̓ Οοἀ.---ΟΒΙΆΝΡΕΕ : ΤῊΘ ργαάοο οὗ Οοὰ ἰδ 
[88 τίομοῦ δῃὰ τογο δουηάδης (ἢ 6 στοδίοῦ ΟἿΓ ᾿γδῃ8 
Ετοεβίοηβ δᾶτα Ὀδοη, πΏΘη ΜῸ Ὦαγτα τοροπιθα ἐσ} 
δηὰ ἔγομη πὸ Ὠσατὶ (Εοαι. τ. 20).--Α58. οἴ δ 88 
ΘΧΑΙΏΡ]6 οὗ 8 σοηνογοα δἴθποῦ ἰ8 οἴογοὰ ἴῃ [86 δ8- 
στοὰ δοηρίαυγοδ, ΟἿ ΚΔ} ἰὼ (Π6 ἔοτρίνο 88 οὐ πὲῃϑ 
Βῃου]ά Ὀ6 δἰγοηρίμοποα,---18 αοα δὴ δἴθσηδὶ Κι ἢ 
6 ποοᾶ ποὶ ἴδαν {Πδὐ ὑτταηΐδ ἘΠ]| ἀγῖνα Ἠΐπὶ ἴσο 
ἴα (Ὡτοηο οὗ Πὶβ τηδ)οβίσ, ποθ δ σδῃηοῖ ἀϊα, ἰοὶ 
158 Ὑ ἰο Ἠΐπὶ ἴῃ 41} οὔν (γίαἱα, δπὰ τοῆοςὶ, Οοἀ 50} 
᾿ἶνοβ 1-- ΕΟ ΒΝΕπ : Βοσαυδα Ῥδὺϊ δεῖ ὌΡΘΩΪΥ δηὰ 
ΒΙΠΟΘΓΟΙΥ͂ 88 ἃ ρογβοουΐον, Οοα δοοοριο μη. Ἦρτγε 
(Π6 δαχγίηρ οὗὐ Φοθηβοη δρρίΐοβ : “1 ἴονα ἃ ροοὰ 
Παῖον - Ὁ ἐ, 6. [Ἰοτθ οὔθ πιο, πὶ ἰτῦο, ἴγαηὶς οοπ- 
νἱοιίου, 8 ΟΡ ΟΒαά ἰο 1η6.--- ΟΡ. Δ ον ἴδ [ῸΓ δἰ ΠΠΟΙΒ, 
ποὺ ἴον ἴ86 τἰ μ᾽ ΘΟ 8.---Τ  Ἰοηρ-δυβοτίηρ ΤΟΥ Ὀσασαπος 
οἵ σοὰ ἰοναγὰ ἰΐὰ υπ)}6] νη ρ.---ἾΥ παῖ ̓ ΠΟΔΙ Ό] Δ ὈΪΘ 
ΓΟΒΌΪ 8 ΤΩΔΥ ΠΟΙ ἔγοτϊῃ {116 ΘΟΠΥΘΓΒΙΟ. Οὗ ἃ δίῃῃοσ ἢ" 

γοτ, 12-17. ΤῊς Ἐρίδε]6 ἔον Π6 βονοηὴ Ξυπ δ 
αἴϊον Τυϊηγ, ἰῃ (ῃ6 Οταηὰ Ὠυοῖν οὗ Ηρεβο, δά 
οἰβοθοτο: ΒΕΟΚ: ἈΙΟΓΟΥ͂ τηοοῖβ υ8 88 (1.) ἴδε 

υπὰ ; (3.) [}Π|ὸ τᾶνῦ ; (8.) ἴῃς 6πα.-- ΠΧ ΕΜ ΑΧΝ : 
ἴον ΘΠΟΟΌΓΑΡΙἢΡ ἃ Δ ͵8 (18 Δ ἢ ἴῃ [ΠΠ6Ὸ ΤΏΟΓΟΥ 
οὗ Οοα! [τ ΔνδΚθη8 ὺ8 (1].) ἰο δἰησογο δυτθν ὃ 
2.) ἰο βίοδάϊαδί ραϊίθησο  (3.) ἰο Βοδγίζε]ς τοροβο: 
4.} ἰο ἃ {δι η κ}} 0 Υ.-- ΞΘ ΟΉ ΜΑΙ ΤΖ : ΤΠ}6 ὈΪ ΒΒ 6 ΕΒ 
οὗ γτᾶςοθ.- ΑΙ : Μδη ἴῃ 8 το οῖηε οΥὔοῦ [86 ρτα- 
οἷουϑ ποτὶς οὗ ἀοἀ.---ΝΆΤΟΕΡ :  δαῖ ἀσορ οδῦξ 8 
βᾶνα ἰο Βυσα 6 Ουγϑοῖν 8. Ὀοΐοτε αοἄ,ρ. ΜΌΧΟΥ : 
ΤΊιο βἷρτβ οὗ ἃ ἴγῃ α σομνογβίοη βῆονπι ἴῃ ἔΠ6 ΘΧδσὼ- 
Ἰ6 οὗ Ῥαυὶ: (1.) Υ Βδῖ ἴθ ἴδ; (2.) υιθδί [18 ῬΌΓΡΟΒΟ ; 
8.) μον 1 οτἱβίπαῖθβ. ὅθ }ν}8 [ἱρὰ βουτοοη οη δα], 
ἴῃ {πΠ6 ᾿πιτοάυσίίοι οὗὨ {116 πΟΥΪΚ ΑἸγοδαΥ τηοπίοηρά. 

[9ῪἘκεχῪ ΤΆτυτοι: ΤΊ οοπεϊἀογαϊοη ἕξ Ῥδῦϊ 
ὑτροὰ 88 8 Γοδ80ὴ ΜὮΏΥ ἀΟοα ἴογρατο ]ιΐηη, Ὀδσδαεθ 
6 ἀϊά ἰὑ ἱρῃογαηῖγ. ΕῸΓ ΘΓΟΒΥ 18 ποῖ 8) ΟΥ̓ΤΌΣ 
οὗ [π6 υπἀεογβιαηαίηρ, Ὀυΐ οὗὨἨ (86 ||}. Απὰ τ 185 
θ ΟἸΘΑΥῪ ἰηδίηυδί ὦ ἴῃ Βονρίαγο, τ πογοΐη 18 δηὰ 
8 βοοά [10 ἅτὸ τηδὰθ οὔὸ ἀν, δῃὰ υἱοθ 'ἰ8 δ] δὰ 
ΟΡΡοβίϊύο ἰο ἔδἱεν, ἃπὰ ΠΟΓΟΒΥ Ορροϑοά ἴο ΠΟΙ Π655.---ο 
ΒΙΒΗῸΡ» Βασι, : “ Τὸ τὸ βἴπηογα" Αἀά, ᾿ἔιθου υετϊῖ, 
“ ἸΒΠΘΡΟΟΥ͂ΙΪ ἀτὰ οἷοί," Του οπηβὺ ΞΑΥ͂ πὸ πόθο οὗ 
{ΠΣ 561 ὑθλη αὶ Ὀοΐζογ τη βαϊιὶ Ὀοογα ἴΠ6ο, π}ιο, ἢ 186 
τίσι οὔ βίηηοτ, οαϊτηοὰ [Πο θοποδιὲ οὔ Ξαυίουν.-Ὗ Γ΄ .] 



ΟΠΑΡΤΕΒ 1. 18-20. 

ΙΝ. 

Ραυΐ οσβοτίβ Τ οί Υ ἴο ἤρθιῦ 186 ροοᾶ ἤρθ, δΔηα βίγοηρίμοηθ (818 Θχμογίδυϊοιι ὈΥ͂ 
τοουτϊηρ Ὠἶτα ἴο ἴθ6 [Ἀπ ρ ΔΥΤΑΥ͂ δα οοπαδιηηδίίοη οὗὨ βοπιθ, ὕψχο οὗἩἨ συ βοτ ὮΘ 
ΙηΘΠΙΟΏ8 ΟΥ̓ Π8Π16. 

(ΒΕ. 1. 18--20. 

18 
σι ΐο ποῦ Ὀοέοτο οὐ {866, ἰμαὺ (ἢοα 

ΤῊΪ8 ομᾶγρο 1 οοταϊῦ απο ἴ866, Βοη ΤΊ ΟΙΠΥ, δοοοτάϊηρ ἴο 186 ρῥγορῃθοΐθθ 
Ὁγ [18] {μοπὶ π]ρηοβῦ γα" ἃ ροοᾶ ψ8Γ' 

19 το: Ηοϊάϊηρ (1 δηὰ ἃ σοοᾶ δομβοῖθποθ; ὙἘΔ1Οἢ Βοπιθ Βανΐηρ Ραΐ ΔΥΓΔΥ ΟΟΙ» 
30 οογηϊηρ Γ411} δᾶνθ τϑᾶθ βδιρντοοῖς : ΟΥ̓ τ μοῖὰ 18 Ηγτηθηθυβ᾽ δηὰ ΑἸΘΧΔΠΑ͂ΘΓ; 

στ θοπὶ 1 ἤᾶνο ἀοἰϊνοτθα υὑπίο ϑβαΐδη, ὑμαῦὺ [ΠΘΥ ΤΥ ἰθατα [06 ἰδαρῃῦ] πού ἴο 
ὈΪΔΒΡΉΘΙΔΘ. 

8 

1 Ψας. 18.---στρατεύῃ. ἘπΕΡια ἹΔΟΒσρλτι, 
8 γος. 26᾽.- {πἰμαϊεῖονα, Ὑμ νεοξ. Βυὺ ἐπ 2 Τί. ἰὶ. 17 

ἘΧΕΟΘΒΤΙΟΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂, 

ες. 18, ΤῊΪδ Ὁ 1 οοσρῦγίξ υσιῖο ἴϊ|99, 
καρατίϑεμαι, οονινἰίο ἐἰδὲ ; γαὺ ποὺ μέ ατραξέογίδιι 

(Βα 6}) ς ἴον ἰὺ '8 Οὐ] ΒΥ 8 ργϑοθρὶ [ὉΓ 
οἴδεῖα! [{{ δῃὰ σοχκ οἵ Τιμο ΠΥ Ὠἰτηβ6} 1, Ηθγο 

(δε Αροδβεῖθ, αἴϊον ᾿νἷἱβ τοσο Ῥϑγβϑοηδὶ ἀἰϑοϊοβαγθ (νυν γβ. 
δ-1}}, τεϊαγηβ (0 [εἰ8 οτἰ κί παὶ ὀχ βογίδιίοη (νοτβ. δ, 4). 
δικὶ ἀραΐη ἀϊγοοῖ!Υ δάγοβθεθ ΤἰπιοιἢΥ, ὙΠ οτα Ὧ6. [88. 
ἴον ΔΝ 116 Ἰοϑὶ εἰσι οἵ. ΤΠ6 αἀποϑιΐοῃ, τῆδὲ παραγ- 
γελία ὈΓΟΡΟΓΙΥ ΙΏΘΘΠ3, ἰβΒ αἰ ὈΓΘΌΛΪΥ δηβπογοὰ ὉΥ 
δοτιδοπίαίοτα, [{ Βοθιη8 ὑοϑὺ [0 Βροὶς [06 ΔΗΒΎΘΙ ἴῃ 
(δ6 εἰδιιϑθ ἱπιτηθαϊαίοῖυ [ΓΟ ον ης, ἵνα στρατ., κιτ.λ., 
διὰ 08 ἴο Ἔχρ]αΐῃ ἵνα 88 ἃ ρατίΐοϊο τγοίεντίηρ ἰοὸ [86 

ᾧ Τὰ Μαοιΐοθ, θ6  οἰῖο, Ὑ Ιεβίηχον, Ηυ- 
δος, δὰ οἰμοτβ. [Ὁ 8 ἠοὺ 80 τηυοῖ ἃ Θοπιηδηα, ἰη 
(86 εἰσίοϊ θεΏ86 οὗἩ (86 πογὰ, 85 ἃ ἰθηάδγ, ἐδ Πογὶν 
οὐθηϑοῖ, ἰμδαὶ ΤΊ ΠΟΙ ὮΥ 880.6}} ΒΟΥ Ὠἰτ)βο Γ ἃ ἔσθ 80]- 
ἀΐον οἵ Φοϑυβ ΟἸιγῖϑι, δῃὴ ἃ 8ὸ [18] ἴ6 δἰ οχρθοίδ- 
ὕοῃηδ (μὲ πόσο ᾿5}}} οἰ ονίβῃθὰ οοησογηΐηρ ἰἶτῃ. 
Ἐ ποϊϊςα όσα ἴμᾶὶ Ῥαὺυ] ΠῚ ΠΡΟΣ ἀπε υαὲν 
ἔξατεβ (Οιἷοδ, Παραγγελία 8 υϑοὰ οὗ 4 το ΔΓῪ 
Αὐτότε ὦ ΟΡΗΟΝ, Πεἰδ. 11. Ῥαυ], ἴῃ 4 ΟἸ γῖδ8- 
ἤδη δεΏ96, ι1ο ΤΊ ΟΙΒΥ (6 οοχμμληα ἀραϊηδὶ 
ἴδ6 δετοίοβ. - Δοοοχάϊησ ἴο [86 Ῥχορθϑοὶθβ 
τδίοῦ τυοῦῖ Ῥαΐοχγο οἱ ἰδθ90. ΗΘΌΌΠΟΥ : ““Αο- 
οὐτϊηρ ἰο (06 σοοά Βορεβ σιΐο ἴμοα αἰ ἀϑὺ ανταὶκθῃ 
ἴὰ [}}γ χου!---ἼΟΡ68 ἐμαὶ νίῖβο, ἀσονοὺΐ πηθη δχ- 
μουδὰ οὗ (66, ἀπὰ ᾿ἰκοσῖθα ργορἢ θυ 4} } Ὁ ἐογοίοϊ ἃ, 
85 διλυρίιζ ἴῃ 86 ὁ866 οὗ [{1Π|6γ..) [Ιηπιοδα οὗ {{|18 
δαρεγβοΐλὶ τίν, γ͵ ὅδνο ΘΥΘΓΥ ΓΟΆΘΟῚ [0 ΓΟΙΟΡ ἴΠ660 
τοστβ ἰ0 [Π|6 χάρισμα τῆς προφητείας ἰπ (Π6 Ογδιίδῃ 
Ομοχοῖ αἱ ἴα πιο οὗἁἨἉ ἴ86 Αροβίϊθ, δῃὰ [0 ΘΟΙΩΡΑΙΈ 
ἴξ πιὰ 1 Τία, ἱν. 14. 2 Τίμ. ἱ. 6. Ῥτορμοϑυίηρβ 
ἃτῈ Ὦστο, 8ἃ8 ΔΙ'ΤᾺΥ5 ἴῃ ἰΐ6 Νονν Τοβίδιηθηῖ, ΒΡΟΚθὴ οὗ 
δὴ ἴδ (τυ οὗ 8 δυρογῃαίυγαὶ ἰβθυθποθ οὗ 6 ΗΟΪΥ͂ 
Οἰδιοϑὶ - δῃᾷ ἨΘ οδὴ ΘϑβΥ οοποοῖνο ὑμαὺ δοῖῖ πἴίου- 
δηςος παγὸ ποῖ παηίίηρ δὲ ([)}0 βοϊοωῃ ογάἀϊηδίίοῃ οὗ 
Το ἰο ἔδθ τη ΒὙ οὗ 186 αοβροὶ. Τῃ686 
Ῥεορμεϑγίηρβ ποηΐ Ὀείογο ἴῃ πὶ (προαγούσας ἐπί 
σε), ὑιοοθϊηρ δι8 Θηΐγαηθοθ ὉρΟὰ 1,18 ΟἸτιβιϊδη 
δυῦτϑο : δηὰ ΤΊΠΟΙΌΥ πουϊὰ ἰυτῃ 1118 ΒΟρα ἰο βἰ)π16, 
ἱ Βα βοᾷ δἰ τηβο  υπίσαθ ἰο διἰ5. οαἸ]ηρ. Ἔν 
αὑταῖς, ἴῃ ΘΟ ΓΟΥΤΩΪΟΥ͂ ἴ0 ἐΐοη. ΤΏΘ νἱεν, [Πδὺ ἴΠο86 
ΡῬτορ εογίηρα πατο ἴΠ6 ΜψΟΔΡΟῚ9 ὙὨ]οἷι ΤΊΤΟΥ τουδὶ 
ΡῈΣ οἡ ἴοῦς πα σοπῆϊοϊ, 5δοιηϑ ἴοο διε βοῖαϊ, δηᾶ ἡοί ᾿Ὁ 
Μετ οἷ) Ῥαμίης,, ἴδ 8 αἰτηρίον τὸ τοσαγὰ (Πδῖῃ 88 ἴῃς ' 

Τἰεομδοηδοτί, Κ᾽ πα συ, στρατεύσῃ.--Ὲ. Ἡ)} 
ἰδ βαα Ὑμέναιος---ἰὨ6 ΘΟΙΛΙ2ΟΙΥ τϑοοϊνοὰ δροὶ Ἰἑη ρ.--Ε- Η.} 

το το τηυβὺ ἀοίθγτηΐπα ἢἰβ οοπαποί, οΥ, 1 ν 6 
ΜΠ, 28. (86 ᾿ἰπιΐ 8 τὴ ΐη πῃϊοἢ ἢ6. πιυδὶ δοί,--Ὅδχ 
ἃ ξοοὰ τγαζέίασθ. δὲ ὙΥ οἱΐα 'β ἴοο σοηθγαὶ: “ Τῆδὲ 
ἔδπου, ἴῃ ἴ86 οοπάιοὶ οὗὨ (Πγ οὔἕἶοοθ, ἀθιχθδῃ ἐμγβοὶῖ 
πο γ δηὰ Ὀσανοὶν."" ΕΔΓ ΤἸΟΓῸ ὨΒΡΡΙΪΥ [ΠῸΣ: 
“ Πδῇ ἰᾷου (δογοίῃ ἀ0 ἃ Κορ πον." Στρατεία 
ἸΟΓΘ ἀοο8 οἵ πόθ 86 σοηβὶοὶ οὗ ὑμ6 ΟΠ τβύβη [18 
ἴῃ χαπογαὶ, Ὀυΐ [Π6 οομβίοὶ 88 ἃ Ἰθδάον ἴῃ (6 οΠυγοῖ, 
ὙΓΠΙΟἢ ΤΙΙΩΟΓΠΥ 'ψ͵αϑ ἴο ττᾶρθ Βρϑοίαἶγ δραϊηδὶ ἰἢ6 
μιογοιῖοβ οὗἩ [ἷβ ἀδγ. [{ ἰ8 ἃ ναγίαγο, ἰῃ ἃ βίγοῦ Θ0Ώ86 
οὗ [6 ποτά, υηάον ἰπ6 ὈΔΏΠΟΣ οὗ (Π0 Κίηρ; οἵὨ Κίηῃρβ, 
ον ἃ οοσγϑοῖ υπἀογβίαπαϊηρ οὗ [86 βριυγαῦνθ ἜΧρσοθ- 
βίο, δορ. 2 Ὅον. χ, 4: Ερδ. νἱ. 10-18: 1 ΤΏ 688. 
γ. 8: ᾿ Τί. ἰΐ, 8, ὅ.----ΟἸγγβοβίοιῃ : διὰ τί καλεῖ 
στρατείαν τὸ πρᾶγμα; δηλῶν, ὅτι πόλεμος ἐγήγερται 
σφοδρὰς πᾶσι “ἢν Ἰζαιστς δὲ τῷ διδασκάλῳ. 

γει..19. ΗΕ ἔαϊὰ δοὰἃ ἃ βοοῦ οοἱ- 
Ββοΐϑῃῃοθ. [πῃ ἴμο οομῆϊοὶ πιο τὸ τᾶρθ Οὐὐπαγαϊν 
αροϊηδὺ [ἢ6 ΘθΘταΥ, ΟΡ οἰ 6 ΘΟΏΘΟΤΏ ἰ8δ ΜΠ [86 
ἴῃηον ϑίωϊθ δῃὰ ἀϊβροβδιὔοη οὗἉἩ ἔμ ἤθαγτί. Ἔχων ἰδ 
Βογα ἴο Ὅο (δίκαι ἰῃ 86 Β6η86 οὗ κατέχων, 88 ἴδ6 

ἰοἰρίαὶ οομποοινο ἀδθηοῦθϑ (06 ἸΏΔΠΏΘΡ ἴῃ πε οἢ 
ΤΙΓΔΟΙὮΥ τγυβὶ [Ὁ]]οΝ [6 ὀχδοτίδιίοη (νογ. 18), Τὶ 
[αὶ 8 Ὠδγὸ βοΐ ἔογί 88 8 ἩθαρΟη, ἃ8 Ἐρ]). νἱ. 16 
(δοοοτάϊηρ ἰο Μαιιΐ68), 18 τ ργοῦδθθ, οα δοσουης 
οὔ [0 ἰππος σομπροίϊοη οὗ πίστιν δΔηἃ συνείδησιν 
ἀγαδήν. ΤΏΘ ΑΡΟϑι]6 βἰμρὴ τρθδὴβ ἐμαί ΤΟΙ 
Β..8}} συατὰ Ὀοϊῃ---ἰδιῷ 18, 8114}} οϊὰ [αδὶ, δηὰ ποῖ 
τοῃουῦοθ ὑμθλ. ΤΉΘΓΟ 18 ἰἢυ8 [86 δΒΔ116 ΘΟΠΠΟΟΙΟη 
οὗ ἔλϊἢ πὰ Τσοηβοίθησθ ἤογα 88 ἴῃ γοσ. ὅ. Ὀπροϊϊοὗ 
15. πὶ ἴῃ6 ΑΡΟβι]α ποὺ ᾿Πποογοιοαὶ, Ὀὰΐ ῥγαοιῖο8]-- 
Ὀουπαὰ πιὰ (06 ᾿ηψαγὰ βίδα οὗ ΟὟ τοογαὶ 1ϊδ, 848 8 
ΒΟ ὉΥ δὶ ἰτητηοαϊαίοϊν [0]]0078.---Ὀ ]ΟὮ βόσλθ 
Βανίης Ρυΐϊ αὐσαν,, ἄς. ΤΏ 86Ώβο [8 : ἱβγουρῃ [ἢ0 
ἀοβ]θηιθηὶ οὗ ἃ ζοοα οοηβοΐθποθ, βοὴ ἤαΎθ ἰοβῦ ποῖ 
οηἷΐν {π|8, Ὀὰΐ 80 (86 ἔα ποῦ ΤῸ Ποΐογα ροδ- 
βοϑϑοά, Ἥν τινὲς ἀπωσάμενοι ; ὙὮΪΟἢ---ὶ, 6.) ἃ βοοά 
ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΘ- ΒΟ ὴ6. δᾶτα τοὐοοίοθα, 88 ἃ ἰγου ] βοτὰ 8 
Ἄστοαϊου τζοσα {ΠΟΥ Μὴ] 6 τἱὰ οὗὁὨ δὺ δΔῃΥ͂ οοβί.-- 
Εἴλγο βυβοχϑᾶ βῃὐρτυχοοῖς. Ναναγεῖν 8 ἃ ποτὰ 
υϑοά ἴῃ Οτοοῖ, Εοτυδη, δηὰ ΗΘΌΓΘΥ τυΐίοσ, ὅπὰ 
σομηοη ἩΠῺ 08 ἰο ἀσηοίθ βΒασθγθ, ᾿ἰγΓΘΟΟΥΘΓΆ]Θ 
Ἰοββθα, [Ι 18 ΟὨΪΥ (οιιπὰ ἰπ ἴα Νο τ Ταβίασηθηί, ἴῃ 
ἰζ8 ῬΓΟΡΟΣ Β6η86, ἴῃ 2 ον. ἱΐ. 2δ, δηὰ ἤθτθ ἰὴ ἃ 
βρσυγαῖνα βοῆβο, ϑὅβουϊὰ ἴὸ Ὀ6 Ἰμουρῃν ἰμαὺ 1ἢ9 
ἱπηαρα οὗ ἃ βυΐρντοοῖκ Βαὰ ἰπ [86 ρῥτοοοάϊησ ἀπωσά- 
μενοι ῃῬαβδοὰ Ὀοΐογο [6 υπἱϊπὰ οὗἩ αι], ἐμθὴ ἃ ροοά 
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οοηβοίθηοα τηυβὲ Ὧ6 τοραγάθἃ ποὺ 88 ἰῃ6 τοῦ 
(Μαςκ), Ὀὰλ δ 186 δῆσον (Ὗ ἰϑϑίηρογ), ἢ πΠΟΒΘ6 
ἴοβϑβ ἴῃ 6 πῇο]θ νθ886} 18 τυ ϊηθά, Ζπθ6 ῥγοροβι θη, 
περὶ, 6. αοομδ., ἀδηοίο 8. Ἔϑρθο Δ} ταὶ ὑΠΟΥ δὰ ]οβὶ 
ἴῃ ἰῃ6 σγθοῖκ, “ΑΔίείαρλογα α παμγασίο, δισηρία 
αρίἐδεῖπιο χυιαάγαί, παηὶ ἑπηπεΐί, μέ δαΐυα 68 
ΓΞ μᾶσιις ρεγυεηΐί͵ παυϊσαζοπὶδ ποδίγω στ διηι 

πα Ἄοοπεοϊεπίία τοροη διῶ 6886, αἰΐαδ παι γασὶἑ ε886 
»ογομέμηι, ἦος οί, πα ἤχεα πιαῖα οοπϑβοϊοπδία ἰαη- 
γμαῖι σιγρσίδε ἱπ πιαγὶ ῥγοσοίίοβο ἐπιπιεγραίμ ;" Οα]- 
ψίη, 

γος, 90. Οὗ σοι ἐδ ἘΪΨΙΏΘΙΘΌΒ δὰ Α]ο6χ- 
διᾶοσ. ἤὔγηιεπειδ, ῬδυπαΡΒ (Π6 βαῖὴθ τηθηθοηοὰ 
ἰη 2 Τίχ, ἱϊ. 17. .«Αἰεχαηάον ; ῬΤΟΌΔΌΪ ποί ἴΠ6 8816 
τηδηϊοπρα ἴῃ 2 Τίπι, ἱν. 14 88 ὁ χαλκεύς, δἷποα, ἴῃ 
[818 οα86, {π6 δχοδηιτηυηϊοβιίου ποιὰ δᾶνθ 1116 δρ- 
Ῥθϑγδηοθ οὗ ρογβοῃηδὶ γϑύθηρθ,; Ῥδυπαρ8 Ἧθο βῃουϊὰ 
τοῖον ἰξ ἴο 16 ΕΡΒοβίδη πδιηθὰ ἴῃ Αοἰβ χῖχ. 88, νὮο, 
πὶϊδουΐ ἀουθὶ, νγ88 Μ6Ὶ1 οπουρῇ Καόνη ἴο ΤΊ ΠΟ ἢ. 
--οΣ Σ μανὸ ἀοϊίνοχοῦ ὑπο Βαΐδη. ΤΊῸ 
ἔοττοαὶ δβοηΐθηοα οὗἩ δχοοιτηυηϊοδίίοη, ΟΥ̓ ΤΟΝ ΔΗΥ 
ὝΘΓΟ Βοραγαίοα το ἴπ6 σὨυΓΟἢ δηὰ σἴνθῃ ΟΥ̓́ΘΡ ἴο 
Π6 ΡΟΜΘΓΒ οὗ ἀδυκηθδθ π οι τυϊοὰ ἴῃ Ὠοδι θη άοχῃ 
(ΟἹ. ἱ, 18 αῃὰ 1 Ὅογ. νυ. ὅ)., Ηδϑῦβ, 88 ἴῃ [89 μ88- 
ΒΑΡῸΒ ͵υδὲ οἰϊοα, (Π6 ΑΡΟΒΙ]6 Βοϑὴ8 ἴο ροΐπηὶ πηθη δ} } Ὁ 
εἰς ὕλεδρ. τῆς σαρκός, 88 ΤΑΔΥ Ὀδ6 ἰηϊοττοὰ ΦῸΠ) (ἢ 6 
[ο]] οτνίηρ; ἵνα παιδευδ., κιτιλ., ποῦ, Βοτονον, ϑμου]ὰ 
ποῦ Ὀ6 τοραγάθα 898 ὑῃ6 εοἴεοι οὗἩ [186 Ὀδη οὗὨ [6 
ΟὨυΓΟΙ :ὲγ δὲ, Ὀὰυὺ Ταΐμοῦ οὗ ἃ ᾿πδβῖ, αἰνίῃθ γϑοοιω- 
Ῥθηβο, Τιιαῦ 1η6 Αροβίϊθ ΠθρΘ ϑροδῖβ ΟἿΪΥ οὗ πἢκϊ 
86 μαὰ ἀοπθ ἱπ ἰβ οσσῃ σηϊπά (ΡΊδηοῖς, Μαιἢ 68), ἰδ 
ΤΏΘΓΟ σοπ͵δοίυτο, ΤΏ6 Θχργοβαῖοῃ δ} } 18 οὗ Ὧ0 ΟἿΟΣ 
Θχρίδπδίΐοη ἰθδη ἱπαΐ οὗ ἃ ἴδοϊ δγοδαΥ σοπιρ]οιοα, 
ἩΠΙΟΝ 6. ΟἰΓ 6 ἴῸΓ τΠ6 Βτϑβὺ ὑπ) αἰδβοϊοβοα ἴο Τίτηο- 
{Πγ, ΟΥ Ὁ μοοὰ γτοϑϑοῺβ τηϑηϊοηοα αραΐῃ.--- δὶ 
ἴδον τᾶν να τὴ, ἵνα παιδευϑδῶσι, αἰ ἐπ6 δὐάεοὰ 
τῃουρμῦ οὗἨ τ[86 οἰιαϑιϊϑοσωθηΐ ποῖ, ἴῃ (6 νἱὸν οὗ 
[86 Αροϑβῖ]α, οὐφῶιν ἴο γοβίγαϊῃ ἴπθτὰ ἔτοτα ἃ γερϑι τοι 
ΟΥ̓ {π᾿ ὈΪΔΒΡΏΘΙΩΥ πμίϊοῃ, νι μουῦ ἀουδί, ἐΠ6 Ὺ Βαὰ 
ΔΙΓΟΔΥ υἱνεγοὰ ἰηδὶ αοἀὰ δηὰ ΟἸγῖϑι, “ }αείο 
,“Παεὶ παιιζγασίο, δία ἐπ Ῥεγίσδιιη αὐοεί ; " Βοη- 

εΡ6]. νη ῬὮΓΆΒΘ ποθ υϑρα ΤΩΔΥ ὈΓΟΡΑΌΪ ἢδνα 
ὍΘΘἢ ἀγασγῃ ἴγοιῃ {6 ἴογστωυ]δ οἵ οχοοτωπη θη δ οἢ 
π)2ϑοὰ ἴῃ ἐῃ6 δροβίο!ς οὔυτοῦ, ΑἸίογαὰ {πη κ8 {Π|6 
ἀοἰἰνοτίηρ ἴο ϑβϑαίδηῃ “Δ δροϑίοἱῖο δοὺ ον {86 ῥτγ- 
ῬΟΒ86 οὗἁὨ οοτγοοίοη, πο ταϊρσῦ οὐ τσ ποὺ Ὁ6 
ΔΟσΟΙηρδηΐοα ΌὈΥ οχίγιβίο ἴτοῖὰ ὑδ6 συγ," Ρὴάδ 
ἐπ ίοοο. Βιυΐ (Π6 Βοϊθιηη βίγοηρίῃ οὐ {π6 ΡὮΓΑΒΘ 
ΒΟΟΙΏΒ ὨΔΡΑΪΥ [0 βάτην ἴμ6 ἰάθα οὗὁἨ δ 16986 Ῥθῃδγ. 
ΤΗῊΘ Κίηράοιῃβ οὗἨ Ομ δὶ δηὰ οἵ βαϑίδη δἃγὸ οοηοεϊνοὰ 
οὗ δ8 ὑνο ορροβίϊοβι. Αὐυρυβίϊπθ γὸ}} ο8}8 (8 αἶ8- 
οἰρ ίηθ οὗ δχοοπιπγυηϊοαίίοη, “ Δεαϊοϊπαϊέδ υἱπαϊοία, 
ἑογγ δ δ ἰεπίίαδ, ολαγίίαίδ δουεγ 4.) Αὰ 7ηεγ. 
Ῥείδϊέαπ, 8, 4.---1}.] 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1. ΑΒ (6 119 οὗὨ 186 ἱπάϊνϊἄυαὶ ΟΠ βεῖδη 19. ἃ 
οοηβίδηι ὙΓΑΣΙΆΣΟ, 80 ΤΩΔῪ ἴδ 1ΠΠ{6 ΟΥ̓ Δὴ υὑρυρ αν τηΐη- 
ἰδίας οὗἩ [86 ροβρεὶ Ὅ6 Βρϑοῖδι!ν τοραγάθα ἔσομαι {π|8 
ροΐηϊ οὗ νἱον ; δηὰ δθονϑ αἱ], ἰη (6 ἀδγ8 Ἡ͵Θἢ ΟΙΤῸΓ 
136 118 ῃοδὰ ὈΟΪΑἿΥῪ δηα δυτοβδηῦγ, 85 ἴῃ [Π6 πη οὗἉ 
ΤΟΥ. ΤἬθτο ἴδ, ΒΟΎΘΥΟΓ, ἃ ἴδ ]8ο Ἰδὲ ἴον δἰγία, 
ΔΒ ἃ ἴα]86 ἴογθ οὗ ρτασθ, δραϊπδὺ ψὩΙΟἢ [06 τουὴρς 
τηϊηϊδίου Οὗ [Π6 ποτὰ σϑμοῖ 6 ἴοο ΘΑΥΠΟΒΌΥ πατγηρά, 
Βιυυ ηρ δυρροβιίϊουϑ 88 ἴο ἴΠ6 ὙΑΥ ἴῃ ΜὨΪΟὮ 6 τασδὶ 
ἯΔΡ6 ἴῃ6 καλὴν στρατείαν, δῃὰ συΐάς ἢΪ8 οΥ̓οἶα! 16, 
ΤΑΥ͂ 6 ουπὰ ἴῃ [πὸ οἷά, ποῖ ϊ- κότα ποῦκ οὗἨ 2. 
ΨΔΙΊΈΝΤΙΝ ΑΝΌΒΕᾺΆ, δηθὰ, “ΤῊ Θοοὰ [{86 οἵ 8 
ἘΪχαίθουβ ϑβοσναηὶ οὗ [6 Ο0506)," ποῖ 18 τοϊοστοὰ 

ΤῊΕ ΕἸΒΒΈ ἘΡΙΞΠΤΙΕ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ἴο ὈΥ̓͂ ΗΈΚΡΕΕ, ἴῃ ἢἾ5. ὁ 1ιοἰνι 8 οἢ μ6 Βιθαγ οὗ ΤΊ. 
ΟἸΟΡΥ͂," δῃὰ 18 531:}}} ποσίῃγ οὗ βιυὰγ, Ηἱΐβ8 οοῃιγαβὶ 
οὗ ἰ86 ροοα δῃὰ Ὀδὰ ἴθϑοῖ ον οὐσὴξ ποὶ ἰο Ὀ6 ἰογροῦ 
ἴδῃ : ὁ" Ῥγαςερίου δοπα ἀμεῖέ, ἄμηι πιαΐωδ ἰγαλὶ!; 
ἐμιοοί ἐϊ|6, λὶς οὔιιδοαί; αἀοεεί ἐϊϊε, ᾿ὶς Ἄοοπμπαϊ; 

αα  γεσὶξ ἐ{|6, λὲς ἐπιροίϊξ; δχοίίαέ {ἰἰ6, ἡὲς ἀρΥέμεϊ ; 
οὐϊοοίαέ εἶδ, λὶσ ἀπρὶξ; ὕογηιαΐ ἐϊΐο, διὲς αἀεείνμἰ, 
ῬΡαμοὶς ἀἴσαπι; πὶεὶ με φῤθμα ἵρδθο ἰέδεν, ἑπιο δὲδέϊο- 
ἐλμεοα, οἱ νιμδεμηι ἱπαπιδιιίατ εἰξ, “ἰδὲ ἰαδονί8 ὀγευϊα- 
γῆν οἱ νιαπμδγέμηι, πὶδὶ ἐϊπσυαγαπι ατπισυε τα. 
»ογίογζμηι οἱ ζογτιΐα, πὶδὶ ἐπιδιΡοΥ ραίγία εἰ εοοίεδὶα 
ογπαριθηίμηι αμάϊαΐ, τον δαρὶέ αὐ ἱπροηΐμγη, ποείγιπη. 
Ναπι ἰδγοδ γερείεγε εἰ ἐαίσεγε, αὐ Ἰαλστεν ἀρφεῦε εἰ 
δἰϊπιμίαγο, ῥγαοΤρρία, τέσιίαε ἀϊοίαφιιο οδιτωάεγε, σαλια 
υἱς ἐπί; διωηιηιαπὶ γεὶ πιοπείγαγε, ζαοϊξαίεηι ἀρεΥ τε, 
αγρίϊοαίίοπεηι αὐλέδεγε, ὠδισα ἀοοεγο, ἐχεπιρίο Ῥγα. 
γε, αἀεπίψιις αὐ Ο᾿λτίεέμηι οπιπῖα τεΐεγτε, ἧος ορυι, 
λὲς διάον Ολγιδίἑαηιδ ε5ί, φιίοηι πές οὐδῖα ΟΡεδ τέὸ:- 
᾿ἐἠρμεωξ ἡ Ξε ΗΑΘΕΝΒΑΟΗ ΒΒ “Ποοΐαγοβ οἢ ἴδῈ 

ἰἸΒΌΟΥΥ ΟΥ̓ [56 Ἐοἰοττηδίίοη,᾽" ἐπ ἴοοο. 
2. ΤΟ Ῥαυϊηα οοποορίίοη οἔ [06 ἵππον τσ δ οι 

οΥ̓ (Αἰ ἀμ σΟηβοίθῃοθ 18 οὗἩἨ ἴπ6 Ὠὶρῃοδβὲ εἰρη! ἤσδηοο, 
ΑΒ υῃο] Γ᾽ ὨΘΑΡΙΥ͂ ΔΙ ΤΥΒ 1685 ΘἰΠΠῸΣ ἴ0 ΚΤΌΒΘΟΓ ΟΓ 
ΤΏΟΓΟ ΓΟβηρα ἱπηΠΙΟΓΑ] ΤΥ, 80 Ὡοῦ ΓΑΓΟῚΥ 10 θορίηΒ ἴσο 
ΔῊ ἱΠΩΠΊΟΓΆΙ στουηά, δὶ 1οδδὲ ψῃ θη [αἰ οχίειοα δος 
ἴογθ, ΤῊΪΐβ οοποορίίοη 15 ἐβοτουρὮΪΥ ῬΑΌ]Π6 : ΟΡ. 
Άσοπι. ἷ. 21 ; δηα, διζαῖπ, ΟἿ 1 σὰ δ σὴ νἱον οἵ ἴἰ, 
Φοδη νἱῖ, 17. [10 18. ἃ ἀδορ τωϑηΐδὶ ἐπι . [ὉΓΡ ἰξ 15 ἴῶγ 
ἴοο ΠΟΙ 0 ἴ0 ΣΟργοβοηξ [Ἀ] 1 οὐ ἱη δ 6}: ν ἃ5 ἃ τηδί- 
ἴ6Υ οὗ οδείγδος ορἱπίοῃ. Ἃδρ6] ἰσυϊ ἰβ ὯῸ ΠηΟΙῸ 
ποτ οὗὨ (16 Ὁπάογεϊδη ἀΐῃρ᾽ ΟΥ {Π 6 ΣΩΟΙΏΟΤΥ͂ ; (86 ᾿Ἰρὶ 
οὔ {Π6 φΌΒρΟΙ ἰβ 1 ἴ6, δηὰ [18 τονκ 8 ρονοσ, [{ οδὴ 
ΟἾΪΥ ἔθη 6 σταεροά, ψῇθη Κηονϊοῦρο δηὰ αδεοϊΐοη 
δηα νοϊ ἰοη τὸ Ἰοϊμοά, βο μδὲ ἐμ6 ἐπουρῖξ Ὠδ5 τοοί 
ἶπ ὑπ6 δῇδοιίοῃβ, δῃα δοιν τ ἴῃ {Π6 ΜΠῚ; 88, Γθ- 
ΥΟΥΒΟΙΥ, δὴ δοίΐοῃ βουοσγοα ἴγοσῃ (γί βίδη Κὸποπ]οάρο 
δὰ δβδοιϊοη σδἢ ΠΟΥΘΡ Ὧ6 ΟΠ τ αἰΐδη, [ἐ που]ὰ Ὀ6 
ἰηἰογοϑιηρ, ἴ0 δίθαΥῪ 1Π6 ὨΪΒΙΟΣΥ οὗἁὨ Ὠαγοβῖοβ ἔγοτα 9 
Ροϊπὶ οὗ νον, δῃά ἴὸ βθὸκ ἴῃς ἀδορϑϑβὺ τβοσαὶ ρτυυμὰ 
ΟΥ̓ (ῃ0 ρστοδίθβί. οτοῦβ. Οἡ ἴῃ6 οΟἴμοῦ πη, ἴΐ ἷ8 
οὔνίουϑ [δὶ ἃ σομβοΙ ΘΠ ἸΟΌΒ, ΣΏΟΓΤΆΪ 116. 18 Ἔβϑθῃ δὶ 
ἴο ἴΠ6 ΒΙΔΌΪΠΥ οὗἉὨ (Π6 ᾿Πἶ6 οὐ δ. (ὐτηραγο {86 
ΟΒΒΑΥ οὗ Ετ. ΟαὔΡΕΚ οὐ “ΤΏ Βοήρίιγαὶ Βοοίγηο οὗ 
Οοῃβοίοηος;᾽) 7Ζῆοοί, δίμα, ἐπα Καυίκ, 1885]. Οττο, 
Ῥ. 98. : 

8. ὕἽ αὶ ῬΔῈ] βδγβ οὗ Ἡγιθηθη8Β δηὰ Αἰοχδηᾶοσ, 
ΒΏΟΥΒ 08 ΠΟῪ ὮΙΡΏΪ 86 ναϊυθὰ οδυγοῦ ἀἰξορ πο, 
Δα ΒΟΙ͂ ΤῸ Οἢ ἰδ6 ἸΟΟΒΟΏ698 δηὰ ἱπαϊ θγοποα οὗ 
ΤΩΔΏΥ ΘΠΌΓΟΪ 68. ἴῃ ἐπ|8 Σοβροοὶ αἰ γθοι Υ οοπιγδάϊοῖβ 
νἷ8. δρίστῖν δηὰ ὄὀχατρῖθ. Ὑοῖ 10 δῃουϊὰ Ὀ6 ποορᾶ, 
[μὲ 116 ΟὨΪΥ τοβογίοα ἴὸ (18 1 οχίσοσῃθ Ἵϑϑοβ, δὰ 
(θῃ Βο] οἷν πιὰ [Π6 υἱὸν ἰοὸ οἴἶεοϊ γοξοττηδοι ὈΥ 
ΒΌΘΝ ῬυπΙρμτησηΐ, δηα ἰοὺ βᾶνο [ἢ6 ΒΟῸΪ ἴγοτη οἰοσηαὶ 
Βαση, πὸ ἰηαυϊδιεῖοη οὗὨἨ [86 Ἐοτηδῃ ΟΠ υγοὴ 8 (λπ|8 
ΑΒ ΠΥ σοηδοτηη θα ὮΘΓΟ, ΔΒ {ΠπῸ ἱπα ΒΌΓΘμοα οὗ ΤΏΔΕ 
ΤΩΘΙΏΌΟΣΒ Οὗ [86 ΘΥ̓ΔΏΡ ΘΙ ΪΟΔ] ΟΠ ΌΣΟΙ, 

ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΙΟΘΑΙ͂, 

Τα Ομ τ διΐδη 16, 88 Ὑ6}} δ [παὶ οὔ δυο ὑπὸ 
τηϊ ἰδίου οὗ {π6 ροβροὶ, ἃ πδγαγο.----Ἴ . ἴο (Π6 Βοταϊᾶ 
οὗἩ 116 ροεροὶ πῆ0 ἀοθβ ποῖ 118] 41} (ῃδὲ ἴβ ᾿05Ε[Σ 
Θχροοίρα οὗ ἰπ).---Εδἰ ἢ Ἰοδῖ, 8}} Ἰοβί.--- 6 ἸΠΠΟΥ 
οοπηροίίζοῃ οὗὨ ἔα δηὰ οοηδβοίοησο, οὗ ἴῃ6 Νὰ βλκ 
8Π4 τηογαὶ [16.--- ΤῊ ΒὨρπτοοκ οὗ (ἢ: (1.) ον 
ΘΔΒΙΪΥ Οη6 οδῃ Βυ ΠΡ ΒΕ ΤΟΙ ; (2.) πον αἰβαείσοΌ 8 
186 οηᾶ.--ΤῊο βἰψην οΥὗὁἨ ΔΠΟΙΒΟΥ ΒΒ ἈΡΟΒίΔΞΥ οὐρθῦ ἴο 
Ἰεδὰ υ8 ἰο ρτοδίονς αἰ ροησθ, 10 στϑδίοῦ ὑπ} ἢ 
ΘΟ] Π688.--- ΕΟ οβἰ βίο οα] αἰβο πο: (1.) Π8 ρτῖπε- 
οἶρῖο ; (2.) 118. τίσῃς, (8.) 118. γρυγροβο; (4.) [ἢ 
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αἰοίο : (ὅ.) [19 Πἰχταΐ5.-Ἔσϑη ἐῶ6 ῥα Βητηθηὺ οὗ βίῃ 
ΙΩΔΥ̓͂ Ὁ6 ᾿ΔηβίοΓηχρα ἰηΐο Ὀ]οϑδίπρ, 

ΚΤΆΚΚΕ : ΝΕ Οὐ. : Ουὖν Βρί᾽ τἤζι}] δἰγ 6 ἀοο8 
οὶ οολϑ6, Ὀὲ ἰα8.8 85 Ἰ0ησ' 88 ΜΘ ᾿ἶγο, [ὉΓ ΟἿΡ βρὶ γὶῦ- 
αὶ ΘΠΟΏ) 68 ΠΕΡΘΡ ἢ]6,-ἰὙ ας [ἢῃ6 Θγ0 18 (0 [Π6 
δοδὰ, δηά {Π6 μοαγὶ ἴο [6 ὈΟΟΥ, ὑΠ6 ΘΟὨΒΟΙΘΏΟΘ 8 ἴὸ 
(αἱ ἀπά ἰο ἃ οοτηρίοία ΟἘἰβιϊη ἴν.----ἰῦ 15 ΝΟΓῪ ἰδη- 
ἄεγ, δηὰ πιυϑὲ ἐϊδγοίοσο Ὀ6 ᾿6]1 ρσυδναθά.--ὐ 8 οί 
1η ὈῃαγοϊἀΔΌ]0 ΠΟΟΘΘΘΙΥ͂ (ἢδὺ ΔΗΥ͂ Βῃου ἃ [4}} ΔΎΔΥ 
ἰτοῖὰ [|6 ρστᾶςθ οὗ οὐ, Ὀυὺ γαῖμορ ἰὺ 18 ροββίὉ]9 δπὰ 
ὨΟΘΟΒΒΑΡΓΥ ἰ0 αἷ 46 ὑπογϑίη ὑὸ {Π6 ὁπὰ (1 ον. χν. 18). 
--Οϑάχρεε : Τα ἀδρατγίατα οὗ Ηγιοποὺβ δηὰ Α]οχ- 
ἀπο ἤοα ἰΠ6 Ρυγα ἀοοίγίη6, ΒΟ 8. (πᾶῦ βοτὴθ ΥἹ]]] 
δἰ πὰ γ8 [3}} αι, δ Πουσῇ (Π6 Βογναπίβ οὗ 88 σμυγο ἢ 

[18] ὑποὶν οΠἕοθ ὑγυϊν (2 ον. χὶ. 28), Το Εοιηΐδξ 
Ἔχοοιητουπίσαϊζοη 8 Αἰδγοηῦ ἴγοῦλ 186 Δροβίο]ο, 85 
ἀδν 658 ἴγτοτα ᾿ἰρῃῦ ; [ῸΓ Ὁ ἀ068 ποῦ οοἴπα ἔγοιῃ αοά, 
Ὀυΐ 8 τί 6 Ὁ ἃ ποῦ οὗὁἨ βαίδη ; ποῖ δραϊηδὶ (Πῃ6 6Π6- 
ΤΥ, Ὀὰὺ ἴο ὀαϑίγου (ἢ6 δίοηαβ ἀηὰ ὙΪ0|68565 οὗ [86 
γι (Θομα χνί. 2, 8).--ΗΕΌΒΧΝΕΒ : 106 ΓΟΠΊΘΙΩ 
Ὀγδηοθ οὗἩ [86 ὨΟΡ6Β οὗ ἃ ἴουτηον ἴδδοῦοῦ 18 ἃ ρτοδῖ 
δι᾿ ] 8, Δ} ΘΙ ποδὶ 08}} ἴο Ὀ6 δῃὰ (0 ἀο ψῇαὺ οἴ ΡΒ 
Βᾶνο ὀχρθοῖϊθά οἵ ι18.---ἰὖῦ 18 ἃ ρστανα ἰγυτἢ - β᾽ ἴα] 11{ 6 
θα ἴο ὉΠὈΌΘ] οἴ; το] οη ὈΘΟΟΊ)08 ἀουθίι} ; ἰδ 18. 
ἴον οὺν ἰπίογοϑῦ ἰο ἀουδὶ, δύσιν, {6 Ώ, ΘΔΥΓΠΘΒΟΥ ἰο 
ΑὈϊά6 ἴῃ οοταμηυηΐϊοη τιῦϊι ΟἸ γὶβί. -- ΟΠ ΔΒ ΒΟΙ ΘῺ [8 ΔΥῸ 
ὨρΘΑΙΪηρ ΤΩΟΒΘΟΏΡΌΓΒ οὗ ἀοἀ ἴοΣ (06 το ΤΥ οὗ 
Ιη6ῃ. 

Υ. 

Ἐχμοσγίαςοη 0 ΒΡ] οαύϊοη ΤῸΓ 81] Τη6η, ΘΒρθοί}}Υ ἴον {8086 ἴῃ δας μου γ. 

ση. ἢ. 1-}. 

1 Ο1 οχμοτῦ᾽ {πογϑίοσο, δαί, ἢγβὺ οὐ 811, βαρρ)οδίύοηϑ, ῬΥΔΥ ΘΙ 8, ᾿π ΘΓ ββΊΟΠΒ, 
2 απ ρὶνὶῃρ οὗ ὑῃ8η](8 Ε{Π85 ΚΕΕΊΨΙΒΕῚ, ὍΘ πηϑᾶθ [ὉΓ 811 τηβὴ ; 

αὖ ἷ6 ἸηΔΥ Ἰθδᾶ ἃ αυϊοῖ δηὰᾶ 
ΟΥ̓ 0}18 8 σοοὐ 8πα δοοθρίδθϊ]δ ἴὴ [6 βίσῃῃύ οὗ αοἂ οἿΓ 

8} {π8ὺ ἅἃγὸ ἴῃ Δα ΒΟΥ 5 { 
ὃ Εὐ ἸΠ6Ὸ ΔΠΑ ΒΟΠΘΒΙγ.ἢ 
4 

ΟΥ Κίπρβ, δῃᾷα 70» 
ΘΔΟΘΔΌΪΘ [ΠΠ8 π᾿ 81] 

ΑΥίοιΓ; ΒΟ Ὑ}}} ἤδγθ 411} πιθῃ [0 Ὀ6 βαγϑᾶ, δπα ἴο σοπηθ ὑπίο ἴπ6 Κηον]οᾶρθ 
ὅ οἵ [86 γαῖ. ΕὟὌΓΣ ἐλόγα ἐδ ὁπ6 (ὐοᾶ, 8ηα οη6 τηραϊδίοσς θούνθθη αοα δπᾶ τηθη, 
6 [6 πιδὴ ΟΝ γῖβὺ 6888 ; [4]  ο ρᾷνϑ Ἀϊπι86} ἢ ἃ σληβοιῃ [ῸΓΣ 81], ὕο Ὀ6 ἰοϑι1ῆ 68 ὁ ἴῃ 
Ἰ ἀχα τἴπιο. [, 
Δ ἈΡΟΒΙΪΘ 

ὙΥΒογοαηῖο [1ἢ σοϑρϑοῦ οἵ λα σας Ι λ)η} ογαδι θα 8 Ῥγοδοῦοσ, δπηᾶ 
ΒΡΘΔΪ [06 τὰἢ ἴῃ ΟΠ γιβί," απα ἴ6 ποῖ) [1 βρϑαῖς 186 τ} ἴῃ 

Ομ γῖβὲ, 1 116 ποῦ] ; ἃ ἰθδοῖοῦ οὗ [86 δῃΐ]οβ ἴῃ ἔμ} δηᾶ γουϊίγ. 

Ὧ0᾽ 8 ἀάχοθαε ἴο [δ ἴοστα οὗ ἃ δοτητηϑηὰ.---Ε. 
1 Ψοσ, 1.-- [παρακαλῶ ; παρακάλ, 

ΤΟΙ ΠΥ 
2 Ψψεςσ. 1. --[ἰπρῶτον πάντ. ; τιοοῖ, δα ἴ89 Ὀορίηπῖη 

6.-- οὐ οηίν. ἧς τἰρρὼ ΒΆΥΒ, ἃ Ομ 6 ΤῸΣ ἐπ βϑῖο οὗ γίνης ἴο 06 Αγρο5» 

ΟΣ οροπίης οὗ ῬΈ]16 βοσνίοο (Ὁ. απὰ Ἡ. δὔδοσ ΟΠ συβοθίυσω), πὲ 
ἧς ὧν 81} τη με" ---δὲ 10:6 δυῦῃον, ὙΐῸ ἤο]]ογ8 Εἰ αἴ6Σ, ΟΌΘΟΣΥ ΘΒ, ὑπο ᾿νοσὰβ ἄσὸ ἴο Ὁ9 οοπηδοίοα πὶῖ παρακαλῶ.-- 

2 Ψας, 3.--ἰ-σεμνότητι. ΤΆ [6 ἘΠ ρΙΕἢ ποσὰ ΤΕΜ ΘΑ ΠΟΙ Δ’ ὍΘΕ Ἰ68Ὲ [πα πολ ηβν " μρθαις 
Ὁ βΒίαίοϊγυ. Ψαϊχαΐο: “ οαεἰϊίαίε. ποζὰ ἴ0 ΟΥΧΡΤΟΘΒ ἐὯ6 80:56 ΟὗὨἨἉ [6 ΑΡΟΒΙΪ6 ασθ. 2ὴ 

ς͵ ἀτὰἃἙ Ἦ.: “ργαοίίν. ὟΟοτδῃ 
ἰουπδοὰ Ὡροὰ [86 μοκξβοβδίοῃ οὗ ἐπ 9 00 ΣΣΟΒΘΡΟΒἀηρ σΣρογαὶ 

ριον; οτχηἱίἰοἃ Ὦν Α., 

ἐΐν ἰκ 
ογδίου : “ ΖΛ ἈΓΕΕ το, τορος 

ΟΤ -᾿“12ο . 

τοὐϑοίθ ΄ 

ἌΔΡΒ ὃ6 (8 ῬΤΟΡΟΣ 
αἰνίη : ““λομεβίαίς." 

ΤΌΘ νοσὰ τηθϑη8 σ᾽ ἐξίαίε οΥ οὐπά οι οὗ λοόπον, ὅτο., 

ὮΥ ΒΤΩΔΠΏ, [{ δἰδηᾶδ ἴῃ ἐδ Βίηδ᾽ συ τ έδοτὶ 86 4 Ψ ν. 6. --ἰτὸ μαρτύ Ἷ 
ετίϊο' δ. Τὴ βοιὴϑθ ἈΓ53, οὗ τι τις ἴδῃ ὈοΙΟΓΘ τὸ μαρ. Τῶι οτοΐβοίοη ἤγοια Α. ἰθ οογίαϊη!ν βἰπσταγ. 6 Β6Ώ.96 18 ΣΩΠΟἢ 

τ ἔδδατι υἱποὰῦ ἐπ σποτὰβ, Ὑἰβομοπ ον σγοΐδί τ [Ποη]. ᾿ ἨῖδοΣ βανα ἐμαὶ ἀἰὰ ; νυΐ {Πὶ8 15 ἃ, τηΐρ- 
ἰεασὲ, ᾿ΠΟΥ͂ τὸ ποῖ ἴῃ πο ἴαγχο οαὐϊέίοι οὗ 1820.--Ἑ. Η 

δ ψοΣ, 7η.-- Τὸ ψοτὰβ οὗ τι 8. περέρίαι ἐν Χριστῷ, ἀτὸ παμεΐϊπρ πᾳ Α. 1).1 Κ΄. α.., απιᾶ οἴμοσα, απὰ 70. ἐἶθ. σϑάβοι ἢανο 
οἶκ, 1,Δοῦτηδ θερα Ἰο οαὲ ὃν ΟΥ̓ ΟΘΌΒΟΝ, 

ἐσ. 1. ΤῈ Βἰηδιεσυα 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ον. 1. Σ ὀχδογῖ ᾿ποζοΐοσο, (Βαϊ, Ετηὶ οὗ 41]. 
Τδοτο ἰ8 ποῖ 8 τπῃδυϊοὰ οοπηοοοη Ὀοΐποοῃ [ἢ 8 δηὰ 
(0 ἴοπηος οδαρίον, Ὀυὺ (86 ΑΡΟΒι]6 Ῥ865868 Β΄ ΠΙΡΪῪ 
ἔτοτη ἰ6 ρόπογαξ οοτητηδηᾶ (γογ. 18) ἴο {π6 βρϑοϊαὶ, 
δᾶ εἰαΐθβ αὖ ὁη06 ὙὮαῦ ἴῃ 8 Ὑἱοῦν 15. Θβρϑοΐδ!ν ᾿π)- 
Ῥοτίδοῖ, Τ]6 τ οἷ6 οὗ [ῃ6 βοοοηᾶ οἤδρίος οοῃίαίη8 
Ῥτεοορίβ οοποστηίηρ ἴπ6 ΟἸγίϑιίδη ΟΒυγοῦ, Ὑογ8. 
1--Ἴ ἀροίατοβ [Ὁ σοι δηὰ οἡ παὺ ρστγουηα ρυ]ἷς 
ῬΣΆΤΟΡ οὔσῆς 0 Ὀ6 Τηδάο : ΕΓΒ, 8-1ὅ ΠΟῪ τὰ δπὰ 
πΟΙΏδἢ ΒΒου] ἃ οοπάυος {ποιηβοῖνοϑ ἴῃ (8 γοϑρϑοῖ - 
ἈΣη, ἰπἀοοά, ἴΠ6 ἰα80 ρμοτίΐοα 18 ποῖ πὶ πουΐδ ΒΟΠιΘ 
ΤΩΩΤῸ ᾿γοςἶ86 Βυρ ΡΟ ΒΟΪΟΠ8 848 ἴ0 (ἢ 6 Ο4]]1π}ρ' οὗἨἁ ᾿γΟΠΊΘῺ 
ἴτε σεπογα).-- -τἰὖἰ͵ ὁχμοχὶ ᾿μοζαΐοσθ, παρακαλῶ. ΤῊ 
ΚἌροβα ΠΟῪ ῬΟΓΒΟΙΔΙΪΥ͂ οουηβεὶβ ΤΊ ΟΙὮΥ τμδῦ ἮΘ 
ταᾶξὶ ἀο ἰο ἢσϊι! ἃ ροοά Βσῃϊ ἴπ ἢΐ8 μαβίοσαὶ οβῆςα, 

Ὧπ, ΤἘΠΕΟΒΘΙἄΟ 
8.26 γοίδίηοὰ ἔδοτα, [ὙΠΘΥ͂ ἃσὸ ποῦ ἐμ 

δηα οἴμοτθ, ῬΟΥΠΑΡΒ {ΠΟΥ͂ τόσο ἰηἰτοἀδιοοσᾶ ἔζοτα Βοση. 
ὕΒΡΟΘΚ᾿Β ϑ'υχίαο ΤὙΔΙΒΙ Δ ,1Ο0..--- ὦ Η.} 

ἈΠ π|ῶδὲ βου] 6 1118 γί ἰδεῖς ἴῃ ἢἷ8. τοϊαϊϊοη 
ἴο 116 ομυτοῦ, Πρῶτον τηυδί ποὺ Ὀ6 Ἰοϊηοραὰ 1} 
ποιεῖσϑαι (108 6γ), Ὀὰς πὶ παρακαλῶ ; οὖν 18. ΠδΓΘ 
ἃ οοηῃθροίίνο, ὙΒΙΟΙ Ἰοΐη8 (86 δχμογίαίϊοη ἴὸ Ὑ ΓΒ, 
18, 19, ἀμ τῦδβ ΠΘΟΟΒΒΑΡΥ͂ Οἡ δοοουηῖ οὗἁὨ [6 ἀΐρτοβ- 
βίοη ἷπ τον. 206, [16 Επρ σὰ Ὑογβίοη Γοδὰβ : “2 
ἐχλονγέ ἱλεγεύονο, ἐλαί, ἤγδί οὗ αἰ.) ἘΤΐθ τοδαϊηρ 19 
ϑυϑίαϊηοὰ ΟΥ̓ ΤἸΔΗΥ͂ ἜΧΡρΟΒίϊοτΘ, 88 Γυΐμον, Οδ] νη, 
Βοηχοὶ, δηὰ ᾿δίθσ, διθοηρς ἴ6 ΕΠρΙ 8}, ΟΟΠΎΌΘαΓΟ, 
Βαυιὺ ΑἸοτὰ δἀορίβ {ππ6 βαῖὰθ τοδαϊηρ᾽ 88 18 Πϑτὸ ρίνβῃ: 
“7 εχλονγέ Ξγδὶ ο77 αἷΐ ;"" 80 αἷἰδο Ἡογάθηγοίοι, Μαΐ- 
{μΐ68, Ὑ ἸΙοϑίηρος, 6 είν, Ηυΐδον, ἘΠοοίί,---ὟἾ 7 
ΤΏ στουηῃᾶ οη σ]ιοῖι {Π 6 ΑΡροβί]8 ον θἔν ὑγρο8 [Π 686 
ἰη ΓΟ β9: 008 σὴ 6 ΟὨΪΥ͂ ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἀοιοτιηϊηθα. Ῥου. 
ΠΔΡ8, ἱπ ἔτη οὗ ρογβοουίοη, ἱμοῦ δὰ Ὀδθη ΒΟΠ]6- 
τ μαὺ πορϊθοϊο, ΟΥ ΤΟΡῈ 1088 ΘΑΥΠΘΒΟΥ οοπαποίοα ὉΥ͂ 
(86. Ρ6] ον σβ αὐ Ἐρῃδβυβ, οἷον ΤΠῸΥ δὰ Ιοἵδ {ΠΕΣ 



δδ ΤΗΕ ΕἸΚΞΊΤ ἘΡΙΞΤΙῈ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

βΒτδὲ ἴονυο (ον. ἰϊ. 4); Ῥοσθαρθ Βοῦλθ Ῥοῦβοῃδ δὰ 
ὕδοη δχοϊυδοὰ ὈΥ Ρῥαγὶγ βϑρίτίϊ, οὐ ΟΥ̓ [6 τδηΐ οὗ 
ππϊγ. Βαίονου ἴ86 τϑάϑοη, 6 Αροβίϊθ δχδιοῦῖθ 
ἐμαὶ ἰπ δυσοβδίοηβ Ὀ6 τοδᾶὰο ὉΓ 8}1} τη 6ῃ---ὉΓ τηδηκὶπα 
ἴῃ ἴα τῇ] 6 Π655.----ΒΌΡΡΙ οα,οΣΒ, ῬΥΆΥΘΣΒ, ἰπῖθχ- 
οοβαίοσβ, ἴ86 χίνίηρ οὗ ἸΠΔΏΪΚΑ ; [0.γ πογὰβ ΝΟΣ 
τηλιῖκ ἴ86 Θαγποϑίηθαθϑ δηὰ ΘΟ ΡΥ ΘΒ υΘΏ 688 οὗ 8]} 
Ομ γιβεῖδη μοι οη8. [ἢ τοβροοὶ 10 ἴπ6 ὅγβι (ἤγθο, (ἢ 6 
ποτὰβ οὗ ΘΑ] νΐῃ ἄγ οὔ σαὶ : “ δίεσιδ ἰανιέη δΏΡΕΥ 
φασαποα 6εὲ υεγδογιθπ, σοπσεγὶοα, δοὰ πιλὶ υἱαδίμνγ 
Ῥαιίμε οοπειίο γε υοοοδ ἐπ εὐπάσηι ἥπεηι δἰηιμῖ 
εοπ͵εησεγο, τὲ ργέσαπαξ δἰμάϊιωη, εἰ αδδιωϊίαίεηι 
πιασὶξ οοτηπιεποὲ εἰ υελοπιοπίμιϑ ὠγροαΐ.) ΑΒ ἴο ἰδ 
Ἰηοϑηΐηρ; οὗἨ [6 εὐχαριστία, ἰῃ6 ΑΡΟΒΙ]6 ΘἰΒΟΉΘΓΘ 
[οδο68 ἐμαὶ ΟΠ γἰβιίδῃ ἀσδνοίίου, 88 18 ἱπηρ] 16 ἰῃ 18 
πδίυγθ, πχυδὶ αὖ 8}} ἐπ|68 Ὀ6 ἀοοοιῃρβηΐοα Μ]10} ἰῃΔῈ Κ8- 
εἰνίης (1 ΤΏοβα, ν. 17, 18; ΟοἹ], ἱν, 2) Τῇ υἱδῖν 
ἐθαὶ [89 ΑΡοϑβιὶς ἴῃ δαοἢ οὗ {686 ποτὰβ που]ὰ ἀθβὶρ- 
πδίθ ἃ δβρϑοΐδὶ Κιηὰ οὗ ῬγΆυοῦ, 18 88 ΔΥΌ ΓΑΣΥ͂ 88 [ἢ 6 
ορίπίοῃ ὑμαὶ {18 18 ἃ Τθγθ ΘΙΌΡΟΥ ἰδυϊοίοσγ. Βαϊ 
δἷποθ οὔἋ δηὰ {6 Βδ1η6 8.766 1 ἰ8 ἤθγὸ ἀσμηοίοα ὉΥ͂ 
ἀἰδδγοηὶ πογάβ, τὸ ΤΏΔῪ δὲ ᾿ἰθδβὺ αἰϊθιηρὶ ἴο γϑϑοὺ ἃ 
ΤΏΟΓΕ οχδοῖ ἀοβηϊιίίοη, ΤὨδὺ ΔΥΌ ΓΆΓῪ Θχοροβὶθ ἰπίο 
Μ ἬΠΙΟΝ ΤΩΔΗΥ͂ ΑΣΩΡ δηαὰ Ἰαίοῦ οοτητηθηϊδίοτβ ἤν 
ζ]]6η, τὴ} 6 οπιίγοῖν ανοϊα θὰ 1 νγ βιυαῦ {116 στϑι- 
το δί168] ἔογοθ οὗἩ {μ6 ἰδηρυλρο. δέησις, ἴτοιῃ δέομαι, 
ἐσοο, δὶ η} Β68 σΟΠΟΓΑΙΥ͂ ἃ ὈΓΑΥ͂ΘΣ ἩΔΪΟΪ. Βρτίηρθ [ΓῸΤἢ 
(Π6 ροϊΐηρ οἵ παπὶ ; προσευχή, ἃ Ῥοθιίοη, ποὺ π](ἢ- 
ουἱΐ τὸ [0 ππθοπι ἰΐ ἰ8 οὔεγοα, {κ [86 Ργοοθαϊηρ 
πογὰ, Ὀυῦ ἀἰβε ΠΟΥ δἀάἀτοββοα ἰὸ αοὰ; οοτρ. ῬὨ], 
ἷν. 6; ἔντευξις (ἔτοτλ ἐντυγχάνω -Ξ αὐδὸ αἰὲ 
ΣΩ6Δη8 ποὺ ἰηἰοτοοββίοῃ ἰπ δηὰ ἴον ᾿ἰδοὶ ἢ (σοτρ. οὔδΡ. 
ἷν. δ), Ὀὰῦ Ὠογα, ΤΏΘΙΟ ὑπὲρ πάντ. ἄνδρ. [Ὸ]]οΥν8, ἰἱ 
στ ῆο8 ὈΓΆΥΟΡ οὔἶθγθὰ ποὺ 80 το ἴοῦ ΟὟΡ ΟὟ 
Ὡροῦβ, 85 οἢ ὈΘΠ Δ] οὗὨ ΟἴΠΟΥΒ : εὐχαριστία, βΠΔΊΪΥ, ἰ8 
ἐθδηϊκορίνίηις ἰοϊηοα τὴ ἢ 41}} Ὀαοίοτγο, θοῦ [ῸΓ ργθϑοῦ- 
ψαϊΐοη ἔγοσα οὐἱὶ, δηὰ ἔοσ ἴπ6 ροοὰ ἰῃ πῶ ϊο τηθῃ 
ΣοΪοῖοθ. ΤΊιοβα ἰὸν ὙΠ Οπὶ 8}} βυοἢ ὈΤΘΥΟΓΒ δΓῸ τηλὰθ 
Δ΄Θ. ποῖ ΟΠΪΥ ΟἸὨ τ ϑιϊδηϑ, ὈὰΣ δοσα δηὰ ποαίμϑῃ ᾿ἰϊκ6- 
ἩΠ66: διὰ [6 ποϊο δχμῃογίδιϊοη, ἐβογοίογο, ἰ8 ορ- 
Ῥοβοὰ ἴὸ δῇ ὑῃποθ τ β [Δ ΘΧΟΙ υβῖ γΘΉ 688, 

γαγ. ἢ. ΕἘῸΣ Ἰκίηρα, δαπὰ ἔοσ 811 ἰμαῖ δτὸ ἐπ 
δαϊμοχίγ. Αἴδοῦ {}8 βοηθγαὶ ἱη] Ποῖ], ΒΟΤΊΟ δΓῸ 
ΠΔΙΩΘα πο ποορά 8 βρϑοίδὶ ρίδοθ ἰῇ ῬῃὉ] 6 ῬγΆγΟΓΒ, 
ΤΏΘΓΘ ἴΒ ὯὨῸ ἀοδίρηδίίοι οὗ Απίοπίηθ δηὰ ὮΪ8 δβϑββοοίαϊθ 
ΓΌΪ]οτΒ (Βαδυτ)-- οι, οοτίδίμγ, που] Ὀ6 ἰπίεγηδὶ 
ουϊάσθηοο οὗ [Π6 βρυσϊουβηθδθ οὗ [86 ΕΡ]51}6---αί ἃ 
οηογαὶ ἀεείηδιίου οὗὨ ἴΠ6 οἾ458, ἱποϊυἀΐησ [6 Βο- 
ἙΏΔῃ ΘΠΊΡΟΡΟΥ ΤΠΘ6Ὴ ΟΥ αἰογπαγὰ [ἰνίηρ, δὰ 41} ΠΟΥ 
Ηΐτὰ ἱηνοδιθὰ πὶ ἰμχὰ οὔἶοα (οοτρ. Εομι. χὶϊὶ. 1).---- 
Τμδὶ τῦϑ ΏΔΥ ; ποὶ ἃ βίδίοτηοῃί οὗ ἴῃ οὔδσγδοίον οὗ 
[6 ῬγΆγΟΡ, Ὀὰΐ οὗὨ 119 ῬΈΓΡΟΒΟ ; διὰ 818, ἰοο, ποῖ ἰῃ 
ἴη6. Βυδ)οοῖνα, Ὀὰΐ οὐ͵οοίνα υἱοσ, Τὴ6 ΑΡροβίϊθ 
ἀο68 ποῖ πρϑϑῃ {μ8ὲ ἐ:6 οὔ σο βῃουϊά Ἀδ6 ᾿ηθυσηοορά, 
ἐῃγουρὴ δυο μοι ἰοηΒ, ἴο Ἰοδὰ 8 αὐἱοῖ δηἃ ΡοδοθδΌ 8 
16 ὑπᾶον δαὶ ΣῪ σὺ ἢ6 Βυρροβοθ πὶ ἀοὰ, ψἢο 
ξυϊάοβ [Π6 Ὠοδι οὗ Κἰρβ 88 (ῃ;6 παίει το (Ῥ ΤΟΥ. 
χχί. 1), πὶ}, ἴῃ ΔΏΒΝΟΣ (0 1Π6 ῥτάγοῦ οὗἩ [86 σπυτγοῦ, 
ΤΩ 106 Βολείβ οὗ Κίηρθ, διὰ οὗὨ δἱἱ ἴῃ αὐϊῃοσί Υ, ἴὸ 
ἰοᾶνα Ομ τ βιδη8 αἱ τοϑί.--Α αὐἱοῦ δρᾶ Ῥϑϑοϑϑῦϊθ 
Ἠΐθ. Νὸο ἱπιπιοάογαῖο διγι νἱηρ δον ἴΠ6 τόση οὗ 
τολυίτυτάοιω, αὶ ἃ αὐἰοὶ ᾿Π6 10 (6 φοΥΥ οὗ Θοά, ἰ8 
1:6 πἰρῃοβὶ ἰά64], Αοοοραϊηρ ἴο ΟἸβῆδυθοη, ἤρεμος 
ἀοποῖθϑ δὰ ἰηναγὰ, ἡσύχιος δὲ ουὐϊνατὰ τοδὶ : Ὀπὶ 
οἴμοῦβ ἀἰδον. [0 [6 τοοϑὺ ἀοδίγαἷθ ἐμαὶ (ΟἾ}γ 5εϊ 8 }8 
Βῃοῦ ἃ ἐπ 0}8 ΡΔ88 (διάγειν) {εἰν ᾿ἴτοβ ἔῃ 811 [Τὶ 
διὰ Βοποεῖν. ὉΠ ποτὰ γτοπάογοα λοηεδέν βῃουϊά 
6 σγαυϊίῃ, ἀοοοταίΐηρς ἰο ΑἸΐοτα, σοηγῦσδγο, δηὰ οἱ. 
ΕΒ. [ὑ βῃουϊὰ Ὀ6 τομμοιηδογοα, πόνονοῦ, (μδὲ λοη- 
εεἰν, δἰ (6 {ἰπη6 οὗἨ ον Ἐπ Ἰ8ἢ Ὑ ὀγβίομ, σϑῖωθ ὩΘΆΓΟΡ 
πὰ ΠΟ [0 ἴπε ἰάοα οὗὁἨ Βοπογαϊθ ΟΥ ΓΟΒΡΟΟΙΔΌΪΟ, 

ὙΒΙΟΝ 1168 αὖ [ῃ6 τοοῦ οὗ σεμνότη:.---.1 ΤΉοΒα Ἰδσ 
ἵπο πογὰβ τρᾶῦὶς [86 βρῇογε οὗ [86 ΟἸσίδιίαμ 116, 
Εὐσέβειᾳ, ἃ ποτὰ πα ϊοὶ,, πῖτ Ῥαυ, ὀσσυτθ ΟἠΪσ ἴῃ 
ἔἰὸ Ῥωδίογαὶ Ερίϑι!οϑ, ἀπὰ ἀθηοῖεθ οὖν αἰπροδιτο 
ἰοναγὰ ἀοὰ ; σεμνότης, ΔΠ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏ 8150 ὈΘΟΟΪΑΣ 
ἴο (86 Ῥαβίογαὶ ΕἸ β.168, τοΐοσθ ἴὸ (86 ουϊναγα τοῖλ. 
ἴοπ οὗ ἐδ ΟἸ ιν βιίδῃ ἱοπναγὰ 8 Γ6]]ονσσωοη. ἘΝ 1ο- 
ΒΙΏΡΟΡ ᾿0ΒΕ}Υ ΓΟΙΏΔΙΚΗ, ἔγοτῃ ἃ τηδηυβοσιρῦ ποία οἵ 
ΟἸδββδυβθη, παρ ἃ βίγτοηρ ᾿ἰχῃ!ς ἰδ ἴσου οἱ {δὶ 
ῬὮΟ]6 ὀχῃογίδιίοη, ἩΠΘΏ τ ΤΘΟΔ] (ἢ6 οοῃάυοῖ οὗ ἴδ6 
ο8 ΒΠΟΓΟΥ Ὀείογα (Π6 ἀρβιγυοίοη οὐὁἨ «ΦογΌβλ θη). 
τ βαὰ Ὀδθῃ δἰγοδαῦ οπ͵οϊποα ἴῃ [6 ΟἹὰ Τεβίδιηθης 
πᾶὶ 106 Φονγβ βῃου ἃ ὈΓΑΥ ἴον ἰμοὶν Οομ ΐθ τα οσο 
(οορ. ὅεν. χσΐχ, ἢ; ἘΖγα νἱ. 10). ΤΏ ουδβίοχῃ σὸ- 
τηδὶ πο Δη)οὴρ ἴθ. Α ἴὰ8 ογἀογοά ἐμαὶ ἃ ἰδ 
Β᾽ιου]ὰ Ὀ6 οὔπτγοα ἴῸγ Ὠΐτὰ ἀΔ1}} ἴῃ ἴῃ6 ἰδ ρ]6 ; δηά, 
ἀη1}} [ῃ6 ἀοκινυσίοη οὗ Φογυβδιοσω, (Π18 ἀξᾶρα Ἰαβιοὰ; 
αὶ (Π6 Ζοαϊοίβ τοζαγάθα 1ἱ 85 ἃ Ὀίνίηθ ἩΟΥΒΠΪ, δυὰ 
ἀοτηδηδοά πᾶὺ (Π6 οἴἴοτίηρ, βῃου!α οθα86. ΦΌΒΚΡΗ., 
1ὲ Βεῖϊϊο “ωά, ἴἰ, 11. [Τ|υὴϑ ἰηὐυποιίίο οὗἩ δὲ, Ραυὶ 
ὈΟσδΠ)6 [86 τυ]α οὗὨ (86 ΘΑΡΪῪ οὨυσοῦ : δηα ἰξ 15 ἰπίοσ- 
οϑίίης [0 ἰγϑοοὸ ἴδ ἴῃ [ΠῸ ὈΓΔΥΘΓΘ [ὉΓ Κίηρβ Τουπὰ ἴῃ 
δἰτηοβὶ }} [816 ῥγϊμνο ᾿υγρίοα, ΖΣαγσία Βακ ει, 
αολξ, Κις Οσνγας., ΡΡ. 111, 118; 1 ευγσία ΑἈ[ατεὶ, 
ἈΕΝΑῦΡοτ, 114. ΟΥϊεπί,, ἴοτη. 1, Ὁ. 188. 2Πὲξε. δατ- 
ἐδ. λ7]25α Ἴδεσε, 141. Ο αἷς. ΜλΒιτκον, ᾿. 946, 
ΟΒγυβοβίοπι ᾿ΠΓΌΓΙῚΒ 18 ἰδαι 1 νγὰ8 1Π6 ουδίοχα, ἴῃ 8 
ἄσΥ, ἰο οὔδτ ἀαἰ ΠΥ ΡΓΆΥΟΓΒ (ῸΓ Κίπρβ δηὰ 4}} ἴῃ δὺ- 
(ον γ. ἤοπι. 6 ἐπε 1 7ἴπι.0. ΤΊ ῬΓΆΥΟΣΘ ἴον 186 
ΤΟΥ͂ΔΙ ἔλτα νυ, ἴῃ 106 ἘΠρ] ἢ Υ ογβίου, δουρὶ [ΒΟΥ 

}] ἀο ποὺ δρρϑᾶγ ἴο αν Ὀόθῃ ἰγαῃδίαιθὰ ἴγτοσῃη ΔῺΥ τ 
δηοϊοηΐ ΟΠΟΟΒ, ΔΓῸ γοῖ, ἴῃ βυθδίαπος δι ὀχ ρυθδείοῃ, 
φοπίοσιηθα ἴο 1ῃ6 ὑτὶπιίνο. ξοο Ῥαάυμαπ, Οτρ. 
1. ὙὍὯα Ἰνᾶνο ἤσγο ἴΠ6 ὑγ6 γούθγθηοο οὗὨ ἰδν 
ππϊοῖϊ ΟΠ ΡΒ δ Σ  ἰδδοιθθ, Βυς ἨΔ Δ’Θ ὩΘΥΘΓ ἰὸ 
οοηουηά {1|18, οὐ ᾿ἰἶκ6 ΤΣ Α ΣΊΠ28---ο. σ., ομλ. ΧΙ, 1-- 
ἢ ΔῺΥ ἸΒΘΟΥΥ οὗ {Π6 αἰνίηθ τοῦ οἵὗἩ ἰησβ, οὐ τ ῖτι 
 ραβϑῖγο οὐραϊΐοποο᾽" ἐὺ ΔΩΥ͂ ΟΥ̓ΓΆΏΠΥ, 88 Ὧ88 ὈΘΟῺ 
ἀοῦο ὈΥ͂ Βοιη6 ἀἰνίηθα, Τμ6 ΡΟ  1ἰἰοαὶ ἀπ οὗὨ ΤΏ Ὼ ἴῃ 
ἃ τ βιίδη βιδῖθ Ἵδῃποὶ Ὀ6 1:6 Βδτη6 π|ΔΒ ἰῃδΐ οὗἩ (}6 
Ὀτπαϊεἶνο ομαγοῖ Ὁποῦ ἃ Νότο.---Ὗ.7 

ον. 8. ΕῸΣ ἴδἷ5 ἱα χοοὰ διηὰἃ δοοϑρίδοϊο 
τοῦτο 8(. ποιεῖσϑαι ἐντεύξ. ΤΏ ΑΡΟΒΙ6 πον δα 
γαγϊουδ τοί γο8 (Υο18, 8--7) ἰοπατὰ οὐογίηρ {16 ΟΣ- 
Βοτίδιϊου κίνοῃ ἴῃ σοσβ, 1, ΤΏο Βγεὶ ἰ5, ἅμει ΟΤΟΙΥ 
ΒΌΟΪ ὈΓΑΥ͂ΘΓΙ ἰ8 ροοα ἴῃ δῃὰ [ὉΓ [86], καλόν ; ἴξ ΒΟΥ 5 
(86 ἔσθ ΟΠ τβιίδη δρὶγῖὶ το ΤΔΙ 8. 186 ῬτΟΙ͂ΌΕΞΟΣ 
οὗἩ 106 ψοβρεὶ: ἰδ γἱ6 118 18 ἴΠ6 θη) ποδὶ οὗἨ (δαὶ 
νι ορο παηθὰ ἴῃ νοῦ, 3. [ζ 18 δραΐῃ, 85 ἃ δβδεοοῃὰ 
πιοῖϊνο, ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ. 
ΤῊ 16 αοα δ πὶ}} : [1 Ὀεδ8 Ηἰΐβ ἀδβίγε δἀῃ ἃ Ῥῦγροϑο : 
ἶς 18. ΑΙΛΟΔΥῪ οχργοβϑοὰ ἴῃ (ῃ6 δὴ σωτήρ, δηα {18 
ΔΡΡΘΑΓΒ ΟἰΘΕΥ ἔγοτη ὑδ)6 [0] τί πρ (τ Υβ. 4, ὃ). Ουτ 
ϑβανίουν ν}}}8 Γπαὺ 411 ἐβου]ὰ Ὀδ βανοὰ . δηὰ {ππὰ8 πὸ 
ῬΓΔΥ [ὉΓ 4]1, 88. (πη ΟὈ]ΘοἰΒβ οὗ ΗΪΐ8 σταοϊουβ π|}}. 

γον. 4. ὕἴἘο ἱὖὲ 1 μανο 411 πλϑῃ ἴο Ὀ9 βανε. 
Ῥδαϊ ἰοδοῦ 68 ποῖ ΟὨ]Υ ᾿ογο, Ὀπὶ ἴῃ οἴ Θ᾽ Ρἴασθβ (ΘΟ. 
Βοτα, νἱ!!. 89. χὶ, 83, Τίτυβ ἢ. 11), 18δὲ (6 ἀθ- 
Βῖτο οὗ αοὰ ἴο ὈΪ688 41} β'ΏΠΟΥΒ ἰ8 υῃ] πυϊοᾶ, τοὶ ἱξ 
ἘΔ ὍΘ ΟὨΪΥ͂ ἰπ ἰῃ6 ογἀαϊηοα ΜΑῪ οὗὨ ἴα, Απὰ Βοτο, 
Ῥογΐαρθ, Π6 αὐἕἔγτηβ ἰδ, ἰπ ΟΥΘΡ (0 χηδί πιο {18 
ἀοοϊτίθ ΡΪδί ΠΥ ἀραϊηβὶ ΟΥΟΡ Οποβεὶς 1Ἰηλ Δίου οὗ 
Βα  γδΐοη, 88 ὙὙ61] 88 ἴὸ ψῖνε ἃ Εἰ τηοῖϊτο [ὉΓ ὑΣΆΥΟΣ. 
Ἑογσ, δὰ αοά νὶ]οὰ ἴῃ ΘΟΠΙΓΑΙΥ οὗ τδλΐ 8. ΒΟΣῈ 
τουθα]θὰ, ἴὺ ππου]ὰ Ὀ6 (018) πὰ ἔτη 658 (0 ΡΓΔῚ ΤῸΤ 
86 ποὶίαγε οὗ οἴἤουῦβ, ὙΠ6Ὼ ῬΟΓΠΔΡ8. {Πι15 οὐ τπδὲ ἈΟΣ.- 
ΒΟῺ τηἰρῶν Ὀ6 δαὶ οὐἱ ἴγομι ἴδ 6 ῥ]δη οἵ βαϊταίϊοσι. 
οὔ τόσο, [6 ΑΡοβέϊα βρϑηικϑ Ὠότὸ οὗἁἩὨ τῃ6 ϑέλειν οἔὗὟ 
Οοά ἱἰπ ροποσγαὶ, ποῖ οὗἉ {πὸ βούλημα, π]ιϊοῖ τοξαγ5 
Ὀοϊΐονοσβ (Ερ᾿᾿. ἱ. 11). 10 8 (πογοίοσο οῃ τοῖν πϑοὰ- 
1688, ὈΥ̓͂ ΔΗΥ͂ ὀχογοίοαὶ σ] 058, ἴο Παὶῖὶ [6 οχργεββίοι, 



ΟΠΒΑΡΤΈΕΒ [Π. 1-Ἰ.ὕ μὰν 

811 τηϑῃ, οὐ ἴὸ πηἀοιϊδίαμα πάντας ἀνϑρ. ἴῃ {(Π|0 Β6Ώ86 
οὗ 4}1 οἰδββοϑ οὗ τβϑὴ (πιο νουϊὰ τη κο ΥΟΓΣ, 1 δὴ 
Δυξαυγαά  γ).--- ηἴο ἴδ6 Ἰκηουυ]θὰρο οὗ 89 ἔχυϊ ; 
ῬΤΟΡΟΥΪΥ, ποὺ 41} ἰγαιῃ, ποῖ ονοη ἃ}} γο]ἱρίουβ ἰσυϊῃ ἴῃ 
Εδηογαὶ, Ὀὰΐ ΟἸιγιβιϊδη ἰσυῖ, ΤῊ8 δααρὰ οἰδυβο 
ἐσρίδίἢϑ ὑὰγουρὰ ἩΠδὶ Πλ6Δ}5 [6 σωϑῆναι οὗ 81] τηθὴ 
τουδὶ Ὀ6 πτουρὶν, 

ες. ὅ. ΕἘΌΣ ἴδμοσχθ ἰβ οἱὸ Οὐ... [89 τῶδὰ 
ΟἈὨγχίκὶ 7958. ΤῊ ρτουμά οὗ ἴΠ6 σϑηθτγαὶ σϑάθιωρ- 
εἶνε ρίβϑη οὗ Οοὰ :8 ἤδγο 80 ββονῃ (γάρ) 88 (0 ρὶνθ ἃ 
(ἰγὰ τηοίΐτο ἴῃ ᾿υδιϊβοδίίοη οὗ ΟὨπγβίίδη ᾿μΐθτοοϑ- 
δ'οΏ5 ; [ἢ ὉΠΙΓΥ οΟὗὨ Ρογβο ἩΒΠΘΠΟΘ (Π6 ρ͵δη οὗ υῃΐ- 
ΨΟΙΒᾺΪ 84] ΓΔΙΊΟΏ 48 φΌπο [Οτί, δηὰ ὑπγουσὰ τ Βοῖὰ ἰδ 
153 οοτωρεῖοά, 786 Ὁ} οὗ Οοὰ, πιιΐοῖ [86 ΑΡοΒβι]6 
οὐοαῦ!ν ἀδφείατοβ ἴῃ Οἴμοῦ ρἰδοοα (οι. ἰἰ, 29, 80 ; 
1 Οον. υἱῖ. 4. ἘρΆὨ. ἱν. 6), 18 γὸ ρδοθα ἀἰβιι οΕ]} Υ ἴῃ 
[86 ἰὈγεστοιηα, ἰ0 ΒΠΟΥ ΠΟΥ͂ ΔΡ ΓΑΓΥ 18 ΔῺΥ Ἰἰπιϊξ οἵ 
Ομ τδύάδῃ ᾿ηιογοθββίοῃ : (Π6 ὑμὶν οὗἨ (Π6 Μοάϊδίον, ἴ0 
Ῥτοτα ὑπαὶ ἴμ6 Φον 65 ποὶ {1:16 ἰοαβὺ δά νδηΐδρθ ΟΥ̓ΘΡ 
186 Βοαλίμοῃ, βίηοο δοὶμ στηυβὺ 6 βαγοά ἴῃ οἠϑ δηὰ 
6. ΒΔη6 ΜΩΥ. Μεσίτης, Ηδ σῆο0 ΒιίδηἋ3 Ὀοΐνοη 
αοὰ «δηὰ πιλῃ, ἐπ ογάον ἴο εἴἶϊεοί ἃ ποτ υπΐοη (το Ρ. 
οὐ]. μϊ. 20): “ἐπέν Ὠειῶη, αἰφμθ λοπιῖπεθ πιράϊμδ 
ςοπαίμίια,᾽» ΤοΡι ]ΐδηυ8, ἸΥΠΘη Ῥαυΐὶ ο4}}8 ΗΐτΩ, 
ΒΏΔΥ, Ἡῖ τ ϑρθοΐαὶ οἱ ρἤῃδϑίβ, 016 τηὰπ ΟὨγῖϑὲ 9 6808, 
ἴξ 18 Ὡοξ ΔΌΒΟΪ υὐΟΙῪ ὩὨΘΟΘΕΒΑΣΥ͂ ἰὼ ἱπίονῦ ἰῃδὺ 6 "88 
ορροκίηρ (86. ΠΟΓΟΒΥ οὗ Βοοορίίΐστῃ (ΗΠ 610), ΔΙ Πουρἢ 
δυοῦ ἃ ΡΌΓΡΟΒΟ 8 φυλίθ ροϑβῖ]6 δῃἃ ργοῦβ]ο, θη 
πὸ {ΚΞ ὨΟῪ ΘΑΓΙΥ [06 ΓΟΔ] ῃδηῃΠοοα οὗ ἰμ6 [οτὰ 
Ὅ63 ἀουδίοα (1 Φοίη ἱν. 8), αιὰ πιθδὺ Ὠἶρηι αἰ ρ ΠΥ 
6 ὅγβθε (ὐῃοβίίοβ δδουὶ θὰ ἴ0 .Ζοη8 δῃὰ ἰὸ δῃροΐβ. 
Το (δουρ)ι, ἰοο, ἰβΒ σορυΐηοὶν Ῥαυ]η6 (866 Εοη). ν. 
15: 1 Οοῦ, χυ. 81; ῬΠ]. 11, 7, 8; Ηςῦ. ᾿Ϊ. 16, 17), 
δὐὰ ἰξ 16 πηοϑῖ Βιυηρ ἴῃ {818 Ρἷδοο, βίηοθ 86 Ἰμογὰ, 
δὰ δ ποῖ Ὀδθῃ στοαὶ ἴδ, οουὰ ποῦ ἢᾶγθ Ὀσθη 
8130 μεσίτης  ὙὮ]]6, ὅσαΐη, (ἢ 6 ἀνδιρώπων ᾿υϑὲ ὈΘΙΌΓΘ 
οαἰ]οὰ ουἱὶ αἰπιοδί ἱμνοϊυ ατ] Υ 0}}18 οι ρῃαίο ἄνϑρω- 
πος. 

γον. 6. Λ}Ἐηο μανὸ Ὠἰτηβος. Τ|8 ΟΧΡΓΟΒΘ68 
(δ τηοὰδ ἴῃ μ|ΐοῖ [16 Μοάϊαδίος μὰ5 “164 Ηἱΐϑ 
οὔϊοο, δὰ τ 6 αμρϊνογβα Υ̓ οὗἨ [16 τγοάοιηρονθ ρῥἴδῃ. 
αε σίσνεπ, δούς, οοτηΡ. ΘΟ], ἱ, 4; Τίνι ἴ1, 14. ΤΈΣ 
ΤΟΪΌΠΙΑΓΥ οἰαγδοίος οὗ ἴη6 οἤθυίηρ οὗἠἨ {π6 [οτὰ 15 
Βεῖο, 88 οἴϊδη Ὀοίογο, βοὺ (οτίν ΟΥ̓ (ῃ6 ΑΡοΒίϊο ; δὰ 
διδοῦσι 6 ἀ068 Ὠοΐ Βρθαὶς ἰῇ ΟΧργο88 ποσαβ οὗ {ἢ18 
διοτίθος ἴῃ ἷβ ἀρδίῃ, γοὶ ἰὺ 20]]ο 78 ἴσο (Π6 γ ΙῪ 
ΡύΓροβο οὗ ἴπ6 Μεάΐαίοῦ ἰο σίγα ἃ γδῆϑοτῃ (Ὁ ΑἹ}: 
εἴησα (ΠπΠ6 ρῥγίοβ οὗ γϑἀριηρίίοη οουἱὰ ᾿δ ποιμίπρ, 1688 
ἔθδη Ηϊτβο! Γ, ΗἨΐ8 Ὀ]οοά, διὰ 16. ᾿Αντίλντρον, 
Βοιμο αὶ ΒΙΓΟΠΡΟΡ γοὺ ὑπ [86 ὑυϑυΔ] λύτρον (Μαίί. 
Χχ. 28), δίποο ἰδ ἰάθα οὗ δὴ ϑχοΐδηρο, ἡ Ὠἱοἢ 1168 ἴῃ 
ἐξα βαρεϊδηδτο (86 ἢ χα βρϑοΐδὶ ἔογοθ ἴγοτῃη ἴδ 6 
Ῥεεροδίου (Μδι 8168). [Ι͂ἢ οοπποοίίΐοα πὶτὰ ἀντί- 
Ἄντρον͵ ὑπέρ ἷΒ ποῖ, ἰπ ἰδὲθ ῥοἷλοθ αὖ ᾿θαβδί, βἰτω- 

Ι͂Υ ἴο Ὀ6 υπάἀογβίοοα ἐπ οοπιπιοάμηι (Β΄ 6γ), Ὀυϊ 
τι (Π0 ἰάοδ οὗ δβυδδιαὔοη τηυϑὺ Ὀ6 στ δο]α, 
ΤῊΪΒ ΟἿ6 ΓΒΏΒΟΠΣ ΘΙ ὯΒ ΤΙΏΟΓΘ ἴΠΔ 411 ἰΠ6 58οι18 ἴῃ 
ΒΟΘΟ ρΐδοο ἴξ ͵ἰ8 σοοκοηρά; δηὰ ἤογο, ἴοο, (6858 
ΘΟ 3 δὸ βροΐζοῃ οὗ δβ πάντες. 60 {γον ΔῈ Γ 
Βοοιῖπαὶ δθὰ Ἐπμΐοαὶ ἐμουριῖθ, [1 Δρρθατβ ὈΥ͂ ΠῸ 
Τα ΘΘῸ5 ἰυπὲ, ΕἸΠΟΓ ΟὨ ΘΧΟΡΟΟΟΔ] ΟΣ ἀοοίΣ 8] του 8, 
ἴο ἀγὰν (Π6 ἰάοα οὗἁ διυνϑυυιίοη ἤγοτα (818 ραβϑαρο, 
ἼΈς ρἤγαβθο ἀγντίλυτρον Β᾽ΤΡῚῪ ἱποϊυ 65 ἰδ 6 τηραπὶης 
ΟΥ͂ καἰεἰλοιϊίοη, Ἰτοοάοτη ρυτομαδβοὰ ὮΥ 8 βυϊοϊοηι 
τῶσιδοτηθ. ὕὉπάουδίδα  Υ [Π6 ἰγυ}} ΟΥ̓ α νυἱοδσίουβϑ βδογὶ- 
Ἅοο ἴῃ ἰὼ Πἰσίηρ δ6ῆβθ, ΟἸσῖβὲ ἰῃ ι.8 δηἃ τὸ ἰη Ηΐπ), 
8 τ8ὲ ὑἹοκδοὰ ἐγ ἢ οὗ ἰ80 ποσὰ οὔ σοὰ, Βυὶΐ ἷΐ Πα8 
Ὅδδη ἰδο τνῖἷςο οὐ ᾿ΒΘΟΪΟΡῪ αἴτσαγβ ἴῸ ἴσον [18 ΠΟ]Υ͂ 
ΣῈ ὙἘ[ΟΤΥ οὗ ἃ Ὠἰἱνὶπο ἴον δηὰ βδογίθςθ ἴο 8 σοπηπιοΓ- 
εξαιῖ οοπίγδοι. Τι6 ἐν δε λοπιο οἵ Απβεὶπ) σδι- 
Σιοῖ οχρίαίη ἐμαὶ ὨΙΥΒΙΟΤΥ 80 ἰσυγ ἰο (6 ΟἸμιγβιίδη 

ΓΟΆΒΟΩ ΟΥ ἤραγῖ, ἃ8 {16 (Ὗ ογὰβ οὗἁ ὅ:. Φόομπ μα 
Ὀἰνίης: “ ἀοἀ 8 ἰογθ. ἀοά 80 ἰονοὰ τμ6 ποιὶά, 
(μα Ηδ χᾶνὸ ΗΪ8 ομ]Ἱγ-οσοιίοη ϑοη.") Αμὰ ἴδ πιὰ 
Ὀ6 Ὑ6}1 [ὉΓ ΔΩΥ͂ ὙΠῸ τοδὰ [8 ἱπιαρο οἵ 8ϊῖ. Ραυ], ἴο 
τοῖσδ τῃ6 0] ον ὑτοίουπα βοηΐθηςβ οὗ Οο]οτίρα " 
“ ἘΟΡΕΊΥΘΏΘΑΒ οὗ δίῃ, [86 Δοοϊίοη οὗὨ ρυλ]ῦ, (πγουρὴ 
ἴπ6 τοἀοιηρίίνγο ρονοῦ οὐὗὁἨ ΟἸγβι᾿ Β ἴονθ, αηὰ οἵ Ηἰ8 
Ῥογΐοος ονοάΐθῃςθ, ἱ8 Θχργοββϑ, οἢ δοοοιηΐ οὗἁὨ {0 
ΓΟΒΘΙΔΌΪΔΠΟο οὗἁ {118 ΘΟηϑοαῦθη06 ἴῃ ὈΟΛῚ οαξοϑ, ΟΥ̓ [ἢ 6 
Ραγιηρηὶ οὗ ἃ ἀδὈϊ [οΣ δῃοί!ον, Ν]ΐο]ῖ ἀου 116 Ράγον 
δὰ πο Εἰπιβοὶ ἱπουγγθᾶ, ΝΟΝ ἰδ6 ἱπηρτγοργίδιίοη 
οὗ ῃϊ5 τιοίδριογ (ὁ. 6., {86 ἰακίηρ ἰδ ΠΙτΟγα}} γ), ὮΥ 
ὑγδηβίογτίης (ῃ6 ΒΔΙΏΘΠΘ5Β ἔτοτη [86 σΟΠΒΟΘΈΘΩΙΪβ ἴο 
ἴΠ6 δῃηϊθοθαοηίβ, οὐ ἰηοστίης ἴῃ 6 ἸΔΘΙΓΥ οὗ 116 οαυ 568 
ἴγοπι ἃ Γϑβοι ὈΪδηοα ἴῃ ἴῃς οθοίϑ, 1118 ν᾽ 6 ΟΥ 8. ΘΠ 9 
οἵ γτοδοτηρίίΐοη, στοασηαἀοα οὁἢ {1)18 οοῃ οβδίου, 1 Ὀο αν 
ἴο Ὀ6 Δἰζοροίμον ἀηβοῦρίυγαὶ :᾽) “ Αἰα8 τὸ οβοοίοῃ, 
ἌΡδον. 19, οα. ϑϑρίγιυ, οὶ ρ.".-.]-- [ὁ ῬὍὸ ὑθεὶ- 
βοᾶ ἰῃ ἀπο Επ10; τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις. ΙΔι- 
ἰποΡ: “Ταῦ ἰὸ βμῃουϊὰ δ ῥγοδοιιοὰ ἴω ἢἷβ8 οστῃ 
{π|6 ;᾽ ΨΜαυϊραία : “σμ)μ8 ἐοδελμιοπέμηι ἱεγιρογἐδιιδ 
δια ἘὐΠ ΠῚ αἰ μπ: εἰ. ΟὨγγϑβϑοβύίοωι, δῃηὰ οἴδιοσ 
Ομυγοῖ ἐδίΠ ΓΒ, ἱποουτθοῦ Υ υπαἀοτγβίαπμαά (16 βυβοιίην 
πὰ ἀραίῃ οὗ [06 οτὰ 88 ἰΐβ6] Γ 1886 μαρτύριον. Βαϊ 
186 ἰάθδ ἄραι γὰν [Π6 Γαΐδγθηοθ 8 0 ἴῃ 6 Ργοδοῦ- 
ἴῃς οὗ [86 φοκροῖ, ναοῦ ἢΔ8 ΠΟῪ Ὀδοη ϑβϑηὶ δ ἃ ἢϊ- 
υἱηρ ἰὴ, Β6 618 δ. ἢ 6 ΡΟΣ ΓΆΓΥ, δίμοθ ἴῃ (18 οα56 106 
Ὀορίπηϊΐηρ οὗ νοῦ, 7 βίῃ Κ8 αἰγηοϑὺ ἴο δὲ ἰδυϊο]οσν. 
ὟΥ ὁ {λ1πΚ| ταΐμον, [Ππαὺ μαρτύριον Βῃουϊ]ά πογα Ὀ6 μοὰ 
ἴῃ ἀρροϑιίίοη ἰο ἀντίλυτρον , ἴο Νὶϊ, [ῃμαὐ 116 ΑΡΟΒ416 
64}18 118 βδουίβοθ οἵ {Π6 1οστὰ ἴῃ ἀδαὺ [Ὁ ΟἿΓ γδῃ- 
Βοὰ ἴδ ρτοιῦ μαρτύριον ; [0 ἩΪΠ688 οὗὨ {μ6 ἔτ ἢ 
βιδίθα ἴῃ τϑγ, 4, πῃ ἢ 8 ταϊβοὰ δὔοντθ 4]} ἀουὺὶ 
{προυρἢ [818 Ὁ] απο γονοϊδίίοη οὗἨ στᾶοο, βίηθα (ἢ 8 
οἴἴογίηρ 18 τηδᾶθ, στα οδηηοῦ ὍΘ ΔΩΥ [ὈγΕΟΡ α1168- 
ἴοι τιμοῖποῦ αοα ν}}}8 (Π6 Βα] ναίίοῃ οὔ" αἷ, ΤὨΘ 
ἈΡροβί]8 ἀοθϑ ποὺ βρϑδῖκ οὗὨ ἃ ὑθβι τη οὴῦ ϊοἢ Ὧ6 15 
(6 δγϑὺ ἴο αἰῆσι, Ὀυὰῦ οὔθ ἴο πῃ ΐοὶ ἀοὰ Ὧδ8 ρσίνοῃ 
ὙΠ 658. ΔΙΓΟΔΑΥ ἴῃ Ηἰΐ8 ὅοῃ ; αμὰ ἴῃ σοῦ. 7 μα γβιὶ 
ΑἸἸυἀ685 ἴο ἷ8 ΟὟ μουβομδὶ οοηηθδοίϊΐΉοη πὶ ἱ, 
“Ζ7ηπμϊμν ἐφλίἱπιοπέμπι γεχοοπὺπὶβ τεπὶυοσγβαξὶδ» 
Βεηροὶ.---Ἶ ἅπθ ὕὗτηθ, καιροῖς ἰδίοις - θα 8, ἴῃ 
186 ἴπηθ ἐογοογααϊποὰ ὈΥῚ Οοά, δηὰ ἴοσ {1118 γθάβοῃ 
τοϑὲ διίίηρσ ; ἴῃ οἴδον πόογᾶβ, ἴῃ (Π)6 πλήρωμα τ. 
καιροῦ (6 Δ]. ἱν, 4); οοαρ. 1 Τίηι. νἱ, 1ὅ ; Αοῷῶ χυῇ!, 
26. Τί 1. 2. 

γεν. ἢ. ΜὨοσχουηΐο ΣΖ χὰ οχάδίπϑᾶὶ Εἴς ὁ, 
αὐ φιιοά (ἰεδἰϊηιοπίωπι, 8.6. ἀπποιηοὶαπαμ}}; δηοίμοῦ 
ΤΘΙΠΟΠΙ ὈΓΆΠΟΘ ΟΥ̓ [8 ΔροΟΒίΟΪΙο οΔ] Πρ ἀπ αἰ γ, 88 
οθαρ. ἱ. 192. Ῥμὺ] ροϊηῖϑ 0 [6 ὈΠΙΎΘΓΒΑΙ Οἰαγασίαῦ 
οὗ ἷ8. οδ] ἶηρ, 88 ὑγοοῦ οὐἁἩ [π6 υϊ νουβα ΕΥ̓ οὗ Ὀϊνίηθ 
ἕτασθ ; δῃά (18 ἡζαΐῃ 848 ἔπ6 στοαὶ στη οὔ 6 ἴ0 ὈΓΑΥ͂ [ὉΓ 
81]}.---Α Ῥχϑδοῦϑυ; ἐ}18 σοηογαὶ ἀδβίρηῃ οὐἁ Ϊ8 οδ]]- 
ἴῃρ 16 ἀδῃοίοα ὈΥ̓͂ ἃ ὨΔΙΠ16 δυϊίοα ἴο0 81] τη ΒΘ ΙΒ οὗ 
(6 ροβροὶ, δῃὰ ργθοοάθβ {πΠ6 βροοῖβο οἵἴἶδοίαὶ {{0|6, 
ἀπόστολος.---Ἰ προαὶς ἴδ6 ἰχυΐῃ, ἄς. (οορ. Βοῃι. 
ἶχ. 1). ΑΑ βοϊθπιῃ δα)υγαίίοη, πο, ἴῃ νίθνν οὗἁ 80 
ΜΟΙ ΧΠΟΥ ἃ τηαίζον, ἀπ [Π6 ΙΩΔΗΥ͂ ΡΟΓΒΟΏΔΙ Ιηϊδ υἀς- 
τηθηΐϑ οοποογηΐηρ Ῥαυΐ, 8 ααϊΐθ Ἀρρτγοργίδῖθ ἤθγο, 
Δηὦ ΤΩΔῪ 611 δνδκοη οοηδάρησςο, ποῖ ἀϊδίσυσὺὶ, Α]- 
[δουρὶ 18 ἀϊστοβϑίοα Πὰ8 ὯῸ Ἰορίοαϊ ἔοτοο, ᾽δ ἀστθοθ 
Ὑ76}} τί ἢ ἃ ἔγϊοπάϊγ, οοηβαϊΐηρ Ἰοἰΐον ἴκθ υλῖ8, τ ΏΘΓΘ 
ἷ8 ρα Βρθακϑ ἰη ἰπΠ6 τηοβϑὺ γί [688 ;ὩΔΠΉ6Γ.---α 
ἔθθοθοχ 19 Οἰϑῃἷ195. Α τπόγὰ οσδοῖ βίαϊθ. 
τηοηΐ οὗ ἔπ βροοίαὶ βρῆθγθ ἴῃ ποῖ ΠῸ ἰ8 οα]]οα ἴο 
16 ποιῖς οὗ ιἷ8 ἀροϑβίο]!!ς οἶοθ Τηΐδβ πιθητίοη οὗἁ 
εἶθ Ροου αν σὶν Ἰοηὰ8. ΠΟΤ ΌΤΟΘ [0 ιἷβ Ἔχἰοτγίαἰϊοη 
[ὁ ῬΓΑΥ͂ [ὍΓ δ] πιοη.-- - τ ταὶ δυὰ ἴῃ νοχίν. Νοὶ 
ΟἿΪΥ ἴῃ ἔσθ ἰδ (Ηογάἀρηγοίοῃ, Μαςὶς, Π6 Ὑ͵οιία 
δ ὈοΙἢ οΟὨΟΟΡ ΪΟἢ8 ἃγὸ ἴο Ὀ6 οΟἰΟΒΟΙΎ αἰδβιϊηρι 5ῃ66, 
ἙΑΙ (6 ΠΟΙΘΊΤΟΥΙΒΥ ναγίατίοη, ἐν πνεύματι), τηθαπέ 



80 ΤΗΕ ΕἸΒΒῚΤ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

[δἰ τὴ ἴῃ ΟΠ γῖβι, πθϊοῖ 18 [86 στοαὶ ρΟΓΒΟΊΔΙ τηοίϊνα ἴῃ 
16 ἸΠ8 οὗ {π Αροβιῖδ ; ὑσυι, {πᾶς οὈ͵οοῖῦγο ΟἸὨτὴβ- 
(ἰδ ἴσῃ ἰιβο 1 ἢ πηΐοι 18 Κποῃ διὰ τοοοϊτοὰ ὈΥ 
ἔμ, Τὴ ρῥγοροβιίοη ἐν δθοηϑ, 88 οἴῃ, ἴο ἀθποίθ 
{6 ΤηΘΔΠ8 ΨΠΘΓΘΌΥ [86 ΑΡοβιῖα δουρῃϊ [0 γοδοῖὶ 186 
ἀρροϊμϊοα οπὰ. Τπαὶ ἴ[ῃ6 πογὰβ δγὸ ἴἢ0 " ἰδίθῃ 88 ἃ 
ἔοττωδὶ αββοσγίίοη, ἰκὸ ἀλήϑ. λέγω (τον, 6), 8 ποὺ 
ῬΓΟῦΔΌΪΟ. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΟΑΙ, 

1. ΤΊ ἀοοιτίπο οὗἉὨ Ο γί βέΐδη ἰηἰογοθβδίοη, τ] 168 (ἢ 6 
Αροϑβιὶα ἰθαοὶιοβ τ] δυο Ποαγίο! ροτοῦ, Ὀγθδίμ 68 [86 
0016 ερίἰτὶῦ οὗἩ Ομ γβεϊδηϊγ. Τ6 ογὰ ΒΗ πη86 1 οοτῃ- 
τηθρηἀοὰ ἴῦ, Ἔν ῃ Τ0Γ οὔγ δῃοπιῖε8 (Μαείϊ, ν, 44): ΤΏυΒ, 
ἴοο, Φατηθα, ΠΟ 88 80 Γ}}Υ αὐἱοκοηοαὰ ὈΥ {86 πρὶ τὶς 
οὗ δἷ8 φίοτβοὰ Μαβίον (δ πιε8 νυ. 16); δηὰ ἰξ ͵'8 δν]- 
ἀσηξ ΠΟῪ ΒΙΓΟΏΡΙΥ, δηὰ βῸΝ οἴνοη, ῬϑῸΪ 6ῃ] οἱ 8 
{ἰἸ6 ἱπιογοοβοίοη οὗ {πὸ Ὀγοίμγοη, Τμαΐ [Π6 ΘΑΓΪῪ 
ΘΟ γιβιίαηβ Πα τν 86 ΘΑΓΏΟΒΟΥ Κορὶ {Π|8 ἀροβίοὶο ὑγο- 
ςορῖ, δῃὰ, οὐθῃ διρϊάδὶ {Π16 πογϑὶ ρογβεουίοηβ, ἀἰὰ 
ποῖ οο,86 ἴ0 ὈΓΑΥ͂ [ὉΓ ἰκΐπρβ δπὰ [Ὁ ὕΠ|086 ἴῃ δυῖθοτ- 
ἴϊγ, ἰ8β οἶθασ Ὅμι {π6 ΦαΥΪΥ ᾿ἰτυγρ 68, 88 γγ6 1} 88 ἴΠ6 
ἰοβ τ ΟἢΥ οὗἁ δροϊοχίβδιϑ δηὰ ομυγοῖ ἔδίμοτθ. ΤΉυΒ, 
6. 9.. ΤΚΕΤΌΝΕΙΑΝ, «4ροῖ., καρ. 80: “κπίδιια επ- 
»απεὶδ ογαπῖμε οπιπίδιις ἱπιροεγαζογέδιιδ υἱΐαπι 
ἐδ ργτοϊίσαηι, ἱπιρεγίμηι δοευγι, ἀοπιμπι ἐμέατι, 
ἐχεγοϊίμδ Κογίοδ, δεπαίμπι ἤάείειπ, ρορεΐμι ργοδιηι, 
ογδεπι φωϊοίμηηι, εἰ φικσιπιχιθ ἀοπιὶγιὶδ εἰ Οὐδαγὶξ 
υοία δυηΐ.") Απὰ ΡοεΥΟΑΕΡ, αα Ῥλιἰρρ.. οαρ. 12, 
ΒΆγ5: “Ρ͵ο οπιπέδιιδ δαποίϊ8 οταίΦ. Ογαίθ εἰξαηι 
»1}Ὸ τεσίζιδ, οἱ ρμοίεδίαἐδιδ εἰ ργιπεῖρίδιιδ, αἰφμθ ΡγῸ 
»ενδεφμερίϊδιδ εἰ οὐἀϊεπέϊδιιβ υοϑ, εἰ ργο ἱπὶπιϊοὶδ 
σγιςὶδ, εὐ γγκοίωδ υδδίεγ' τιαπὶ ζοείιδ δὶ ἐπ οπιπέδιιδ, 
μὲ εἰξ8 ἐπ {0 μεν Γοοἱἱ. ὙΥῚΒ 1818 ῥγβδοίΐοθ οὗ 
Ομ γβύδη ὑγάσογ, {πΠ6 Αροϑίΐθ οχῃογίβ δ] αν γα ἴὸ 
Ἰοδὰ ἃ αυἱοὺ δῃὰ δοὶγ 11 ; δῃὰ ἴῃ (18 6 ΒΟὟΒ 18 
οοηδάοσηοσο, τῃαῦ Βυοὶι ὈΥΆΥΘΡ [ὉΓ (0.6 ΘΟΙΩΤΩΠ ΠΣ Ὑ ὙΠ]] 
οδίδίῃ ἃ Ὀϊοβδίηρ ἵγοτα αὐ ;-- δὴ ὈΠΓΘΑΒΟΠΔΌ]6 ὨΟΡΘ, 
ἱξ 6 ΒΡΟΔΚ8 ΟὨΪΥ οὗ δὴ ἱπβίθησο οἢ ΟΡ ΟἾη ταΐηα8, 
ποῦ ἃ Βυραογπαίυσγαὶ ΡΟΥΘΥ ἴῃ ΡΓΆγοσ, ΤὨΐ8 Ἰη]υποίοη 
8. (8 δῃ ἱπάϊτεοϊὶ ργοοῦ ἴπδὲ ὑπο γ 18 Ὡοὺ ΟὨΙΥ ἃ διυὺ- 
)οεῦνο, Ὀυῦ 4'8δο δὴ οδ͵οοσίνα οοπηθοιίοῃ, ρτδηϊοα 
δη αβϑυγοὰ οὗ Οοά, θοῦ θη ὑΓΆΥΟΡ δηὰ 118 οδοίβ, 

2. Αοοονάϊηρ ἰο (86 ΟΧΡΓΟΘ8 ἰσθδομίηρ οὗ (δ6 
ΑΡοβι]α, Ὁ τ βυ δηΥ 8 {Π6 στοαὶ ἱπβίγυμηθηϊ ΟΥ̓ 8Α4]- 
γαίΐοῃ [ὉΓ 411 θη. [Ὁ ἴΠ6 ποσὰ ἐκκλησία ἴδ τ ΠΥ 
υπαογϑιοοά, {86 βογῖρρ, ἐχίγα ετοίεδίαηπι πιδΐα δαΐιι, 
ΔΒ ἃ δουῃὰ δοῆβο, Τὼ τρις οὗ ΟὨγιδιϊδη τη ϊββί οη- 
ΑΓΥ͂ ποσῖς ἰ8 στουῃάοα ἰῃ {18 (αἰ, ΤΉΘ ὉΠΊΨΟΓΒΑΙ ΠΟΥ͂ 
οἵ ἀοὐ δ ρἴβη οὗ γοἀριηρίίοῃ ἰ8 (86 τηΐρὶι οδῦ Βρογ οὗ 
ἴθδὲὶ Ομ βύδη ΒυΠΏΔΏΪΥ το ΘΙΩΌΓΘΟΘΒ 811] ΙΏ6Π, 
1 18. ἐπ ροβϑίἷ6, ὑπογοΐονο, (0 Ὀ6 {γῸ}} Ὠυχηδη, ἢ ΟΠ 6 
8 ποΐ ἐγῸ] ΟἸ γι ϑιίΐδη ; δηὰ ἰΐ 18 δἰΐκο οοπίγααϊοϊοιυ 
ἴο Ῥγοίοβϑ οὐγβϑεῖνοθ ὑγὰ]γ ΟὨχιβιίίδη, Ὑϊδουῦ Ὀοΐης 
δα Πγδῃ, 

8. “αοἂ π|}18 ἐῃαὐ 411 τζϑη βῃοιυϊα 6 βανοᾶ." 1ὶ 
18 ἃ ΒΟΓΤΎ ἀορτηδίίδηι ὙΠΟ νου τοακοὴ (ῃ6 ῥτγοοῦ 
δἴνοη ἴῃ 818 ῥαββαρθ ἴογ 16 υη  νουβα Ὑ ΟὗἨ [6 ΡΪ]Δῃ 
οὗ τοἀοτηρίίοη, ὈΥ̓ ὀχαροίίοδὶ αγῖβ; 9. σ.,), ὙΠΘΩ ΔΩΥ͂ 
δοοὶς ἴἰο οχρί δίῃ εοὐϊ ἴῃ (6 δὐϑυγὰ βθῆβο οὐ ἀθεῖγο : 
ΟΥ αἷΐ πιέπ ἴῃ (06 8686 οὗὨ 41] οἶ48868---αΒ σα νίη δηὰ 

. ΟἴδοΥΒ δᾶγο πόσο ἄοπθ, Ἐχορείϊοαὶ ΠΟΙ ΘΒ ἔογΌ 8 
υ8 ἰο πα ἴῃ εἰ 8 οἷδοθ 1689 ἰδ Ὑμαὶ 8 βϑϊὰ, ἴῃ 
οἴδον πογάβ, ἰῃ 1 Τίῃμ. ἱν, 10 δῃὰ 2 Ῥοὶ, 1,9. ΤΏ 
ἰμ ον" 16 ὨΘΟΘΒΘΙΥ οὗὁἨ δὴ ἀποκατάστασις πάντων, 
ἔγοιῃ ἰῃ6 ἴδοὶ ἰμδὺ δὲ δοπὶδ ἰΐπηθ, βϑοοῆου ΟΥ̓ ἰδίϑυ, 
δαὶ αοα π|}}186 τυυϑὺ Ὀ6 {1 8|16ἃ, ἀοοβ ποῖ {Ὁ]]ΟΥ, 
μονγανον, ἤγουῃ (ἢἷ8 Ροβίοη. Τηὸ πὶ] οὗ αἀοἂ Πόσο 
δροίοη οἵ 18 ποῖ ΔΟβοϊαΐο, αἴ οομαϊἰομαὶ : ἑἐ, 6., αοὰ 

Μ118 τδδὲ 4}} τῶοϑῃ Ὀ6 βανϑὰ ὈΥ͂ τη 6808 οὗ ἔδιι : Ὀπὶ 
ἃ8 ἰδἰῖῃ, οὐ 106 ΟἿὯΘ 8]46, ἰ8 ἃ σίῆι οὗ στδος, δο, οἱ 
[6 οἴποΡ, ἰῦ 8 ἃ ἀυἱῦ, πῆοδο περίθος ἀθβοσυοθα Ρὺ» 
ἰθβηῃγηθηῖ, δὰ Ὁῃθο ἰοῦ 8 ἃ συ τπδῖ τοῦδ πᾶνο ἰὼ 
τοοκοηΐῃρ. Αραϊηβὶ δυο} υἱὸν οὗἨ [ϊ νοσβα δὴ Νὰ 
ὌΓρο αἷδβο, ἴῃ ἰμοὶρ {01} ἔογοθ, {86 ΣΟΔΏΥ͂ ΡΟΒΙ Εν ΕΣ- 
Ῥτγοββίουβ Ὑβοἢ βοὶ ἔοσί ἢ ἴἢ6 οἴσγῃδὶ ὈΪοβδοάποα οὗ 
ὈΟΠ ον γβ, 88 στουπάρὰ ἴῃ [86 ἔγοθ ἀθοϊβίοηβ οἵ ἀοά, 
δηὰ Ηἶβ στδοθ ἰῃ (Ἰγβὲ. Ττὰθ πίιβάοτῃ [68 ποὺ ἰῷ 
ΒΔΟΙΓΒοίηρ, ΟἿΘ6 8ογίοβ οὗ ἴπ686 σοῃσθρ οη8 ἴο (δ 
οἴδον, Ὀυζ ἱ) ποϊάϊηρ ὈοΪἢ πιὰ δαιδ] δ γοηρΊὮ, δἰποα 
6 ὑπ {Υ οἵ {ΠῸ δβοθυγΐηρ σομίσδαϊ οι 08 σπδῦὺ Ὀ6 
ΔΙ ΤΑΥ͂Θ ἃ ὈΓΟΌΪΘΙΩ [ὉΓ ΟἸ γι δη ῬΒ]Π]ΟΘΟΡ γ. ΤΠ686 
Δροβίοϊϊς ἜἘχργοββίομβ, ΒΔ} Υ, ργῖνο [86 10}165ὲ τῆρμὶ ἰοὸ 
[Π6 ἴγοαβί, τοδὶ υὑπῃ] ιϊοα, δηὰ ροπθγ} δημποῦης6- 
τηθηΐ οὗ [Π6 ρΌΒΡΟΙ, π 8116 1 τηυβῖ "6 Ἰοἴν ἰο ἀοὰ ἴο 
ΒΠΟΥ͂ υ8 (6 μογίοοϊίςοη οὗ ΒΒ ΡΌΓΡΟΒΟΑ, δηὰ ἰὸ [85- 
ἱγ μοὶ ὈοίογΘ Οὐ οσϑα, [0 8 1Π|6 ΟΥΤΟΙ οὗἁὨ ΘΥΟΓΥ 
τΠοο]ορίοαὶ δυβίοτη ἔκ ἴμαΐ Πογ δἰϊυὰθα ἰο, ἱμαΐ ἱξ 
ἀοοβ ποῖ ἴδίκα [8 βίδσίπρ ρμοϊπὶ ἔγοζῃ [ἢ Τηογαὶ ἔδείδ 
οὗ ἴτὸ ΟἸιτ δι δῃ ςοΟηδβοϊουβηθδβ, Ὀυϊ ἴτοῖ {Π6 δβιγδοὶ 
ἰάθδ οὗ πὸ Ὀϊνίπο πὶ}, Τῆχα ἰγοη οὨαίη οὗὨ 15 Ἰορὶο 
τηυδὶ ᾿πογοΐογο θη ἰῃ ἃ (δίδ) ἴβι, ὙΠ οἢ Ἔχοϊ 68 6} 
ΤΑΟΓΆΪ ΟΠ ομ8 Ὀαδεὰ οὐ 11:16 ἔγοα οἰιοῖΐδσθ οὗ κῃ. 
ΘΌΟἢ 8 ὈΓΟΠΪδ6 ΤΩΔΥῪ οηα ἰῃ ἴΠ6 ἀορτὴ οἵ διδοϊυίε 
ἄρογθοβ δηὰ ᾿Ἰη θα αἰοποιηοηὶ: ΟΣ ἰΐ ΤΩΔΥ͂ ΘΟΌΔΙΪΥ 
Ἰοδὰ το ὕΠπἰνογβα δα. [1 186 Μ{Π|Π οὗὐἠἨ αοα δ ἱπὸ- 
Ερϑοίγα οὗ Ὠυϊηδῃ δοίίοη, ἴΠποῦΘ σ8 6 π0ὸ Ἰ᾿ἰπιλῖ ἴὸ 
Ηΐβ γῖδθοθὺ. ογ, δραΐ", ἢ 1 Ὀ6 8 Ἰυρὶς ὙΠ ΐη 106 
εἶγοϊα οἵ ρυγοῖν βροουϊαῖῦνο ἰάθαβ, 1 ν.}} οπὰ ἴῃ 86 
Ῥδῃινῃοίβθτῃ οὗ ὥρίηοζα ; ἰῇ 80 ἱπιρ ΒΟ Δ] δυ βίδηοο, 
οὗ τπηϊοἢ 411} υμηδη δοι 008 δ8ΓΘ ΟὨΪΥ ῬΒΘΠΟΙΏΘΠΔ, 
πὶ που ΔΏΥ ΠΊΟΤᾺ] αυ8}} } οὗ ροοὰ οΥ ον]. ΑἹ] (680 
ΔΙῸ ἴοστῃβ οὗἩ [6 βαη6 ρστουηὰ οἴτοὸῦ. Α (ἸἨτξιίδα 
ὑπ ΟΪΟΣῪ Ὀαρίηβ τὴῖἢ (ἢ ἴδοιϑ ΟΥ̓ ΟὟΓ Ρ6ΓΒΟῚ 4] Ὀοΐηρς, 
οὗ βἷη δηὰ σοαροΟ Β ὉΠ] ΠΥ, δηὰ ἱμθησ6 ΓΟΒΔΒΟῺΒ ἰο [ΠῸ 
σδαγδοίον οὗ αοα, ΤὨδ ϑοηΐθῃοα οὗ ἤοοκεα, Β. 1, α 
2, ἷἰθΘ ῥγοΐουπα : “ ΤΏΘΥ ον, Ὑ00 (ἶηὶς τμδὲ οὗ [86 
Ἧ1 οὐ σοἂ ἴο ἀο 1ηἷβ οὐ {παῖ ἐπογο 18 ΠῸ σϑάβοῦ 
Ὀεοδίάο8 Ηΐβ π|}}.) Αμὰ {μ}8 οὗ ΟΥΡΎΤΟΝΤΗ, ὄέγηι. 
1, Ὀγοδαῖμοβ ἰμ6 Ὠρατὶ οὗ (Π φσοκροὶ: ““1ἴ 18 (86 
βγοοίοδιὶ ἤοποῦ ἴῃ 84}} [Π|6 σαυϊδηὰ οὐ Ηἰβ δἰἱσι ρυΐεβ, 
{πᾶὶ Ηδ ͵Β τηΐϊιν ἴο βανὸ ; δηὰ {118 ᾽8 [8Γ τῇοσο πιδρ- 
πἰβορηὶ ἴον Ηΐμὰ ἰπδη ἴο Ὀ6 δἰ γ]οθὰ τ ρ Υ ἴο ἀοΒΙΓΟΥ͂. 
ον ἰμαῖ, Ἔχοορὺ ἰδ 6 'π ἃ ἯΔΥ οὗ υβί1 6, Εροδκβ ΠῸ 
ῬΟΥ͂ΘΡ δ 4]}, υυΐ σῃθῦθ ἐπ ρούθ μοῦ : ΤὉΓ ἴδῃς τοοὶ οὗ 
8}} ΡΟΤΤΟΡ ἷβ οὐρηνιυ σφ ἢ 

4, ΤΥ τΠ6 ἀρφαίῃ οὗἁἩ πὸ βαυϊοὺ 18 τουδὶ δ8 ἃ 
ΤΑΏΒΟΙΩ [ὉΓ 41], ἰδ 18. τηοβὲ ἡτωρογίδηϊ ἴἰοὸ αἰδι ρΡΌΪΕΒ 
Ὀούγοοη (δ6 ροτοῦς οὗ Ηΐ ἀσαίῃ, ποῖ 15 στοαῖ 
ΘΠΟΌΡΕΙ ἰο οἴὔεβοι {η6 τοἀδοιηρίοι οὗὨ 81}, δὰ ἰδ6 ἔγυϊξ 
οὗ ΠΙ8 ἀφαΐ, τ θ]οἢ 8 βϑῃηδγοὰ ΟὨΪΥ ὈΥ̓͂ [Π6 Ὀο ον 
δὰ γοροῃοσγαῖθο, ΑΒ 0 ἴῃ ὅγϑι ροϊηΐϊ, (Π6 πογὰβ οὗ 
Αὐυρπυβιϊπ ὅτ το; βϑέγηιο 114, δ ἰδπρογε: 
Ὰ ἐξπιὰ πιογία ιεἰπὶιόγδιῖπ τιμπάπη, δἰσμί οπιπίμσῃ 
οοπαϊίον, ἑία οπιπίωηι γεραγαίογ, αδεοϊτίἐ : ἱπάμδε- 
ἐανιέεγ' ἐπίηι ογοαΐηιιδ, φμοα ἐοέιοη, πιμηπάμηι τεάενιζς, 
φμὶ ρίιδ ἀεαΐι, φμαπὶ ἰοέιιδ ηνιπάμδ ταϊενεί." ΤΟ 
οἶμον φοΐηϊ 8 πηοῦ ὈΥ [Π6 πορὴβ οὗὨ {Π6 ΞδΥΪΟῸΓ : 
“ ΤῊ ροοά βῃορμογὰ ρίνοι 18 18 ἴῸν ἴΠ6 βῆθορ ; ἢ 
δηὰ δραΐῃ : 1 ΡΓΑΥ ποῖ ἔον [86 που], Ὀαϊ ἴον ἔποθα 
σθοτη ἰποὺ 118 ρίνθῃ Τὴ6 ; ἢ ΦΌΒΏ Χ. δηὰ σχυΐὶ. 

ὅ. Αοοοτάϊης ἴ0 [86 ἀχργοϑθ ἀοοίτίηθ οἵ ΟἿΣ 
Ἀροβίῖθ, (86 πηράϊαίοτίαὶ οδῆσθ οὐ {π6 τοῶδὰ Οδπξς 
Φοβυβ ἰβ ῃοῦ ΟΠ]Υ ἴπ6 σδγάϊηαϊὶ ἰγυζῃ οὐὗἁἨ (ΓΒ ἰδ ΓΣ, 
Ὀυϊ [6 οοπαϊίίο εἰπε φμᾶ ποπ οὗ [6 οἴογηαὶ βαῖτὰ- 
ἰἴοῃ οὗ δῆ. Τ|ι6Ὲ οχἰβίθῃοο οὗ πὸ οηἷν αοἀὰ που]ὰ 
6, ἱπάοοα, πὸ μία τηθββαρδ ἴῸ [Ὁ] 16 ταδη, ἀ1ὰ Ὧ6 
ποῖ ΠΟΑΓ ἷ80 οἵ δ Μοάϊδίος Ὀθοϊποο Οοὰ δῃηὰ τραν. 
Ιῃ οοηίγαβθ ἴο (Πΐ8 βοίοσίοϊορίοδὶ ἀοοϊτπ οἵὗἱ ἴδ: 8 
Ἀροβῇϊ, ἴμ6 Ὀοϊάηθ88 οὗὨ ἸδΩΥ δὲ (18 ἀδγ 18 δἰ γα σ8 
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ἱηάορ, πὸ δαβοῦὶ (μαὺ {ΠΟΥ Ὡροὰ πο Μοάϊδίον, Ὀυὺ 
ἔδῦ Ἰῆδὴ Ο8Ππ ΓῸ Οἴγοοῦ Υ ἴο ἴπ0 ΕΔίθον πἰτῃουΐ (6 
ϑο. δυοῖν τχϑὴ Ἰδοὶς δΌΟΥΘ 8}} [Π6 ᾿ἱνίηρ Κποπ]θαρα 
οἵ 186 ἀοδοτῖ οὗὨ βἷη, δῃηὰ {1{|ὸ ὨΟ]Π688 οὗ αἀοά, ΤῺΘ 
θοὰ νἰϊοπι ΟἸΙΘΥ͂ ΔΡΡτοΟΔΟὮ 8 ποὺ ἰπ6 ἀοἀ τονθδ]οὰ ἰῃ 
ἴδε βοτίρίανοβ, Ὀαΐὺ γαῖμον ἴῃ6 40] οὗὁὨ τοῖν οὐσῃ ἀδγὶς- 
οποὰ ὑπαογβιλπαϊΐηρ. 
[Ὸ τὺ ΠΕ ἀρροηὰ ἤογὸ ἃ Ῥαβϑαρθ [ΠῸΠ} 

ἈΚΟΉΒΙΒΗΟΡ ΤΈΞΝΟΗ  Β “ ΞΟΓΙΊΟΉ8,᾽) Ἡἰοῖ βοὺϑ ἔογιἢ 
(9 Ἰἰνίηρ υἱοῦ οἵ 186 τηραϊαϊοτίαὶ βδουίβςοθ, 88 ἰὰ 
58 ἀἰσιἰπσυϊπιιοαὰ ΔἸ1Κ6 ἔγομη ΘΏΥ͂ ΓΟγθηβῖο [ΠΘΟΥΥ οὗ 
ἱωραϊδτίοη, δὰ δῺῪ ἀφηΐαὶ οὗἁὨ [Ὁ οα τῃοτὰὶ στουη 8, 
“Οουὰ αοἀά ὃὈθ6 ν6]]-ρ]οαβοὰ σὰ (Π6 δΒιβογίηρθ 
οἵ τ186 ἱπποοσορηΐ δηὰ Βοὶγ  Ὦβαὶ βαιϊεἰβλοιϊϊΐοη οοὐὰ 
Ἧς πὰ ἰπ (μοδοῦ ΑΑβϑυγοαϊγ ποῖ: ὃυῦ ἢ6 οουἱὰ 
ἰδτα ῥ᾽θδβαγθ- ΔΎ, ΔΟΟΟΡΟΪΠρ ἴ0 [6 ΙΏΟΓΒΪ ΠΘΟΘ68- 
εἰ. 5 οὗἩἨ Ηἰβ οὐὰ Ὀοΐηρ, ΒῸ6 πλιδὲ ἢανο (Π6 Πὶρῃ- 
οδὲ ἸΟΥ͂, δβαιἰβίαοιίοη, δηὰ αο]Ἰἰγῦ--ἰη [ῃ6. Ἰονὸ, ἴἢ6 
ραϊΐοηςο, ἴα οὐράϊΐρηοο, τ οὶ (Π056 Βυ τηρΒ σαν 
μα ἐμ ορρογίαμΥ οὗ αἰβρίαγίηρ. . . . ΝῸΡ 
Ὑ88 ἴδ, 89 ΒΟΠῚ6 ΔΠΊΟΠΡ ἰπ6 Βομοοϊπιθη ἱδυρης, [μαὶ 
Οοά Διο ϊγαυ  δϑβουί θὰ δηὰ ἱτπηραϊοα ἰο ΟἸγὶβὶ 8 
οὐεάϊοησα πηΐο ἀοδὶ ἃ γά]ὰ6 Ποῖ τηϑὰρ ἰὑ δαυλὶ 
ῖὸ Ὦϊο ποοᾶβ δηὰ βῃβ οὗ 6 8016 ποῦ], 6 
δίδττη σαί ποῦ τὶ 106 ἄδορονὺ ἱμροϊυρίδηϑ οὐὗὁἨ ἰἤυδο 
δικὰ 41} (ἰπη68, 0 ογαῦθ ἰὼὸ ἀ64] ψ| τοα 68, ποὺ 
δϑογ ρἐϊοηβ δηά ᾿πρυϊδίοηβ, ἐμαὶ Η8 οἴελίηρ δὰ ἰὴ 
ἰιϑεἱ { (15 ἰη τί ηϑῖς ναὶ... ΟἸ γἰϑὺ βα 886 α Βογθίῃ, 
ποῖ ἰῃ6 Ὠίνίπα δηρὸν, θὰ [86 Ὀἰνίηθ ογανίηρ δον ἃ 
Ῥοτίθος Ὠο]ηαβθ, σὶρ ἰοουβηθβθ, δηὰ ορϑάΐϊθηοθ ἴῃ 
τ86η."--Ἶ.] 

6. Ασαϊιμϑὶ 411 Ποσοιϑῦ ἰοηἀθηο68 ποῖ ΠΟῪ δηὰ 
(Βε δρροᾶγ ἴῃ ἴ86 ΘὨαγοῦ, {ῃΠ6 ΑΡΟΒι16᾽ 8 δβϑογίίοη οὗ 
1860 τοδῖ τηδυμοοῦ οὗἩ Ομ γῖϑυ 85 αἰ ταγϑ ἴμ6 ἀοοροϑὶ 
ἰσηϊβοδηοθ, ὙΠοτΟ 18 διηοηρ ἴἢ6 δίγοηρ ἀοίθ 6 ΓΒ 
ἐδ αἰνί Υ οὗἩ (86 Κοῃ [Ὁ Ἰλογο ΟΥγρίο- Βοοοῦϑιι, 

ἔαρ τηογα ἔραν οὔ δ οπίηρ ἰμ6 [}1} δῃα υηαἰτηϊηϊβ ιοα 
ππῖδὶ οὐ ΟΠγῖβυ ΒΒ Ὠυμηδηϊ, πῃ ΠΟΥ ΓΠΘΙΏΒΟΙΥ6Β 
Κποπ. Οἡ δα οὐδοῦ β[46, ἰὑ 15 τη σοῦ (0 ὃ6 τ|ιὶβῃδὰ 
ἰδδς 8}} πο τ} Βο]ὰ [86 ἄνϑρωπος Ἶ. Χρ., οου]ὰ 
43 ΓΌΔΟΙΥ δοσορὺ Ἡμαὺ ἰδ0 Αροϑί]θ ἔν ΠΟΡ 8808 ἴῃ 
188 Ῥαβίογαὶι Ερ δι], ἰη τοϑροοῦ ἰοὸ πο ἀν ΠΥ οἵ [.6 
Ιοεα; 866 1 Τίτω. ἰἰϊ. 16: Τιιαβ 1, 18, ΤῺΘ ὙΟΙῪ 
Βοσοίσεη 850 δαγὶ ν᾽ νἰβί Ὁ]0 ἰὼ [6 δροβϑίο]ο ἄρα, 8 δῃ 
Ἰηάϊῖτοοι ῥγοοῦ οὗ (η6 βυρθοιμυτηδῃ Οἰαγϑοίοῦ οὗἨ {80 
ξανίουγ. ΗΒ ἈρΡΡΟΆσΆμΟΘ ΔΒ 80 ψομάονία!, ὑδαὶ 
τθη οοὐά ἠοὶ αἱ ἔγβὶ μοϊΐανο Ηΐπὶ ἴο 6 τσϑδὶ 
ΤΌΣΗ, 

᾿, κα (ἢ εἰβεϊ ον ΚΏΙ5. [6 (168 ΌὉΥ͂ πο παίαγαὶ 
τοϊξρίου Ὀἱηάθ τηθὴ ἴο ΟἿ Οοά 8.}}} τοῦθ οἰ ββὶυ, 
τυγουρὴ ἰἢ6. 0η6 ΟὨΪΥῪ Μοαϊαίον ; ἴον Ηδ ροϊηβ ἴο [6 
ΟὯ6 Θοηίτο ΟΥ̓ Αἱ], ΟἸιγῖβὺ 18 (ἢ6 Ὀοπα οὗ 86 αοά- 
δεδὰ δπὰ τωδηποοὰ ." ΗθυῦΠΟΡ, 

8. Τηο ἀροείο]ῖς οοτηπιδηὰ ἰο ὈΓΔΥ͂ [ὉΓ 811 τηθῃ 
885 Ὅσαι οἴδη ἱπιογργοίθα 88 δἰ] ΟΡ ὈΓΔΥΟΓΒ [ὉΓ 
ἴθ ἀοδά, Ὑῶὴ6 πογὰβ οὗ ἴλῚΠΒῸΡ ἄγ ὨΟϊΟΟΓΓΠΥ ΟἹ 
15 δυδ)]οςὶ, Αἰγολοηπροοίἶε, Ὅόοηι. 1, Ῥοδέ Τγῖη. : 
“ὙῈ ανὸ ΠΟ οοιμηηδηὰ ἔγοηι αοἀ [0 ὈΓΑΥ͂ Ὁ (86 
ἀορή, ἰΒογοίογο ΠῸ ὉΠ6 οδῃ βίη ὙΠ0 068 ποΐ ὈΓΔΥ ἴῸΓ 
του, Ἐογ, ἴὰ πῶδι αοα Ὠκ8 ποι ΠΕΡ οοτητηδηοά 
06 (οὐ άσθη, ΠῸ τῇδ οδ βίη. Ὑοῖ, Ὀοοδυβο αοὰ 
.45 οὶ γταηϊοαὰ τ8 ἰ0 ΚηΟΝ (6 βίαῖθ οὗὨ [Π6 βου], 
ὩΣ πὸ τηαβῦ Ὀ6 πυποογίλϊη ἩΒΘΙΠΟΥ 1 45 ποὺ χτηοΐ 
αἰγοδὰγ 118 ἤπαὶ ἄοομ, δηὰ ἱμογοίογθ σδηποῖ (6}} [ἢ 
εἶμ. 5οὺ] Ὀ6 οοπάοιγηρά, ἰδ 8 πο βίη ἐμαὶ (οι ργαγοβὲὺ 
ἴοε ἴα ἀραᾶὰ - Ὀαὺ ἴῃ δυσὶ τνῖβο, ἴπαῦ ὑποὰ ᾿θᾶνο ἰδ ἴῃ 
ἀστδὶ, δηὰ βὰν ἰπυ8: ὁ Ποαν Οοα, ᾿ἢ 118 8ο] Ὀ6 ἴῃ 
ἴδς βἰαἰς ἔπαὶ Του γαῖ τηδγοϑὺ Ποὶρ ἰδ, 1 ὈτΑΥ ΤΏ60 
10 Ὅε ρταοίουαβ πηίο 11.) Εον αοἀ [ιδᾷ ῥγοπιίβϑοα ἴοὸ 
ΒοΑΣ ἃ ἰῃ δαὶ ἨΔ 88Κ. Ὑποτγοίογο, 1 ἰμοὰ δαβὲ 
Ὁταγοὶ οηςα, οΥ (Ὠγῖοθ, ἰδοα διουϊάοϑὶ Ὀο]ογθ (δαὶ 

, 

81 

ΝΗ τὰ δολία, δηὰ ΡΓΑΥ͂ ΩῸ ΣηΟΓΟ, ἰοδὺ ἰῃοα ἰοχορί 

9. Γ νὸ δανο, δοοογαϊηρ ἰο {ῃΠ6 ἀοοίγίπθ ΟΥ̓ [10 
ΑΡοϑβῆϊθ, ΟὨΪΥ οὔθ Μοαϊαϊος Ὀούνοο αοα δπὰ δ δη, 
ἤδη [86 ἰηνοσδίίοη οὗὨ δβαίηΐϑ, δηἃὰ Μδυ] ΟἸΑἸΓΥ δἕρ6- 
οἶδ}, 88 ργδοιίοδα ἰπ ἴῃ0 Ἐοιηδὴ Ομυγοῖ ἴῃ τϑοοης 
τμμο8, 8 Δἰγοδαν οοπἀθηιηρά ἴῃ ἰἴϑ ΥΟΓΥ Ῥσὶποίρῖ 6. 

ἩΟΜΙΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΛΟΤΊΟΑΤ,. 

ῬυθΠΟ ῬΓΆΥΟΡ ΠΟ ΒΘΟΟΠΑΔΤΥ {πίηρ, Ὀὰὺ {Π6 οἰΐοῖ 
οἰδσαθηῦ ἴῃ [16 ΔΒΘΟΙΩΙΥ͂ οὗ Ὀο] σον γα, 6. ἀπ οὗ 
ΒρΘοΐαὶ ἱπίθγοθββίοῃ : (1.) 119 οχίθηϊ (1. 1, 2); (2.) 
9 σγουμα (Ἰ], 8-7). -Ἴἴὸ ΡΓΑΥ͂ [ὉΓ ΟἸΠΘΙΒ: ἰ [{ 
ἰηϊτ]ηϑὶς που; (2.) ΒΟῪ βοϊᾶοτα δῃὰ ροουῦν ρογ- 
[οττηθὰ.--- Το τοϊδυίοη οἵ ΟὨγίϑιίμη βυδ᾽θοῖβ ἰον αν 
(μοῖς συ ]οτα.---Ἴ 6 ἰηβαθηοθ οὐ τοϊϊρίουβ 16 δπὰ 
ῬΓΆΥΟΣ οὐ ("6 ποϊΐασγο οὗ ἰδ ΟὨυγοῦ.--- σοἀ μί}}8 
(ΠὉ 81} τηϑ δ6 βΒαγϑὰά:; (1.) ΝῸ τοῦθ ΒΟΥ ΟΓ ὈΓθ- 
ἴθῃοο οὗ Μ|]1, Ὀυΐ ἃ τίν Θαγηθδὶ ΝΠ]; (2.) πο ἰπδο- 
ἔἶνο π|}}}, θὰϊ ταὶ σῃγ, πὰ πογκίηρ ἴον ἴη6 ρσοοά οὗ 
8}}; (8.) πο δϑβοϊυϊθ δηὰ ἀδβροῖίς Μ1]}, Ὀὰὺ ἃ οοη- 
ἀϊμοποά δηὰ ΠΟΙΪΥ ὙΠ], δραῖηβὲ  Βῖοῦ (ἢ 6 ΒΗ: θοκοα 
ΘΏΓΑΪΥ͂ οὗἨ προ] σα ΒοΙ]ὰ ουὐ ἴο 118 ον δἴθγηδὶ 
ΒὉΤὴ6.--ΤῊο Κηον]θῦμρθ οὗἨὁ ἴΐ6 ἰγυΐῃ, ἴ[86 Ὀϊνίῃθ 
ΙΏΘΔΏ8 ἴον ὑπ6 οἴογῃαὶ γεἀοθιηρίίοη οὗ [Π6 Β᾽ΠΠ6Γ.--- 
Οπμα Μοιϊαϊογ ἴοσ 8]}} : (1.) Ὑ αὶ ἃ ρυϊ νι ]ορα ἴο ΠΟῪ 
Ηΐπι 1 (2.) ταὶ ἃ ουγϑο ἰο τοΐθοῦ Ηΐ 1 (8.) πᾶ ἃ 
ἄγ, αἴζοσ τῶδῃ ἢδ8 [Ουπα Ηΐμ), ἴ0 τηδἶζο ΗΪπὶ ἘΠΟΝΏ 
ἴἰο ΟΥΘΙΒ 880 [-- Τὴθ ΜΕ Βὶρτιί βοδηοα οἵ [06 ὑσὰθ 
τηδηϊοοά οὗ {πΠ6 Ιοτὰ, ὙΥοαϊ 1, (1.) ΤΏ ΘτΘ '8 μῸ 
Ῥογίδοι γογοϊδίίοη οἵ αοα ἴῃ Οδγίβι ; (2.) μότα 18 ὯοῸ 
ἴγυθ τϑοομπο ἰδίίοη οὗ {πΠ6 Ὠἰνίηθ αμὰ ἴπ6 Ὠυτηδῃ, ἰὰ 
δηὰ ἰδγουρῃ ΟἸ ΓΙ 8..- -- Ογῖβὶ [86 ταῆβοιὴ ἴον 84]] : 
(1.) Ετολ σθαὶ ; (2.) ἴον τ ϑαὶ; (38.) ἰρ νυ ϑδῖ 16 
Οπνβιίδη '8 [8 τοαθοιμοα.---ΤΊ6 τηδηϊ δϑίλίοι οὗ 
Ομ εῖϑε 186 μἷνοι οὗἩ (86 ποῦ] 8 Ὠἰϑίοτγ.--- Οὐ} 8 {Ππὴ6 
8 ΔἸ ΥΑΥ͂Β ὑΠ6 Ὀθβι,--- 4.8 Ῥαδιΐ, 80 ΘΥ̓ΘΓΥ͂ τα} ον οὗ 
Π6 αοβροὶ τοῦδ 6 δββιγδα οὗ .ἷ8 Ὀὶνίηθ οα]]Πἰηρ,.-- 
Βαϊ δηάὰ ἰτυϊὰ [806 στοῦ Ση 88 ἴ0 Ὀγίπηρ ΟἰΠ6ΥΒ [0 ἃ 
Κηυον]οάχο οὗ 86 ροβροὶ.---Ὑ 8808 ἴο 1116 ᾿ΙΘδ Πα 
8 οοπίϊηυδίίοι οὗ 186 ποῖ οὗ Ραυϊ. 

ΞΤΑΚΚΕ: ΟΒΙΆΝΌΕΒ : ΟΣ βυ Δὴ8 οὐρὰς ποὺ ΟΠὨΪΥ͂ 
ὕο ῬΓΑΥ͂ ἴον ἴΠ086 ἢ, Εἰἰκ0 ὑπ 6 πη, ᾿γοῖθ88. Β0Π16 βογὶ 
οὗ τγοϊσίοη, Ὀυΐ [ὉΓ 811 τηρῃ, ὑπαῦ ἀοὰ ν}}} συ 6 ὑπ οἷν 
μοασίϑ ἰὸ ἐμ6 ροβρϑὶ οὐ ΟἸσίβῖ, --- ΠΑΝ ΟΣ 5. Ορ.: 

Ι ΤΏ ΘΓ ἰ8 ἴῃ ἱπίθγοθβδίοῃ ἴῸΓΣ οἰποῦβ ὑπΠ6 Ρυϊοβὲ ΘΧοῦ- 
αοἶθθ οὗὨἨ ἰονθ ἴον οἱ εῖβ.- -“Ὅηθ οὗἨ [86 Ὀοβῦὴ δῃὰ τηοβὶ 
ψα]υδῦο Κιπα8 οὗ ἱᾶχ το 6 ΟὟ δῃηὰ ΤΩΔΥ͂ ΡΑΥ ἴο 
ΟἿΡ ΓΌΪΟΓΒ, 18 [0 ὈΓΑΥ͂ [ῸΓ ἰΠπ6η], δηὰ ἴο {ΠΔὴκ Οοα 
ΒοΑΡΌΪγ ον (86 ροοὰ νὰ τϑοοῖνα ὑμπγουρἢ ἰΠ6ι.--- 
ΑΝΊΤΟΝ : ῬΓΑΥ͂ΟΣ 18 8 τϑ8] ΝΟΘΒ ΒΘ δῖ, ἴῃ ᾿ ΠΟ τ 
ΤΩΔΥ Βμαῦ ΟὐΓΒΟΙν6Θ. δηχίἀϑὺ ἐμτοδιοηϊηρ 8Ο0Ο068.--- 79 
οδηποῦ οἶ8β6 ρ888 ὑβγουρὰ ἰδ6 ἰοββίηρ του (16 
ΧΥΪ, 7, 8).---Βιδὶ. Ἰγῶνί. : 1Ὲ Ἐαοά 8 τηϊηἀοᾶ ἴο 
Ὀτίηρ, 8}} πιθῃ ἴο ἴμ6 Κπον]θᾶρα οὗὨ {ΠπΠ6 ὑγυΐῃ, τη ἀ0 
ποὺ ἘΠ ΠΥ δας ΓΠΟἷΣ ΘΥ68 [0 ἰδ ἰδ ΟἸγῖβὺ μδ8 ψίνϑῃ 
ἨΪπιβο] ἴῃ ἀθαῖ [0Γ 4}}, ἐμαὺ [ΠΥ τηδὺ Ὀ6 Καρῦ ἴγοιῃ 
οἰογῃδὶ τυΐπ, τ οὐρἧνῦ 4180, 88 ΠΟΙῪ Ομ] άγεη, ὕο [ο]- 
ἴον ἐἷ8 ἀχϑιρία οὐ Οοἀ δηὰ ΟὨγίϑι, ρἰδα]ν Θῃ σου Γ- 
Δρ6 811 ἴο βϑ6οὶς (μοῖγ δἴθγῃδὶ ἢ68}}}} ἃπὰ 8] νδίίοῃ, 
δῃά οταοἶν ποι ΐηρ τΒ ΟΝ ΤΩΔῪ αἰὰ ὑοναγὰ ἰὸ (Βοπι. χ. 
1). -Ίν σΕΒ Ορρ. : ἨΟῊ οδῃ {116 ΟἸ νβιΐδη τοὶ ρίοη 
θ6 οὕδιον [Πα ἔγασ, βίησο ὁ Ἰοδὰθ ἴο {)|86 Κηον]θαὰρο 
οὗἨ βανΐίηρ ἰγυῦμβ, τ }}]6 411 ΟΠ ΣΡ ὑγα 8. ἀγθ ΟἿΪΥ 
Ῥμδη οτηΒ ὃ---ἸΓ ἴθ Ὅ6 [16 οατησδὺ Ψ}}] οὗἨἁ αοα ἰο βᾶνθ 
8}1 τηϑῃ, ὩΟ.6 σῇ δχοῦβο ᾿ἰτηβϑὶ ἢ ΒΟ τοτηδΐη8 ροὐ- 
1688 απὰ υῃδεϊϊονίηρ.--θίηοθ [6 βαι,ϑἤιοιίίοη οὗ 
Ομγῖβυ ἰ (86 τρλβίοσ σουκ δηὰ σαηίγα οὗ ἴπ6 ψοβροϊ, 
ἰς τωυδὲ Ὀ6 οἰ ΟΗΥ τροὰ ὈΥ 4}} ἰθδοθοσβ, δηα τροβῖ 



ἢ) 

ΩΥ διρθγαοοὰ δηὰ ΒΟΙΟνΠΡῚΥ ΔΡΡ]Ϊοα ὈΣ 11 ΠΘΆΓΟΥΒ 
(1 ον. ἰ.- 29, κα], 1, 20).-ΟϑιΆ ΝΡ : ΤΊ6. ρΌΞΡΕΙ 
οἵ ΟἸἰγῖβυ θοϊοιρβ ἴο τ8Π6 αΘη 1168 150 (188, ΧΙ χ. θ).--- 
Ηεύβνεα : ΟὈΠΏΟΏ ὈΓΔΥ͂ΘΡ ἰδ ἃ τηθλη8 οὗ πη ἰηρ’ 
μοατίβ, ἃ ἔγῃβ ὑυοπὰ οὗ (Π6 ΟἸιυγο.--ἸΥ ογο ἴῃ 6. Ὀφρδι 
ΓΟ γι ϑυϊδβ ἀγο, {πο γ6 ἀρὰ [ῃ6 Ὀοδὺ οἰ ἘἸΖΘΏΒ.---  Ο γ}}}6- 
5 ΒΟύοΥβ ὨΔΙΙΟῺΒ : ΟὨ ΓΙ δι η  Υ Ὀΐη 8 41} ἴῃ ΟΠ6.--- 
Απ δηρο] οουὰ ποὺ Ὀ6 [6 Βοοομῃοῖϊον οἵ (Π6 που]ὰ, 
“-ΑἸ| μογίοου νίγίαα ἰβ 861 [ϑδοτίδοθ, ἃ ἀδηΐα] οὗ ΤΩ 
ῬΟΓΒΟΙΔΙ 50] ἢ, 78ὺ 48. ΘΥΟΡΥ͂ ὕπρΡΌ]Υ 16 18. Θμοΐβῃη.--ο 
Ὁ γϑιίδη ἰμἰοΓ Υ̓ ΒΡΟΔΚΒ γα}. μ8οο: Τὴ6 αν 
οἵ Θοτωποη ΡῥιΆγγ0Γ.--ΙὨ ΟΓο βϑίοη ἃ πΌΓΚ οἵ ἰογ6.-- 

ΤῊΞ ΕἸΒΒΊΤ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ΤΙ ατοαίοβυ ἐπουρμῖ, (Π6 πΟΌΪ δι ἀδθοα, δηὰ (16 ΒοΙΣ 
οβὺ ἀφο βίοη, 

Ύ 6γ8. 1-6. ἘρΙ5016 ἔον Βοραϊἑοη ἄδΥ, ἴῃ [86 ατεηὰ 
Ῥυοῦ οὗ Ηδβεα δηὰ οἰβον}οτγο.--Βκι κα : Ιηϊοῖνος: 
δβίοῃ, ὑπ οΟμβοογϑίοη οὗ ἃ 116 οἵ ῥγαγοι.--- ἰπίθγοοϑ. 
βίοῃ [6 οσοη Οὗ ΡΓΆΥΟΓ,---ΚΧΙΡΡΕΝΒΕΚΕΟ: Οὐ ἐδ 
τῖσν βρίτγιυ οὐἨ ἁ ΟἸ]ιγϑιϊδῃ ἰηογοθββίο.-- - Π ΆΒΕΚΣ: 
Ομ βίϊαῃ ἰη ΟΓο βείοἢ οοπαϊἀοτοά, (1.} 1 118 παϊοτε; 
(2 ἰὴ ἰὼ αἰρηῖ ; (3.) ἴῃ ἰῷ οβδείβ.----ὨΙΕΤΖΒΟΗ: 
Πα νυΣ]δὶὶ οὗ ἃ (τ διίδη ρϑορὶδ ἔον ἴμ6 το δγο οὗ ἰὼ 

ΤΌΪΟΓΒ. ---ἸὙ Ἠογάσκεε : Οὗ (δὸ τίρῃῦ ῬΥΙΟΒΌΥ ερὶπϊ, 
ἃ8 ἴ)6 προοά οὗ οὔ [{τπη6. 

ΥἹ. 

ΒΥ ν ολλ Ἀπ ΠΟῪ Ῥ͵ΑΥΘΓ 15 ἴο Ὀ6 πηλᾶο, Δα ΠΟῪ ΘΒΡΘΟΪΔΠΥ τοῦθ ΒΒ Ο Ὁ] σοπαποὶ 
ἈΒΘΙΏΒΘΙΥ 68 ἴῃ (Πδῦ ΓαΒροοῖ, 

σῃ. 11. 8-1ὅ. 

8 1 “ἘΠ ὉΠαγοίοσο {μδῦὺ ὨΊΘἢ ῬΓΔΥ͂ ΘΥΟΓΎΨΒΘΓΟ, ΠΡ ὑὉΡ ΠΟΙ͂Υ Βαπᾶβ, πιιβοαὶ 
9 τυλί δπᾶ ἀουδίϊηρ.' [πὶ ΕἰΚ6 ΤΩΔΏΠΟΥ 8]580, {Ππαῦ τγολθη ἦ Δάογῃ {ΠΟΙΉΒΟΙν 68 ἰῃ 

ῃοἄοδῦ Ἀρρᾶγοὶ, σα 10ἢ Βμδιηθ-[ΔοΘ 088 [Βῃδιηθ βίη 85] δηα ΒΟΌΓΙΘΙΥ ; [4] πού πὶ 
10 Ὀταϊάθά [ρ]αἰϊ6ἃ} δῖτ, οὐ [8η4 2] ρο]ᾶ," ΟΥ Ῥ68118, ΟΥ̓ Ά ΘΟΒΌΪΥ δττϑν ; [4] Βυΐ 

(νηοῦ Ὀδοουλθῖλ ἡγοιηθὴ Ρῥγοΐδββίηρ σΟα 1658) ΜΠ σοοα ὑο ΚΒ [ὈΥ̓ τ 8}85 οὗὨ 
11 ἐλοὶγ σοοά ΤΟΡΚΗῚ 
12 81} βυ)θοίοη. 
18 ΟΥ̓ [06 τηᾶη, Ὀὰὺ ἰο ὍΘ ἴῃ ΕἸ] 6Π06. 

1,δὐ 1ἴΠ6 τνοηιθη ᾿ἰθΆγῃ ἴῃ 8.]6 ποθ [(γδηα8}}}}}] τι [10] 
αὖ 1 βυ δῦ ποῖ ἃ Ὑοϊηδῃ ἴο ἰοδοῆ, ἡ ΠΟΙ ἴο ΒῸΓΡ ΘΕΌ ΒΟΓΙΥ͂ 

ΕῸΓ Αἄαϑ νβ ἔγβῃ Ζοττηθᾶ, θη Ετο. 
14 Απᾶ Αἄδλπη γγὰ8 ποῦ ἀροοϊνοᾶ, Ὀὰὺ 106 πομπὴ Ὀδίησ ἀδοοῖνοα " ττγαβ ἴῃ (6 
16 ὑγδ ΠΑΡ ΤΊ ΗΒΊΟΠ, Νοιυν!δίαπᾶϊηρ [Β00] 8.6 88}8}} ὍὈ6 βανθᾶ ἴῃ οἰ] α-Ὀθασίηρ, 1 

[ΠΥ ὀοπίάππα ἴῃ ΓΔ: δα ΟΒΑΥΥ δπα ΒΟ] Π 658 τι ἢ δο τ]οίν, 

1 Ψονς. 8.--ἰδιαλογισμοῦ. Ἀἰπαϊ(ίσυα, διαλογισμοῦ. ΟτοΒῬΔΟΝ, μοῦ, ἰῃ ἰοχί ; μῶν, ἴῃ πιλγρὶηπ. Τἰδοβοηδοτί, διαλο» 
γισμῶν. ΤῈ 

3. γον, πὶ ς ἡβλόῤμῳ κ. τὰς γυν. Ἰμδς 
γνναῖκας.--Ε. 11.} 

πραγ ἔυττα, Ὀοΐηρςς (6 πιοτὸ πη ΌΞΏΔΙ, 15 ῬΓΟΡΛΌΥ 6 ἔσπιο τοαάίπρ.--Ἐ. Ἡ. 
Ὧι), ὡσαύτως γνναῖκας ; δὺ ἃ'60ὺ {80 Αἰπαί(ΐουϑΘ. ΤΙδοποηδοτῆ, ὡσαύτ. κ«. 

8 γογ. 9.--[ἣ χρυσῷ; Τἰδοποηδοτί, καὶ χρυσῷ. ΒίπαΙἾσ0}8 {86 δατιθ. Τομτηδησ, Α. Ο,, καὶ Χρύσην. - Ἑ. Ἡ.] 
θ 4 Ὑογ. 12.---[γυναικὶ άσκειν. δος 

ἀοτῖ ἨΔ5 τοϊαϊποά ἴμὸ οτάον οὗ [δὯ6 τοῦδ ἱπ {116 
ὃ δύ λ4.--τ-ἀππατηθεῖσα. 1,Δομτάληπ, Τβοοπο 

ἘΧΡΕΡΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΛΑΙ, 

γον. 8. Σ Ιἱ ;Σ τ᾿μοχοΐοσχο, ἄς. Βούλομαι οὖν. 
Βόνλεσϑαι ἰβ 5ΒίγοηρΟΡ ἐμδη ϑέλειν; ἰῦ ἰΒ ἴο ογάαϊη, 
ὈΥ (θ6 ροτονῦ οὗ [18 δροβίοϊϊς δυϊ που! ῦ ; οὖν ΠΘΟΏ- 
ποοίϑ ἴῃ6 ζυ]οπίηρ οχμουγίδιίοη τὶ νογϑ. 1- ὃ, δὰ 
ϑ ποοάρα οὐ δοοουῃὶ οὗἩὨ π6 Ὀτγϊοῦ αἰ ρτοββίοη ἴῃ ὑΟΓΕ. 
4-7. ΑΔΒ ἴ6 Αροβίϊο ἱπ8 τουοσίβ ἴὸ ἴπ6 ῬυὉ]] 6 
ὈΓΆΥΘΙΒ υδὺ οΟἸητηοῃ θα, ἢ ΠΟΥ͂Ν δίαϊοβ ΤΏΟΓΘ ΘΧΔΟΙΪΥ͂ 
Ὑ6η, Ὠοτν, δηἃ ὑΠγου ἢ τ μότὰ ἴΠ 6586 Βῃοιἶα 6 60η- 
ἀυοιεα - αηὰ πἰϊῃ {Π18 Π6 δ 8 ᾿ἷβ βρθοῖαὶ οουηθοὶ ἰῸ 
ἰῆὴ8 ᾿ΟΙΏΘΏ 88 Ὑ6}} 88 ἴπΠ6 τῶοη, ἮΤῃο Ἰαίίοσ, ἰὴ 6χ- 
ὈΓΘΒΒ αἰδιϊηοιΐοι ἴσου ἴΠ 6 π ΟΠ ΘΏ, ΔΓ6 ΑΪοηθ ἰο ἀϊτοοῖ 
Ῥυῦ 6 ῥγάσογβ. [Ὁ 8 ΔΡΡΘΌΓΒ (Πδὲ, ἰῃ {Π6 4556 })- 
ὉΪΥ οἵ Ὀα6ΙΙενόσγα, (19 ἀΌΪΥ τὰϑ ποῖ ρίνοῃ χα 5 νοῦ 
ἰο 116 ρῥτοβίἀϊηρς οδσον, Ὀὰΐ τγὰβ ρογίοττηοα πιβουϊ 
[πη] αῖοῦ ὈΥ ἰδ πιο θθ 18 οὗ {Π6 οδυγοῦ, ΤὮΘ 
Αροβίὶα ἀοθϑ ποῖ οδ]εος ἰο (Πΐ8, Ὀὰὺ ΟὨ]Ὺ ΟγάοΓΒ {μπαὶ 
ὅΠ|6 πΟΙΏΘῺ 804]} αὐδιίαΐῃ δη γοὶν ἴγοσῃ 1ΐ, ποῦ, ροῦ- 
αρβ, ἴῃ τοῦτο γϑοθηΐ ἰἴγηθβ, ὑμΠ6Υ μαὰ ποῖ δἰ τδΥ8 
ἀοηε.--νογψυσθγθ. Νοῖ ΟὨΪΥ ἰο Ὀ6 ͵οἰηοά π|6]] 
προσεύχεσϑαι, Ὀυϊ τἰτῃ (Π6 πῆο]α ῥτοροαίκοη , ἱπ 
πο} ἴὺ '8 (γον ἰδυρην θοὶ {πᾶ το ουρῃῖ, αηὰ 

Ὠτήλπῃ (Α. Ὦ. Ὁ). Βπὶ διδάσκειν δὲ γνναικὶ ; 50 8160 18 
4Ω.-- ὡς 9 

Βα οι, ἐξαπατηθεῖσα. ΤΟ δυϊμοΣ  (ἶος ἃτὸ οοιυδοπεϊοωξ ΒΩΤΌ. 

δἰξίσῃβ. Τισοδδ. 

οΥγ ΤΠΟΥ͂ οὐρὰς (0 ῬΥΔΥ͂ ΘΥ̓ΟΥΥ  ἤοσΟ. Τθο δοοπδαὶ 
ΒίηρσΌ ΑΓ ΡὮγαδο, ἂν ταντὶ τόπῳ, 18 ΞΌΓΕΪΥ ποῖ ἃ ἀ6- 
δβ'σιιοὰ οοηίγαδὶ ἴο ἴ86 Φον 8} ἸΟσΔ] 151, ποῖ μοϊὰ 
06 το ρ]6 οὐ [26 ΒΥΩΔΡΌΡΌΘ δ᾽ πηοϑὲ θχοί μβι γοὶ 85 
[86 δύ ρἴασα ἴῸΓ ῥάσον, Ὀὰΐ 18 ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ εαρίδίηθὰ Ὀγ 
(Π6 ἔδοϊς (αὐ 1ὉπΠ6 Ερδοδίδῃ ομυτοῦ, {6 ΣΏΔΩΥ͂ οἰθοτα, 
οοῃϑἰδβιρὰ οὗἩ ἀἰβογοηι ἐκκλησίαι κατ᾽ δικον, διὰ ἔπη 
᾿ιδ ΒΟΥ͂ΡΓΆΙ ῥίδοοθ οἵ τηθοϊϊηρ. ῬΟΓ ΆρΑ, αἶϑο, ἷπ 
{8686 αἰ ἴογοηὶ οἰγοῖθθ, (ἢ 6 Βὴλ 6 συθίΟΠπΙΒ ΤΟΙ͂Ο Ὡνὶ ἴῃ 
186 ; ΟΥ ΒοΙη6 Πο]ὰ ὁ6 ρῖασθ ὨΟΪ6Ρ (ἤδη οἰμεῖβ. [π 
γον οὗ {ῃ18, 1ῃ6 ΑΡοβιὶθ ρίτνοϑβ ἃ ργοοορὶ π|ιϊςῇ ἰ8 τὸ 
Ὀ6 τοιηοτηδοΓοὰ ὮὉΥ 41] δέ σφμο δἰπί.---Ἰ θοῦ α ὉΡ 
ΒΟοΟΙ͂ΥΝ Βδμβιᾶδ; ὁ δον βῃ ουδβίοτῃ, Ποὺ ΟἿΪΥ ἰμ ἰλκίη 
8 Οαἴδ, οὐ ἰη Ὀεποαϊοιςίοη, Ὀυῦ Θδροοῖδ!!ν ἴῃ ΡΓΤῈΡ 
(866 ῬΆ. χχυ! δ, 2 [χ|]Π}. δ); διὰ, 88 δρροβ ἴο πὰ 
{}18 ῬΑΒΘΑΡΌ, 8. υϑ8ρῈ οὗὨ (6 Ο γϊβιίδη οἰ μαγοὶ, ἢ ΠΟΙ. 
Οἴονι. ἥοπι. αὐ (ἰοτίπίδ, οαρ. 39.----ἘΠΟΙ͂ Ὠδμὰδ ; 
ΒΟ, 85 ὅγὰ ποὺ δβἰδίποὰα πὶ Ἡ11{Ὁ} δίῃ, ἰὰ οοηθεβὲ 
πὶ 186 ἀῃοϊοδη ἢ 81:48 οὗ δὴ δου ᾶοον (Ῥδ. χχίν. 4 : 
χχυΐ. 6. οΟΠΡ. Φασηο8 ἷν. 8). ἴῃ ιο ἴ08 
ἔοττη, ὅσίους χεῖρ. (Ἰμϑίοδά οἵ ὁσίας, 46 δυπ!6 Οοάὰ. 
ΓΟΔΠΥ ἤανθ ἰ{), οορ. Ἵκκα, Ογαπιρι,, Ο1ἢ οἀ,, ἢ. 
64.---τ- υἱϊπουῖϊ τταῖδ, ἄς. Πωμνμς παῖ δυά 
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οὐπίοΠἶοπ. ῈΓΠῸΓ 1688 δοσυγαι οἱ Υ βαγα, οἦπθ Ζογη 
μκἱ Ζωεῖ εἰ. Ὑθ6 Ἰαΐζον, οοπἰοηιίοι, 18 (06 ουΐ- 
πανὶ οχρτγοβϑίοη οὗ (6 [Όσττηθῦ, Τὴ6 ΑΡροϑι]ο γϑίδιβ 
ἀὐγοογ τὸ τἴΠ6 πτδῖδ δηὰ οοῃιθη!!ο ΟΥἨ ὈΟΙΙΟΥΟΓΒ 
ΔΙΠΘΏ ἰποιΏβοῖν 68---ἰῦ ΙἸΠΔῪ ὈΘ ἴῃ αποβίίοῃβ οὗἁὨ Γτο- 
Ἰἰσίουβ ἀϊξραῦθ, οὐ. οἵδοῦ οὐογθαῖκα ἰῃ ἀαΐϊγ 116, Χὶ 
δ Ἰηοϑὲ Ργοῦδυἶθ ἐπαὶ δυο ἀϊδιυγὈδηοο8 πδὰ Παρ- 
Ρθπρα δὲ ὑποῖν τηϑοιϊηρϑ ἴῃ ΕΡρὨΘΒαυδβ, οὕ, ἰὰ ἴΠ6 [πα ζ- 
ρηῖϊ ΟΥ̓ {π|ὸ Δροδί!α, νόγα ἰὸ Ὀ6 ἔδραγοά, [7116 Εηρ- 
᾿βὰ Ὑογβίοα δηὰ ἰπαὶ οὗ [μαΐοῦ ἅτ ἰῃ6 δΒα106. 
Αἰἰγὰ γτοηάογθ “ νἱϊμουΐ πταὶῃ δηὰ αϊδραϊαιίου :᾽" 
ἰδ ἴθ, ἰ τταπαῦ Ὁ} δηἀ τιυΐυλ] ρθδοθ. Ἧ ογάβ- 
ποι γοηάοτθ, “ στους ἀουδιίηρ οὐ ἀϊδραϊίηρ.᾽" 
Βυὶ 866 ΕἸ]! οοῖϊ.-.} 

γον. 9. ἴπ ἧἰχο σηδήνιου δἷσο, [δαὶ Ἰσοσωθῃ. 
Αἱ 1η6 οροϑηΐηρ οὗἨ [Πἰ8 νεῦβο, Βούλομαι ταυϑὲ Ὁδ6 
8Π6 Ὁ δΌΡΡΗα ἔζοτα (ῃ6 ργοοδαϊΐηρ : ἰῃ [86 τγοπηδίη- 
ἀετ, Βονονον, (Π6 οοπδίγυοιίου 18 αἰ ου}]} πὰ ἴῃ- 
τοῖὶνοὰ. [ἐ βϑοῖῃβ Ὀσβὶ, δοὺς γυναῖκας, ἴ0 ΒΌΡΡΙΪΥ͂, ποΐ 
Ξροσεύχεσϑαι, Ὀυΐϊ προσευχομένας, δἴησα μ6 ὡσαύτως 
[οτἱἀ8 6 βαρροβίιίΙοη ἰμαξ {π0Ὸ ΑΡρΟΘ|] 6 ̓88 ΠΟῊ 
εἰοδοά 1:6 πυθ]οεὶ οὗἩ ρυὉ]1 6 ργδγοῦ ἰῃ οτάοῦ ἴο ρὶνθ 8 

ΤΟ 88 ἴο (ἴθ ἀγθββ δηὰ αἰἶτο οὐ (86 ΟΣ ΏΘΏ. 
ἰ ἷς τῆογο ΠΙΚΟΙΥ ἰπδὶ ΔῈ] ΠΟῪ Ρ68868 ὁ ἰο ἴΠ6 οοῃ- 
ἀπεὶ οὗἩ [1:6 ποτιηθη ἴῃ [6 οδυγοῦ, βίηοα [ΠΟΥ͂ ἀγ6 οὶ 
ἱποϊσἀοὰ ἴῃ (ΠῸ ρῥτγοοοάϊηρ οχιιονγιδιίοη, μδνηρ ὯΟ 
τρις οΥὁἁἨ δροοοῖ ἴῃ ΡΌ]1Ο ῬυΆγοσθ. ΤΠΘΥ Ὠγυϑῦὺ 8ρ- 
Ρθδς ἰῃ τηοάεβὶ δἰϊγο; καταστολή -Ξ- ἔνδυμα ; περι 
βολή Ξ-Ξ σχῆμα σώματος. Ἑόσμιος --Ξ πρέπουσα γυ- 
γαϊξὶν ἐπαγγελλομέναις τῆν ϑεοσέβειαν (γεν, 10). 
Το οὔ͵οος οὗἨ [86 Αροβίῖα '8 ποὺ ἰο οηϊοΐῃ 8 ζϑῃθγαὶ 
τοῖο οὗ 16 ἴον Ογϊδιίδη πόοπιθη, Ὀυΐ δροοίδ!}ν ἴῸΣ 
μοῖρ ἀθτοθδῃονῦ δὲ ἐῃ6 ρΪδοο οὗ ρυάγοῦ, Ηα ἀο69 οὶ 
ἰοτυϊά 41} οτηδιηοπί, Ὀυ ΟὨἹΥ [Π6 Θχοθ88 ὙΠιοῆ ἰδ ἃ 
τολεῖς οὐἩ ἔγίυοἱ γ δηὰ ἰοῦ οὗ Ἂἀἰβρίαυ, δῃ ἃ δν δίκη 8 
πορυγα Ῥδββίουθ, ΤΉΘΥ βῃου]αὰ δάογῃ {ποσιβοῖνθθ, 
δαὶ πῆ ὈΔΕΠέΌΪ 685 δηα τηοάοδιυ (1 υἴὸῦ : ὁ πιὰ 
δυδτηο δηὰ τηού 651}. Βοίδι ΘΧρΓοβϑίοηΒ γοοῦ τοί 
ἰοῦ ἰο ἴπ6 οὐϊπναγὰ ραττηθηΐ, Ὀυ} τηοτθ ἰ0 ἰδθ 
ἰωπασὰ ερίγίς Ὀσδιιης (6 τιράοϑὺ ἀτοβ8. Αἰδώς 
ἜΣ ΓΟΘΘΟΒ [06 ᾿ΠΤΑΓ ΔΥΟΓΒΙΟα ἴγοῖ ον ὶηρ υἢ- 
ΒΟΟΤΩΪ : σωφροσύνη, ἰΐ6 οοηΐγοϊ οὗἨἠἁ Ἀ[{Π60 ῬΑΑΘΙΟΏ8 
οὐῤρρθδε ΤῊΐ8 15 116 ΟἿΪΥ οτηδιηθηΐ δἰ οσσοὰ ἰὸ 

ἰδύδη ποσηθὰ δὶ ΡΌΝ]ο ργάγοσ, [ϑλαπιδζαδέποιδ; 
ποῖ, 25. ἰῇ τησάογη τοργηἰθ οὗ π6 ἘΠρ] 8) Ὑ ογβίοῃ, 

ἀοράπεδδ; 800 ἸΒΕΝΟΗ, ΜΝ, 7. βυποηψηιῖοα. 
ΤῊΣ 5. 8 ΘΑΥΪΥ βαχοῃ ἴογ, ἩΝΙ οὗ ΠΔ8 ὈΠΌΔΘΡΡΙΪΥ 
Ὀδοοῶθ οὐδοϊοίο ἰῃ ἰηἷἰβ οαϑὸ. Ἰγογάβηυογί, ΠΟν- 

ονγὗε ογίπεδ ; 
ΟΥ ἄγοββ οἵ τ) Παῖγ, βῃου]ὰ ποὺ Ὀ6 Ἰοβὺ (σοσρ. 1 Ῥοί, 
Ὧϊ δ. δα. 1, 24) ΤΏοβα Ὀγαίαΐηρθ οὗ (Π6 Παὶν ΓΘ 
Ῥαπὶ ἤγεὶ, Ὀυϊ [Π6 [Ὁ] πίῃς δυθείαηςῖνοβ ἀθποίθ (0 
ἀτοθθ---οὐπδιηθηΐθ οὗ ροϊὰ, πομπὸν Ὀγδοοοία, σΐη 
οὐ οἰαϊηθ, ῥοδυὶρ, ΟΥ ΤΘΟΒΟΥ οἷοι ηρ, πολυτελῆς, 
ΒΘΑῪ (6 δάϊὴθ 88 ἴῃ Μαῖίϊ, χὶ. 8, μαλακα ἱμάτια, 
δανὶ ἴῃ Τυΐκο τἱὶ, 26, ἱματισμὸς ἔνδοξος. ΟὈΠΊΡΑΓΘΟ 
νἱἶ (5 πῆοἷο Ῥγοσαρὲ {π0 Ὠϊνὶπο ἀδηπηοίαιίοη οὔ 
ξευνλῖο ἰατυγυ (15. 111.), ἀπὰ κ6 ρβαββηροβθ ἴῃ ἐπ 
Οδπτοῖ (δ γα; 4. σ., ΤΕΒΤΌΙΜΑΝ, 1)ὲ  αρνεΐπθο 
Οὐκ. “γον δ τοῖ δογίοο ργοδιίίαξιδ, ὄψ85ο δαριοίς- 
ἐσίδε͵ ρνγρωγα μεσϊοϊα." Αὐὐσύδτιν, Ερὶέ. 18: 
“Ῥέσις ογπαίμε, πιαχίπιε Ολτγίδεἰαπογηι εἰ Ολυὲδ- 
ἔδιαγωπι, ποη ἰαπέωπι πεϊΐωα πισπάα ὕμοσι, υεγώνι 
86 αἰγὶ σμίάεπι τοοίζέδ)ιεα ροτιρα, κοά πιογέδ δοπὲ δωπί.᾽" 
Οὐμραγο ἴΠ6 τοπιδείς Ὁ] “Ὁ ξύσου οὗ βϑηθοα," αὐ 
Ἡα: ἕαΡ. 6 

γεν. 10. Ἔαϊ ταὶ Ὀθοοσηοῖὶ. ΤῸ τοδί 

αἴδυβο τουδὶ ἤἴοσὸ Ὀ6 ἀϊδιϊησου δια ἔγοτῃ ἐδ 6 βυδοτὰϊ 
Ὠδίθ οἶδυϑοβ, ΤῺ οὨΐοΥ ρσχοροδιίίοη ἰ8 Ὁπδὶ ἰῃ το 
[6 ΑΡοΒι16 βίαίοϑ παῖ 18 ἴῃ6 ἔσιιθ ογπδιηθηΐὶ οὗ ἃ 
ἀονουῦ ποϑηῃ. 1 Μ11}}, ἢ6 βαυβ, δαὶ (ΠΟΥ δάοχῃ 
Ἰδοζαβοῖνον τ ζοοὰ τσοσῖκα. ὝΟοοὰὐ πουτίκ8, οη 
[0:6 οσοαϑίοῃ οὗὨ ἱποῖν ρα Ὀ]16 ἸΤΥΟΣΒὮΪΡ, ολπ ΒΟλγ ΟῚ Υ 0 
ΔΩΥ͂ οἴδαῦ ἰδδὴ οἴεγίηρθ οὗἩἨ Ἰοῦϑθ 70 ἴΠ6 ροογ, δ8 
Ηεγάφηγοϊοϊι μ8Δ8 γοιηδγκοὰ 9 πη οῖ, πονονυογ, ΗυθοΣ 
πῃ οῦς γοΆβο 08118 ἩΠΟΙΙῪ γυϊϊσαιγ. ΥΩ δου ὰ 
ποῖ {ι)8 Ὀ6 Βιγ]6ἃ (88 ἐγὰ9 ογμδιηθηὶ Οὗ ἃ ΟἸ ἐγ βι δἢ 
ὙΟΙΏΔΏ, ἰπαΐ, Π|Κ6 Θογοαβ, δὴθ ἰ8 [1] οὗ χοοά πουῖὶτϑ 
δηὰ δἰτὴ8 ἀοοαΒ ἢ “δὲ ορεγίδμε ἐεείαπάα ἐδὲ »ὲείαδ, 
ἐπ, υδείέμ εἰΐατι οαδίο ἀρραγεγ ἧἦωδα Ὡγοζεβεῖο ἀοδεί;"" 
Οαϊνίη. Τηο ποτάβ, τυίοι Ὀθοοσωθῖῃ, ἄς., τὸ 

ἀγὰ ποῦ 88 ἃ ρδγηδίίο οἰαυβο, Μ]ιοἢ που]ὰ ΟἿΣ 
ετοαῖ αἰ ου]γ, Ὀὰΐ 88 ἀσβηίης (δ 6 τοδϑοὴ οὗ Ῥαυ}}8 
Ὀγαΐβο οὗ βυο᾽ι δὴ ογπαϊηοηῖ, ὅ ΞΞ- καϑ᾽ ὅ -Ξ ὧσ τρὲπει. 
Τοθ ἀγϑϑβ, ἔγοτὰ δἷ8 ροϊμὲ οὗ νἱανν, ἰ8 {16 ΟὨΪΥ ὃ. 
οοτηΐηρ ΟὨΘ. --- Ῥτοξθδδίηρ ποι ηοδα, ἐπαγγελλ. 
ϑεοσ. ; Δ ΘΧΡΓΟβϑίοη ΡΘΟΌΪΑΡ ἰο ἴη6 Ῥαπίογαὶ Ἐρίθ- 
1168. [Ιμὕποῦ: αἷς Οἰο((δεἰ ἐσ οἰέ δειοδίδεπι ; ἘΤΘΠΟΝ : 
χυὲ ὕοπὲ ρυογεξδίοπ (6 ρίοίδ; Ὠαϊοὰ : αἷ6 σοαυγμοῖ- 
ἐϊσλοιὰ δεῖ) άεπ. ᾿Ἐπαγγελλ., σἘΟ ΡΊΟΥΥ ἰπ δβοιηδ- 
τὨϊη 5, ΟΥ ΑΥ̓͂ οἰδῖτῃ ἰὸ δοι}θ δ Ὡρ, ΟΥ Ὑ1 898 [ὉΓ 
Βοιῃ οἱ ρ, ΟΥἨ ΤΏΟ ΘΙΙΡΙΟΥ͂ ἰΠΟΠΒ6 1 γ 68 ἴῃ βοιαοιϊϊηρ. 
Οοπηραγο {Π6 Ἠοτγαίδῃ “σα ηιεαϊοογμηι ϑὲπί, Ῥγο- 
ἐεγὶ." Ἰὼ 18 πιοδηΐϊηρ οὗἨ (86 νοσὺ, ἴῃ 1}}}9 ρ]αςα, ἱξ 
ἷθ. 80 ἸηπΠο ἢ [ἢ6 658 δαἀάν:βαῦ]6 ἴο οοῃμπθοοῦ ἰ᾽ τ ἢ [86 
[Ὁ] ον πογάβ, δι᾽ ἔργων ἀγαϑῶν. 

γεν. 11. 1οῖ 186 Ἰτσοΐῶθει ἸΘΑΥῺ ἐπ δἰ θΏο09 
τὶ 411 κυηϊθοϊίοσ. ΑἸιπουρὰ [5.0 [ΓΟ] οτνίης 
6ΟυΠ856]5 οὗὨ ἴμ6 ΑΡΟΒΌΪ8 ΤΩΔΥ ΤΟΥ Ὀ6 τοίοιτοα ἴο 
16 ΖΘΠΘΓΆΙ ΓΟ]Α ΙΟῺΒ οὗ [{π δοχϑϑ, 8ι}}} 186 δσομηθο- 
οη τοαυΐγοθ υ8 ἰ0 Τοραγὰ ἴΠπ6 1) 88 ἤΘΓῸ δηδα δὲ 
ῬΟΌΪ 6 ὑθδοιίηρ Ὁ ποιώθῆ. Νοί ἴπθ ἄοσονγό, Ὀὰὲ {110 
αὐποονδ; ποῖ Ῥσχοϊωΐμθηοα ἰῃ ουϊνγαγαὰ γαηκ, Ὀιυῦὺ [86 
ὑποταγή ἴῃ ἴῃ6 ὈΪδοθ ΟΥ̓ ΡΓΆΥΟΓ, 18 [ΠΟΙΓ ΓΟΡΟΓΡ οΔ]}- 
ἴῃς. [Οἀρροατῖβ ἰδαὶ (6 ΟΠ γί βιίδη ποίλθῃ ἂδἱ Ερἢ6- 
808 τΟΓΟ ῥποϊϊηοὰ ἴ0 ῥΡῃΐ ἰῃοιηβοῖνο 8 ἰουνν γα ΠΊΟΙῸ 
(πᾶ Ὀδοῦτηα ποθ. Ἰὴ6 Αροβίϊα ἐπογθίοσα ϑη) οὶ πΠ8 
Β]θποθ προα ἰἤοτα : δηὰ ἰπ 6 96 ν 8} ΒΥΠΑρΌσ 68 
᾿ΠΚου86, τ ΟΒΘ ΟΥΟΥ τῦὰβ [Ὁ] οσσοὰ ὮΥ͂ ἴ86 ΟΠνϊδίϊδη 
ΔΒΘΟΙΩΌΠ ΘΑ, Ὁ 88 [06 ΣΤ] 6 ἐμαὶ οπβο ΒΟ.) ἰοαΓ, 
Ὀυῦ ποῖ δρϑδῖκ (σορ. 1 ον. χὶν. 84, διὰ Οὐπαίεί. 
ὯΡ 1. ἐαρ. 6). ΤῊυθ ΤΆΒΤΟΙΜΑΝ ττοῖο, 226 Κ τσ. 

.. (αρ. 9: “Νοπ ρμεγτηϊίέμν νων ὲ ἰὴ δοοί θεῖα 
ἰοσεὶ, πεὸ ἄοοογε, πδὸ ἐϊησιονο, πὸ εὐἰέιι8 υἱγιϊς 
πιμπογὶδ, πδάϊοτι δασογάοίαϊδδ οὐῥοὶξ δογίεηι, δἱδὲ οἷσι. 
αἰςαγο.,--- Ἔν ἡσυχία; ἰὯ6 ποηιοη, πίϊποῦν αἰξοτίπς 
ἃ ῬΟΓΙΩ͂, ἃγὸ ΒΌΠΩΝΙΥ πὰ μο] ον ΡἾ ἴ0 ΠΘΩΡ [86 ἴη- 
διγυοῦοι, ἩΒοδ 8. σι γθῺ ΒΟΪ]ΘΙΥ ὈΥ̓͂ τηθῃ, ἰῃ ἴΠ6 ΠΟΙΥ͂ 
Ρἶδςοσ, 

γον, 123, ΒΌΕ Ὶ κυϑον ποῖ ἃ Ἰτοσοασ, ἄς. 
ΤῊ ῬΑγΆ οἱ 8 80 οοτη]οῖθ ὈΘΙΘΘη Ὑ6γ8. 11 δα 12, 
ἰμαὶ τὸ οδῇ σίου ἰἰἷϑ γεγθο ἴ0 ποιῃΐηρς βάν ῬΌ]}1ο 
ἰπδιτυοιίίοη, Νοῖ ΔΗΥ͂ σΌΠΘΓΑΙ ΔΙ ΒΟΥ Υ οἵὨ [Π6 τῇ 
ΟΥ̓́ΣΡ ΠΙῈΡ Βυβυδηὰ ἰδ Ὠοτα ἰογ ἀθη---ΔΙ που (Π6 
ΑΡοϑέῖϊο πτιῃπουν ἀουδὲ Ορροβαβ εἰ)18----υσς ΘΒρΟΟ ΠΥ 
186 αβϑυχηΐηρ Βυοἢ ΒΟροΣ ΟΥ̓ ἰὼ 106 αἰτοῦ, Εγνθη 
ἴο αδὶς οοποογῃΐὶηρ παὲὶ 8ὴ6 ἀο068 ποῦ ὑπαοιβίλῃὰ, 8 
ποὺ δἱϊοποὰ ἰοὸ ἃ νοιηδῃ ἰῃ ρυὺῦϊὶς (1 Οὐογ, χὶν. 80), 
Ὀυΐϊ ΟἾΪΥ ἴῃ Βα οὐσσῃ οῦβθ, Αὐϑεντεῖν, ἴῃ [Π6 ΘΑΓΙΪΟΣ 
Οτϑοῖς, 18 φαυίνγδϊθης ἴο ἀυτοχείριζειν π΄ [116 Ἰαίογ, 
ἴο ἐξουσίαζειν. ᾿Ανδρός, ἴτο τοπιλὴὶς οἱ ΒοηρΕὶ ἷ8 
Ἔσο ]θηῦ: “74 ποθ ἰαπίμην νιαγίιωη. ποία', κεὼ 
ἐοίμηαι σεπῶς υἱτογωηι." --Ἴἴοὸ 6 ἰῃ δέϊθῃῃοθ. Εἶναι 
ἐν ἣσυχίᾳ ; τοὶ ΟὨΪγ ἑασογο, Ὀαὺ 5[.}}} τηογο, ἐφὲ δέοι τῸ 
σεγδβαγὶ; 80 ἴῃαὶ βἰίθποα 8 δίποδι {116 ἀἰδιϊησξ ΒρΊ ΓΘ 
δϑδί χη θα ἴὸ Ἰγοπηδη ἱπ δυοῖν οἰγουπιβίλι!σοα, ΑΘ ᾶΥ6 
δῇ ἱπδίδησα, πον νον, οὗ διδίσκειν οἢ ἰΠ6 ματι οὗ ἃ 
πΟΙΏΔΣ ἴῃ Αὐἰϑ χυὶὶ, 26, πρἰεῖν [16 Δροβίῖς σογίδἑ} 



ὩΣ! 

που ποί αν ἰοτοϊἄθη, ἘΕἸΏΔΙΪγ, [6 ΑΡοβίΐο βὰρ- 
Ῥογίϑ (118 σι] ΟΥ̓ βίἴθποθ οἢ ὕνο γστουηάβ, πὨϊοὮ ΔΓΘ 
Ὀοΐἢ ἰακο ἔγομῃ ἴΠ6 θοοῖΚ οὗ ἀδποβίβ. 

γεν. 18. ΕῸΣ Αἄδῃὰ. .. ἴδοι ἘΠνῚ 9 (οοιηρ. 
Θοη. ἰϊ. 1, 18--28).» Φυθὶ 88, ἴῃ 1 Οον. χὶ. 8, {86 
ἈΡοδίὶο γοίουβ ἴο τ6 ὑτίοτιν οὗ Αὐἀδη δ σγοδίίοῃ, 
δὰ ἰπθηοο ἱπίοτα ἴΠ6 ἀοροπάδησα οὗ ἔνα ἴῃ Ὀἰγιῃ 
δΔηά οοηῃάϊτίοη : δῃᾶ, π᾿ ποῦ, οὗ 411] ποιζθῆῦ, Νοί 
αἰ ναυθ, ἱπάθοα, γοῦ ἤοτα {Ππ|6 ῥυ]ΟΣ ἹΥ̓͂ ντταηΐβ (Π6 
Βυρογοτϊγ. “16 ΟἹὰ Τοδιατηθηΐ παγταίΐοῃ. 88 {116 
δογιρίυγοθ ἴῃ ροῃογαῖ, 18 με] ὈΥ̓͂ (πΠ6 ΑΡοΒί]6 88 ἃ 
ΠΟΪΥ, βρ᾽ ταδὶ αἰΐογδηςα οὗ Ὠἰνὶπο συ : Αἄδῖὴ δπὰ 
Εν 816 ΡῥΓΟ(ΟΙΥ͂ΡΟΒ [ὉΓ 6} ὨυτηδΗ  Υ οὗ 186 Τηδη]}ν 
Δ ἩΟΙΏΔΗΪΥ ΠπαῖυΘ:; δηὰ ἰῇ ἴ86 ογθδιίίοη οὗ {π6 
Ῥτίμλοναὶ ῥδὶν ἰ8 {86 τοδὶ στουηὰ οὗ ἰῃς ἰατν, (ἢ. ἰδ6 
ἩΟΙΏΒΗ Ιηϊβὺ ποὺ ἴσϑοῃ, δηδ, γοῦ σηοσγὸ, ποὺ Ὀ6 ἀθ6- 
Βίγουϑ (0 τι] .᾽) Μαιΐθ8, 

γεν, 14, Διὰ Αάδηι τα ποῖ, ἄς. (οορ. ἀἰδη. 
1,15... Αἔὄὕβεβοοπμά ρτουηά, ἀΐγοοῦ οοππροίθα τ 
186 ῥγϑοράϊησ. [ἢ τψοὸῦ, 18 ἰξΐ νὰβ δἰαΐθα ΠΥ ὯΟ 
ΔΌΙΠΟΥΙΟΥ γὰ8 ρίγοη 0 ἩΟΙΔη ΟΥ̓́ΔΡ Ιη8Δῃ ; ἴῃ γΕΓ. 14, 
ὙΠΥ 886 8 50] Τοσυἱἀἄθη ἰὼ ὕθαοῖ. “Ὃ ϑοορίϊο 
ἐπιαϊσαξ πιΐπα γοδμν ἐπ ἐπίοί οί, ἃ δὶς πεγυιιξ 
ἐδί, σι πιμίτογὲ πολ ἰἐσοαὶ ἄοοετο ;" Βοηροὶ, [0 ἰδ 
ἴσιο ἰπαῦ Αἀδγὴ 8150 γγ88 π) δ], νοὶ ὈΥ͂ Ἰλο 8 οὗ (Π6 
ὙΥΟΠΊΔΠ ; Ὀπὺῖ ΒΏ6 ν»γαϑ ἀσοοϊγοα ἴῃ [ἢ6 Βιγοηροϑί 8086 
οὗ (6 ποτά, δηὰ 88 αἴοῃθ. Κὅμ6 δ οοα μουβοὶῇ ἴὸ 
Ὀ6 φοηἰοοα ὈΥ [Π6 ἰΓοδοῦογουβ Βροοοῖ οὗὨ 86 Βεγρθῃῖ, 
ὙΠ|1|6 Αἀδπ δ᾽ ΠΡ δοοοριοα {86 ἔτυΐϊν ΠΌΤ ΠΟ Γ Ὠαηα, 
ΤῊ8. Ῥαϑθαρα ἀορὰ ποῖ οομῆίοί πὶ οι. ν. 12, βίποθ 
Αἀδη ἰ8 {π6 8 πδιηθὰ 88 ἴπ6 ῃοαὰ οὗ βίῃ] δυτηδη- 
ἰν, πίΒβουΐ τοΐοσθηοο ἴὸ Ενθ Ὑ 6 μόγο δ᾽. Ῥδὰὶ 
ΓΟΡΆΓΑΒ [Π6 οΥἱρίη οὗὨ βίη 6ϑ σίτυθῃ ἰῃ {6 96 18} ὩΔΥ- 
Γαῖνα, ψ ἢ ἢ, ἰῃ 2. ΟΡ. ἰΪ, 8, 4180 ἰβ δβουϊ 8 ἴο Εν. 
ὙΠ Αάδπι, ἴῃθη, νῶ8 ἃ βίῃρίθ παράβασις ; ὙἰΒ 
Ἐν, ἀπάτη δὰ παράβασις ἰοροίπετ, Αἀδπη ΤᾺΒ 
(Πογοίογα ἴῃ {Π6 ἰγδηβστοβδίοῃ, ἴῃ Π6 βίαϊθ οὔ ἀΐβορθ- 
αἴδθηοα ἴο 86 ροβίἶνα οοιημιδηὰ οὗ αοά. Τῇο τοδά- 
ἵηρ ἐξαπατηϑεῖσα, ἀοίδηἀοά ὈΥ͂ 1,Δοϊππηδηη δηὰ Τίβο;- 
Θῃαογῆ, βἰτοηρίθθη8 γοὶ τηοτο {86 ΒΘΏ86 δηὰ ἴΌγοσ οἵ 
[86 Δη{{||6 818. “1ἢ (δΐ8 τηαίίοῦ (ἢ6 ΑΡροβί θ᾽ Β υἱοῦ ἷ8 
σοηθγλθα ὈΥ̓͂ (6 οἰιαγαοίον οὗἩ (06 ἔδιηδὶθ βοσχ, δπὰ 
{Π6 δχρογίθπορ οὗὨ 8}} {ἴγηθ8, πο ργονοβ ΠΟῪ δΒι8- 
ΘΟΡΌ]6 ποτωδῇ ἴθ ἴο δυοὶ συ δηὰ ρογϑυδείοῃ : δηὰ 
ἢ18 γδβοηίηρ ποοᾶβ ἱὑμποσοίοσο πὸ ἀοίθμοθ, δὰ 18 
(γα ἰθ. Οἷα ἷπ [10 ὙΘΡῪ παίυτο οὗὨ ἴ86 βυδ]θοὶ 
Μδοκ, [10 βῃου]ὰ 6 τοιμδσκοα μογθ, ἐμαὶ ἐ18 παττα- 
ἔν οἵ ἴπ6 [Ἀ}} ἢΔ8 θδϑὴ 6] ἃ ὈΥ͂ ΤΩΔΠΥ δουπὰ δχροϑεὶ. 
ὕογβ 8ἃ8 ἃ ΏΟΓᾺΪ] (γα ἢ οὗἁὨ ρῥτίμἱἶνο Ὠἰδίοσυ, ποῦ ὑὸ 6 
τἀηἀοτβίοοα ἴῃ ἰ(8 ᾿ἰΐογαὶ βοηβο, Ὀυϊ ροτίγαγοα ἴῃ ἃ 
ΒΥΤΩΌΟΙΪς ἔοστηθ.Ό Τη6 ποίθ οὗ Οο]εγί ρα, δίβουρὴ 
Βοη δὶ 00 τηυοἢ} ἴῃ (86 νοΐη οὗὨἨ Οτγίχϑῃ, τ  Μ6]] 
Ὀ0ὸ δἀάἀρᾶ: “016 πᾶν ἰδ6 δεββύγαποθ οὗ Ββῃορ 
Ἠουβο θυ, ὑμαὺ ἐμ6 ΟΒυτγοῖ οὗἩἨ Ἑπρίδηἀ ἀοθ8 ποὶ ἀδ6- 
τηϑη (ἢ 6 Ἰἰΐογαὶ πηδοτγαίδηἀΐηρ οὗἨ [80 ἀοουτηθης ὁ0ῃ- 
ταϊηοα ἴῃ {Π6 βοσοπὰ (τοπη νϑγ, 8) δπὰ τμἰγὰ οἰαρίοσβ 
οὗ ἀδηῃρβὶβϑ ἃ8 ἃ ροϊηὐ οὗὨ δι  αἰνίη68 οὗ (Π6 χηοβὲ 
ὈΠΙΩΡΘΔΟΠΔΌΪΟ οὐ ποάοχυ, δηὰ [6 τηοϑὺ ἄυοσβο ἰὸ 
ΔἸ οσοτί χίηρ οὐὗὨἩ βογίρίυγο ὨἰβίουΥ ἴῃ φΘΏΘΓΑΙ, ανϊηρ' 
ἔγουι ἴΠ6 ΟλΥ] οβὲ ΔΡ68 δαἀορίοα οὗ ρογιηϊ θα ἰΐ ἴῃ (ἢ 8 
ἰηβίδηοθ. .. Νογ, ἢ τΘ ΒΌΡΡΟΒΕ ΒΩΥ͂ ΤΏ8Π ΘΟΏΨΟΙ- 
βδηῦ ὙΠῸῺ Οτίθη!δ] πΟΣ ΚΒ οΟὗἨ δηγίΐπρς ἰἶκα (ἢ 6 ΒΔ) 6 
δηι χουν, οουϊὰ ἰὸ Βυγρτῖβα μἰτα ἴο Βηὰ ονοηῖβ οὗ ἰσὰθ 
ΒΒΙΟΥΎ ἴῃ οοπηθϑοίίοη πὶ [ὴ6 ΡάγαὉ]6, [Ιἢ ἴΠ6 ἴοτη- 
ΡΪο ἰδῆρύαρα οἵ Ἐργρί, [6 βαγρϑηΐ νγὰϑ {Π6 βγη 0] 
οὗ ἴμ6 υπαογβίδηδιησ, ... ἩΜΗΠουῦ οὐ 'π οοπύγα- 
νοπίίϊοη ἴο {Π|6 γϑαβοι, ἐδά αρὶγίώμαϊ ηϊπά οἵ δι, Ῥαυ], 
{Π6 υηἀθγβίαπαΐϊηρ (φρόνημα σαρκὸς, ΟΥ̓ ΘΆΤΠ6] τηϊπἀ) 
Ὀοοοιη68 ἐῃ6 Βορἤηΐϊδβιῖα ῥγϊποῖρ]α, ἴμ6 ΜΠ ὑοτ ρον ἴὸ 
ΟΥ̓] ΟΥ̓ οουπίοτίοϊς ρσουὰ ; ονον ἰπ ἰθασιθ ἩΐΠ δηὰ 
ΑἸαΥΒ ἤτβῦ δορί γίηρς ἴο ἴ06 ἀοδῖγθ 88 ἔμ 6 ἰῃΐδιϊουῦ 

ΤΒῈΕ ΕἸΆΚΞῚ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

δίυγο, ἰῃ6 ῬΟΙΏΔΗ ἴῃ ΟΌΪ ΠυΙΏΔΠΙΥ : δηὰ ἰΒγουρὰ 
[16 ἀοβῖγθ ῥγθναῖ οὐ (6 κ}}} (116 τρδημοοῦ, 
υἱγέωμδ). .. . ΤΠ6 Μοβαὶς παγταίνο, ἰμ8 ἰηϊογρτοιοὶ, 
Εἶνε8 ἃ ᾽υδὲ ἀπὰ (αἰ Ὁ} ὀχροεβίἷου οὗ 6 ὈἱγΒ δηὰ 
Ραγεηΐαμα οὗ βίῃ, 88 10 σϑύθδ]β 186} ἴη {ἰπ)6 ; ̓) “ὁ Αἰὰς 
ἰο Κεβοοιίοη," Ρ. 241, οεἀ, 1840, Ἐεδα δἷ8ο, ἴῸὉγ ἃ 
ΕΠ κα ἱπιοσρσγοϊδιίίοη, ΗΈΝΕΥ ΜΟΒῈ, “ Βεοίδηςα οὗὨ (δὸς 
Μογταὶ ΟδΌθ ΑἹ," ο. 8.---Ἶ 

γεν. 1ὅ, 88:9 8411] ὍΘ κανοϑὰ ἐπ οἱ ἃ -Ὀϑατσίηρ, 
ἄς. Τη6 ΑΡροβίῖθ βϑϑιὴβ ἴο ἴδασ ᾿ἰθδὺ ἢ6 ΤΩΔΥ ὮδΥθ 
αἰβῃοασίοηρα 1ῃΠ6 ποιηθῃ, δηὰ ὃ ΠΟῪ δὰ δῇ 6ῃ» 
οουγαρίηρ πογὰ. ῬΓΟΌΔΟΪ ἰδ πτὰϑ στο ἷἰπ (86 
ΓοοΟ]]οἰΐοι οὗ ὑπ 6 Βοπίθποθ ὙΠ] οἢ 18 σου ρ] οα ἴῃ Οδη, 
ΝΠ, τ ἢ [6 ΒίΟΓΥ οὗὨ [86 [Ὁ]. αοἄ δὰ οπδηροα [89 
ΟΌΓΒΘ ἰπίο 6 ὈΪἸΟΒβίης [ῸΓ ΘΓ 88 76}} ἃ8 1ῸΓ Α άδηι, 
δηὰ πηδᾶδ (ῃ6 ροπα]Υ οὗ βἰῃ ἃ "2 68}8 οὗἨ ζτᾶσςθ. ἠὲ 
δλαἰί δε δξαυοά, σωϑήσεται. Αὶ Βῃαγα 1π ἴδ Βα] τ δίίοι 
οὗ Οἰεκὶ ἰβ ποὺ ἘΠ} Π6] 4 ἴτοσα ποτ, ΔΙ που βῆ [8 
Ὧ0 Ραγὺ ἴῃ ΡΌὈ]1Ο ἰδαςίησ. Ὑεῦ 886 σδὴ ΟἿΪΥ ραΐη 
16 ῬΘΓΒΟΒΔΙ Θεογιηθηῦ οὗὨ {1118 στο σι θΟη δ 6 Γ- 
ΤΑ η8 πῃ Ποὺ δ]οιἰοὰ οΔ]]ΐηρ. γομσὴ ολεϊά δεαγ- 
ἐπο, διὰ τῆς τεκνογονίας, Ῥτοοοοαβ [86 Αροβῖϊε : δοὰ 
1Π|8 ἜΧΡΓΟβδίοη [88 οὗϊθπῃ 66 8 βιυτ] ηρ-Ό]οεξ. 
“8ο γουῦ {μη ἐλ τὰ Ῥδυ}}8 ορίῃίοη, δὲ (86 ἔπι [6 
πτοίθ 1 Οὐογ, νἱΐ., ὑδαῦ [6 βαϊναϊΐοη οὗὁἨ [0:6 ἔδπιδίδ 
ΒῈΧ ἀδροῃὰβ οὐ οἰ] ἀ-οδτγίηρ ἢ Ἶ 858 ΚΟΒ] οἰ οστήδοβεγ, 
θη ἢθ6 ΟΡρΟΒΟ8Β ἴἢ6 ρϑηυΐῃθηθ88 οὗ (6 Ῥαξίογαὶ 
Ἐρίδι]οβ, Τῃδ ΓΟΡΙΥ͂ πιυδὺ Ὀ6 υῃρᾶαουθίοαϊν ἴῃ (ἢ6 
ποραίίνα : Ὀυὶ ἰζ Βῃουϊὰ Ὀ6 δΔἀἀοὰ, [Πᾶὺ ὩῸ ΓΟΘΘΟΠΔ0 16 
ΤηϑΏ, ΔΡΟΒΙΪ6 ΟΥ ποὺ Δροβίϊθ, νου]ὰ ἰβδκο (ΐβ ῥγορο- 
β[οἢ ὉΠοοπα ΟΠ Ά ΠΥ : βίποα, ἰῃ ἰΠπδὺ οΑ86, ἰδ 6 ρτοαῖ- 
οδῦ πυπι θοῦ οὗ οἰ ἄγη πουἹὰ Ὀδδβὲ με} 116 1116 τοοῖδοῦ 
ἴο ΒαϊναίΐἼοη. 8 ἃγὸ δἰ ΠΙΡΙῪ ἰ0 ΒΌΡΡοΒΘ {πδὶ (86 
ἈΡροϑί!6 11αΒβ ἱῃ υἱοῖν ΟἸ τ βδη ποθ θη ΟὨ]Υ, ἔον ποτὰ 
ἴΠ6 αὐσδιίοῃ 8, ΠΟῪ [Π6Υ, ἯΏΟ δἰγοαυ Ὀοϊΐοτα ἴῃ 
ΟἸὨτίβι, βῃου ἃ ῬΡουβοῃδ! ραΐῃ ἰθ6 βαϊσδίίοη (ΠΟΥ 
βοοῖ [Ι{ ἴ8, ἰῆδη, χυϊΐθ ὉΠ ΘΟΟΘΕΒΑΓΥ ἴ0 ἰηϊοτργοὶ [80 
διά 88 τηρϑηΐηρ, ἴμ6 ουϊναγὰ τηοὰδ οὗ ἴδ σωθήσεται : 
Β.1}} 1688 ἴο ρῖνα ἰδ {116 Β0η86 οὗ “ποι Ὠβίδπαϊηρ ᾽ 
(ΕἸανν) ; ἰς ἀδηοίθβ βαρ] ἃ οοηαϊ το ἴῃ ποῖ ἴ86 
ἩΟΙΩΔῺ ὈΘΟΟΙΏΒ ραγίδοῦ οὗ βυοῖ Ὁ] οβδίης. ΟἹ [89 
..86 ΟΥὗἨὨ ἴδ6 ῥγαροβί(οη, 8δε6 ἩΊΧΕΚ, Ρ. 839, γ͵ὲ0 γίντοϑ 
γατίουβ δχϑδιηρὶοβ. Τὴ Αροβὶὶα του] ΒΆΥ͂ : ΕᾺΣ Ὀ6 
186 ἐπουρμὺ ἱμαὶ (86 γὰρ [0] ΕἸπχοηὶ οὗὨ ἰῃς ἀπιεῖ65 οὗ 
ἃ ΤΟΙΠΟΣ, 88 δ ἢ ταΐρηῦ ΡΟΓΔΔΡ8 δα, οδὴ ΙΠΩοΓ [86 
βαϊνδϊίΐοη οὐὗἨ ποιζϑῃ : Οἢ ἴΠπΠ6 ΟΠ ΓΑΓΥ͂, 8π6 Μ|}} {Β6 ἢ 
οδίδίη ἰδ, ΜΏΘΩ 816 ΓΟΙηΔΙ 8 ἴῃ ὮοΡ δ] οιοὰ ερθοτα οὗὅ 
Βοῖηθ (οοιρ. ομαρ. ν. 14) Τεκνογονία ἀο68 ποί 
ΤΩΘΔῺ ΧΩΘΓΟΙΥ͂ (ἢ πιωπεᾷ αι ἴῃ [16 εἰσίοῦ ΒΟΏ56 
οὔδ6 ποιὰ, Ὀὰπὺ ἰποϊυοβ {πὸ Ὁ στ βιίδη πυτίυτα δηὰ 
ἰγαϊπίης οἵ οἰἰϊάγοη, ὙΠπ6 ποίίοῃ ἐπὶ γυνή τοῖοτβ ἴο 
Εν αἷἴοῃθ, οὐ ἴο Μαγὺ, ἴ86 τωοίμον οἵ το [σὰ, 
ὨΘΘΩΒ ΠΟ βουΐουβ τοδιίδιίίου, Τὰ6 Αροβί]θ βρθδξϑ οὗ 
(86 ΟἸιγβιίδῃ πῖΐδ ἵπ ροθογαῖ, δηὰ {δμοτγοογα οβπ 
αἀἰγθοῦν υ86 186 ΡΪυΓΑΙ ἔογς 86 βίηρυϊαν, πβοη ΒΘ 
δάὰάβ, ἐὰν μείνωσιν. Τμαὶ (818 1αϑὲ οἴαῦβα ἀοθ8 ποῖ 
τοῖον (0 Ὀοΐδ χη δηὰ πνοίθθη (ΗΠ ογάθηγοϊο}}, ΠῸΣ 
ἴο ἴη6 οἰ ]άγοῃ (Οπγγβοβίοια, ΟΠ] ἰθγιωδοθοῦ, Τρο, 
Μδοκ), ἰΒ αυϊία οὐνίουθβ. ΤῊ ἰαβδὲ σου]ὰ, οἡ δοοοαῃδ 
οἵ (86 ργβοοάϊης τεκνογονία, ὈΘ6 Αἰ Ϊ σα} ΡΟΕΒΙ- 
16 : Ῥὰῦ ἰδ '8 ποῖ ργοῦβθ]α, βίης (Π6 βοϊναιίου οἵ [86 
ποιηδη πουϊὰ ἴθ η 6 τηδὰθ ἀοροπάσηϊ οἡ (86 0» 
εἰπάδῃοο οὗ μον οὐδ άγοῃ ἴῃ Ὁ] οσβἢρ πιὰ ΟἸῆϑε, 
Οαἰνίῃ ἰυβγ ἀδηϊοὰ {818 τεσσ, πθθη δ στοῖες 
“ Αἰφιὶ «ὐιίοα υοΣ ἐδἰ αρυὰ ακζιση, τεκνογονία.. 
Ῥγοΐπδ αὐ πιωέογοβ γεξεγγὶ, πεοεκδαγίμτι εεὲ ἐὰν 
μείνωσιν, κατιλ, Ουοά αὐἴεηι μίωμραὶς υεγότιπι 6δὲ, 
ποπιθπ ὑεγῸ δἰπσιίαγα, πλιὰ δαδεί ἑποοπιπιοάδ, ϑὲ 
φιΐάονα. πονιοπ ἐπι ἀφ είίμπι, δὲ δοὶοεέ ἀε οπιπίδεις 
οοιηιηιμγιβ ἐδέ δόγήηο, υὔπ οοἰϊοοξυ! λαδεί͵ ἰάεοσιεε 
τοιἑαϊϊοπεηι πωπιεγὶ ζαοῖε ραί(ἑίαγ, οΥτο πε ἰοίαγσι 
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παρ ογαπι υἱγίμέοηι ἴν οοπ)ισαίδιι8 οὔοὶἑδ ἐποῖτις 
ὠτεί, εοπέέπειο γοδβὲ εἰἕατι πιαγογεβ αὐὐγοὶξ υἱγίιίοδ, 
φεῖδι »Ῥὲαδ πειιείξεγδ8 ἐχο6 ἰ6γ6 σοπιυεπῖξ, εὖ α ργοζαπὶδ 
ἀϊεγακ. πὸ ἕμρς ἀδηιει σοπεγαίίο σγαίΐιαη, ἐξέ 
χκο οδερφιΐωπι, χιιη ἐῷ άδ εἰ οαγ αία ργοοσα τί.) 
ΤΙ8 1δϑὺ τηυδβὲὶ ΘΒρΘΟΙΔΠΥ Ὀ6 Ποιὰ ἰῃ νἱον, Τῇθ 
δἰ σῃξοσὲ ἰσαοθ οὗ βίο ΔΥ Υ νδηϊβῆθθ, 0 ΧΟ 866 
πθδὺ [86 ΑΡοδί]θ τοαυΐγοβ οὗ πουυθη ἦι (μοῖρ ΟἸ τ δύῃ 
Ἰής, ΤΏΟΥ πυϑὺ οπάσγο οὐθα ἰο ἰδ6 οηά, ἱἔ {Π6Ὺ 
πῈ1 Ὅ6 βδανοὰ (Μαϊξ, χχῖν, 13), Πίστις, ἀγάπη, 
ἁγιασμός, τὸ ἴον ποτὰ ἰῃ0 οἰΐοί αἷπι, 88 161} 88 ἴον 
ΟΥ̓́ΕΓΥ πῃ, Βγ ἴὴ6 οοῃπροοϊίΐοη οὗὁὨ ἴπ6586 φρογὰβ Ὑ]1} 
σωφροσύνη, πιοιϊεείϊα, ἴἰῃ6 ἀχ!ογίαιίοη ἀραΐη τοι ΓΗ 
ἴο ἰ8 δἰαγιπρ' Ροϊμῖ, 186 βυδοτγαϊηαῦθ σϑηῖ οὗὨἨ ποιηδη. 

ὩΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΤΟΔΛΤ, 

1. Τὸ θοΙοπρΒ ἰο ὑμαὺ τἰηΐ 6158] ομδγβοίον οὐ ΟἿ τἶ8- 
ΟΆΠΙΣ ποῦ Ῥ8ὺ] 58 υηΐοϊ 6 80 ΒίΓΟΏΡΙΥ ἴῃ γοΓῈ. 
ἢ 1ἴδαῖ [56 πουβϑῃΐρ οὗ ἀοἂ τηὐδὺ 6 οοημβηορα ἴο 

δροοῖαὶ εἰπη68 διιὰ ρἴδοοβ (σοιὴρ. Φομη ἷν. 21--24). 
ΒΘ ἰἴ6 ΑΡροβίὶθ αϑϑίρηβ ἴὸ Π6 τηβϑὶθ τ ΘΙ ΘΓ οὗ 
ἴδε πῦο]6. Ἄομυγοῖ [86 ἀυΐ68 ΟΥ̓ ΡΓοδομίπρ δηὰ ἰῃ- 
βίγυοτίοη, Π6 Τφοηάἀθιη8, 05. ΟἿΘ 8[᾽ἀ6, [Π6 οἱοσγῖοδὶ 
ὁσο  υβίνοπμ688 ἩΔΙοἢ ΔΙΙΟΝΒ [Π6 ᾿ἸΔΙΥ ἴῃ ΠῸ ὙΔΥ͂ ἴο 
ΡτόδοΒ ὑπ6 πογὰ ἰη (6 σὨυγοῦ, δηᾶ, οἡ 6 οὐδοῦ 
εἶδο, ἰὴ6. Οὐδίκοτίϑηι τς ἢ Ῥογτα [8 το δηᾶ ὙΟΙΏΘΏ, 
πίίμουΐ τγοβίγαϊηῖ, ἰ0 σοῦ ἔογγαγὰ θη τηονοὰ ὈΥ͂ 
(ὃς Ξρίγίς, 

2. [τ ΒΌΟΥΒ (86 ἀδορ βρί για] ἰηδίρηῦ οὐὁἨ 186 
Ἀροδίΐα, Ὑπθ ᾿6 ὈΓΡῈΒ {16 τϑιηοναὶ οὗὨ 8}1 στδίι δπὰ 
Βιτο, 45 ἰγγθοοῃο αὈ]6 ἢ σοιμηοη ῬΓΆσοσ, Α 
δὲ πιὰ κἴοη 18 ουπὰ ἰῃ 1 Ῥοῖ, ἰ, 7, Οομ)- 
Ρᾶτο 186 ὈδΑυ ὮΪ οβθαὺ οἵ Α. ὙἹΝΕΤ, πε ]οα, 1α 
οοἷόγα αἱ ἰα ργίεγε, ἰῃ ᾿ΐ8 διμάοα Ἐναπφεῖ,, Ρ. 436 ; 
δηὰ τηοϑὶ ΒΡΟΟΙΔΠΥ 566 ἰἢ6 ργθοορῦ ἴῃ (6 Ξοστηοη Οἢ 
ἴδ Μουπίὶ (Μαϊς. ν. 23--2δ). 

8. Ηον ᾿ποβ]ου δῦ]. 8 (ἢ6 ἀοὺ πΔΙο ποιηθη 
οἵα ἰὸ ΟἸγβι πῇ ΠΟῪ ΠΟΙΥ 18 ἴΠ6 οΑΠ]Π σ᾿ αἰϊοιοὰ 
ἰο (6 ὈοΙ ον ποιδη ΟΥ̓ ἴῃ6 ροβροὶ ' (οοπρ. Ζαᾳ 
Ερηπιο, ἀδες ἀλδοοιγα, ραν Αὐ. Μονοῦ, Ῥαγβ, 18δὅ.) 
ἯᾺΠ6 πτούεδὴ Ὀοίοτο ΑΒ ἃ ϑίανθ, [06 ῬγΓΟΡΘΕΥ οὗὨ 
ἴδ τρᾶη, ἢ 9 τηογὸ νἱοϊίπη οὗὨ ἢἶἷ8. Β6ηβιι.}] 188, 5806 8 
ὩΟῊ Ἰοϊη -Βεῖν οὗὨἨὨ οἴογηδὶ 16 (1 Ῥεῖ, "ἴϊ, 7). ΣΑ1.- 

Βονονογ, ἰδ6 ροθροὶ βαηο} } 868 ὑπ6 οοτητοῦ- 
ἘΠῪ δηὰ τμ6 ἔδινε, ἴὃ ἀ068 Ὠοΐ ΤΟΥΘΓΒΘ (6 πδίυγαὶ 
οτάον οὗὨ {πἰημβ, ὈὰΐΓ τϑαυΐγοϑ ΘΟ ὑοὸ τϑιμδΐῃ ἰῃ [6 
το Θοά ἤδ8 ρίνοῃ 0 οδοῦ, Τὰ ΐβ τ ΏΟ]Θ ῬαβθΑρῸ 

ὑτὰ 8-15) ἰ8 ἃ οοηἰίηυουβ ῥγβϑοίϊοαὶ ὀχροϑιεΐοη οὗ 
[6 στοαὶ ργίποῖ ρα τ ΐο Ῥαὺὶ μα8 δῆνπλθὰ ἴῃ 1 Οονγ, 
ΤΙΣ. 24 

4, Το. ἱρὰ που ποῖ [86 ΑΡοβί]θ 6 ΓΘ ρἶνϑβ 
ἴο ἴδε ἀυι165 οὗ [6 πὶΐα δῃηὰ τοίου, βμοΟνΒ 11 ΚΘΥΤΙΒ6 
σι πῆι τοβιυ "008 τὸ τηῦυβὲ σοοοῖνο ἢἰ8. ρδείΐαὶ 
Ρταῖδα οὔ οο ἸΌΔΟΥ (1 Οον. υἱὶ.), δηὰ ἰβ. ἃ βου οοῦ- 
τεςῶγς οὐ 4}} ἔαϊβο δβοοι οἶβυα. 

δ. Ομ γίβιίδῃ ΤΩΟΓΆΙΥ τηυδὲ Ὀ6 Βῇοπῃ ἴῃ ΟἿΡ 
διἰτῖτε ; δηὰ ἕξ 18. ΠΟΥ͂ΘΡ ἴο Ὀ6 ἴογροίίοη, ὑἱπαὺ {6 βγϑὶ 
ῬΑΓΙΠΘὨ8. δον ἰΠ6 1411} σοῦ βοτὰ ὈΥ (86 δαπὰ οὗ 
βὅλιηθ. 85.111, 1 πουϊὰ Ὀ6 δὐυβυτὰ δηὰ ῬοιΥ τὸ Ρη8ἢ 
ἴδ οαἰϊνγατὰ Ἰοΐοῦ οὐἁὨ [ἢ]8 δῃρδίο!α Ῥτοςορῦ, 68 ͵8 ἰο0 
οἴνεη ἀοηο, δ᾽ δουρὶ {18 τυ] οὗ Κ:. ῬδᾺ} μα8 ὈΥ͂ πὸ 
ἸΏΘΔΩΔ ΟἾῪ ἃ ἸΟΘΑΪ ΟΥ ὑΘΙΩΡΟΓΑΓΣΎ τασϑηΐηρ. ΟὈΙΏΡ. 
θε γεττε, 7ελγδιοῖ ἐν ολγ ει ολεπ ϑὲδοηπῖ,, Ὁ. 18. 
ΤΏ ἀποβιο γαϊθοα ὉΥ ἴἢ6 ῥγϑοθρὶ ἰῃ σοῦ. 9 (οΌ ΤΏΡ. 
1 Οὐἰ. χὶ, 14), νβοῖμοῦ πιο δου ὰ πῆρὰῦ ἰοης Παίγ, 
Ῥεονοξοὰ ἰη (6 Βαοίοτιηοα ΟΠυτοὺ ΟΥὁἨ ἴμ6 Νοίμον. 

ἵπ ἐπ βονθῃοοη δ ΘΘΠΓΌΓΥ, ἃ ΟΖ δηα δοὶ 
ἀἰδρυϊο, Ξ66, [0 ἃ [Ὁ]} δοοουῃξ, ἴπ6 Ἰοαστιοὰ ποτὶς 
οὔ ὃν. 6. ἢ. ὅ. βσδβοτει, δι)άγασοπ, οἱ ὧδ σοδολίδάε- 

πἷδ ἀεν ζεγλοϊ)κα ὁπ τοογεϊ ἀ 1)λἀ6 ζἰεοαΐησ ; ρδα, 
186. 

ἩἨΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΕΑΟΤΊΟΑΤ,. 

ΤΗθ ΡυὈ]16 Ῥγϑᾶγοῦ οὗ ἐῃ6 σπυγοῖ.---ΤῊ6 ΠΟΙῪ αἶϑ. 
Ῥοβίὕοῃ ποοαθὰ [9Γ ΠΟΙΥῪ δοίζοῃ.---Νὸ σαν ἀοτουῦυὶ 
ῬΓΆΥΟΓ ἩϊΟμουῦ τηυΐυλ] ον πᾶ Ρ6806.---Ε 110 
6 Ὀοδὲ ἀγοβθ Ὁ ποϊρᾶπ: (1.) με Ὀδδὺ ΠΟΠῚΘ 
ἄγοβϑ; (2.) [06 Ὀοϑὺ ὑγαυθὶ]ΐηρ ἀγθββ; (8.) [6 Ὀδϑί 
τηουτηΐηρ ἀγαβ8; (4.) ἐμθ Ὀοβὲ ρτανθ- Γ088.--- ΤῊ Ο 
Βροοἶαὶ ροβίοη Ἡδοἢ ΟἿΣ ΒΕ ΔΉΠΟΥ 88 δϑεϊσηθὰ ἴὸ 
ποιηδῃ : (1.) βὰς ΟἸγτῖβι ἰβ ἔθ ποσηθῃ ; (2.) Ὑ δὲ 
ὝΟΙΠΘΏ τηυϑῦ Ὀ6 ἴον Ομ γϑι.--- Το ο᾽οαθθηοθ οὗ ἃ 
ΘΟ γί ϑιδπ 8.16}06.----ΜΙ|Ιηϊδίστίηρς ἰονθ, ἔσθ στθαῦῃ 658 
ἴῃ ἔπ Κίπράοτῃ οΥὗἨ ἀοὰ.--- [δ ϑυδογαϊηαίίοη οὗ 
ΟΠ ΔΩ ἴο τηδῇ στουπασα ποὺ 'π ΤΩ} 8 ΔΓ ΓΆΓΥ Μ}]}] 
Ὀὺϊ ἴῃ [86 ογάογ οἵ Θοὰ αὐ ογθαϊΐοη.  οπιδη ββουϊά 
ποῦ ἐογγοῦ (Ππδὺ δἰῃ ὯΔ8 Θομλθ ἰηΐο {86 τον], ποὺ ἔγεὲ 
ΚΠρουρσἢ τοδη, Ὀὰὺὺ ἰπγουρῇ ἢΠ6Γ.-Τι6 Ἰαβὺ ογϑαϊοα 
ΜῺΒ ἴΠ6 βγβὶ ἀδοοϊνοα,.--ΤΊ6 ΣΧΑΠΙΒΙΡΡΘ ΟὨΔΓδΟΙΟΥ 
ποῦ ΟὨΪΥ ποι γι βίδη, ὈὰΣ ἀπηδίυγαὶ.---Τ 6. οὔγβο οὗἁ 
βίη οὐ 86 ποϊηδὴ οἰδηροα, ἱρουρὰ εἰ στο οὗ αυά, 
ἰηΐο ἃ Ὀ]οββίηρ.--- 6 ὨΟΌΙΘΏ6Β8 αηἃ ὈΪΘΘΘο 688 οὗ 
(10 ΟΔΙΐπρς οὗὨ ἃ πιοίμοῦ,---Ὗ ΤΩΔΥ Ὀσ Ἰοϑὲ δυθὴ ἴῃ 
(Π6 Ὀοατίηρ οὗἨ οἰ! άγθη, ἰ πὸ τοιηϑίη ποὺ ἴῃ ἴδ (ἢ 
Δηἃ ΠΟ] Ώ688, ἃ8 γ76}} 48 οἰμαϑί:ιγ.--- ΤῊ θαυ ηρ ῬΡΟΥΤΟΡ 
ΟΥ̓͂ 1π6 ρόβροὶ 'π οὔ δοιηθ 11[8.---ΟἿ ΓΒ. Δ} Ὺ Ῥτὸ- 
τηοῦθϑ σοίοτιηδίΐοη, ἢοὺ σου ]υϊί οη.---- ὁ [κοῦ 41} ὉΒΏρΒ 
ὍΘ ἀοπθ ἀδοΘὨΠΥ͂ δηὰ ἴῃ οτὰ ον" (1 Οον. χὶν. 40). 

ΞΤΑΒΚΕ: ΗΕΡΙΝΟΕΕ : Ῥσάγοῦ πἰμουΐ ρον, τ] ἢ- 
ουἱδ 8ῃ Θηκίπα]οὰ δρί γι, 15. ποῖ σοοα.---Ὀο] 6 ἀ6- 
ΒΙΓΟΥ͂Β (ἢ 6 Ὀοδὺ.----Α ΝΟ κ᾽ Ορ. Βὲδί. : ΑἸΙΒου ἢ ῬΓΆΥΟΡ 
ΒΡΘΟΐΔΙΠΥ ΘΟὨΘΘΓηΒ [6 Ὠοαγί, γοὺ ἰὴ6 τρῶν αἰγθοι ὁ 
οὗ [ὴη6 Βοεαγὺ Μ|}} Ἰοδὰ ἴο (ἢ8 Εὺ ΤΩΔΏΠΘΓ ΟΥ̓ ὈΓΔΥΘΓ,--- 
ΞΡΕΝΕΒ: 16 Αροβίϊα βρθοΐδ!ν βῆ 68 {Ππ|λῖ, ἴῃ (6 
ΡΟ] Ϊα πόγβρ οὗ αοἀ, οὖν [Ὠουσἢ 8 δῃου]ὰ Ὀ6 πιοτὸ 
Οἡ ἴδο ἱηπαγὰ ἵπδὺ 6 ουϊνγαγα.---Ὑ Οπθη, ὙΠ Θὴ 
ΤΉΘΥ ὈΓΔΥ͂ οὐ διϊθηὰ ὨὈἰνίπθ βουνῖοθ, τηυϑὺ ποὺ (Π}ΠῈ 
ὑπαὺ (ΠΟΥ͂ ἀτΘ [0 ᾿ΓΟΡΑΓΘ ἴὸ7 ἰδ ὈΥ Βρ]οηἀϊαὰ ἀγοβ8, 
ξοϊά, γρϑανῦῖβ, ουΐνγατιὶ οτῃδιηθμῦ, οΥ Παῦ ΒΌΘΙ ἈΡΓΑΥ͂ 
ΜῚ} ρ]θαβ Οοἀ.---ΗΕΡΙΝΟΕΕ.: [αν ϑἢ ογπδιηθηΐ 18 
(6 ὅυΐξ οΟΥἹ ὑτἱὰ6.---ΙΒΟΙΒ ΘΥΓΓΟΙΒ 86 ἴὸ Ὀο0 δῃυηηρα: 
ῬΟΙΏΡ, πὰ δ᾽αν ἢ οοργίησ οὗ ΟΥΘΓῪ ΘΙΙΡΑΥ͂ ΓἈΒΒίοη, 
88 Ὑ6]1] 88 πορίθοῖ, ὑπο θϑη] 688, ἀηα ἀἰϑογάθῦ ἴῃ 
ἄγοββ. [ογ ῃοὶϊῃον υδοοῖηθ8 8 ΟΠ δι Δη.- ΑΝ ΕΒ 
Ο». : ἴῃ ἄγοβθϑ ἘΠ τηυϑὺ Ὀ6 ρυϊάοα ΡΑΓΌΥ ΟΥ̓ μΠ6668- 
δἰἐγ, ῬΑΡΕΥ ὉΥ οομξοτί, Ραγΐγ, (00, ὈΥ ἴΠπ Ουϑίοιλ 
οΥὗὨ 1Π6 ΘΟΌΠΏΙΕΓΥ͂ ; δπὰ ἔδυ8 π6 πησϑὶ ταὐθοῖ ἃ}} βοῦν ν 
δηὰ 411 ναΐῃ ΒῃΟῪ (1 Φοδη ἴἷϊ. 1δ, 16).--Ἴ ἢ ττοπηδῃ 
ΒὨΟυΪ ἃ Ἰοάτη, ΤΠ ἢ τδη βίου] Δ᾽] ΟὟ Ποῦ [Π6 Ορροῖ- 
ἰυηΐῖγ, ἴο Ὀ6 ἃ ροοά ἰδδοῦοῦ δὖ Βοπηθ, ποῦ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ 
ποΓ8, ὈυὉ} ἴῃ ἀροαβ αἷ8δὸ (1 Ὅον. ἱν. 85).---Μαοἢ οὗ 
1π0 ἀἰδβοοτὰ διγοηρ τραγτῖθὰ ῬΟΥΒΟΏΒ αϑ0δ}} 7 ΒρΥΪΠΡΒ 
ἤτοιῃ ἴμ6 ἔδοὶ ἰδαῖ 1ῃ6 π|ιῖ[θ ΜΠ} ποὺ ὍὈ6 δυθογαϊμπαῖθ, 
οΥ ἴῃ6 πυβθαηᾶ ἀο68 ποῖ ΚΩΟῪ ὨΟΥ͂ ἰο γῦ ] 6 ὙΠῸ} ἰῃ- 
10] ηο6 δηὰ ἰονθ, δῃὰ ὑπῸ8 πιΐβα868 δΐ8 τ]ὸ (1 Ῥεῖ, 
11, Ὁ ΉΜΑΕΡΕΕῚ ϑῖποο πΟπΔὴ 8 σίνθη ἴ0 ΤΏΔη 89 
ἃ δοϊρ-τηοοῖ, ποὺ ἃ τυ ϊον, (Π.6 την οὗἁὨ δυϊῃοῦ Υ ἀπά 
Βτγϑοθάθηοθ βοϊοηρβ ἰ0 πηλῃ.---Ενθη ὈΘίογ (86 [4]], 
Ἐν ντὸϑ πθδῖοῦ ἰπδῃ Αὐδιὰ ; 80 ἰἰαὶ ϑδίδη ἰυγηρα 
ποὶ ἰο Αἄδη, Ὀυΐ ἰο Ενοθ, δῃᾷὰ 16 6 ἢγβί δβίγαυ 
ἴγοτα Θαοἂ (1 Ῥεΐ, ᾿ϊ, 7).-Ἴ 86 Αροβί!β ἀοθ8 ποὺ θην 
βαϊγαιϊΐϊοι (0 οὔ 1688 πποσαθη, Ὀὰὺ ΟὨ]Υ͂ ἰθδο68 δὶ 
18 ἴθ δρροϊηὐεοα οΔΙηρ οὗ ποπλθῃ, ἴῃ νοῦ ΠΟΙΥ 
Ἰοίδογβ, ὈΥ {8:6 στβοῦ οἵ ἰμ6 Μοαϊδιον ΟἸσὶβὲ, (του ρἢ 
[ΔἸ αὐταί οἴοσηδὶ 11{8.-- ΑΝ ΟΕ Ο.: Α5. (Δ 
8 ποὺ πίςμοῦι ἴον, 80 α ἢ ἀπὰ ἰόν ἃγὸ οὐ σὶϊῃοαυὶ 
βαὶ ναϊΐου.-- - ΠΕΡΙΝΟΚΕ : ΒοΙονίηρ ποτ ἯΠῸ ΠΑΥ͂Θ 
οἰ] άτοι μανθ ἐμ 18. οοτηδοτί, ἰδὲ ὑποὶν Ἰιατά 80 ραΐῃ, 



86 ΤΗῊΗΕ ΕἸΚΕῚ ἘΡΊΒΤΙΕ ΤῸ ΤΙΜΟΤΒΕΥ. 

δὰ υϑὴ (ἢ6 1ο68 οὗ 11{6. ἰδ ΟὨΪΥ ἃ ἰτίδὶ βοῃξ ίγοιῃ 
106 ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΒΔΙΠΟΓ, ΔΘΥΟΡ ἃ δἰπάγαποθ ἰὸ βαϊγδύώοῃ 
(Βοπι. γ1}}. 8). 

ὟοΝ Οκείάσῃ : [ἐ ΓΟἸἸονΒ ἔγοιῃ [86 τρις βρί τἰξ οὗἅἁ 
Ῥγαγον, (μαῦ ουν ποτῖκβ βῃου]ὰ ᾿6 ἴῃ Ὠδγτθοην Μὶἢ Οὐῦ 
ὙΓΡΆ, δηα ΘΒρΘοΙ Δ} ἴῃ ρυ Ὁ] ς ἀανούοη.---Μδῃ, δἱ οσο- 
αἰΐομ, γγδ8 οοιῃρ]οΐδ : Ὀυὶ [π6 ποιδη δὰ σίνοη ΠΟΥ, ἴῃ 
δον οτἱρίη, (86 Ἰοῖ οὗ ἀοροῃάθῃοα.--- ΜΔ τι0 δγο 
οἰ ̓ άγοῃ ἃγὸ Ἰοϑὺ ; ΤΏΔΗΥ ἯὮΟ δσγὸ οἰ 11 1688 ἀγὸ βανϑὰ, 

Ἦσύυβνσα: ΤῸ ρῥγδγογίῳῃ! Ομ τ διΐδει δσοπϑθογαῖοβ 

ΘΥ̓́ΟΓΥ ΡὈΪδΔ66 88 ἰοτηρ6.---ΤῊ6 ΒΟΙ᾽οδὲ ρίδοςϑ σδπυοὶ μεῖς 
Ὠΐπη ὙΠῸ ὈΓΑΥΒ 1 δὴ ΠΏΠΟΙΪΥ δρὶ ὶϊ,--- -Ὄγοββ, [06 τηοδί 
ἴοο] ἰδ οὗ τη 168.---ΤῊ ΟἸγβύδῃ πόζηδη ον θὴ ἰῃ ἀγϑθὸ 
Βῃονα Ὠογϑοὶ ΟΠ γϊβιίδῃ.---- τὺ ον ἴῃ ἐΐα ΟἸιγ ἐδ 
Οδυγοῖ οαΐβο8 [6 π|οἷ6.---Ἴὸ ττοϊάδῃ 18 Ὀ]οδθαὰ 89 
8 τοῖον, ΤΏΘΏ 86 ΟΔΓΟΒ ἔον (Π6 μοοὰ ΟὨ γί βιίδη πὰ. 
ἴυγο οὗ Π6Ρ οὨ]άγοη.-- -ΤΊ σροοϊβθο ἀαιΐοι οὗ τρδλη δηὰ 
ὙπΟΙΏΔη.---Π1800 : Ηυβθδηὰ δηὰ 16 ἴῃ ὈΓΘΥΟΓ Ὀδίοτα 
(οὰά.---ΤΌο τἰρσῶς ρίαοο οὗ ποιθῃ ἴῃ ἴΠ6 βαποίυλιγ.»» 
ΤῊΘ ἴζῦο ογρδιηθυί οὗ ἰμ6 ΟὨτίδιίδῃ ἰῃ ΠΟΘ ἩΪΡ, 

γη. 

ΤῊΘ ῬΓΟΡΟΡ ἰθαροῦ οὗ [86 ΟΥΘΙΒΘΘΙῈ οὗὨ {86 δοταϊοθηῖν, οὗὁἨ ἴμ6 ἀδβοομη, δηᾶ οἵ 
186 ῖγ ψῖνοβ. 

Α.-- συν ἀπὰ παίυτε οὗ ἔπε οἴδος οὗ {118 ΟΥ̓ ΓΒΘΟΣσ. 

ση. 1Π. 1-. 

1 ΤῊ ἐθ 4 ἰγτυθ' βαγιὰρ [ἘΔΙΓΠ Ὁ] 18 (η6 Βαυϊηρ], ΠΕ ἃ τηδη ἀθβῖγθ 
ἔρος ψογΚ. Α ὈΙΒ80 
ιἰδηΐ, ἢ 

2 {86 οἴἶῆοα οὗἁὨ 8. ὈΙΒΠορ, 6 ἀθβίγοί ἢ 8 
1658, 6 υβρδηᾶ οὗἩ οπὸ ψιΐδ, νἱρ 

[Ἀπρῖγο πηί0] 
1Π6ῃ μα, μὰ νὰ ὈΪΔΠΊ6- 

ΒΟΌΘΙ, οὗ σοοά ὈΘΒδνοαΓ [ἀδοογοῦβδ 
8. Ξξ ογπαίμηι), σίτθη ὕο ὨΟΒρ 8110γ, αρῦ ἴο ἴθδοι ; [0] Νοῦ ρίνθῃ ἴο Ὑ1Π6, ΠῸ δέγιΚοῦ, 

ποῦ ΖΊΘΘΑΥ οὗἩ ὠΠΠΌΠΥ Ἰυοτὸ ;" [0] Ῥαΐ ρμαῖϊοηΐ, πού ἃ Ὀγϑυ]ογ, ποῦ σογθίομϑ ; [2] 
4 Οπα {μδὺ τυ]οῖἢ πν0}} δὶ οσὴ Βοῦδβο,, μανίηρ Πὶ8 Ομ] άγθη ἵπ βαρ ̓]θοίίου τι 
ὅ 48} 

᾿Ιοἀ ἃ ποδὸς 
7 Μοτϑονοσ ἢθ6 

ΑΥΪΥ; [- Ξθἢ ΕἘὸν ἰ ἃ τῆϑῃ ΚΗΟῪ ποῦ ΠΟΥ͂ ἴο Γα]6 ἷβ οὐ δουβο, ΒΟΥ͂ 
6 88} Ὠ6 ἴδκθ οἂγθ οὗ {16 οξυγοῦ οὗ ἀοαῦ [---} ἜΝΙ 

ὙΠ γγὰθ 6 18}} ἱπίο ἴῃ6 δομπάθσηηβίϊοη οὗ (}6 ἀδ6Υ] 
πχαβῦ δυο" ἃ ροοᾶ τοροσῦ οὗ ἴμ6πὶ ψΈ16}} γα υυιζμουῦΐ ; Ἰοϑῦ Βα 1]} 

Νοΐ 8. ΠΟΥΪοΘ, ἰοϑί 

ἱπίο ΓΟΡΓΟΔΟΪ δηᾶ [86 βΒηϑῖο οὗ {86 α6Υ]]. 

1 Ψον. 1.--ἰ[ πιστὸς ; 4Δ}} ἐ86 δυϊμογίεϊοα; ἐδὸ Βίπαξείσῃα, Ἐαυΐ Δ., Οτΐχ. αἱδο, ἀνθρώ 
ἐωμείέον εἰ Ἡίεγοτιγο. Βαϊ Ττι0 16 15 Γ88}} ΘΠΟΌΡὮ ἤ0 ΔΡΌσουθ ἰξ. Μία 

: Ὑ εν 3... {γηρέλεον; ΚῊ ΟΣΘ ἀμνδσως Η.] 
ΟΣ. ἴχασα ἣ αἱσ χρβοκα, ἢ. δῃῖ Ὧκ 

ἀοτῖ πανο Ἰοῖϊ ἢ οὔἱ. Τθ ἡ 
. 4.--ἰςε . 80 Ἡοοερία, 

ρώπινος; ἈιπάηΣ, ἧδο ἰεοίίο νὸ- 
ᾳὐοϊοά ὉΥ͂ Ἡυΐμον.--Ε. Ἡ.] 

ἅλιον .--- 8 

ἄπ 9., δηὰ οἰδεσβ, διὰ προῦ ἐλπιὲα δοοουτιὶ Τδοῦσηδππ τὰ Τίδο 6: 
Βἰῃηί στα ᾽δ9 ἐΐ ποί. ΑΡΡΑΣΘΌΝΥ 1 δ ὕὈοο ἱπίοζοαϊδίοα ἤοτη ΤΊϊμ ἱ, 7. 

Τδοῦταδητι, Τἰδομποηάοσί, ΤΏ Βίπδὲ ἰσὰδ τοωὰδ προϊστανόμενον--- ῬΟΓΌΪΣΓ δοὰ 
Ἔχοθρίϊοσιαι.-- Ὲ, Ἱ 

ΨοΣ. 7.--ἰΨδεῖ δὲ αὑτόν ; αὑτόν Ἰο οὐξ͵ ὮΥ ᾿δοῦσαδησι απὰ Τἰϑοποιυάδοτί (υληξίηρς ἔπ Α. Ἐ. 6. Η΄, διὰ οὐδοσθ); μοί 
ἴῃ ἐο Βἰπαϊιίσυθ. 11 Ο.., ἐμ 8016 βουθῃῖῃ ὙΟΙ86 8 Ὑσί θῃ ἰῺ ὅθ πιασκὶῃ ; δοοοσάϊπρ ἴο Τδλοδπιατο.--Ε. Ἡ.) 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

γες. 1. ΤῊΣ ἐπ ἃ ἔστι αν ἱηρ. ὙΤΠΟΓα 8. ΠΟ 
Γοδθοη ἩΠαίαΥΟΣ ἴο σοῖο {18 ρῆγαϑο, ποι οὔθ 
ΟὐΟΒ ἱπ {Π6 ῬαβίογηὶἹ Ἐρίβίοβ, ἰο ἴθ ῥγοοραϊΐηρ 
ΤΟΙΣ 8. (ΟἸ ΡΥ Βοβίομ) ; ἰδ 8. οἷοδῦ, οὐ 188 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, 
ἰπδὶ Πόσο, ἃ8. οἴμδρ. ἱ, 1δὅ, (πΠοσ θοχίηβ ἃ ὩΘῪ 11η6 οὗ 
(πουρὶς. Αὐτὸς ἴ80 Αροβίϊθ, ἰπ ἐμ6 ἔοσταον οπδρίουῦ, 
.)88 ἰγοαϊθα οὗὨ ἴΐ6 ἀυ{165 οὗἩἉ [86 οΠυΓΟ, 88 ἃ ἩΏΟΪαΟ, 
οβρϑοία ν ἰῃ ταζαγὰ οἵ ρυὉ] 16 ῬΓΑΥΟΡ, ἢ6 (ὈΤΏΒ 10 [86 
Βροοῖΐαὶ τον οὗ σστγίαϊῃ ὈΟΥΒΟΏΒ, [06 ορίδοορὲ πὰ 
ἰαοοπῖ. ὐπάουδιθαϊν ἰὲ πουϊὰ [411 ἰο (86 οὶ οἵ 

ΤΠΔΟΙΏΥ, ἴῃ ἷ8 ᾿ξ παῖ το ηΒ ἰο (Π6 Ὀοάγ, ἰοὸ 
ΔΡροΐηῦ βυοῦ οΟἸΟΕΥΒ. δηὰ 88 ἰπογὸ τοΐϊριδ αΥῖθ ἃ 
αἰβογθηοο οὗὨ ορἰπίοῃ, ἰὰὺ τὙὰΒ ἀθαίγδαθ!θ [0 ἴα ἴο 
ΒΑΘ 8 πὶ θη αἰγοοϊίίοῃ ἤτοι ἴ86 Αροβίϊο, ἰο σιϊοἢ 
86 ταϊρηῦ Αἰ ΥΔΥΒ ΔΡ Ῥαὺ] Ὀορίηβ, ἰμπογοΐοσο, ὉΥ͂ 
ἰμἱοττηίηρ Πΐτη, 885 ΤίϊαΒ (οἶαρ. ἱ. 6), πρδί δροεΐαὶ 
40 Δ 0165 βθο οἶοοτβ βου ὰ ρόοβθοθα, [{ 18 ἔγοζω [ἰβ 
οὐ Κπον]οάρο, ἀουθ 1688, οὗ (86 ἱρὴ ἱπηροσγίδησθ 
οὗ 0}8 Τυπούοη οὗὨ ἰμ6 δρίδοοριια, ἴμαὲὶ ἢ6 οομβίθσθ 
ἄγϑὶ 118 ποῖ ν τϑαυϊρου θη ί8,--τὸ ἃ σῦλῃ ἀδεῖτο, 

ἃς, [Ιὑ ΔΡΡΟΑΣΒ 88 ἰδ, δὲ ἐμαὶ ὕπηθ, τῃογο πὰϑ ἴῃ 
Ἐρδοδυβ, δπὰ ἰζ8 ποὶῃθουμοοί, δὴ οαρσον δυσί [0 
Βυοῖ ἃ ΡΓΟΒΌΥΟΓΔ] ΓΔΏΪ. --ὦ βιγ 6 τ] οἢ οοαίγαδίβ 
δι εἰ ηρ]γ πὶ (86 τοϊυσίδμοθ δθοπ ο 118 δοοερέ- 
ΔΏΘΘ ἈὈΥ̓͂ 80 ΙΩΔΗΥ͂ οΙηΐποηῦ τη6 ἢ ἴῃ {16 (μἰγὰ δηὰ 
ἔουνἢ οϑηἰυσί68.. δηὰ 88 ἴὺ σογίδί ηΥ ἀϊὰ ποὶ δρυΐπᾷ 
ΜΠ} 8}1 ἴγομπι ἴΠ6 ρυγοβὲ τηοίΐνοδ, ἰδ ἀθ068 ποῖ ρῖνθ 08 
[80 Βαρρίοδὲ ὑγοοῖ οἵ ἐποὶν Ομ γίδεδη βρίτιῖ, τοὶ πὰ 
πθοὰ ποὺ υπάογβίδηα ὁρ ἴῃ ἴ86 86ῆ80 οἵ 88 
δι ουβ τἰναι τυ (08 06 Ἴειίο, πὶιϊοὶι 
οορ. ΗοὈ. χὶ. 16), βίποο ἴὩ6 Αροϑιῖθ πουϊὰ δβυγεὶγῦ 
μᾶνὸ σουϊκοα ἰδ πίῖτὰ ἀδοίϊβίοη. [Ιὑ ΤΥ μανὸ ὈδΘΏ 
ἠοϊποᾶ, οῃ ἔνθ ρμαγὶ οὐ ζδῃυ, πὶ ἢ δὴ δοϊϊτο σϑαὶ (Ὁ Σ 
(6 σμυτοῖ, πιθοῦ προάθαὰ ΟὨ]Ὺ 8 ραδγίΐαὶ οἰοοὶς δοὰ 

ἰάδηςο.---Τ9 οδῖοθ οὗ αὶ υἱκδονρ, ἐεισκοκή. 
6 Ῥογὰ ἀοθ8 ποὺ ὈδίογΘ ΟΟΟΌΡ ἰπ {818 βεῖδα ἰῃ 

Νοὸν ἸΤοδίδιηθηί, πὶῶϊ ἴ[ῃ6 Ἔχοορίΐοι οἵ {86 οἰϊδι!ο 
ἤτοι [6 ΟἹὰ Τεδιδιοοὶ (Αο(8 '. 20) Α.8 ἰο 115 τεαὶ 
τηθδρΐηρ, ἰξ ἰβ ῥγόσθῃ Ὀογομὰ ἀουδὲ {μᾶὶ ἐπ (06 ἀαγ 
οὗ 186 Αροβῖ]θ (00 ὀκίσκοποι αὰ πὸ ἰιἱρίιοῦ γρηκ 
ἰπδη ἰΠ6 πρεσβύτεροι, Δἰπουσῃ Ῥδὰὶ (1 Τίμα. τ. 11) 
ΤΩΔΙΚ68 ἃ ἀἰδιϊποϊοΏ ούθὴ διοπρ (δα ἰαιίον διὰ ἰΐ 18 



ΟΒΑΡΤΈΒ ΙΠ. 1-}. 9) 

εεγπιδῖη, ᾿ἰκοπίθο, ἰῃαΐ ἤγβὶ ἴῃ ἰδίου υὐπλθϑ, ὈΥ͂ (Π6 
οοιδίηοα ᾿ηδαθηοθ ΟΥ̓͂ νΑΓΙΟὉ8 σαι1368, ἃ ᾿ὐμἢ ον οΪαδα 
τπῖϑ γίνε ἴο 10:66 ὈϊΒῆΟΡΒ δπιοὴρ (δεῖν (ΟΝ δορί θοορὶ 
(Λε σχ. 17, 238). Τα γυϊὸ οὗ 00 ΘΒΌΓΟΙ δὲ Ἰατρθ 
πὸ δηϊτυδίοὐ τὁ ἴ(ἢ6 ΑΡροΒίϊοθα : ἰπαὶ οὗ ἰδ ἱπαϊ- 
γἱάυλ] σοπαγαηἰεῖθθ, (ὁ [Π6 ορίϑοοραῖθ ΟΥ ὈΓΟΘΌΥ- 
ἰεταίθ. Οἡ ἴδ ἀϊδοοπαῖο, το ἰδ ποὶ δἱ 4}} ἰάθη- 
2] πὶ ἰἤδ680 ἰαβὶ, 866 Ὀοίον, γον. 8.-- ΕΞ ἴ6 ἀθ- 
εἰιοῖλ ἃ κοοῦ τοῖς, καλὸν ἔργον ἐπι. Τ|ι6 
εὐὐοοιῖίτο δχργοϑθοθ ἴΠ6 Θχοοι]θησα, ἴ06 που ἰδ6 
ἀϊδίσα! εν οὗ ἴΠ6 ποτῖ ; βίῃοθ ἔργον, ἰῃ (Π8 ΘΟΠΏ6Ο- 
ὕου, 6 ποῖ [Π6 δ88Π|0 85 πρᾶγμα ΟΥ χρῆμα. ΤῈ6 
Αροδὶῖὶθ ΓΟΖΆΡΩΒ ἰξ ποὺ 88 ἃ ραβϑίνθ, Ὀυῦ δὴ δοίϊνθ 
ΤΟΑΪΠΥ : δηὰ ΑΟΟΟΒΤΙΝ ἰπ5 [ἋΡ στοῖθ πιὰ ὑγυτῃ, 
}ὸ Οἷο. εὶ, χῖχ, 19: ““Τρίδοοραίμδ. εδὲ ποριδῆ 
δρεγῖβ, πο ὀοπουὶδ. - ΈΒΟΜΕ: δ ΟΡμδ, πον αὲρο 
πἰαίεσι, πο αεἰϊοὶαδ; ορυδ μὸν σμοά διιριξ ας 
ὠρενοεςαέ, ποῦ ἐπέιπιοδοαΐ Τακίσίο.") ἘΒΕΝΟΕΙ, : “ Δ 6- 
φοδεηε, ποὺ οἰΐηι. Οα [06 σπΏοἷΪ6 δβυθήοοϊ ΠΙΟΤῸ 
ἰτοδίθα Ὁ Ῥαυΐ, ἨΘ ΤΌΔῪ ὙΟ6]1 σοιραγο {6 7γαεσία- 
με ὉΥ 20. γ)ὲ ἽΊσΕΡ, 6 Οἠεὶο Ταδίογαἶδ, Ῥυὺ- 
πο ὉΥ ἢγ. α, Β. [ΓΘ ον, [μοὶ ρχίς, 1868. Ηδς 
ἰοαῖδ οὗ ἴἔπο φοίΐηϊθ, δ᾽ δαποίἑπιοπὶο υἱΐα, εἰ αἱ 
δϑαϊμδνίἰαίς ἀοοίγίπα, ἀυὰ ρἶνοβ βυρχοβίίουϑ ἴο 6 Ἰαϊὰ 
10 μοαγί, 

[Δοίε, οκ ἐδε Ῥνεεδνέεν. Ερίδοοραΐ Ο[ς6.----ΤΠ18 
ΤΟΙ͂Ο ἰ8 ἐπ6 ΡΖ οὗ (6 ΜΏΟΪ6 ΘΟὨΓΟΥΟΓΒΥ͂ δΟΠΘΟΡΉ- 
ἴα (Π6 τηϊηϊβιῦυ οὗὨἨ [86 δροϑβίο!ο ομυγοῇ, δὰ βῃουϊὰ 
ποῖ, ἰμογοίορο, 06 ραϑϑοὰ ὈΥ ὙΪΠΠ 80 β᾽ σὴς ποίΐοα 88 
ἴῃ (19 ΘΟ ΠῖδτΥ. Ὧ7ἴ6 ὙΠ]1 πασανοῦ ἤστα ἴο σαν 
δὴ ᾿ραγιῖα), οὐ τοδὶ ΒΌΠΙΠΔΤῪ ΟΥ̓ [6 ονϊάθηοθ δοη- 
ἰαηοὰ ἴῃ ἐπα Ῥαβίοται Ερίϑι σα, [10 148 οἱδαῦγ, ἔα 
1 Τίπι, 1. 1-7. Τί ἱ, δ-9, τῃδῦ {Π|6 {{0}68. “ 6ρ΄8600- 
ΡΠ δά “ ργοβογίον ἢ Ὀοϊοηροα αἱ ἤγθὺ ἴῸ {Π|6 ΒΔΠ16 
τδῦκ, θοο Βινσηλμ, κΟἢ. Αια." Β. 1, ο. 8: 
βεηασν, “ἃ Ἶ Β, 8, ο, 83, ἀπά (δα οἰϊαιΐοη 
ἴοι; ὅκεονε, Ερ. 82, 4α Οεδαπιι. ῬΙΟΒΌΥΓΘΓ γτὰ8 
ἴ)0 οδείϊος ον ΟἸγίβιϊδη πδῖηθ, πορηδὴ αἰαζὶδ; 
Θρίβοοραβ (ἰ6 Ἰαξον, ἐδίζοη ἔσομαι ΡΟ] ἶσαὶ 8806 ΔΏΙΟῚ 
ἴδο Οτοοῖκβ, ποηλοη οἵδοῖΣ, Το ἔογτηον ὙΘΡῪ ῬτΟῦδ- 
Ἰὴγ ἀδηοϊοαὰ (6 ζαπογαὶ τηϊηἰβίογι αὶ αἰ σηΣ ν . (86 Ἰαῦ- 
Ἐν, ἴ86 ογογαιρις οὗἨ δ Ῥαγ  ου ΔΡ ουτοῦ. ΤΏ Γο- 
διτἰεἰίοη οἵὗὁἨὨἁ [6 ορ᾿βοορδῦδ ἰο ἃ ϑυρογίοῦ ογάον, {πο γο- 
ἴοτα, οὔτ ἰδίορ. ἴα ἰΐ οἵ δροβίοϊῖς ἀαΐο οὐ δὺ- 
(δοπιγ} Ἧι τὑτῇ ἰο ἐπ8 Εἰρίβι]6, δηὰ ἰΐ ἷᾳ οἶθδγ 
ἴδει ΤΙΠΟΙΠΥ μαὰ ἐΐθ ρΟτ Ρ οὗ ᾿υάρίησ ΡΓΟΘΌΥΟΓΒ : 
1 Τίπι, ἰν. 1], 14. οἷ. ν. 1, 117-24. δηὰ (86 ρβονοῦ 
οὗ οτἀαϊηΐηρν ἰποῖὰ ; 1 Τίηη. ν. 22. ΤΏΟ ρότοῦ οὗ 
ογάἀαεϊηίησ οἰ θυ ἴῃ ΘΥΘΓῪ ΟἿΣ 8 4160 σίνϑηῃ (0 ΤίϊαΒ, 
ἰ. 2: 16 ἰηὐυποιίίζοῃ [0 γοῦυϊκο τὴς 4} δυι μουν, 
Τπὰβ ἢ. 156, [6 οτοῖς 3 Τίπι. ἱ, 6, 14 . σἴδρ. ἰϊ. 2, 
αἴπος ἰπο86 ΔΙῸ ἴ00 ΨαΑρΡῸΘ [ὉΓ ΔΙΥ͂ [εἷστ διριιπηθηί, 
ΤΟΙ δηὰ Τίϊυθ, [ΠΏ ΟΓΘ δου βϑοηθα ὉΥ 8. 
Ῥδηὶ, δηὰ ποὰ [86 π0Ὸ0 ῬΟΎΟΥΘ ΟΥ̓ ον ϊμαϊΐου δηὰ οἵ 
ἡπιάϊεϊδὶ τὰ]ο. 866 Ηοοκκε, Κοοῖ. Ῥοί., Β. Ἵ, α. 11, 
ποτα [ῃ6 ΔΘ 8 ΤΟΡΟΪΌΪΥ βίαιθά, Βιυὶ [Π6 
ποχὶ αυοσοη ἰ8, ͵Ὰ9 {Π|Ὶ8 ΒΌΡΟΥΪΟΣ ΟἸΠΟΘ ἃ ἰθρο- 
ΤΑΤῪ ΟΣ ροτβηθηΐ 0Π67᾽ Ὦοτο {1686 ἀἰοοσθβϑη ὈΪΒ}- 
ΟΡ, οὐ ΟὨΪΥ͂ να μο ἰδ, δοηδ ΟὨ 8 Βροοῖίαὶ πιϊβϑίοη 
Ιπ σδηποὶ Ὀ6 ῥτονδὰ ὑὶτἢ σογίδι ΠΥ, ἔγοση (656 ἘρΪ8- 
[165 τ[60 (ΠΟΥ ὝΘΥΘ ΙΏΟΓΘ ἔπδὴ ΟΥΔΏρ ΙΒ, Τίτλο- 
(ἂν, τυούθοόυοτ, [8 ἴο ““ἀο ἐΐ6 πονῖς οὗ δῃ 
τ 1 ἬΑ ΤΊ, ἱν. ὅ, Τιῖυ5 8 βροΐκοῃ οὗ, 2 ΟΟγ. 
γῇ. 25, πὶ οἴδον ὈΓΟΙΠΓΟΠ, 85. “᾿ ΤΘΒΒΟΠρΡΟΙΒ Οὗ (ἢ 6 
τιιυτοι δ. Ξρο ΟἌΕΥΙΝ, 7πέ. ἷν. 8, 8. 4. Το ἴδοῖ 
οἵ υἱοῖς ξυροσίοῦ δι ΠΟΥ ΟΥ̓ ΔΡΌΘΟΙΒ ἴο ὉἉ. ἐπ 6 Π, ἃ ὉΓθ- 
πασηρῆντο ἀυρττασπῦ [ῸὉ ἴ86 68(80]1εἰπππρηΐ οὗὨ [6 6ρ8- 
φυγαίθ: γοὶ ἰξ σαηῃοὶ 0 ἃ ἀδιηοπϑίγαϊΐοη. Βιυΐ ἃ 
ἔσειθον χυοϑιίϊοη Τοπιδΐπηθ: ΗΟ οδη [8 οἰδηρο οὗ 
ὩΆΣΩΘ Ὅ6 οχρίαϊποά, ὉΥ πὨΪο ἰμ6 Ἰδοῦ ὈΙΒΗΟΡ Ὀ6- 
ΤΆσος δίρμοῦ ἔβδῃ ἴΠ6 ρτγοθογίου ἢ Τὸ 18 (μ6 τοοεῖνϑα 

ΤΏΠΘΟΥΥ οὗὨ [Π6 Ερίβοοραὶ ἀϊνίπο, ἔπαὶ ἤθη (ἢ 6 ἀροϑ. 
[0116 δυϊῃου υ Δἃ 8 ραβδθὰ ἰηΐο {}}}8 ἀϊοοθβδῃ 
ἔοττο, ἴπο οἴδοία] {1010 88 γϑϑίσϊοιθα ἴ0 ἴῃ6 εἰσθοῦ 
ταῆϊς. ΤΏ Ὥδιη6, ἰὑ ἰ8 βαῖα,, ἰ8 υπὲροτίδηϊ, Ὀὰ0 (86 
ἴδοι 8 ἴῃ6 Θβϑθῃι 81, 866 ΒΙΧαΗ͂ΑΜΝ, Β. 2, 6. 19. 
Βυὶ τῃ18 ἀο68 ποὺ ὙΠΟΙΥ πηϑοὶ (π6 αἰ βηο.γ. [Ι 18 
Ὠοὺ δ 4}} ᾿ΠἸκ Ιγ, δὰ ὑΠ 6856 Ὠ6 ἀϊοοοβδὴ συϊοσα ὈΘΘη 
δΔρροϊηϊοα αἰγοοῦν, Πἴκ ΤΠΠΟΙΏΥ δῃά Τιίυ8, ὈΥ 186 
ΑΡροβι168, ἴμδὺ (ΠΟΥ που]ὰ μανοὸ ἵΚθὴ ἃ ἤδῆιδ ἄρῇτο- 
Ρτίαϊθὰ ἴο ἃ ἰοτοῦ ογάοσ, Τὴθ οὕδηρα ροΐηίβ ἢδίιυ- 
ΤΆΪΠΥ ἴ0 δοπηθ οἰθοοῃ οὗ ἃ ργοβΌγΓΟΡ ὈΥ (86 ΠΟἸ]οσ 6 
88 ὑποὶρ οἰϊοῖ, ΤῊΐ5 βυ βῆ ΠΟῪ Οχρίδίϑ [06 οδδβ6, 
Δηα Δρρθδγθ [6 τηοϑῦ Ῥγοῦδἶα ουβίομχ ἴῃ [6 ΘΑΡΥ 
οὈυγοῆ. ΤὨυΒ ΕἸΕΩΡ, “Οὗ τΞ06 ΟΠὨυτοὶ,᾽" Β, ὅ, 6. 
27. Ὑοῖ ἰὰτ ἴβ, δἴογ 4]}], υποογίαίΐη τόμον {18 
ΜΒ ἀΟ6 ἴῃ 8}} σαϑθ8, 88 86 οἰαίγαβθ, ΟΥ̓ (Π6 αἶγοοῖ 
ομοΐοθ οὗ π6 Αροβίῖθβα, οὐ ὈΥ ἴθ οἰοῖδο οὐἁἨ {86 
Ὀοάγ. ΤΠθτο σὴ Ὀ6 ᾿᾿{|6Ὸ ἀουδί, Ποπόνοῦ, ἔγοια 
186 δρροϊηῃϊιηθηὶ οὗἩ ΤΙ πο ἀπὰ ΤΊτυδ, ἰδὲ δαοὶ ἃ 
Βυροτΐοῦ ογάθῦ οὗ το τδϑ Ὀδοοτηΐπρ (ἢ6 ρΈΠογαὶ 
τΌ]9 οὗἩἉ [ὴ6 οὔυτοῖ, δηὰ {μαΐ, ἴοο, τιτ 1η6 Ῥοστηΐϑ- 
βίου, ἰξ ποὺ ὈΥ [6 οτάϊηαποο οὗ [6 Αροβίίοβ, Ὑῦῆςε 
τηυϑί, (Π6 ἢ, ΟΥΆῊ ΟἿΓΡ ΘΟΠΟΙυϑίοη ἔτοτα ({π686 Ταθᾶστθ 
δηὰ υῃοοστγίαίη Ὠἰηί8β. ΤΏ ΟΠ οὗ οὐτοῦ 885 66 οἢ 
οἰτθ ον μβαπά, {μδὺ τζθη ἴνα ἰυἀρσοα {Π6 ῥ]αδβεϊς, στοῦ- 
ἴῃρ ἰπβυϊαιτοη8 ΟΥ̓́ [Π6 ΘαΥΥ οὨυγοῦ ὈΥ [Π|ὸ χοδ 
ΟΥΟΡ οΟὗἩἨ ϑ ἃ Ἰδαίου ἃρθ. [1ὑ 8 ϑποιρὶι ἰο βάν, {δὶ 
ἰονατὰ ἰδ οἷοβο οὗ [86 ᾿ἶνοβ οὐ δι, Ῥαὰϊ δηὰ Ξί. 
Φοῖνη, ἴπορα 88 ἃ παίυγαὶ, δἰβίοσίο σῃσδησα οὗἩ [}6 
σὨαγοῖ, 85 ἰδ ὈΟΟΔΙη6 Ββοι]6 ἃ ἴπ 8 στοαύ βοοΐδὶ δθη- 
ἔγοϑ, ἔγοπι {ΠῸ ρθποταὶ τυΐα οὗ ἔπ ἀροβίοϊαϊθ ἰὸ ἃ ἀϊΐο- 
ΘΟβ8} δβιγιοίυγο, ὅ66 ΒΟΤΗΣ, Απ͵άπσο ἀ. εὐγίδί, 
Κιίνοεδλε, Ρ. 498, δ' Υο 866, ἴῃ ἴΠπ6 ολ868 οὗ ΤΊ ΟΙΒΥ 
δηὰ Τίϊιθ, {Π|ῈῸ σογγιΐμαὶ ἔογτῃ οὐὁὨ βυοὶϊ δῃ δρίβοοραὶ 
οἷἶοθ. 1 πναϑ ἃ Ἰορὶ ἰπιαῖθ ουἱρτονίῃ,. [{ ᾿ιδὰ {Π6 
βδηοίίοῃ οὐὗἁἩ ἴ:6 Αροβίϊοϑ, ΤῸ βαὺ {παὶ 1ὺ τγὰ8 {86 
ἱηνοηϊίοη οὗ ἃ ἰδίου. ἃρ6, 8ῃ ΒΡΟΞΙΆΒΥ ἔσο ΓΙ Εἶν 6 
ῬΑΡΠΥ͂ ΟΥ ἀοιηοοΓΉΟΥ, 8 ὉΠ ῃἰδιοτίο, ϑυοἢ ἃ βἰγιςίυ- 
ΓᾺΪ οἴδηρο οσουϊὰ ποῖ ἢαΥθ ἰακοη ῥἷαοα Ἡλι Ποῦ σ0ῃ- 
Πῖοῦ ; δηὰ {Π6 ὙΨΟΥ͂ Β᾽]θησα ΟΥ͂ {Π6 βιι -Δροβίοὶϊς 
τοοογάβ, {80 υπάϊθρυϊοα τἰσίῦ πεῖ τ ἶοῖλ αἰοσοβδῃ 
ΘΡΙΒΟΟΡΔΟΥ͂ ΟΙΠΟΙΡΟΒ αὖ [068 οροηΐηρ οὗ διυιδηϊο 
σδυτο. ὨἰβίΟΓΥ, ΘΟΠΠΎΤΩΒ ὃ 88 ῥυϊηϊονο, Ὑοῦ ἴδ ἷβ 
ΑἸ ὑπὨϊβιογίς ἰὼ τοῦ (ηἷβ δος ἰηϊο ἃ 2}ὲ8 αὐυ» 
πισι, οὐ ἰο ἰάἀοηι [118 δἰ ταρ]6 ορἰβοοραῖθ οὗ [86 
ΘΑΓΙΥ͂ οἰυγοῖ πὶ (ἢ6 ἰγρα οὗ ἃ Ἰδίΐος ἢ ΘΓΆΓΟΌΥ, 
Οομραγα 4190 {1106 ὩΟΓΟὰβ ΟΡ 8. οὐ {πα Ἰσηαίίδη 
ΘΟΠ ΓΌΨΘΙΒΥ, ὈΥ̓ Ουγοίοη, Βυπβοη, Βαιγ, ωἰρμδίαθ, ὉῊ]- 
Ἰοτη, δπά ΟΠ 6Γ8.---Ἶ.} 

γον. 3. Α Οέβμορ ἔπδι τοῦδὶ 0, ἄς. Ἡότο 
[Ο]οντΘ ἃ Ἰοηρ 118 οὗ αὐ] σαι! ΟΏΒ, ῬΑΓΌΪΥ ποραῖϊνο, 
δΔη ὙΠΟΪΪΥ σοποοτηοα ὙΠῸ (86 οἶγοῖα οὐὗἁἨ ἀαἰ!γ, Ὠουθ6- 
ΒοΙά 118. βίποα {6 Αροβίΐο 8 ποὶ βρϑακίπρ ἤθῦα οὗ 
{86 ἰχῃον σἰδ οὗἨ Ξρ᾽ τὶς δηα δ᾽, το βῃου ἃ ὉΘ 
Ιαοϊκϊηρ ἴῃ πὸ ΟὨ τ βίίαη, Ἰοαδὺ οὐ ἃ]} ἴῃ δὴ θρίδοοριιδ. 
ΑΙ] ποίοι 18. ποοάοὰ ἔου 86 ᾿}6 ἰὰ πιὰ ΟἸγίϑβι, 8 
Ραβϑοὰ Ὁ ἰῃ βἰϊοποθ, (μαῦ Ἦδ ΤΩ ΔΥ͂ ΘΟ βί ἀ6 Ὁ 8 οἷν {110 
Βρϑοΐβὶ τγοαιυϊΐβίϊοβ οὗ {6 οδῖοο, ΤΠ18 ΔΪΠῪ πιοὺ δἷ8 
ΡῬύγροβα, 88 ἢ6 Βρθαῖ8. ΟὨΪΥ ΟΥ̓͂ [Π6 δϑρίγαπίβ ἴο [{6 
δρ᾿βοοραῖο, ποὺ οὗ {Π|086 δἰγοδὰγν ἰῃ ἴδ ; δῃᾷῇ {18 ΔΡο8- 
(οἷα ταῖθ ταϑ ἴὸ βοῦνὸ ΤΊΠΟΙΠΥ͂ 88 ἃ βαίθσυδια 
ἀραίϊηδὲ [86 ἱπροντ ΠΥ ΟΥ̓ ᾿ἱπολρα Ὁ] δηα ΠΤ ΟΥΕΥ͂ 
Ἰη6ῃ.---ΤΈΘει, οὖν, Ἰοἴη8 6 (0]] ον  σ ΘΟΌΠ561 τ ἢ 
{86 ῥγονίουβ ργείβε οὔ ἴπ6 οἶοθ. Βοηροὶ : “"βοπλσι 
πεσοΐίηι, δοπὲς οοπιπιϊἐἐεηάει».᾽--Θ]Άτλ61988, [. 9 
μυσραμὰ οὗ οὔθ υυνίξδδυ Τνο αὐ) 1 Βολιῖοη8 δ1Ὸ 
παιηθὰ βνβὶ, πο (86 Αροβίϊα Βο 48 οἵ πἰρηοδβί 
μου. ΤΠ6 ΟρίΒβοοραβ ταυϑὺ 06 ὈΪΔΙ 6 688, ἀνεπίληπο 
τον εἶναι, πὰ ξοοὰ τοραΐο, πιϊδουΐ οἴδηθθ ἴῃ ἐΠ6 ΘΥ̓́68 
ΟΥ̓ Ὀοϊΐονοτβ, Ὧ8. τὸ}} 88 οὗ [89 ὑπρο]ονίηρς που], 
Τῇυβ Β6 που]ὰ Ὀ6 ΟΥ̓ ΩῸ ΤηΘΆ:8 ὈΪαπγοΐοβθ, ΓΘ. ἢ6 
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ποὶ μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ. [8 (8 ῬὮγΑΒΘ [0 Ὀ6 πυπᾶοτ- 
βἰοοὰ 48 ἑογυϊ ἀἀΐηρ ΡΟΙΥΡΆΓΩΥ͂ ΟΥ ἀΘυ ΟΓΟΡΔΙΩΥ ἴο [Π0 
ἘΘΝ]γ-αρροϊμίοα ΟΥΘΙΒΘΟΡ ΟΠΟΪΑΓΒ δΓῸ μοὶ 
δηὰ [Π6 βυθ]οοὶ ἰ861 18 ΤῈ ἴγοπι οἷθαγ, [ 8 οἰϊοα 
ἢ ΤΆΨΟΥ ΟΥ̓ {116 ἔοττη ον νον, (μδὶ ΡΟΪΥΡΆΓΩΥ ὙΓΔ8 ὉὈΥ͂ 
ΠΟ Τ6ΔΠ8 δἴγδηρθ διηοηῦ ἴ86 608; 866 ΦΌΞΤΙΝ Μ,, 
ὶαϊ ς. Τγυρῆ., ὃ 184, οἀ. Οοϊοῦ ; ὑμαὶ {Π|8 ουδίοτῃ 
ὍᾺ8 1658 ΘΟΠΏΟΏ ἩΠ]ΟΠηρ᾽ (86 Οτγροῖκβ, δια τηῖρῦ ρὶνθ 
οἤδδηςσα : ὑπδὲ ΟΡ δ  ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ΘΠ] ΏΒ ἀνα ἀθ6- 
ΤΠ 8. ΤΠΟΠΟρΡΘΙΩΥ. ΤῸ6 Οἰδιηρίουβ οὗ {{6 οἵδ 
νον τπαϊηἰαίη (μαι ΤΊΩΟΙὮΥ ΠΑΓΑΪῪ ἠροαοα {Π6 ὙΔΙΠ- 
ἵης ποῖ ἴο οἰϊοοβϑθ δῇ δρίβοορυβ 0 ἢδὰ βϑύθγηὶ 
μῖνοβ, βδίποο ἴῃ6 ὑηβίηθββ οὐ 80 Β6ΏΒι181 ἃ Τη8ῃ [ὉῸΓ 
{15 βρί τ τὰ4] οὔἾτ6 που]ὰ 6 Βεϊίονἀθιῇ; (πᾶ, Οἢ 
(86 οὐδὸν παηὰ, ἃ βαοοηᾶ τρλττίδρθ τυὶσμῦ ποὺ ΠΔΥΘ 
Ὀδ6η ἀρργονθαὰ ὉΥ͂ 86 αγϑοῖβ, δαὶ δὰ! αἱὰ ποί 
Ῥγθβογῖθα {Π||8 αὈβυϊΠΘῃοΘ 88 ἃ ξΌΠΟΓΑΙ Γὰ}]6 (1η6 ορρο- 
δἰ16 8 οἷδαγ τη 1 Οον, νυἱΐ. 8, 839), θυϊ (μδὶ [Π18 ἸΏΔΥ 
τ γ παν Ὀδοὴ οηϊοϊηθ οἡ ϑιιοῦ οΠοογβ, ὙΠῸ 
ἌΓ [0 βού 8ὴ ΘΧΘ0Ϊ]6 ΟΥ̓ ἴ6 ἰρμοβὶ 86] γοβίσαϊηΐ : 
ἀπα τπαὶ, ἤμα!!γ, ἴῃ οἤάρ. ν. 9, ἰδ ἰ8 τϑραυϊνρὰ οὗἉ 8 
πίάον, οοβοη ἃ8 ἀδδοοηθβα, [0 Ὦανο ὕδθῃ ὉΠ06 ΟὨΪΥ͂ 
μιλττὶο, Τῇ ᾿ἰαδὺ γϑάβοῦ βϑϑηβ οὗἨ ἴῃ αἰοδὶ 
ποῖρῃῦ; δηᾶ νγὸ {πογοίοτο δρτοθ ΜΠ [Π 0886 πο Βο]α 
(818 ουπηπηδι ὦ οὗἉ μὰ] ἴο Ὀς αἰτοοίοα ἀρζαϊηδί ἃ βεοοοηὰ 
ΓΑΔΥΓΪΔσΟ, 8 ὈΠΒΟΘΙΏΪΝ [ὉΓ {86 ορίβοοραὶ! οἶοθ. ΑΒ 
ἴο 6 ᾳιοϑίίοη μον ἴδ (8 τοῖα βῃουὰ ὍΘ οοπεϊὶά- 
ογοὰ Ὀἱπαάϊηρ ποῦν, γγὲ οαπηοὶ ὈεδίοΓ ΓΟΡΙΥ ἴμαιν τὶ ἢ 
Ἡδυθηον, ἐπὶ ἴοοο : “" ῬΟΡΌΔΡΒ ἴΠ6 τιυᾶθ, αΌΔΓΤΟΙΒΟΠῚΘ 
ἀϊβροβίΐοπ οὐ τ βίθριροίδον, ἴθ ἴἢ6 βοῦν] σοηάϊ- 
ἰἰοῃ οὐὗἨ ποπλοῃ αὖ (Ππαὺ {ἰπι6, 8 (06 σϑιιβα οὐὁἨ {(ΐ8 
ἰανσ. Ὑ ΟΣ τὰ βυοὶϊ ἃ γθδϑοη 8 ΠΟ ἰοῃροῦ Δρρ] σΔΌ]6 : 
δῃὰ, οὐ ἰμ6 οοῃίγαγυ, [ἢ6 πυγίαγο οὗ [6 γουῃς οἴϊθῃ 
ΤοαυΐϊΓο 8 ἃ δεοοηά τιδιτίαρο. 1 ΜἯῤΠ τοραγαὰ τρδγτίαρο 
ἰάθα  γ, 88 (π6 Ὠραγυδ] 0 υηΐου οὗἩ ὕνγο Ῥδγβοηβ, ἩΠΟΙΙΥ͂ 
ΒΌΣτοηδοτοὰ [0 δὰοἢ οἴδπον, Π6Π 8 ΒΟΘΟΠΑῖ Ἰρδλυτίαρθ 
ΒΟΘΙΏΒ ἴο0 αἰδβράγαρα ἴ86 ὅγϑί, οὐ ἰο Ὅ6 τϑίμοῦ ἃ {μΐην 
οἵ ΡΟ] οΥ ἰθαπ ἰονθ, Οὐ ροπογαὶ ἰηίθγομοθ 8, (μὲ 
8 Οδυγοὶ ἰδϑοῦοῦ Βῃου]ὰ σοοπίοττη ἴο {Π|6 υϑᾶροβ οὔ 
106 σΟΥΒΑΥΥ͂ οΥ ἴΠ6 8οσίοἱ ν ἴῃ π θοῇ Πα ᾿ἴνοϑ, 80 [ᾺΓ 88 
6 οδΔη.} ΤὨμᾶαῖ, ποπονοῦ, ΟΠ γί βιϊδη δηιίαυ ν πὰ 
ΓΟΔΙΪΥ ΠΟ {ἈνΟΥΘΌΪ6 Ορίηΐοη οὗ βϑοοηᾶ τλδστίδο, ἰδ 
ΒΟ66ἢ ἴτοῃι! ΑΤΗΕΝΔΘ., Ζεραΐ, Ολνιδίο, Ὁ. 87. 
ΤΗΕΟΡΗΙΙῦΘ αὐ «ίοῖνο. ἰδ. ἡ. 121, «ἃ, ΟοἸοῃ. 
Μίινυσιῦβ Ἐκυχ Οοταν. : “ ὕηέιδ πιαἰγὶνιοηξὲ ουἷπ» 
ομίο ἰἐδεμίενῦ αὐλανεηιδ, σιρίαἰίαίε ργοογεαπαϊ αἱ 
ππαηὶ δοίηιιδ, αὐ πιίαηι." ἘὩΚΆΤΌΣΣΙΑΝ. αὐ τις. 
ἱ, ἡ. Ἀχλονί, (αδίδ!., ο. ἢ. 20ὲ Μοποσαπιία, ο. 12. 
ΟΚΙΟΚΝΕΒ, Οοπίν. Οεἰδιρν, ᾿ἰϊ. ᾿. 141, δηὰ εἸβο ιν ἤθ ΓΟ. 
(Αοοοναϊΐϊηρσ ἰο θιορ, ὅιτο. χἰὶν, 12, ὑπὸ οἱὰ ὅΕϊ οἱ] Δἢ 
Ἰερ βαῖοῦ ΟΠμδγοηδβ μαὰ ἀδοιηθὰ ὑπαὶ 6 ὙΠῸ ζᾷνθ 
19 οὈΣ] ἀγοη 8 βιθρπιοίῃογ, βῃουὰ ποὶ Πο]ὰ οἶδα 88 
ἡυᾶρο.) Το νίβάοτῃ οὐὁἨ {1||8 δροβίο!ο γι] γγὰβ 
ΒρΘΟΙΔΙΥ βυϊοα το ἐἰπαὶ ἐἶτηθ, πο ΟὨγβιϊδη8 ΘΓ 
δηχίουβ ἴ0 ἀνοϊὰ Ἡϊαίονοῦ τηϊρς πάγτὴ ἐποῖγ γορυΐϑ- 
ἴοη τὰ [86 ποείμοη, Τθ6 νἱον, ὑπαὶ Ῥδὰ] βρϑδίκβ 
[6 γθ ΟὨ]Υ οὗ {6 τηδιτὶοὰ δίδίθ, 88 ἃ οοηπ αὐο εἰπε σμᾶ 
πο ἴον {[)|0 ορίϑοορί, Οὐ ὑπαὶ ἢ6 ΤΑΘΡΟΙΥ (ἰἰβοουγαροα 
δ Ωρ υπυδιαὶ, ᾿πλτλ ΓΑΙ, οΥ ΠΠοραὶ ἴῃ (6 ταλττι θα 
18 οὗἩ δυςῖ οΠοοῦβ, ἄοθϑ ποὺ (ΕἸ Θχρ απ ᾿ΐἷ8 ΪΔῃ- 

6, ΑΥ̓́α ΤΣΩΔΥ͂ πιρηϊίοῃ, 88 ἃ ουγίουβ Υἱὸν, 8ὲ}}} 
ΔηΟΙΠοΡ οὗὨ δβοὴβ Βουλίβῃ Θχροβίίοσϑ, (μ΄ ΌΥ [Π6 γυνή 
ἤδτο πδιηθά βῃουϊὰ Ὀ6 υπάἀοτγβιοοα [86 ομυγοῦ, ϑυοἢ 
βΠυσϑρυῃ ἰηροῃυ Υ οδηηοὶ ἀοΒίΓΟΥ ἴΠ6 δίγοηρ δἴχυ- 
τηθηὐ ΜΠ] Οἢ 01}18 ραββαρο οομ δ δραΐηβὶ [6 ἰδ οὗ 
Οτγοροῦυ ΥἼ1. οηΐοτγοίης οἰ αογ. [ΟΟπΥΌΘΑΓΟ ἢ188 
Π6ΓΘ 8 ϑυρροϑάνο ἢοῖθ. “ἾἿἾὴ (86 Ἐοοτγυρὶ ἔδο Υ οὗἁ 
ἀΐνογοθ αἰΐοποὰ Ὀοὶῃ ὈΥ τοῖς δηᾶ Ἐοτζηδη ἴδ, ἰΐ 
ΝᾺΒ ὙΟΓῪ ΠΟΙΩΠΊΟΏ [ὉΓ ΤἸη8 δηὰ ὙΠ ἴἰο βαρεγηΐθ, δηὰ 
ΓΩΔΓΓῪ ΟἾΠΘΡ ραΓΙΪ68 ἀυτίυρς ἴπ0 1Π{6 ΟΥ̓ ὁδοὶ οὐ ΟΓ, 
ΤΏυ8, ἃ τοδὶ σηϊρὶιὶ Βανὸ 6 οὗ ἔουν Ἰἰνίης πῖνοδ, 

ΟΥ ὙΟΙΏΘΏ ὙὮΟ δὰ Βυςσοσδαί οὶ γ ὈθοῺ ἢΐ8 πῖτοα, Αὲ 
ΘΧΘΙΙΡΪ6 οὗ [18 Τὺ Ὀ6 Τουηὰ ἴῃ [6 ἘΠρΙ ΔῊ ΟΟΪΟΩγ 
οὗ Μαυσίεἶυ8, ψΠογΘ [Π6 ΕὙΘΠΟῺ ΓΘνΟΪ ΠΟ ΠΔΓΥ ἰδ οἱ 
ἀΐνογτοθ μαὰ Ὀθθη Ἰοῖ ὑπγοροα]οὰ ὈΥ 186 ΕὨρ θὰ 
ἀονογῃτηθηΐ ; δηὰ ἰΐ '8 ὩΟΣ ὈΠοΟΙηηΟΏ [0 τοὶ ἰη 
ΒΟΟΙΘΥ [ὮΓΘΘ ΟΥ 0 ΠΟΘ ὙΠῸ Πᾶνα 8}} θθθὴ πίνο 
οὗ ΟὯ6 8}, δῃἃ [ἤγθ6 Οὗ ἔθ 6 ἨΠῸ ΠΑΥ6 4]1} Ὀκ θα 
δυδθαηαβ οὗ ὁὴθ ποδῃ, ΤΠ1Β δμσοσδκέυε τδίθοῦ ἰπδη 
δἰπιἰαπδουδ ῬΟΙΥΒΆΙΟΥ 8 Ῥογθαρδ ἰοτϊἀἀθῃ Βοος," 
--τν Ἐ -Μ εὐλιῖ, Βοῦοσ, οὗ φοοᾶ Ῥεξδανίουτ, ἂς. 
Ῥίσίαπέ, νηφάλιος ; ἸδΓΘ ῬΓΟΌΘΌΪ ἴῃ ἴΠ6 ϑϑῆϑα οἵ 
δβρί τἰϊυδὶ νυἱσίϊδηοο, δἴποα ἴὸ που]ὰ οἶβα ἴδ Κα ἃ ἴδυ 
ΤΟΪΟΩΥ τῆι νοῦ. ὃ ; μανίηρ ἰῃπ8 ἴ86 ΒΑΙΩ6 Το ῃΣηρ 
88 Ῥγυάθδηΐ, ᾿υάϊοίουθ, δηὰ ἰοϊποᾶ, ἐπογοΐοσο, πῃ 
σώφρων, ἰῃ68 ορροβίϊο οὗ (δαὶ νἱοϊθηὶ αϊδροεί(οι 
ΠΟ ΘΔ ΠΟΥ͂ΘΡ ΚΘΟΡ 86 τἰρμΐ τωθαδῦγο, ΟΥ̓ σοοά 
δελαυϊοων ; οΥΔοΥΣ, 8ο ἰμδύ 1γ8 Ἐ}0]6 οομάυοῖ 885 ἴῃ 
ἦν ποῦ ὈΠΒΟΘΙΪΥ ; (6 ουϊπαγὰ εἰρη οὗ (6 ἰΩη- 
Νὰ βίδῖθ, αυργεββοὰ ὉΥ σώφρων.--- νει ἴο 0.» 
Ρἱϊαι ν᾽ (οομρ. Τίτυβ ἱ. 8): δβρϑοίδ!γ ἰοπαγὰ θῸ 
ΤΩΔΠΥ͂ ΟἸ γἰδιϊδῃ Ὀγοίἤγθη (Ἰοπι. χὶϊ, 18 , Ηοῦ, χΡ, 
2. 1 Ροῖ, ἵν. θ)--ΟΑἯρὶ ἴο ἴοδοῖ, [11 Ἄρρϑαδγβ, ἴσοπι 
σΟἤδΡ. ν. 11, ἰδὲ Βα οουηΐβ πουίῦ οἵ βρϑοΐδὶ οποῦ 
ἴπ6 ορ᾽ϑοορὶ, νῆο ἰαοῦ ἴῃ πογὰ δηὰ ἀοοισίηθ (οοιβ. 
2 Τίπ). 1, 24 

γεν. 8. ΝΥοῖ εἶναι ἴο τῦῖῃθ -Ξ μὴ οἵγῳ πολλῷ 
προσέχοντας, γοΥ. 8 (οοιρ. ΤῆϊαΣ ἱ. 7); ἃ νΐοθ ὈΞΌΔΙΪν 
Ἰοδάϊηρσ ἰο αυδττοὶ, δηὰ ἤθποα {Π|6 Ϊιγιδα ἰυ8ὲ δϑοῦ: 
ΝῸ αἰχίϊκου ; οὔϑ ν}ο, ἱπ ὨΪ8 ταρὸ, που] βοὴ 86 
Ὀ]ΟνΒ ἀσαϊηβίὶ ἢΐ8 Ορροποπίβ. [Ὁ ογάβπογιἢ ποιίοοβ 
ἐπαὺ {018 ᾿π] υποιοη δραϊηδβὶ βί σι κἰπςς ἈΠΟ [6 ἰτωρυ 
βἷνα νϑῃθιωθηςο οὗ ἴΠ|6ὸ ΟΥοηῖαὶ οπδγδοίοσ, Ὑὔ 6 ΠΥ 
δαά, ὑπαὶ 11 βῆονβ ἴ8 0 ΒΑ) ΟΠ τ βι δ ζοα συ ΓΑ} ἐν οὗ 
[Π6 ΘΑΡΪΥ Οδυτοῖ, τ] οἢ οουἹὰ ποοὰ δυο Ῥγοοορῖδ ἕἰῃ 
Τοραγὰ ἰο (6 Εγβὲ γῸ]68 οὗ βοός] οοπάυεῖ, Τδα μὲ.» 
ΛΟΙΎ οὗ οδυγοῆ σουῃοὶθ ἴῃ ἴἰῃ6 Εαβὶ ΒΌΡΡ]ϊ 8 ἰοὸ 
ΤΑΔΏΥ Βαμα 11] δ Γι] 0η8.---Ἶ .]-- Βϊ γαιοοϊ, 
ἐπιεικῇ [6 ὁρροδίϊθ οὗ ἃ αὐδιτοϊβοιηθ ομπαγδοίοσ, 
ΤΠ 6 Ὁ : Οςπηι190.--ἸΝοΣ ἃ Ὄχαϊοσ, ἄμαχον ; βιυῃ- 
Ὠΐρ 811 ποοαθαβ δίτὶοβ, [ΓυτΠογῦ : Νοι ἘΓΔΌΡΙΡ.-- 
ΝΙοὶ οονσοῖουπ, ἀφιλάργυρον ; ἴτοα ἴτοτῃ {πδὶ βοϊ βδὲ 
ετορὰ συ ]οἢ 80 οὗθηῃ Ὀοροὶδ πγαϊῃ δηὰ βίγδ (ΘΟ. 
1 Τίτῃ. υἱ. 10: Ηφῦ. χὶ. ὅ)., 6 Κῆοτ δον οἶδα 
ἴμ6 Γογὰ πάγη Ηΐδ ἀἰβοῖ ρ᾽ 98 ἰοὸ Ὀδαγο οὗ οὐνο» 
Οὐδηθ88 ([κὰ χνυΐ, 14, δηὰ οἰβθν 66). 

εν. 4. Ὅσο ἴδαῖ σχυϊοῖὶ 01} ΐ5 οὖσα 
Ὡοῦδθ6. Βοηροὶ: “ΜΠ, ζογὶδ νιαπδμείε, ἀοηεὶ ἐὸ 
ηιΐπμδ οοεγοοπξ ἰτασυπάΐαηι͵ εΥσα οοἈ͵)μοει," ἃς, 
ΤΠ06 Αροϑβίϊα γραυΐγοϑ οὗ {6 ορίβοορῃβ εἰναῖ ἴ6 6}..Δ}} 
ΤΆ Κ6 8 ΟὟ ἴδΙΩΣ ἃ ᾿ἰ 16 ΟΠ τ διΐδ σΟτοση ΠΥ. 
Ἡοιυκε Πέτα δι γασθβ ὑπ6 ΤΟΙ ΌΟΙΒ οὐ [Π6 πδοΪὶΘ 
πομδβουοϊὰ, [6 ῥγίνδϊα ἔδσηΐυ, ᾿η ἀἰδιξηοιξοη ΔῸπι ἴδ 
Ρυδὶὶο αἰαῖγβ οὔ ὑπ6 ΟὨγίβιίδῃ ὈοαΥ (τον. ὅδ). δξῖδτοβ 
ἃτῸ ἰδογοίογο ἱποϊυάδοα : Ὀὰδ ἴῃς ΑΡροδβι]α ἢδβ ἴῃ ἄρ- 
οἷα] νἱοτπ {π6 χοοὰ (ταϊηΐηρ οὗ ἴ6 οἰ] τεη.-- -δν- 
πᾳ ἈΪ8 65 ἐῃ κυ ]θοῦου. Ηοτε, 865 οἴθῃ, 
ἔχοντα -- κατέχοντα: Βε60  ΟΪΥ οἡ {818 μαββᾶρε. 
Βυδ)οοιίου 8 τοραγὰοα δ ἔΐο Ἡδοϊθβοπιθ τγοῖῃ ἴο 
οἤοοὶς 8}} ἰδ τ] 88, τοπασὰ δοιϊ 008 ἴῃ 16 ἙὨ]] ἀΓΡΏ.-- 
Ὕ 411 σταυν ἑν, ἀο68 ποῖ δρραγϑηῖν γοίογ ὸ 186 
οἸὨ] ἄσθῃ ἡμονα κως Ἠυϊδοῦ), βίηοο (86 πογὰ δεῖς 
δἰ κηθοθ ἴθ6 στα Υ οὗἨὨ [16 ἸΏΔΗΪΥ δηὰ (Π6 ερίοορδὶ 
ΟδΒαγδοῖον  ἰὰ Ὀϑίοικοπβ, ἰοο, (06 πᾶῦ ἴῃ πιεῖ 188 
ἔλθ τησδὲ ἀο 1ιἷ8 ἀυΐγ (οομρ. Τίϊιδ ἴ), 16), ὉΥ 186 
Ὠοράβ] ὀχογοΐβα οὗ [18 ραΐίογμδὶ ρόνσοσ, ΤῈ 05}: 66 
οὔ βυοῦ ἃ γοαυϊγοιηθηῦ 8 οὐνίουθ, 88 ἰπ6 δγιΠη ΞΘ 
πο ΘΠΔΌΪΘΒ ὑ8 ἴ0 τὰΪΘ οὐν οὐ Βουδομοϊὰ τηυξὶ Ὀ6 
πορἀοὰ ἴο συϊάθ {{ππ6 σοπηπι 1 ; ἀπ 1 προ Ἰδεῖςβ 
(18 ἴῃ 18.6 ΒΙ.Α]16Γ, ῬΟΥΒΟΠ ΑΙ Βρῆογο, οδηποῖ ὀχ! ὃ 
ἴῃ [Π6 στοδίοσ, [ἢ ἴπ6 ζ]οπίπρ τοσβα 1818 18 81:11} 
ΤΩΟΓΘ ὈΪΔΙ ΠΥ ὑγροα, 
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γεν, ὅ. ΕΟΥ ἐξ ἃ τζδῃ Ἰζῇο τοῖ, ἄς. Α ρ8- 
τευί οι οδὶ ρῥγοροβίιοη, οοπίαἰηΐηςς 8 οΟὨοΙ βίου ἃ 
"ἰκοτὶ αὐ »ια7ιι8.---ΑἾΚΘ ΟΑΥΘ, ἐπιμελεῖσϑαι; ἴο 
δουγίδῃ, ργουϊὰθ ἴον, δἀιηϊηΐβιθγ---ἰτηοδὲ ἰἀ θη σαὶ 
τ (ἰθὺ ἰογεμοίης προΐστασϑαι. [10 18 υϑοὰ ἴῃ [6 
χ. 8. οὔ {πὸ σᾶσὸ οὗ 186 βατρεγ δὴ ἴον ἴΠ6 πουηάοὰ 
δεν. Ἰμοοάύογοί : “ ὅ τὰ σμικρὰ οἰκονομεῖν οὐκ εἰδὼς 
τῶ: δύναται τῶν κρειττόνων καὶ ϑείων πιστευϑῆναι 
τὴν ἐκιμέλειαν." 

γες, 6. Νοῖ ἃ πονίοορ, νεόφντος, ΠΟῊΪΥ ῥΪδηί- 
οὐ; ὦ, 6.,), 0 [48 ΒΒΟΓΟΕΥ͂ δἰηοθ ὈδοοΙ6 ἃ οοημγνοτὶ 
ἴο Ομ γιϑεα αἰ γ. Ἰὐμάουθιθαϊγ, ἴῃ ἃ ΘΟΙΩΓΔΘΠΙΥ 80 
ΤΟΟΘΏΪΥ οΘῖδυ ϑμ6α, (ΠΟΓΘ τηλϑὲ ἤᾶνθ Ὀδθη ϑυοἢ ἃ 
ὩΟΥ͂ΘΟ ΠΟ δηὰ ἤδη οἱδοθαὰ πῃ [Π6 δρίβϑοοραὶ οβῆςβ, 
Βαὶ ἰὰ ΕρΒοϑυβ, ὙΒΟΓΟ 106 οτος Παὰ οχίϑυθα βοσθ 
ὙεΑ8 αἰγτοαάυ, Τί ΠΥ σου]ὰ ΙΏΟΓΘ ΘΔΒΙΪΥ ΟΠ ΟΟΒδΘ 
διροηῦ ἰμο86 ΜΏΟ, ΘΑΡΪ ΟΡ ΟΥ Ἰδίον, δὰ ργοΐδβδοα (ἢ6 
καμεῖ : δά ἰξ ν͵ὰβ8 ἘΠῈ6, ἱμοτγοίογο, ποῖ ἰὸ ἱῃοϊυᾶο 
ἰνὸ ἰαίῖος ἀσηοῦρ ἰποδ0 γαϊβοα ἰο ἐῃ6 ορίϑοοραὶ οδῆοθ. 
ΤῊΪδ πηοοῖδ ἐΠ6 ΟὈΪθοιίοηΒ οὗ 6 οἰϊθα, 11 τὰ ποὺ 
τΌΘΤΟΪ γοῦτ, Ὀπὲ ἐΠ 0 ἰδοῖκ οὗὁὨ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἱκποπνίοζο 
διμὶ ὀἐχροσίθηοο, πος τηαγκοὰ [6 Ὠονΐος ; δὰ Ὧθ 
ποῦ], Ὀοεαίαοβ, Ὀ6 ἴῃ ἀδηροῦ οὗ Ὀσίηρ, τηϊϑοὰ ὉΥ ἢ 8 
Ῥηο,--ἰιίδιοῦ ἀρ, τυφωθείς ; ̓ ἰλοτΆ γ, Ὀθοϊουάοὰ, 
ὀμκοποά, Ὀείοοϊοα : ἐ, 4., ἴγοτῃ ργίἀθ δπὰ βοϊ ἀοϊυ- 
βίο, τιγουσὶ Ὠἷ8 ργοηιούοη ὑ0 δβυοῖ της ἄρον θυ ῃ 
οἶδοῦ οοητοσία. ἸΤθογο οὐ Ὀ6 ὯῸ τοδϊου βὶ ζῸΓ 
ἴδ6 ὩΘΝΪΥ σοηγογίοα ἐμδη βυοῃ 860] -χα]ιδιίοη, δηᾶ, 
δύοντα }}, 1 {ΠΟΥ τ ΓΘ ῥΪδοθὰ ἰπ ΔΩΥ͂ ομϊηοηΐ ροϑὶ- 
ὕου ; [ἢ6 στδοῦ οὗ ἀοὰ πιυδὲ Κοορ ἰμθπι ἴῃ 86 Ρδὲ ἢ 
οἵ παι ἔν, αἰδοίρ! η6, δπὰ βυδογίησ. Τὴ (0]] Οὐ 

Ιοσὲ Ἠ6 Ζ311 ἰεῖο 9 οομπδοσημδαίοι Ο 
[δ 816 σαγί ουβὶΥ δχρ αἰηθά, 1πἰΠπ6ὺ Ἦδ8 : 
“Τῆι 6 6 ποὺ ρμυβδα υὑρ, Δηὰ [Ὁ}} υπᾶον ἴπ6 ἰυὰρ- 
τροηὶ ΟΥ̓ [6 ΔΙΑ ΠΘΓΟΙΒ;" ἑ. 4., αῖγθ οσοδϑίοῃ ἴο 
διεηάοτοσθ. Οἴδοτβ (Μοβμοίτη, ὟΥ ἐρβοιιοί ἀογ) τϑῖοὺ ἰΐ 
ἴο εαἰυτηπΐοιϑ το. Βυῖ (ΠΟ6ΡῸ 18. ὯῸ0 Σϑϑβοῃ, ὙΒ6Ὴ 
τοῦ διαβ. 1ἰ56 ὨσΙΟ πι86], ἰ(ο υηάἀογβίδηά ὈΥ ἰΐ δυρπὶ 
8ατα ἴῃ6 (δέον οὗἁὨ 1168, 1.6 πη γάοΓῸΡ ἔγοτῃ (6 Ὀσρίη- 
οἰησ, Νοῦν ἰ8 ἴμ6 ἰάθα δβαιβίβοίογσυ (Μαι 168), (πδὺ 
ἴδε ῥεϊμεῖρία οὗἨ οὐ! ἰ8 βογθ ἀδηοίοά; θυΐ τὸ ἰῃΐης 
ἱξ εὔουϊὰ ἰἰαν ἴ[Π6 βἰρηΐβοδποο οὗ (6 ἱππαγὰ Ββρὶτὶ- 
18] Ῥοτοῦ οἵ 60]]. ἔσι αὐ ἰ8 {Π6 δΟΠἀοΙηδί 0. 
(κρίμα) οὗἩἨἁ ἐπ6 ἀονὶ } Νοῖ ἐπ6 ᾿πδστιηοηὶ πῃ ϊο τῃ6 
ἀετῃ] Ὀεὶ ΟἹ ἰμοθο ΜΏΟ [Ὁ]1] ὑπᾶὰθν ἢ18 ἰηθυθηο8 
(σφκῖι. ἐν )εοῖῖ) ἴον ἤθγο Βϑηρϑὶ᾿Β σϑιημασὶς δρρ]ΐοθβ : 
“}ὲιὶ »ο :εἰ ορργοῦ, ἴωμπι ἵμ γε, )μαϊοίωηι 
ἐπ πὸπὶ Ῥοίεδί ; ποπ οπὲηι ἡμαϊοαί, Ἔοα λιάΐοα- 
ἐμσ." Βαὶ ἴξ 18 τϑίῃον ἴπὸ ἡπάρτοοθηΐ τ μΐο 88 Ὀθοη 
6 Πςὰ ἴῃ εἶα σα86 οὗ 86 ἀδν! (Οὐ επέ,. οὐὐεοίδ), διὰ 
πὶ] γοδοὴ, ᾿Κονῖθο, 811 γὯο ατὸ 1θὰ δβίγαυ ὈΥ Ὀγίάθ, 
δεῖοῖθο: “ 7αἱὲ "ιαϊοίμπι, ἐπ ἐἔΐαηι αἱαδοῖιδ 
ἐπε! Κρίμα 18. Ὡοῦ πιοΓΟΪΎ ἀδηυποίαιίοη, δοουδ- 
σα (δ .168), Ὀυΐ, 88 οἤθη, ἴῃ ὑμ6 86η86 οὗ κατά- 
κριμα οἵ τιμωρία --Ξ ἴ1|6ὸ ΒοῃίοΏσα οὗ οοπάοιηηῃαίίοη. 
Τ᾿ τὸ δοζωραγα [8 πῃ 2 Ῥοῖ, ᾿ἰ. 4; Διυὼ6 
6, τὰ ΤΟΔΥ͂ ἰηΐοῦ ἰδπδὶ ῥγϊθ νὰβ ἴμ6 οἰϊοῦ οδυϑο οὗ 
6 ἀογῇ᾽ Β (3]}1. Βοηροὶ: “ Ρέαείμν γέ φμαηι αἰξὲ 
ἀπρφεῖξ αὐ ρ»γαζεοίμγαηι δμρεν τιιΐίος ἀπρεῖοα, ζἰοο 
περί πιοῦν ἐκεεί, ζμΐ826 διιδοϊίαίιιδ εἰ εγεοίι8, φιοά 
ἱρεωπι εἰ οεοαπῖο δυρεγδίωα ζει}. Οομρ. 
ἌκτΤΕμοχῦβ, αὐ ἐπίέ. “οὐ. ργαζοοσί., ἢ. 28. 

γεν, 7. " ὯΘ χυδῖ, ἄο. Α Ιαδί Γὸ- 
χαΐδὲία ἰ6 δα ἀοα ἰο ἰδ τοδὶ, [Ὁ ἴ8 ποὺ δπουρὶι (παὶ 
[86 δρίϑοορυβ ββου]ὰ Ὀδ ὈΪΔΙη61655 ἴῃ ἐῃ6 6γ68 οὗ {Π6 
οοετηπη (τότ. 2), Ὀὰΐ Ὧ6 τηυϑὲ ΠΔΥ͂Θ ἃ {[ΓὈ]Υ ροοὰ 
τεροεῖὶ πο ἰποθα πὶπουῦϊ ; ἰμαὶ 18, ὙΠΟ ΔΓΘ ποῖ, ΟΥ 
8Ὸ ἰοῆχες τοι ο18 οὗ ἴδ6 ΟΠ γί βιϊδῃ Ὀοαγ.--ἰυθδῖ 
ΒΘ ἔλ1:1 ἑπῖο σορσοδοὺῦ διὰ [09 δῃδζο οὗ ἴῃ9 
ἀονἑ!, 1 Ὀοίοτο 88. ποηιχίπαϊΐοη 6 μαὰ ᾿ἱνοὰ ἴῃ 
ἘτΟϑ6 εἷῃ, γοῖ πα ὈρΘη ἀρροϊηίοά, 6 ΣΟΙΘΙΏΓΔΠΟΘ 
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οὗ Ὠἷ8 οἷά τίοθβϑ σψοιυϊὰ 8.}}} σοιηαΐη πιὰ το τ Πα 
μαὰ Κηονῃ Ὠΐἷπι, δῃὰ {{|8 τηῖσῃς Ὀγίηρσ βυδρίοΐοη οἢ 
[86 οβῆος [86 , 10 νγὰϑ Ὀδίαν ἴον ϑδυοῖ ἃ τηδῃ, θύθῃ 
αἴοΓ ἃ ζοηυΐθ σοι νογείο, ἰ0 σϑῖϊγο ἰηΐο (8 βοοὶυ- 
βίοῃ οὗ 8 ῥγίναίθ 18, (ἤδῃ ἴαϊζο δ ργοτηϊῃθηὶ ρἶδοο. 
Οἰδοσνθθ ἢθ που]ὰ [8}} εἰς ὀνειδισμό;»---ἰηϊο 508- 
Ρἰοἴοη,--ὐοῖμον ἀδβογνθὰ οὐ ποῖ, δηὰ ἴτοπη ἴδ ο86, 
ἴοο, τὶ ἢ 88 πο δ8 πίϊουΐ ἐῃ6 ΘΟΙτ ὨΪΥ : πὰ 
ἴῃυ8, ἴῃ ἶϑ ἩρΑΚΏΘΒΒ δηὰ ἀθργθβϑίοη, 86 τηϊμαὶ 
ΓΟΔΟΥ [(Ἀ]} ἰηΐο 1[ῃ6 ΒΏΔγο οὔ ἴῃ ἀου!!, παγίδα τ. 
διαβ. ερτίνοα οὗἁὨ μἷ8 ζοοά πᾶτηθ, ἢθ στηΐας ἰαρθ6 
ἰηΐο [86 881η6 81η8 πϊ οι ἢθ δ ΒΟΔΓΟΟΙΥ τοηουποοί, 
ἈΠ ὈΘΟΟΙΏΘ 88 ΟΥἹ] 88 '6 γὰ8 τορυϊοὰ ἴο Ὀ6. “ Ουΐά 
ἐπι δρεὶ γεδίαί, δὲ πιμἐ τι8 ρεοσαίξ »ωάον 7") Οαϊνία, 
Α8 ὀνειδισμόν Δηἃ παγίδα δ΄Θ ποὶ βαραγαϊθα ὉΥ εἶς, 
ἯΘ τηυδῖ οοηβί ον [6 ΖΌΓΙΩΘΓ Π0 1688 (ἤδη {116 ἰδίςζοῦ 
88 (86 τοῦὶς οὗ 1816 ἀον]}. 

ΘΟΟΊΤΒΙΧΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΠΙΟΑΙ, 

1. Το πογὶἢ οὗἩ [ἢ6 δρίϑοοραὶ οβῆοθ, ποῖ Ῥααυὶ 
Βι8Ὰ Ὦθγὸ 80 ἱπηργοβϑί οἷν δαὶ Ποσιἢ, μᾶ8 ὕθοη αἰ γιηοὰ 
ἴῃ 41} δηὰ ἴῃ τοδη  ο]ὰ γαγ8. Οὐτάραγα, ὁ. 9. 
ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΜ, 226 ϑαοογάοέϊο; ΒΑΧΤΕΕ, " Κοΐοττω 
Ῥαϑίου :") Βυπκ, ““Ῥαβίογταὶ ΤΏΘΟΙΟΡῪ ἴῃ 8 Εσδιω- 
ΡΪοΒ.:᾽ «απὰ τΠ6 Μ6]1-Κοοττα πττηρβ οὐ ΗΆΜΒ, 
ΥΙΝΕΤ, ΝΊΤΖΒΟΗ, ΕΒΒΑΒΡ, Μοι,, Γ᾿ΉΕ, δηαὰ οἰδοτβ, 
“ Ῥαείον λαδεὲ ἰγίρίεχ οἱδῥεῖϊωπι; ρυΐπιο, υεγδο δεὶ 
δρίγιμαϊι εν μάαδοεῦα οὐδὲ δμαᾶ,; ϑδέοιπάο, ρυῦσαγδ 

Οὐυεέδ διαδ α δοαδὲίδ, πᾶ 8686 οἰ αἰΐος πισσὶδ 
ἐπήοϊαπέ ; ἐσγίζο, ἀδύσπάετε οὔεδ δια α ἰμερίε γαραοῖ- 
δως, ἑαγι δοπαὶ δι ίδιιΣ ὅτ! ἑημδοπδὶδι διε ;" ὙοΟΙοΣ 

2, Ὁπάουδίοα!ϊγ ἴπ6 αγθοκ οἰιαγοῖ, ἰῃ Τογθϊ ἀΐησ 
βοοοηὰ ἴαχε ἰο 18 ΟἸΟΓΩΥ, ὕ88 ἃ δυρροτί ἴπ τἰ9 
μιᾶς γυναικὸς ἩΡῊ οὗ Ῥαυὶ, Υδῖ ἴΐ 8. αυϊῦθ Δηοῖ Ρ 
αὐοϑίίοι ΠΟ ἴὰν [86 Αροβίϊθ δηΐοΐῃβ 1Π6 ᾿ἰΐογαὶ Ὁ] 
ΒΙπιοηΐῦ, ἰπ 41} οουηίγίοθ, ἐἶπλθϑ, δη ἃ οἰγουτηπίδηςο5, 
οὗ 106 ργϑοορὶ πιο Ὠ6 ρσᾷῦθ ἴοῦ Ερῆοϑδυβ. ΤῊΘ 
ΟΡΡοποηϊβ οὗ τὺ ραραὶ ΒΙΟγάγοῦν.---- ἢ 848. Τουπὰ 
80 ΒίζΟηβ 8 ῥγὸρ ἰπ ἴμο ἰαῬ οὐὗὁἨ σΘ]Σθ6ΟΥ---Γρ 
Ροΐην ἰο ἐμο ᾿ἰθΘΡῸ σίνθη ὈΥ Ῥδὰ] ἰο {δπ6 ορίβοομῃὶ,. 
οἵ οπἰογίης ΟΠ66 δὲ ἰοαβὲ ἰπίο πηαγτίαρο. Α οοωρυϊ-. 
ΒΟΓΥ͂ ΔΟΒιϊηΘΠ06, που ΔΗΥ͂ ΒρΘοΐαὶ οΔΙ] ΐηρ ἰο ἰν, ἰ8. 
ΒΟΓΟΙΥ͂ τηοϑὲ ὉΠ}}κ6 (Π6 ϑρὶτίς οὗἩ [89 Αροκια. Ὑοξ,. 
ἩΠοΐδοΡ (Π6. ΘΕ ΘΓΏΘΒΆ, ΜΠῺ πΏΪΟἢ ΤΔΏΥ γουηρ Ρα8- 
ἴοτβ οὔ ἰδ6 δνδηρο! θοαὶ οἰ υγΟ πη ὑπαὶγ Θηΐγδηο0 
ἰηύο [η6 τη ἰβίγ τ ἢ (οἷν τηδγτίασο, το] ΑἸ ΤᾺ 5 
᾿ᾶνο ἢΪ8 βαποίΐοῃ, 8 αυἱ6 ἃ ἀουδιι! αυοδίίϊοη, ΑἸ] 
ἀοροπᾶβ οα ἴδ ἰΐπ|ὸ δηὰ οαἱγουϊηβίδῃοοϑ  δὺϊ ἰξΐ 
τοῖσῦ Ὀ6 τϑιοὰ (δαὶ, ἴῃ 1ῃ6 οποῖοα οἵ ὑποῖγ πῖνοϑβ, 
Οἰαγστθη πουϊά ποῖ αὐ ἔογσοὶ [6 ΟΠ γί βϑείδη 
σμυτοὺ ἰὸ το ΓΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ Ὀ6 80 υδβοίᾳ!, ΟὈΙΏρδγθ- 
τΠ6 “ Νίστοῦ οὐὁἩ ἃ ἀοοὐ ΟἸογαγτωδηβ ἮΝ 1[6.᾽7 Ὁ Οηπ.. 
Βυπκ, 1842. [866 ἢοταβπονίδι [Ὁ ἃ νδ] 8 Ὁ]ο ποῖθ 
ΟὨ ἴδ6 υϑᾶρθ οὗ [Π6 ΕΒΙΘΓ δηὰ Αἴ οβίθσῃ οἰ ΓΟ 69- 
ἴῃ τοζαγὰ οἵ ἴῃ Αροβί!ϊθ᾽β το, [10 δθθῆβ ἴὸ ἴδγτο 
Ὀ6ΘΏ 8 ΖΈΠΟΓΑΙ, τ θη ἴα, γοῖ ηοῦ Ποϊ]ά οἴ ροῖ- 
Ροῖυδ] οὶ μαύοη, οὐ οπίογοοα ὈΥ δῊΥ ἄδογοα οἵ 
ΦοΠΟΓᾺΪ οΟυΠοἾ18. [ἢ ἰδ6 (ἴπι6 οΥ̓ Ομ] ]ΠἸβίυα, αὐ ἰὴ} 
Ὀερίπηΐηρς οὐ 2Π6 βοοοπὰ σθηζγΥ, 6 ᾿ΘαΓ ἴτοῖη 
Ηἱρροϊγιυβ {Ππᾶὺ Ρογβοῦϑ ὑπῖσθ οὐ [Ὠτῖοθ Τηλιτίθα ΘΟ 
δὐιϊοα ἰο ἴΠ6 τηϊηἰδίγ. Τῇ ὙΠ0]6 ρᾶϑϑαρο, Ὠον- 
ΘΡΟγ, 8 τηοϑὺ βιτι κί 88 ἃ μίοίυγθ οἵ {Π|6 βίπῃρ]ο, 
ΒοαΙ μία] Βουβομο!ὰ 1} }8 οὗὨ {1 ᾿γί πλεῖν οἰ ου στήλη, 
ἴῃ σοπίγαβὶ πὶ {π6 Ἰαίονς ἀἰϑοαβοὰ {γρ6 οὗ 1}ὸ [,διΐη 
οὨαγοἢ.---Ὗ.] 

8. 1ὲ 8β 8 Ὠο θυ ΟΣ ΠΥ ῥσχοοῦ οὗἁὨ [86 ῥτδοίΐοιὶ βρίὶτις 
οὗ ΟἸινβιϊδηϊογ, ὑμαὺ ἰδ. ΑΡροβιῖα Εἶνοβ. βυο βροςίαὶ] 
ποτὰ ἴο ἰ)6 ἀοπηοϑίϊο δηᾶ 8οοίδὶ νἱγῖι 68 θη 'π [ἢ 
οἵδ οίαὶ συ ]οτβ οὗ [Π6 ΘΟΙΩΓΑΠΠἱ Υ, Α ΠΠΠ{ Ὁ οὗ (αἰ ἀπὰ 



40 ΤΗῈ ΕἸΒΗΤ ΕΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ͂. 

ἸΩΟΓΆΙΥ τὸ ἱπαϊ γἱ8 Ὁ]6 ἴῃ ἷ8 νον. ΤΏ6 μαϑβίον οἵ | οἵ Θοὰ ἴπ ἴδ ομυγοὶ ; (2.) ἴπ δἰ ον ἀπε ]ην --- 
(6 ομυγοῖ πγυδὺ ΔΌΟΥΘ 411] Ὀ6 8 γοοὰ ἔδίποῦ ἴῃ δἷβ [ 186 ἀπά δῦυβο οὗ [86 δαγίηρ, " Υ Ἰ080 ἌοἝσοίὶ ηοὶ [ον 
ΟΥ̓ ἴδιαν, δὰ (δὴ ουθῃ ἰο [86 οδδὲ ρασγίσυϊαγα. 
1 τἴθογο δ6 ἰδοδα σῆο τθἱηἷς τΠαΐ 186 σᾶγα οὗ {δοῖγ 
ὙΠ ὰοΡ βρίιογα οὗ ἰδοῦ Ἧ1| ποῖ ροττηῖξ ἴἤθτῃ ἴοῸ δἰϊθηὰ 
ἴο δυςἢ ρείναίθ ἀπι68, ([Π6 ΑΡροβιί]ο βοῖί8 Ὀθίοσγο βοτὰ 
ΟἿν [ογὰ ΒΒ υνοσὰβ.: “ΤΏΘ86 οὐρὰν γ8 [0 ὮΔΥ͂Θ ἀο0ῃ6, 
δηὰ ποὶ ἴο ἰϑδᾶτβ (86 οΟὔμοτ υπάοῃο᾽ (Μαϊὶ, χχὶϊ, 28). 
ΤΏ6 ἔϑπηγ οὗὨ 1Π|Ὲ Οἰογ γτηδη τουδὺ δρϑοΐδ ἘΠ} ἀθβϑοσνθ 
[86 παιηθ οὗ ἃ {||6ὰ μουθοῃοϊὰ σμαγοῦ, “ΗΘ τησδβὶ 
μάν ἃ υπαγοαὰ ΟΥο8. ΟἹ ΘΥΕΤΥ͂ δΒ[9.: ἷβ βρίγίἴυδὶ 
Υἱβίοἢ Ἰησδὲ Ὀ6 Βῇδγρ, ποὶ βῃογί.δϑίῃοα, ΗΕ τηυδὶ 
Ὀ6Θ Δα κα, ποί ἴον βοὶ, Ὀυϊ [Ὸν ΟἸΠΟΓΒ : ̓ ΟΠ γγϑοβίοι. 
1 58 ποία]6 ἴπαλ ἴῃ 6 βδῖηθ Οδυγοῦ ἔλίΠ6Ρ Ἰασηθηίδ, ἴῃ 
οἸοαύσης πόογάβ, ἴπδὶ δὶβ σᾶσθ ὉΡ [ἰδ ἴάῦγθ Βοος 
ΠΑΡΑΙΪΥ Ἰοῖν Ὠΐπὰ ἐἶπ|6 ὑο ἐδ πἰς απ ναϊο ΟΥΟΣ ἢἷ8 οσση 
βου], 44 Ηοχῃ. ἐπ (εἰ. 4»». Ορρ. χ. Ρ. 88ὅ, οἀ, 
Δίομιίαιιο. 

4. ἍΤ} τοάδοὴ Ῥδὺ] Βογα δη)οϊῃβ {λπδὲ δῇ ορίδοο- 
Ρὺ8 Βμου]ὰ Ὀ6 ἀφιλάργυρος. 1 τ} 18 νἱοα Ὀ6 [86 τοοῦ 
οὔ 4}} εν] ἴῃ σϑηθγαὶ, ἴμ6 1 οὗ Φυάαβ Ιϑοδγῖοι δηὰ 
δίιηοη Μασυβ ΒΟΝ πιιδὶ ἱΠῚΌΓΥ ἰδ 88 ἀοῃα ἰοὸ (86 
ΟἸΘΓΡῪ δηὰ 186 οὨυγοῖ ; δΔηἃ ΝΘ ΠΊΔῪ ΒΔῪ ἴῃ {Π18 ΥἱΟΎ, 
1Ππαῦ 106 ὨΒΙΟΓΥ ΟΥ̓ ΒΙΙΠΟΏΥ 8 μῸ 1688 ΒΒδιη οἴ} {Π|8} 
[δαὶ οὗὨ οοἸ ὍΔ ογ. 

ὅ. Τὴ ποτὰβ οὔ Ῥδϑὺ} οὐ ἰπα σοηἀοτηηδίΐοῃ οὗ 
186 ἀ6ν}] 8 ἃ βιγικἰηρ σομ γ υϊίοη ἴο ἴπΠ6 Νονε Τοβίμ- 
τηθηΐ ἀφο ο ονΎ, δἰπουρὰ ἢ 6 ρῖνοβ 08 Ὀπί ἃ σἰδῃοα 
ὈΘὨϊηὰ ἰδ ταϊβοὰ νοὶ], ὙΠῸ σοργοβοηϊδιίίοῃ οὐ ϑαίδη 
ΔΒ ἃ [Δ]]Π6 ἢ ΔΏρΟΪ ΤγΔ 68 ἃ τηδείκοα αἀἰδβιϊποοη Ὀοίπ θη 
[18 βογίρίυγαὶ ἀοσίτίπα δηὰ ἐπ 6 Ῥαγβίδῃ ἀυ.8]}8πὶ [ΙΓοτὴ 
ἩΔΙΟΝ ἴς 18 80 οἴθῃ βουρθὴὶὺ ἰο ὕ6 ἀοτγίνοα, 

ἘἨΟΛΔΙΗΙΙΈΕΤΊΟΑΤ, ΑΝ ῬΕΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤΙο ἰρὰ ποῦ οὗὨ [6 ορίβοοραὶ οβῆορο.---- 1 ΔῊ 
ΤΩ8) ἀοδβίγοι ῃ ἰἢ6 οἸοΘ οὗ ἃ Ὀΐβι!ορ, 6 ἀδβίγοι ἢ ἃ 
οοἀ ποτὶ.) ἘΤἈ8 ἰ8 οἶδας ἴζοῃ (1.) 118 οτἱρίῃ : 
[ ϊ8 παίυγο ; (8.) ἐΐβ ᾿ἴίποαρο : ᾿ (5 οδ]θοῖ : 
(: 1). Α πογῖ ; ἴι5 τυΐι.---,Βο ορίβοοραὶ οΠῆοΘ : 

8 ΠΟΌΪ6 ποῖκ; (38.) ἃ ποῦκ Ὑοἢ ΟΥΘΥΥ͂ ΟΠ6 
δου ἃ ποὺ ἀθβίγθ.---ἼἼθ ἀνα αὐ} ἘΠ σοδιῖ 8 πδιηθαὰ ὮΥ 
δι] ὅθ: (1.) Μαῃϊο]ὰ ; (2,) ἀἰβήουϊ! ; (8.) Ϊαβῖ ; 
(9 τὶ ἢ ἴῃ Ὁ] ββίηρ.---ΤῊθ. δυδηρο σαὶ οἰουχνυτηδη 18 
οδ] θὰ ἴο ὃθ ἃ ραἰίοτῃ οἵ 411] ρογβοηδὶ, ἀοτηοβιίς, δηὰ 
«βοοῖαὶ νἰγίι68.--«ἼὯ οἰογζγιηδὴ (1.) ἃ Βουβθῃοϊ θοῦ 

ἰδ οπ Βουδο,,» ἃς.--Τιδ τοοῖδ πηϊοι ὅσο ἰπ τὸὲ 
ὙΑΥ Οὗ δ πο Ν]γ-οουνογίθα πηδῃ.--- ΤὨγουρὶ Πἰσὴ 0 
ἴον, ἱβγουρὰ ἴοτ ἴο μἷρἢ.--- 86 ταῦθ οὗὨ ἃ ὈΪδηγοῖοθο 
γοῦ ἢ ἴ0 ἰὴ ΠΟ που]ὰ [δϑὰ ἐδα βοοὶς οἵ Οοὰ,-- 
ΤΏΘ δηλ οὗ [0:6 ἀθνὲὶὶ ἴῃ {6 οἶῖος οἵὗὁἨ μδδίου τὰ 
ἰοδοῖον. 

ΚΤΑΒΕΚΣ: Ατὶ ἰδοῦ οὗὨ ἰρὶ τδηΐκ, διὰ ἰδετείοις 
δϑιδιηθα ἰ0 Ὀ6 ἃ ργοδοῦον οὗ ΟἸ σίδε ἢ γοὶ Ὀοϊΐοτα ἱξ 
(06 οὔδςα 8 ποῦ] δηὰ ποὶρῃῦ ; ἱξ ἢμ8 ἰὸ ἀο πιὰ 
{Π|| γτοδίθϑι ἐπί ηρϑ; ἰδ γοραγαὰβ {86 βαϊνδίίου οἵἉ βουὶ, 
δπὰ οἰοσηδὶ 1}[6.---Α ῬΓΟΘΟΠΟΓ ΙΩΔῪ δ᾽ Ὀππιετοὰ 
πίθου! πτοηρ, γοὶ ἰξ ἰδ θαςίον ΓῸΓ ΠΙΔῊΥ ΤΟΔΒΟΠΒ [Πδὶ 
86 ΤΩΔΓΓΥ.---ΟΟΠ ἴποποο οΥἁ ὈΟΔΥ τηυβὲ ὑ6 Ἰοϊπεὰ νἱΐὶ 
ΒΟΒΟΓΏΘΒ5 οὗ δουὶ, ἴῃ  ἷτὰ ὙΐΟ που]ὰ ὕτοὸν ἰῃ βρης 
Δ] ῥγπάθῃοο, ἀἰϑογθίοῃ, ἐἰνῥν ον Πρσρλευν Κι πὶ 
Οονοίουθηορβδ 8 ἃ ἰάθη, Βμδπηαίυϊ Ἰυδὶ͵ μ}γ ἢ 
8 Οἰογρυτηδη.---Ξ ΤΈΚΕ: Α ο]6 ΠΙΒΥῚ ὃδ6 Σεδὶ- 
οὐδ, πὶ ποῦ ἄθαὶ Ὀἱοτα ᾿ἰκο ἃ ροίϊεϑβ πηδη.-- 
ἰοδοῖοῦ ὙΠῸ πΟΌΪα ποὺ τοδῖζα ἢΐ8 ΓἈΙΒΙΥ͂ δὴ οἴεηοα [0 
(86 οδυγοῖι, τηυδὲ Ἰοοῖς ἴο ἰδὲ ἐπδὶ ἢθ οἰ0056 ἃ ὀοτουὶ 
μοὶρ-τηθοὶ; οἶβο, ἵἢ 6 τρᾶκο ἃ Ὀϊϊπὰ δυὰ οπιαὶ 
οδοῖοο, 86 ὙΥ}}} ἸΔῪ 1π6 οοτποιιϑίομα οὗἉ ρτεδί οὐῇ.-- 
Α πιδῆ ΟΔῊ ΙΏΟΓΘ ΘΕΔΙΪΥ στυ]6 δἷ8 Βουδβοιο]ὰ, [888 2 
ἩΠ0Ϊ6 ΘΟ ΠΥ : (1.) Βοοδυβο ξ 18 [ὉΓ δι Πεγὶ 
(3.) Ὀδοαυβϑο τὯ6 Βουβοο]ἀὰ ἩΠῚ ΘΟΟΠῈΣ ΟὟΕΥ [μι 
ΒΙΓΒΏΖΟΙΒ ; (8.) Ὀθοδῦβο Π6 δϑβοοίδίββ πηόγα ΜΊμ} ἔμεπὶ 
ἰθδη υἱ τὰ οἰδοτθ; (4.) Ὀδοδυβο 86 Βαίυγα ἢ θα 
(πολ πὴ τότ δἤδοϊ οι {δὴ οἴθοτα.--ἰΐ 8 ὉῸῪ 
οοηγογὶ Ὀ6 υπδὲὶ ἴον (Π6 οΠῖσα οΥὨ ἰδδοῖιογ, ΒΟΥ πρὶ 
ἸΔΟΤ Δ Ὁποοηνοῦίοα ΡοΓβοη.--- ΤΠ 6 κδαπι δηὰ Τῇο 
οὗ 8 ἴοδομογ δ Βῃδτοθ οὗ ἴδῃ ἀδυ)], ἩΒΟΓΟῸΥ βίδα 
τοῦΒ ἢΪ8 οδῆσα οὗἁἨ ἰϊ8 Ὀϊαβδίηρ (1 ον. ἰχ. 12) 

1μ1800 : ΤΏ ῬΟΙΒΟΠΔΙ ΟΠαγδοίογίβιοβ οἵ ἃ δεστεῦὶ 
οὗ τῃ6 ποχὰ. 

Ηξύβνεκ: ΤῊ ὈΙθηΟΡ τουδὶ οοπρίάος Ἀ͵9 φοοὶ 
Δρροατγίης, ἷ8 σοοΐ ἴδλπιθ, ἠοῖ Βοϊὰ ἴὐ ᾿ἸΚΔΕΥ θθόθιθε 
Οἱ δΐθ τᾶ] ρυγῖν ; ἴον μἷβ σοοὰ ἔδιηα δἀὰβ ἴο ἰδ 
ἰμβυθηοθ.---Οὐνοίουδηθε8 8. ἃ ὈΪοῖ οἡ ἴδε οἰδρβοίεῦ 
οὗ 8 οἰθγζγιοδῃ.-- 088 οὐ ΠΟΙῸΣ οΟἾ ΘΏ ΠηΔκ68 ἃ τπιδῦ 
ἀν}} δηὰ ὍδΒα ; ποῦον 1οδὰβ ἴο βε  τεβροςί.---Ῥ 09 
16 Αροβί]θ σοραγάδὰ πὸ δίρθον νἰγίθθα, μογῈ οαγο 
ἰοὰ, 88 δοκπονιθαροα του ϊβίιθα, απὰ που] ΟἹΪΥ κεέρς 
8 ἴτοτα ὉΠΔογνα]υΐηρ [Π086 ἸΟἾΤΟΡ ΟΠ68 ; οἵ δι ποιὰ 
Ευϊάε 18 ὑρπανὰ ἤοπι ἴμ6 οαϊνατὰ οοπαυοὶ οἵ {ἰδ 
τα βἰκοίομοα, ἰο ἴδ ἱηπαγὰ σἱῆδ. 

: 
Β.--Οδαγδοίον οὗ ἴδὴ0 Ποδοοῦβ δηὰ Ποδοομ 668, 

(π. Π]|. 8-18. 

8 [ΙἈκουίβο περμϑὲ [86 ἄοδοομβ ὅ6 σταυβ, ποῖ ἀου]οοηρτιοᾶ, ποῖ ρίνϑῃ ὕο πιποὶ 
9 σῖηθ, ποῦ ρτθοαγ οὗ ΒΙΒΥ Ιποτὸ ; [, Ἰ Βοϊ]αϊηρ [86 ΤΟΥ͂ 

10 Ῥυγθ Θοῃβοίθῃοθθ Αἀἀμᾶ ]οὺ {π686 8160 ἢγβύ Ὀ6 ρτγογυϑᾶ ; [,] β 
11 οἶἶἶοθ οὗ ἃ ἄβδοοῃ, Ὀεΐπρ γομχαῖ Ὀ]Δτη61688. Ενθῃ 80 γπηιϑὲ ἐλοὶν τχῖνϑβ ὅθ στᾶνον. 
12 ποῦ ΒΙΔΠΘΓΟΓΒ, ΒΟΡΘΥ, {Ὰ10} 1] ἴῃ 411 (ἰησθ. [,οὖ [16 ἀἄθδοοηβ 6 86 δὺβ 

ΟΥ̓ ἴδε (δἰ ἢ 8 
6ἢ Ἰοῖ ἔδβοπὶ υδ6 (80 

ἀ8᾽ 

18 οὗἨ ομϑ σὶξε, τυ]ϊηρ μοῖρ Ομ] ἄγθη απ ὑποῖὶγ οὐσα Βοσβ68 γ116}1, ΕῸΓ (Π6Ὺ (μδ΄ 
ἤᾶνθ πἀβοα (Π6 οΟἿἾἶΟΘ οὗὨ ἃ ἄθβοοῃ Ὑ76}1, ραγοῆϑϑθο ἰοὸ ὑμοιγβοῖνοθ ἃ σοοῦ ἀορτο 
[βϑοῦγθ ἴο {μθηλβοῖνοθ ζοοᾶ βίδπαϊηρ], δῃᾶ στοαῦ Ῥοϊπο88 ἰῃ 86 Κ1Ὰ π Ἐ]ΟΔ 15. 
Ἰὴ ΟἸγὶβὶ Φοβαβ. 

1 ες. 9.--[ΤῊ|9 ΒίῃαΠΙ σα ἐβ Ῥοσυ] αν Βοσο. ΑἹ] ἐδ οτί τοδὶ δαϊδβοείεϊοα τοαὰ ἐν καϑαρᾷ συνειδύήσει, ᾿πείεκὰ οἵ ποιὰ 
"ὁ 68 καθαρᾶς συνειδήσεως. Ὕοτο 115 ἐμ ἐγ Σοδάΐηᾳ, 106 δθηθ6 ποιὰ Ὀ6, “ Ἰιοϊάδιις (86 τα γπέοσν οἱ ἔμο ἐδίεν δρὰ οἱ ὃ 



ΟΗΠΑΡΤΕΙΒ ΠΙ. 8-.18. 4) 

ἘΧΕΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

γος, 8. ᾿ὐκουυΐδο ἴμ9 ἄθδοουβ. Αἴ ἴ}6 
Λαϑ οἵ (88 Αροβιίοβ ματα ἰο]ὰ 8 ἴῃ6 οτρίη οὗ [88 
ἀϊδοοπαίθ (οὐαρ. Υἱ. 1-ὅ), ἯΘ ΤΑΥ͂ ᾿οδτ ΠΌΤα (86 
Ῥρμογαὶ 1,ἰΐοτϑ [86 φιαὶ βοδίοηβ ποοαρά, ἰὰ Ῥαυ}}8 
Ἰπόσπιοηι, τ ἃ ροοὰ ἀρδοοῃ. Τ|ν8 ραββαρο 18 ἱπι- 
οὑτίδπὶ, 88 ἰὺ 6 (86 ΟὨΪΥ͂ ὁη6 το ΡΟΓΙΓΑΥ͂Β ἴδ 6 
εὐατειοῦ 80 ΟἰΘΑΓΪΥ ΔΒ ἴ0 Ὀ6 8 ὑγὰθ 1ΪΓΓῸΓ ἴοῦ 8]]} 
εἴτουν ἔπεα. Ηδγο, 88 σὶδιῖ {Π6 ορβοορὶ (νοτβ. 1--7), 
ἰδ6 Αροβέία οὔ 8 [6 σῦν γοαυΐβῖι68 οὗ βρί γί δπὰ 
ἀϊεροΞοη, ἰο οομδίον σαίμος ἰῃ6 ἀοτμθδιὶς δὰ 
τῦταὶ 408} 169 τ ϊοῖ πιο γα γ 866 δὰ ἰυάρσο ἰῃ 
οἴμοιθ, [ε ἰ8 ἰγασ δαὶ [Π6 σΠΔτϑοί ΓΙ 5008 ὮθΓ 6 Ὠϑιηθὰ 
ἀστοδ ἰπῃ ΤΏΒΠΥῪ ΡΟΪπὶβ ὙΠῚῈ ἰθοβο οὗἨ ἴΠ6 ῥυθβΌυ 
(τετα, 1-)} Ὀὰξ {18 ΠΠΚ 688. 1168 ἴῃ [Π6 παίατθ οὗ 
[86 ολ86 δηὰ (ἰς χοϊαιἰουϑηΐρ οὗ ὑυοῖ οἰδορβ, δῃὰ 
ἴδως ἰπδιοδὰ οὗ Ὀοΐηρ αὖ 4}} Ὄσ γδορα ΠΥ, ἐγ 8163 
δὴ δι ἀρὰ ῥτοοῦ οὗἩἨ τῃς χοηυϊ ΘΏ 688 οὗ ἴΠ6ϑ6 Εἰ μὶϑι}68. 
ον, ποῖ ἃ τοαυϊςοὰ ἀϊβόγομοα δα Ὀούνθο ἴἢ6 
ὀρίβοορα8 δηὰ ἀϊδοοηὰδ ἴῃ σαῖς δηὰ οἰϊαγαοίον, [18 
Ἐρί!6 που]ϊὰ θθαν [26 υπαᾳυρβοῃ  }]0 βίϑιωρ οὗ ἃ 
ἰδίου ἅψε, βίποα, ἰῃ [86 ἀαγ οὗ δὶ, Ὀοζὰ τππέγα 
ΒΟΓῸ ΠΟΑΙΪΥ αἰΐκο, Βοβδίἀθβ, Ὀοίὰ αἰνίβιίοηβ αἰ Ὲ Γ 
βα ἸοίοΌ}}7 ἰῃ δ σῃς ἀδίαι 85, Ἡλο ΒΠΟΥ ἀραὶα (ἢ 6 
πἰδύοπι οὗ ἰῃῇῆ9 Αροδβίϊθ, ὅ'δϑα, οὰ δ αἰδοοπαὶθ ἴῃ 
ξδηογα, Τποππ οὁηἡ Αοἰβ νἱ. 1--. -- ασανθ, 
ποῖ ἀου]θ-ἰουχτιοῦ. ΤΊιοτο ἰδ πὸ Ργοοῦ (δαί, 
ἰπ ἰδὲ δροβίο!ῖς (ἴτηθ, ἴμθγθ δχίβιθα ἃ βρθοῖδὶ, δχ- 
αἰπεῖτε εἰαθβ, ἃ οοἶεσέμπι οἵ οἰνυγοἢ δϑϑἰϑιδηΐβ, τ ΏΟ 
ὑφὲ εἴδεα οὗ τ[6 ναγίουθ ἀυ168 οὗ ἴπΠ6 αἰδοοηδίαρ. 
ΑΙ! ἀοροηιάρὰ οὐ ἱπάϊνἰυδὶ δοῦν γ; δὰ 18 ᾿τὰ8 
αὐογοίογα (6 ἸὩοτθ ὨΘΟΘΕΒΑΣῪ ὑπαὺ ΒΟ ῬΘΓΒΟΠΒ 
δὐου!ὰ ὑ6 οἵ δβιροείου που, δηά ἈΟπογΔΌΙΥ {Ὁ]8] 
ἴδε οἶοο, [ἐὲ ἰ8β ποῖ, μοπονογ, αἰ βου] ἴ0 866 [6 
ὀεύσῃ οἵ [6 Αροβὲὶο ἴῃ υτρίηρ [686 τϑαυγθυλθηΐδ, 
ΑἰΠουσ παίαγα ἢ 6 ΠΙΔΥ ποὶ δχρϑοῦ ἃ σοιῃρίοίθ 
ἐχοιοῦ οὐ δὴ Ὄοχϑοῖῦ ογᾶδτ ἴῃ {16 τγϑοῖτδὶ οἵ {8 6Π|.-- 
θτανε {(π| ὥσαύτως πΘ τηυϑὺ ΒΌΡΡΙΥ δεῖ εἶναι ἴγοπι 
(δε ρχοοοϊηρσ), σεμνοὺς (οορ. 1 Τίπι. ἱϊ. 2 ; Τιτα5 
ἵ,,. 3); ποῖ 80 πιο ἃ βρϑοΐαὶ νἱγίαθ ἴοὺγ ἃ ἀθάδοῃ, 88 
ἃ (Πγιβίίδη ἀυδ! ον τσ ΘνοΎΎῪ οὔτοι οἰοοθῦ ταυβὶ 
ΡΌοθα, ἴδ 6 Ἰηδῦ ἴα6 βίδρῃβθη δπὰ Ῥ}]ρ ἃ8 ραΐ- 
ἜΜ ἴδα ἔχο σεμνότης οὗ ἃ ὀρ υων ἀραβ μι τα 
δοί ἀουδίοίοπισμα ἢ διλόγους ; ἃ ποτὰ υϑοα ΟὨ]Υ 
δετο, Βοηρεῖ: τὴν τ) αἰτο8 αἴϊα ἰ ἐ68.) Ιῃ {16 
τιδηϊ(οὰ ἴοπβ οὗὁὨ ἴΠ6 ἀδαδσοῦϑ νι} αἰ δγοηΐ 6 ῃ- 
5018 δηἃ (ἀπ 1} 169, ΤΏΘΥ ταΐρης γορἢ]Υ (8}} ἰηΐο [18 
ΤΟ, 80 ἘΠΟΙ͂ ὈΛΤΉΓΟΥΓΓΗΥ Οὗ ἃ τηδη οὗ οἰιδγδοίθυ.--- 
Νοὶ εἰνοῃ ἴο πλῦοῖ τῦΐμθ (οορ. Τίτι8 ἱΐ. 8). 

᾿ Ἐεὲ πῆ που]ὰ οὶ τηογοὶν δὰ ρονεγῖυ, Ὀὰὶ 88 [ἌΡ 85 
ΡΟαΒΙΌ]6 641 ἰδ, ταυδὲ Ὀ6. Ὠἰἰπηβ6 ] ἃ ραϊζθτῃ οὗἁὨ ἰδ πλ- 
βέγδηος,--Ἰοῖ χτοθᾶν οὗ ΒΙΓὮΥ Ἰποσο, μὴ αἰσχρο- 
κερδεῖς (ςοπὰρ. τότ. 8). ΑὨΥ͂ ὙΠῸ ΜΒ ΘΑΡΔΌΪῈ οὗ 

3. ποῦ]Ἱὰ βοοῦ δρρτγοργίαίθ αἰβιῃ οη θῦ πὸ οἱ 8 
εοἰπεοά ἰο Πίιῃ ἔον [6 ῬΟΟΓ. 

ες, 9. ΤῊΘ τυγείθσν . ᾿ς ΡᾳχΘ οοῃβοίθῃοθ. 
δ (Ὠ6 δαίηθ ἱππαγὰ οοπηθοίίοι οὗὨ ζαϊ ἢ δηάὰ 

αὐβεΐθῃοα 88 ὈΟΙΌΓΘ, σἴαρ. ἷ. 18 ; δηά ἴὑ 18 Δῃ ΘαΟΔΙΪΥ͂ 
πτοῦρ ῥγοοῦ ἰἢδξς (ὴ6 ΑΡΟοΘ(16 5. ΟΥ̓ ΏΟ ΙΩΘΔΠ8 601}}- 
ἐρῃς πιο 6 τότ ουϊναγά Ὀ]ΑΙλο οϑθη 688 οὗ [86 
ὐαγοῖ οὔοοτα, ἢ ἰμἷ8. Βίρθοῦ βρὶ εἰ 4] ἔδιΕἢ 6. Ἰαοῖς- 
[γῦ,---Τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ; ἃ ῬΘΟΌΪΡ ΘΧΡΓΘ8- 
βία, ποὶ ὁσσυγτίηρ οἰϑε νι ογο. ΤΏ ΠῚ ΥΒΙΘΓΥ ΠΟΓΘ, 88 
1 Οον, ἢ, 7, ἴα. ἐγαία, Ὀοίοτο ἰἀάθη, Ὀὰϊ πον το- 
τραϊοὰ (οοτηρ, Εοαι. χνΐ. 2ὅ).---ΟΥἨ 189 ἕαΐ; ἃ 
θοιμῖῳ, τιδ)εοία, ᾿αθὲ δα, ἴῃ σοῦ, 16, τὸ μυστήριον 
τῆς εὐσεβείας , ἃ ΤΩΥΒΙΟΙΥ ΠΟΙ 8 [Π6 οὈ͵αοὶ ΟΥ̓ 
δια, αἰ σδὺ 6 υηδογοίοοά ΟΗΪΥ ὈΥ̓ (αἰ, ΤῊ 
ἀροσῖῖς Ῥγαβαρροδοβ ἴπαΐ (8 ΤΑΥΒΙΟΓΥ ἰ8 |Κ ἃ 

ἰγθαᾶϑυγθ ἰῃ ἴπ6 δοίυδὶ ροββοϑβίοῃ οὐ (ῃ6 ἀθϑοοὶϑ: 
ἀπὰ ἴο [Π6 αυοϑίίοῃ, ΠΟ ἴδ σα Ὀδϑὺ Ὀ6 Ῥγδϑοῖνθά, 
[16 ΒΆΒΓΘΙΒ ΠῚ {}}8 Ῥγθοορῦ: ““Ἔχοντας τὸ μυστή- 
ριον τῆς πίστεως ἐν καϑαρᾷ συνειδήσει.) ΤῈ μὰς 
σου βοίθηοθ 8 ἐμ6 οοὔἶογ ἰὼ ψὩϊο (ΠῸ ἰποαβαγο ἴθ Ὀσδὶ 
ἀοροβίιοθά, "Ἔχοντας υϑοὰ δπεγο, 85 οἴῃ, δἰτηοϑὶ ἰὰ 
ἴπ6 86η86 οὗ κατέχοντας. ΑἸ Βουρἢ τὸ πεβῦ ρσταης 
{παῦ (ἰ)]8 οἰαυβα ἀορβ ποὺ αἀἰγθοῦν σον ἴὸ ἴΠ6 ἀΐδοο- 
παΐθ, Ὀὰΐ 8 ΘΗ ΓΟΙΥ σοπογὰϊ (Π)6 Ὑ οἴἰ6), γαὺ ἰὺ ἰ8 
οὈνϊουβ {πα διιοὶι ἃ 16 οὗ ἔλῖιῃ δηὰ οοηβοίθησθ πχιβὲ 
Ὀ6 τηοϑὺ υ86 6] ἰοτασὰ ὄνοη οἰῇίοίαὶ ἀυΐν. ΑΒ ἰδδοῇ- 
ἰῃσ δῃηὰ ρῥγϑδοϊιίηρ ογΘ ποῖ {86 υϑιλὶ οὔᾶγρα οὗ {Π6 
ἀδδοοηβ, ὑπΠ6ΥῪ ταδί 80 το {116 ταοτθ ὈΡΌ}]ἃ Οὐ 6.5 
ὈΥ (δοὶν δοϊίοη : δηὰ σἱϊπουὺ 818 ρογβόπαὶ [αἰ ἢ δηὰ 
οΟηϑοϊ ΘΠ] Ουβη 688 (Ὠ6Υ οουἹὰ ποῖ {0181 ἐΠιοἷν ἀπ ῆουὶϊ 
ἴλαις, “Δαν ρεγα οοπδοϊοπέϊα, ψφμα οείοἀεῦ 
αα ἐοέαπι υἱδαλη, ἐμ ὑεγο, τεὲ δοιατιξ 86 7260 βογυΐγα ; Ἢ 
Θενὰ. 

γον, 10. Αμὰ 191 ἔϊπ989 αἴπκο δσαῖ θ9 ὑχονϑά. 
ΤΏ 686 ΠΟ [065 ἴδδῃ 1.6 ργθϑουίοσθ, ΤῈ Αροβίϊα πδὰ 
μοί, ἱπάδοα ΤΉ ἰϊ, 1--1), ΘΧΡΡΘΒΒΙΥ οτγάθγοὰ ἃ ῥγὸ- 
νἱουβ δοκιμάζειν ἔον 686 ρογβοηδ, θὰ 1ὺ 1165 ἴῃ {11 
ῃδίαγο οὗὨἨ ἰΠ6 886, Οβρϑοίδ!ν ἰηῃ 86 Γοβιγ συ Ο, γον. 
ὅ, Ἅ Ἔα γε ποῦ ἰο]ὰ ὮΥ͂ Ποῖα {1118 ργοοῦ νγαϑ ἴἰο ὃὉθ 
ταϑο, ογ ἰ0 ἡπαὶ ερθοῖϊαὶ ροίηϊδ ἰὸ Βῃου]ὰ οχιθη, 1 
οουϊὰ ποὺ Βανα ὈδΘ ἃ ρυὈ]ΪΟ οηθ, ὈοΘίογα {86 τἢοΪ6 
ΘΟΙ Δ Υ, δἰησθ ἰὑ νγὰ8 δἰγοδαν ργοβυτηθὰ ὑπαὶ ἰΠ088 
οαἰϊοὰ ἴο ἴμ6 αἰδοοηδίθ οηὐουοὰ ἃ σοοὰ πδηια δηὰ 
ομαγβοίθῦ. [Ιἰ 18 Ὀοΐίεῦ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ δὴ ἱβαυΐγΥ ὈΥ 
Τιμαού αἰπιϑοὶ ἢ, δὰ ἰῃ6 δββοοίαϊθ δρίβοορί, βίῃοθ 
16 ἀοαοοηβ ἰδ ρΓΟΌΔΟΪΥ τοῖν ἔογιηαὶ δρροϊμιπλοπὶ 
ἴγοχα ἰἰ 686 ἰαϑδὲ, Τμαὺ 10 γγὰϑ 8ὴ δσδιλίπαϊίοῃ 1ὰ ἐῃ6 
ῬΓΟΡΟΙ β86η86 (Ηδυῦποῦ), 18 88 ἱταργοῦθὈ]6 88. 1ῃ9 
ποίοη (Ηογάθρηγεῖο) πᾶὶ γὸ 8.6 0 δβυρροβϑθ {86 
“ὁ χῃϊοα νοΐοοβ, 8δηα αἰιοϑυϊοηβ 811} δγουπά,᾽" ἴγοῦλ ἰῃ- 
ἀἰν!ἀυ.4}5 οὗ ἴπ6 σοηρτοραίίοη, ΤῊ8 18. ΒΌΓΟΙΥ ἴο0Ὸ 
οἰ οἷ] δηὰ τηοάοιῃ ἃ οΘοποορίοῃ,. ἘᾺΣ βίπιρί ον Βθη- 
86]: ““ δὲαοοπὲ ἀεδεδαπέ ργΐμ8 εἄθτα δρεοίπιδη, διιὶ ἴπ 
ἐρεὦ αἰασοπίῶ, ψιαπι μίοπδ ἱπεηιίογ δηΐων ἐπὶ πιωπιδ.᾽ 
ΤΉΏΘΥ οουἹὰ δηΐον οἡ ἰμοῖν ΟΟα, ἴδον {πεῖν Ὀ]ΔΠλ6- 
ἰοββῆθββ δὰ Ὀδθῃ ργονοά, Τι}}8 ὑγοοῦ νὰβ ἴπ8, ἴῃ 
[86 ταδί, οὗ ἃ ῥυγοβι ὈΪΓΟΥΥ ομαγδοῖου, 0 Κορ [86 
μου ὮΥ ἤγοηι Οἰἤο6, 

γον, 11. Ἐϊνϑαι 80 τσοὶ ἰμοὶν ἱνοι... πη 
811 ἰπΐηρθ. ΤΙ ἀϊτοούώοη οοπμοογηΐηρ ἰῃ6 τῦῖνϑβ 
[48 ἃ δβοπιθν δῦ βίη χαϊαν οἷδοο διιϊάβὺ 06 συ]ο8 οὗ 
186 ἀϊδοοιαίθ. θγα ποῖ ἰῃ6 Ῥαββασὸ Ὀδγοηά 8]} 
οὐ ἶσα] ἀουδί, τὸ ταϊσῃῦ ταραγά 1 88 δὴ ἱπίθγροϊαίοη, 
ΤῺΘ οοηποοίοῃ ἀο068 ποῖ ΔΙ]ον 8 ἴο {Πἰπ}ς οὐ ΟΠ τἶ8- 
(ἰδ Το ΘῺ ἴῃ ζΘΠΟΓΙΆΙ ; ὍΠΟΓ ἀοοβ {6 ΑΡοβί]β βροαὶς 
οὗἨ ἀσδοοῦθθβθοβ ΔΙΟΏΘ, 88 Βυςἷ,, Β'ποα ἰῇ ομδρ. νυ, (ἰι}8 
Οἶα88 ἷἰβ αἰβε ΠΟΟΪΥ ἰγοαϊθὰ οὐ Ὦα ἃγὸ δ]ιηοβῖ }- 
ἩΠΙΠΏΡΙΥ Ἰογορα ἴο ΔΡΡΙΥ {118 ἰο ἴΠ6 τίνϑβ 'οὔ ἀθα- 
6ΟΏ8 ἘΣΟΠΟΝ ΔΙ Πουρ ἢ ἰδ 18. τϑηιδγ 8 Ὁ]6, ἀραίῃ, 
ἐπαῦ (6 Αροϑίϊα βου ρἷνο βιιοῖ Ἔχργοϑθ Ὀγοοορίϑ 
ἴον ἴΠ686, γοῦ ΠΟΩ6 ἴον [86 πῦῖναβ οὗἨ (6 ῬγοβΌγιογα, 
ὙΠῸ ἰαὰ γοὺ ΠἰρΟΓ Γαηκ, ΤῈΘ τϑᾶδβοη οὐ {1118 ΠΙΔΥ 
Ὀο ἑουηά, Βοπονοῦ, ἴῃ [6 ἴδοι μΒαὶ {Π6 πυῖνοβ οὗ {116 
ἀθδοοηβ ὝαΓΘ οηϊγυθϑίθ 480 1} (16 οἷο οὗ ἀθ68- 
ΘΟΏΘΒΑ͂; ὙΏΪΟΝ ΘΟΙΏΡ6]8 8 ἴο {π6 ορίῃίοη {Ππά|, Ὁν 
1860 ψοτὰ γυναῖκας, τηυβὺ Ὀ6 υπάἀοτειοοα {1|0 εῖνο5 οὗ 
ἀδδοο!8, ἴῃ 80 [ὯΓ 88 [ΠΟΥ͂ ΜΟΥΘ ἀΟΔΟΟΏΟΒ808 4180, Δηὰ 
(5 ϑιιὈ]θοῦ ἰο οογίαίη ταΐ68 Ποσο βασροβίοα Ὀοίοτο- 
Βαυάᾶ, Ὀυὺ πιο ΟΧΡΓΘΒΒΙΥῪ ρίνθῃ ἴῃ οἰδρ. γν. ΤἬΘδο 
ΓΘ βΙ[65 ΔΓ Β0ἷ) ΔΒ ΟΥΟΡΥ͂ ΟΠ γί ϑιίϊδη ποϊχδη Βῃου ὰ, 
ἢανο, γοῦ {ΠΟΥ͂ ἈΓ6 ΒρΟΟΙΑΠΥ ἀοδίγα 6 δηα ἱπαΐβρθῃς 
8606 ἴο ἴῃ Βἰβίοσθ γῦο πουϊὰ υπάογίακο ἃ ρυ]1ο 
οἶοα ἰῃ {πὰ οὨυγοὶ). «ἈΝ οἵ δ᾽Ϊαηάθσϑυῆ, μὴ διαβό- 
λους : ̓ΠΠ6γΆ}]}Υ, ποὺ ἀοΥ115--- ἢ] 0) (ΠΟῪ ἀπαουί α  Υ 
πουϊὰ θ6 βῃου]ὰ {ΠΟΥ͂ 6 ΡΌΪΕΥ οΥ̓͂ Ἰτίηρ δηὰ βἰαπᾶογ, 
“ὙΨῈ}Υ ἰδ [0 (Βαϊ τὸ βε πηι 8. 80 οἰιαγαοίογίϑιὶς οὗ 
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ΠΟΙΏΘη} Α ὙΟΙΏΔῺ [48 Ὧ0 ΔΙΊΏΒ, ἬΘΔΡΟΏΒ, ὈΓγαϊθ Ὀοΐὶ : “ Σιαμεία ἐγρα ειιηι εἰ ᾿οπιΐνει." Μαϊὰ ὰ 
ἴοτοα, Ηἰ|τ6 πιδῃ ; ΠῸΡ ἸῬοηρυθ ἰ8 Π6Ρ ἬΘΔΡΟΩ ; δηὰ μὲσ [ Οὐγέδέ “εκ ἀοο8 ποῖ ὈΕΙοηρ, ἜΧΟΙ ὈδΙ Υ ΟἿ. ἴ0 παῤῥησία, 
μαϊυγαὶ θοϊϊησ οὗἨ ἀδροηάθῃοθ ΤΆ 68. ὮΘΡ ΠΊΟΓΘ Β8- 
Ἑαρ(0]6 ἴο ΘΗΥΥ͂ δηὰ σίναϊγν .᾽) ΗδΟΌΠΟΓ. --- ΤΠ 8 
αυδ) Ποδιίοη οὗ [6 ἀοδοοηβ᾽ Ἡΐνοβ [88 [18 σοϊδιϊνο 
οοηΐγαβὶ τι (μΠ6 γοαιγοιηρηΐ τοδάθ οὐ ἴδ ἢυ8- 
Βαηὰβ; μὴ διλόγους, αϑὲ 88 16 γηφαλίους ΡῬοΐηϊδ 
Ὀαοὶς ἴο [Π6 Ῥγοοδάϊης, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας. 
-- ΔΙ] ἰπ 4}1 τ᾿ κΒ, ͵δ ἃ ργοοορὶ ἱπαδοὰ ἴοὸσ 
411, Ὀυῦ ΕρΘΟΙΔ]Υ ῸΓ ᾿νοτηδῦ, ὙΠῸ ἰπ μοῖρ αἰ]οιϊ θὰ 
ΒρΡΏΘΓΟ τηυδί Ὀγδοῖῖβο (18 δά ΘΙ ἐγ ἰπ Π 0116 (λΐηρβ, δηὰ 
τΒογοίογο ποῖ ὀνουϊοοῖκ οὐ ἀσβρίδβο ἰδ. 

γεν. 12. οὶ ἴ6 ἀϑαοοσιδ Ὀ6 ἔδο Ὠυδ δσινῖ 
οὗ ὁῃ9 τυνΐθ. ὅδε νογ. 23.--Ἐπ]ηρς ἰμοΐχ Ο0}1]» 
ἄγοι δηὰ ἱμποίς οὐ Βουδοβ Ὅ7911. 'ΐοο σνόγα, 
4, ὅ. Τῦς ἀοιιοκῖς νΥἱγίαθ οὗὨἨ ἀσδοοῦβ σηυδβὶ ποὶ Ὀ6 
ἱπίογίονυ ἰὸ ἐπδὶ οὗ ργοβυγίοσα, Ἕδγο οὗ {ποῖ πα 
οὨ] άγθη τῶ ἀουθ.] 658 {πὸ θοδὲ Ῥγοραγαίοσυ δβοΐοοὶ 
ἴογ σϑγὸ οὗ ἴ)6 βοόοὸῦ δηὰ αἱοῖς, 

γον, 18. ΕΟΣ ἴδον ἰμαὶ Βανὸ τροϑᾶ, ἃς. Τὸ 
0811 ἔστι ἢ δὴ δδγηοδὶ αἰζθηιοη ἴ0 8 ῥγϑοορίβ, [868 
ἈΡροβίϊο ροϊηΐβ ἰο 6 ποὺϊθ τονδαγὰ οὗ [826 ἐλ ηδι]} 
Ώ3η, ὕπαουδίραϊγ, ἰη ἰδ νίον, ἰΠῸΥ ΟἿ πουϊὰ 
ἄσβοσνο ἰδ προ τηδὰθ βυοὰ συΐθ8 {Ππ 0 ῚΣ οὐ, δπὰ ἰδ8 
ΔΙ] 16 {ποσὰ.---ϑυο ἴο ᾿ποσηδοῖνοβ ἃ 
ἔροα ἄοκίθο, βαδμὸν καλόν. Βαδιμός, σγαάμε, ἰῃ6 
οπΐο ἔοττῃ οὗ ἴ8μ6 Αἰ] βασμός (ἔτ βαίνω), Τηδ 
6 υὐὔάἀογβίοοὐ εἰν ποῦ ἰῃ τοίδγθῃοο ἴ0ὸ οΒυΓΟἢ ΟΠΊοΘ, ΟΥ 
(ο {π6 βρ᾽ ἰιυ 8] εἰαίθ., Ιζ ἰῃ [Π6 ΓΟΥΤΩΘΡ ΥἱΟῪ, τὟ 866 
ἷη {818 ρὮγαβο ἃ ὑγοποίΐο ἴῸ {Π6 Ῥγοβογίοσίδὶ οδῖοα 
(Ψεγοσηθ, Βθηροὶ, δηὰ οἰβεγβϑ), γΘΟ πηυδὶ ᾿ΓΟΒΌΡΡΟΒΘ ἃ 
Κὶπά οὗἨ Βαγαγο σαὶ ογτάον, πο 8 ᾳφαϊα οτοίμη ἴὸ 
186 ἀροδίο!ς ἰἰπ6. ΤΊ ἰηςογργοϊδιϊοη ἰβ Ὡοὶ δὲ δ]] 
ὨΘΟΘΒΒΑΡῪ ΟΥ̓ στΑιητηδίϊ δ] τα] ; ἱπάθαοα, {μ6 ἀσδοτὶῃ- 
ἐοη οὗἁ (μἷ8. Ὠίριον οοίδὶ ἀοζτοθ 88 καλόν βουπὰβ 
Βοπιον δὶ δἰ σΌΪΑΣΪΥ ἢ ΠΟΓ 68 ἨΔ οοὨροῖνο ΟὗὨ 80γΥ 
οοπηροίίΐζοη θεν οι βυοῃ δἀνδηοοιηθηὶ δη (86 παῤ- 
ῥησία δροκοῃ οὗ ͵υδὶ αἴδυ, Ὧψμλδό ῃογεΐοσο ρῥγοῖου 
1Π οἷν υἱὸν εῦο ἱπίογργοὶ ᾿ζ 88 ἃ ζοοα βίϑρ ἴῃ βρὶ ἰίυδὶ 
ἴδ, οὐ διΐυγο ὈΪΟΒθο ἢ 089----ἰἶῸ Τοσδηΐ ΡΒ ἩΒΙΟΝ ἸΏΔῪ 
ν6}} Ὀ6 υπϊϊοὰ, δηὰ Ὀοίπθοῃ ποῦ τὸ Ραὶ εἰζλέ᾽-- ΟΥ 
(ῦ)ς ειϊο, Ἠα Βον, απ οἰ ογ8), πὸ ὑπίηϊς Ὁπησοθε- 

ΤΏ ΟΠ γϑιίδη "186 ἤογο δηὰ ἤθγοδῖοῦ 18, ἴῃ {Π|6 
ἈΡοβί!θ᾽Β νἱθν, ὁπ6 υῃϊοὰ ὙΠο]6 ; δηὰ ἴῃ Ὀσορογίίοη 
88 ἯῸ δάνδῃποθ ἤθγο ἴῃ οὖῦ βρί ἰϊυ8] στον, 8081} πὸ 
τοδοῦ ὑπαἀουδίθαΥ ἃ ἰρῇονῦ ἄοστοα οὗὨἨ Ὁ] ββθάῃ 688. 
[6 δαβ Ῥθοθῃ οἴδη βαϊα, ἱμάθοα, Ὀὰὺΐ πονοῦν ῥτγονθα, 
μαι Ῥμὰ] ΚΩΟΝΒ 50 ἀσρτοοβ ἱπ Διΐϊαυγο ΠαρρίΏ6Ε8, 
ΤΊ ΟρΡροδὶϊδ γαῖθον ΔΡρθᾶσΒ ἔγοιῃ 1 Οὐγ. 1, 1δ. χτ, 
41, 42. 2 Οογ. ἴχ. θ, δηὰ 6ἰβϑονῃοσο. Α ἰδ τπΐι] [Ὁ}- 
ΒΙιηοης οὗὨ ΟὟ οΔ]Πρ ἰῃ ἴΠ6 ΟΠ υγοῖ οὗὨ ΘΟ γῖβὶ ἰδ {16 
ΤΏ 6 8η8 Ὀ]οββοα οὗἩ Ηΐπι ἰὸ πίῃ οτα, 8Ἃ8 ἴῃ οἰδγηϊγ, ἃ 
ξοοὰ ἄδρτοο οὗ στοσιῃ δηὰ οὗ βαϊναϊΐοη. [{{τ βοϑῖηβ 
Τηοδὲὺ ΔΡΤΘΘΔΌΪΟ ἴ0 ΟΡ ΘΟΠΟΘΡΙΪΟΏΒ οὗ ᾿ιδιῖοο, δηὰ ἷ8 
οοηϑοηδηΐ Θηουρῃ ἴο ἴμ6 ἰαηριαρο οὗ ϑογρίπγο, ἴὸ 
ΒΌΡΡΟΘΟ ὑπαὶ ἔπογο ὅθ Ῥγεραγθὰ 70. υϑ ΓΟΎΔΓαΒ δῃηὰ 
Ῥυρ βῃσιθηῖβ οὗ 4]}} ροβδί ]6 ἀδῴτοθα, ἔγου ὑπ|6 τηοδὶ 
χα] δα ΒΑΡΡίΠθΕ8 ἀοντῃ ἰ0 (06 οχίγοπηθδὶ ΤΩ ΘΟΓΥ, 80 
ἴδ ΟΡ ἸΔΌΟΣΡ 8 στοῦ ἴῃ νη: ἩΔΙΘΥ͂ΟΥ ΟἿΥ 860- 
γδησοιηοηῦ ἴῃ Υἱγίυθ, ἮΘ ῬΓΟΟΌΓΕ ἃ ῬΓΟΡΟΓΓΟΠΗΌΪ6 
δοσοϑβίοῃ οὗ δυϊυγο ὨΔΡΡΐΏ688: ῬΑΙΕΥ, “Μον. ΡΠΠ.," 
Β. 1, α. 7.--.ἡ}--Αμὰ ρτοαὶ Ὀοϊάμθαβ ἐμ 89 
ἔα το ἐπ ἐπ ΟἸχίδὶ ϑοξυβ. Τ|ϊβ βοοοηά 
Ῥατγί οὗὨ 86 του λἶθ6 ΘΧΡΓΟΒ568 [ἢ 6 ΓΤΟΎΔΙα ἩΠΙΟΝ βυοἢ 
βαΟΙ Υ πἢ}} ραΐη ἔγοτη ΟἴΠ6ΓΒ; δ βασμός τοξοττοα ἴο 
{πῶὶ το (π6 αἰδοομῦβ που]ὰ ρμαΐῃ ἴου Ὠἰτηβοϊ , 
Παῤῥησία, ἀϑοὰ ἴῃ (μὶ8 ΔΌΒΟΙαῦΘ 8686, 068 πού ΤΙη6Δἢ 
ὈοΪάη 688 οὗὨ ἴδ} Ὀοΐογτα αοά, Ὀυϊ Ὀοϊάηθ85 οὗ οοη- 
βοίθῃηςθ ὈΘΙΌΓΘ τη6ῃ, δῃά, ἱπάοοα, Ὀοίοσο {Π|Ὸ οἰπροῆ, 
πῃ ΠΟΒ6 δ ρ] ουτηθηῦ βυθοῦ ἀοδοοηΒ δ8 Ὀγοδιμοὰ [ἢΐ8 
ερὶγῖς οουὰ ποῖ Βατο στοργοδοῖ. ΒοΏροὶ ἰοἶπ8 ἰῃθῖῃ 

θαν 45 πὸ} ἴο βαϑμός ; τησδηΐπρ ἴῃ. στουηὸ ἴῃ πἰϊοὰ 
1818 οοηἤσεποο 5 γοοῖθα, πὰ οη. ποῖ (8}5 ἄδρτθο ἃ 
Ὀυΐϊο, [Ι᾿ 18 οὐνίουβ ἐμαὶ πίστις τηυδὶ ποῖ ὑκ ἰδζοη 
οδ]εοςξνο! Υ οὗἨ ΟΠ γι ϑιίδη ἀυςίγί μα, Ὀὰϊ Βυ) οἰ νεὶν οἵ 
[86 Ρεγβοῃδὶ 1} οὗ ἴδῃ. [βαϑιμός 18 τεπαογεα, ὃν 
ΟΟὨΥ̓ΌΘδΓο, »οοίἑοπ. ΑἸ(οτγὰ ἰπο] 68 [0 {ἰ|8 τοδάϊης, 
θαι Γοίδσβ ἰδ δ]8ο, 51π) θὲς Ὑ οἵἵα δηὰ  ἐεϑίηρεν, τὸ 
Π6 ΠΟΡΟ οὗ Π6 διίυγο, 85. Ἧ6Ὶ1 δα (Π6 ῥγεβειὶ ἢ, 
ἯΥ ὁ οδῃῃοῖ, βουου οΓ, 866 ἔΌγοθ δποῦρῆ ἴῃ [Π6 αὔονε 
ΓΟΆΒΟΒΙΙ ἴ0 τοὐοοὶ [86 σ΄ΟΏΘΓΔΙΥ τοοεϊνοα ἰάθδ οἵ δ 
ΟΥ̓ οἶδ] ῥγοϊηοϊΐοη. ὕὉπαουδίοαΥ 186 Ὠεγαγο ἰοεὶ 
ἰάθδβ οὗ ἴ0 ἀδγὺ οὗ Φογοζηθ, νῆθῃ ἴΠ6 ἀθδοοῃ Νὲδ 
βίγ θά ἃ [ον (Ερ. 27), ἀο ἠοῖ Ὀεϊοπρ ἴο ἴδε ἐμυπὰ 
οὗὁἨ 8ι. Ῥδὺὰ! δπὰ Τίπιοῖῦγ. Βὰϊ (Ποῦ ἰ8 μοι δίπε 
ΒιΓΔΏΡΘ ἴῃ [86 δυρροκί(ίοη, ἰἱμαὶ ἃ ἀοδοοη οἵ ετ- 
ΘΙ] θμοο ἴῃ εἶθ ΘΔ Βμου]ά τῖϑο ἰὸ ἴδ τδηὴκ οἱ 
ργοβΌγίοσ, Ὑὴη6 οσυδίυμι, 88 1 δῇογπαγὰ οδιεἰηο ἰὰ 
ἴα ουγοῦ, δ Βουρσὶν ἰδ ΤΠᾺῪ αν ὈΘθη ὉΥ͂ ΠῸ πιϑδῦ3 
{16 τῦ]ς οὗὨ ὑμαὲ Θαυΐ {ἰπ|6, ΒΘΘΠῚΒ ἴ0 ΠΑΥ͂Θ ἈΠΡῸΒ 
Ὠδίυτα ΠΥ οπουρῆ ουἱ οὗἉ δὲ ϑυοῖ ἰπδίδηοεν ὙΓΥ 
Βῃουϊὰ ἠοὲ δβιιςεῖ ἃ ὑγοιηούοη ὃὉὈ6 καλός ἢ δὰ σὴν 
βου] σὺ οὔ6 νῶο ᾿ιδὰ αἰαϊηθαὰ ἰξ ᾿δνθ ΚΡΟΔΙΕΥ 
“ὁ ΒΟΪάπ 6585 ἴῃ ὑΠ6 ἔα 11} ΤΏΘ ορροσῖία ἰπιεγργοῖ- 
ἴἰοῃ βθθτηβ ἴ0 18 ἴαγ-διο πο δηὰ ἐδηϊδϑῖῖς, ὅ'8ὲ ἴῃ 
(μον, ΕἸΠ]Ιοοἱδ δηὰ Ὑ ογάβπογι ἐστὶ ἰοσο.---.} 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΠΙΟΘΟΑΙ, 

1. Τὸ Δρρϑαγβ, ἴτοπι ἴθθβα Ῥγοοθρίβ ρίτθα ἴ0 (δὲ 
ἀθδοοῦβ, βοὴν μἰρΉΪΥ [16 ΑΡροβιὶθ να]υςα {{π εἴθε 
οὗ {π6 Ροοῦ, τς 6 που!ὰ οηϊτγαβὶ ΟἿΪΥ [0 (δοθὲ 
ὙΟΓΙΌΥ οὗἁ [8 Βμοοΐδὶ ἤοποσ, ΑἹ] μἷ8 ἀἴγθι 008 ΠΙΑῚ 
6 ΟΔ] θὰ ἃ ῥγαοίίοαὶ δοιπιθαγΥ οἡ ὑπῸ βασίμρϑ οἵ 
106 1υτὰ : “ οα ἴο δίπι {πγουρὴ πμοπὶ ἴΠς οὔεποέ 
οοιιοιὶ "ἢ (Μαῖς, χυὶ!, 6, 1); “ ὝΠοβο ἰβ Δ ΠΠῸ] ἰα 
1Π6 Ἰεαδβί, ἰ8. ΚΒ] αἰβὸ 'π ταυς ἢ" ([μικο χτὶ, 0 
Το Αροβιὶθ ἴῃ (Ὠΐβ, τπόγθουθρ, τοπιδὶπβ ὑπ|θ ἰ0 ἐδ 
οσγη τυ ]ο, ἰμαὲ αοὰ ἰ8 ποῖ “ἃ Θοὰ οἵἉ οοπβιδίοι, ὑπθ΄ 
οὗὨ Ρθδοβ,᾽) δηὰ τβογοίοσο 4}} τηυβὶ 6 “ ἀθηα ἀθοεπι} 
δηὰ ἴῃ ογάον᾽" (1 ον. χίν. 88, 40) , 

ῶ, ΤΊΘ οοοβ οὗ ἀβθδοοῃ, ργοβ τίου, ἀσ. ἰπ ἴδε 
ΔΡοδίοϊς ομυγο πόσα τοὶ ἱτητηοαϊαίο γ΄ ογἀδίηοὰ ὃὲ 
ΟἸιτῖβῖ, ἀπὰ δβ 11:1}6 διταηροὰ ὈΥ Πασηδη Μἰβάομ 
ἃ Ῥγοάοιϊεστηϊμθαὰ δηὰ τηρδβυγθὰ οἶδα : Ὀυὺι {Π0} ΟΠ 
ΌΥ ἃ ἰηῖο οχίδίθποο, ἀπᾶθν {Π6 συΐάκποο οἵ (δὲ 
Ηοὶν ϑξρί γϊ δπὰ ἴῃ 116 Ργοθο58 οΥ͂ εἰγου ΒΑ ποϑ, πὰ 
ποτ ἰδὺβ (6 ΒοΌΓΟΟ οἵ τίς Ὀϊ]οβεῖτρ ἢ0 πρληγ. ΤΙΚΙ 
᾿ιδὰ ἔτοτῃ 116 ἤγβὶ ἃ βρί γἰϊυΔ] σδαγδοίον, ἴΠ αἰδοοηδίθ 
ποὺ δσχοορίοα : ἰὸν 8 οὗὔϊοθ 18 ὙΟΣῪ δῃρε : 
γαϊαθα, 17 τῷ ΒΌρροβο ἰδ ἀοβίχηδα ἰοὸ τηθοὶ ἴμε γι τθ- 
οδ] πῃ οὔ {Π6 εἷος δῃὰ ροου. Ηοτε, γαίβεγ, ἰδὲ 
ὈΟΔΌΙΙ] βαγίηρ 8 ἔτυθ : “ ΤΏΘ βοὺ] οἵἁ Ἐβδῦ 
ΟμδΣΙΥ ἴο {Π6 800}, ΑἸλα]α Βιονοκίηρ ; δὰ, " ΤῸ 
βογυΐοθ οὗ 106 Ῥοοῦ ͵ἰ8 [86 βοσνίοα οὔ οὐ," Απροῖθς 
Μογυῖϊα, Βρποα διιθὶ δὴ ΟΥ̓οΘ οδη δ6 πΌΓ ΝΥ ἐτοῦτος 
οἰβθὰ ὉΥ ἰἰοβθ δίοπα τΠΟῸ ἅτ ἀηϊτοὰ {τ} πὶ πᾶς 
δηῃὰ ἔπ Ὀγοιἤγοη ὮὈΥ ἴΠπ6 βρὶ τὶς οὗ ζαϊτἢ δηὰ Ἰοῦσ, 
ἴον ΟἸ τῖβυ 8 ΒΚ γοδὰγ ἰο τηϑοὶ ΘΥΟΥῪ βϑοηῆςο, ΕτΕ 
ἐγ], δη ἃ ουοσν ΟΡροδἴοη. 

8. ΤῊΘ δροείοϊίο ἀϊγθοιΐοηθ σοραγάϊηρ ἐμ οἴδοδ, 
ΟΥ̓ ΡΓΟΘΌΥΙΟΡ δηὰ ἀθδοοῃ αν ἴο {π6 ργοβϑεηὶ ὉΠ 
ΒΟΘῺ  ᾺΓ ΠΟΤ ἱτῸΪΥ Κορὶ ἴῃ ἐπ Ἠοϊογιοοὰ (μυτοὸ 
ἔπδῃ ἴῃ [86 [μἰῃόγδὴ : πρΐϊδὴ ἴῃ τη6 Ἐογαδη δ: 
{ΠΟΥ ἤδγα Ὀ66Ὴ οατγίοδίιγοα, ἀμ τὸ Παγαὶϊν ἴ0 Ὀδ τοίσβ" 
τἰζοὰ, [Ιὑ ἴα ἔγοτη {Π|8 οοιηπηλοῦ οαυϑο ἐμαὶ (Π 6 ργετῦ 
τογαῖς δὰ ἀϊδοομπαίο, ἰπ (Π 116 ΟΥ̓ ἘΠ οἴαγοῖι, ἴοιτη, 
ξοῖμπον πίθϊ [16 οἴου οὗἉἨ ῬΡΓΟΔΟΠΟΡ δηὰ μδδϑίοτ, 8 
ΟΥ̓ πογκίηρ ἴογοςβ, πο86 τὶ δ δὰ ἀσίῖο8 ἅγὲ 
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ἰοὸ 6 ὑπάἀογβίοοά δηᾶ ριϊζοα ΌΥ τϑηγ. ΟΟΙΡΑΓΘ 
μὰ “ Ἡπηυλ) ἔονυ ΕἸάογβ δηὰ ἢ οδοοηβϑ ἴῃ [86 Ἐνδη- 
εεἰϊοαὶ ΟἸαγο, δὰ [Π086 γγ0 ἃγ ἴο Ὀδθοόπηθ 800}, 
ὃ Ὁ. Β. βόπιεκ, Ἐγαηκίογικοη-ἰ 0. λα ηο, 1867. 

ἀ. “1ι 18 θεγοηὰ ἀουδὺ (δαὶ το 8 σίνοη ἴο 
{ποθ πιο ὅτ δηϊγυδίοἀ πὶ 0Π6 οἴἶοο οὗὨ 6] δῦ Οὗ 
ἀραοοῦ, Αἢ οΠῖοΘ ἰ8 σίνϑη (ἤθη οὗ ρῥγίτα εἶτα ΟἸγὶ8- 
ὑληΐιν, ΒΟΠΟΓΆΌΪ6 ΟΥ̓ 118 δηιαυϊγ, δηὰ αὖ ἴῃ6 ΒδΙῺ6 
{{π|ὸ ὀνδηρο  οα], Ῥνγοιοβίδηϊ, οὗ ποραι βουνίοθ [ὉΓ 
με οὐϊτίηρ οὗἨ 6 Ομ γίϑιδῃ Ὀοαγ.᾽" 

ὅ. ΤΟ ἀροϑίοὶς συϊθ8 στοραγάϊηρ ἀθᾶθουβ ΓῸ- 
πυλίῃ, ἴῃ δρίγίς δηα βυϊϑβίδησο, Πογιηδῦνα [ὉΓ 4}1 βυ οὶ 
οἴδοοῖβ., δηὰ αὶ ἩΒΟΪοθοτΘ ΘΟΥΓΘΟΙΪΟ 0 ἴΠ6 ΤΏΔΏΥ 
ἀονϊαιοη8 ἴγομα ἴμο86 Ὀυϊηοΐρ] 98 ἩΔΙΟΝ ΓΘ ΒΘΟῺ ἴο- 
ἀλΥ ἴῃ πηδη1 0] ΘΔ ΡΘΒ, 

δ. ὅθ0 ζυγῦδο;, οἰδρ. ἐϊ, 1-ὦ2, δηὰ οὔδρ. ν. 9 
αἰ δέῃ. 

ΠΟΜΕΙΣΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ον ἴἰπ ἀϊδοοηαίδ τηπδὲ Ὀ6 Θχογοϊβοα ἴῃ ἰδ 6 Βρ᾽τἰςϊ 
οὗ 16 Αροβϑι]8 Ῥδὺ): (1.) 115 ἀυΐγ; (2.) ἰΐ8. τὸ- 
φυϊοιηοηί ; (8.) ἰ18 ὈΪοβδιηρ.--οὟ ο80 πουὰ δβυο- 
ΟΕΑΘΓ Υ παῖοἢ οὐοῦ οἴ τϑ, 68 ἀου}]6 Ὡσοὰ [0 ΚΠΟΝ 
δἰβ ΟῺ συμ ϊ ἸοῊ.--- 6 τοϊμοη οὗὨ ἃ χοοα βεγυμηὶ 
οἵ τμ6 οἰνυτοὶ ( ἴο μΒοηοῦ; (2.) ἰο μίοαϑαγα ; (8.) 
(0 16 ροοάβ οὗ ἰῃ6 ὙΟΙ]ά.---ΤΊ6 Ἰηταγὰ σοπη ΘΟ. ]Οἢ 
οὗ ἃ ἥττη ἱ ἢ δπὰ ἃ ρυγὸ σοπϑοΐθῃοο.--- ἾἾ ΟἸΏΘΠ ΤΑΥ͂ 
ἀϊγεοῖ (πὸ ποτῖς οὗὨ ΟἸ γῖβὲ (1.) ἴο χτϑα γραία ; (2.) ἴὸ 
ἰροδ οἰ Ὁ] 6. Ὦ8 ΓΠι,---Ἴ}6 οἰνυτ ἢ ἃ ΓΆΤΑΪΥ ; 118 ραβῖον 
ἃ μοῦ οὗἨὨἁ τῃ6 ἰιουο0]4, --- ΟΟπηδοίοη ὈΘίΘ ἢ 
δά γ ἴῃ [86 συϊάδηςσα οὗἨ ΟἿΡ ον ἔΔΤΩΣΥ δὰ οὗ 
ἐμὲ οὐἰγυβίοαὰ ἴ0 ὑ8.---ΤΠ6 ἸΔΌΟΓΟΡ 18. πΌΤΠΥ οὗὨ ἢΪ8 
ἰὑτο,--- Ά 21 ἀαῖν ἰο ἴμ6 Ἰωοτὰ {}16 Ὀδβὲ ψὺ ἰονγαγὰ 
οὐ οὐ στον ἴῃ ΠΟΙ ἸΠ698 ἀπ ρστδρο.---Εοοι 6 
ὑείοτε ἔοο8 παπὰ ἰὼ μιδηὰ πὶ Ὀο]άποθθ ὈΘἤΌΓΘ 
πνθῃ..-- Δ ἴῃ ΟἸσῖδὲ (6 Βρτίηρ οὗἨ ἰδ ἔγι τιβάοσα 
ἴυν 1Πἴ0,.- Ἶ ο8Ὸ Δ0 8 [86 γτοαυϊγοιαθηίβ οὗ Ῥαυ], 
«1}} ηοϊ ΟὨΪΥ Ὀ6 ἃ ΡΟΟΡ ἄδβοοῃ, Ὀὰΐ ἃ Ροοῦ ΟἸ γἰβιίδη. 
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σομδοίθηοα τοῦδ ΑἸ ΆΥΒ ρῸ ἰοσοίμογσ, Ὑδὺ ποῖ 
ἴῃ τασοῖ Κπονίοάχο, πὶ πουῦ βοἸ ηοπ] οάχο ἢ τυοΣ 
᾿οδορϊησ, πὶ ῃους ΟΡ οὐ ΟΠ ΘΓΒίο ἢ-- ΝΟ 6. οδἢ 
Ὀ6 ἃ ἔσθ Ο γί βιίδη, 8.}}} 1688 ἃ δα λον, τὶο Ὠ88 ποῖ 
ἴαϊϊἢ δηὰ ἃ ρυγθ σοηβοΐθ 66. --ΤΛ ἈΚ Ὲ : ΗΟῪ προοάδι] 
ριοοῦ, ἐγ], ἜἼχρογίθησο, ονϊάθησο, ἴο {1086 ἀρροϊηοα 
ἴο ἴ86 Ββρίὶτἰ.4] οἰἶῆοο |--6 Τηογο ῥγοτιϊηθηῦ τἢ6 
Ῥίδοο ἀοα 8]1οἱ8 ΔΏΥ οὔθ, τ 6 τηοτο ὈΪΔ 6 1638 βου ϊὰ 
06 δΐᾳ ᾿ἰἴδ, βδίποθ τη δ Υ̓ ΟΌΘΟΓν α ἢ Π).-ὶῦ οη ἃ}} ἰδ 
Μ6}} Ἰὼ {16 ΟἸΟΓΡΎ Δ᾽ 5 Πομ)6, ΘΓ 13 ἃ ρυ00α Θχϑῖη- 
Ῥ]6 ἴον [ἰν8 ρϑορὶε; ἰξ ποῖ, ἰδ 18. ἃ βἰδιρίογ. Ποῦδο, 
ὙΠΟΓΟ 8010}18 ἄγ ἀοδβίτογοα (1 ὅδπὶ, ἰἰϊ. 18).--- [86 ἔσθ 
Βουυδηίβ οὗ ἀοὰ ἀο ποὺ πηουγῇ ΟΥ̓ΘΡ {ΠΕῚΡ βισοαΐ δηὰ 
101}; 1 ὉΠΟΥ͂ βίδΥ Βογὸ νἰϊμουῦ ἔυγίμοῦ ῥτγομηοίίου, 
ΠΟΥ͂ ὙΠῚΙ πᾶν ἃ ἀορτθθ 80 τῇ ἴῃ δἰ ρΏΟΓ ἴῃ 
Ὠσανοπη (Ώδη. χὶϊ, 8; 1 Οογ. χν. 41, 42). 

Ἠξύδνεπ: Τῆιο βιυγιοἰαϑί οχδιηϊηδίίΐοη ὈΘίΌσΘ ΟἿΣ 
Δρροϊηϊπηθηὺ ἴο {{|6 βρίγ [8] οἴἶτα οαδῃηοὺ δαυὰὶ ἰδ 6 
ΠΟΥ οἰαΐτηβ οὗ {πῃ οὔἶοοσ.---ΟΌν τ 016 [16 18. ἰηδαρα 
Δ Θχδιϊπαίίοη Του οα ὉΥ ἃ ἰυάρτηθηῖ.---ΝῸὸ οΠῖος 
848 δυςἢ οἰαΐτα (9) ο δαΐαγο ᾿οΏοΓ δηα ὈΪββθά 688 88 
ἰδὲ οὗὨ ὑπ6 ΟὨτβιίαη ἰθϑο 6 γ.---τὶ 18 ἃ βίτοῃ Ξρὺγ ἰο 
μἰσιον, Οδγβιίδη οοτηροιϊοη, πο ὍἯ͵ὸ᾽ ΓΟΙΩΘΙΏΌΘΓ 
(δὲ [ὮΘθΓ6 ἃγῈ ἀθγοθ8 δύ ῃ ἴῃ 58  γΑΊ 01). 

ΟΝ Οκβίάοῃ : ΕἸΔΘΙΠΥ ἴα ᾿ἰττ|ὰ 15 ἴῃ6 ἰοβὶ οἵ 
ξουυΐπο βάρ Υ ἴῃ στοαὶ τ] ηρ8.-- ΜΔ} 77 ἅΓ6 βοοῃ,» 
ἱΡΙῪ ἰγαοῦ ἴῃ ἰμ6 στθαῦ ΘΟΠΟΘΓΏΒ ΟΥ̓ ἴδ ἡπαῃ ἴῃ [Π6 
1685, ΘΓ ΠΟΥ ΘΟΠΒΙΔΏΪΥ οὔδπα ἴῃ (μοῖρ ΘΥΟΓΥΘΔΥ 
ἔδυ 8, π αἰοῖι 411 σα 866: δῃὰ ἱπογοΐοτο βυοῃ 846]. ᾿ 
τ γ ἰΏ στοδίθν [δἰ ηρ8 ἷἰβ ᾿τοστη-δαΐοπ, ἀθῃ ἔγοτΣ τ 6ῃ- 
Ὀἰοαβϑίηρ, ἔγοπι νου αν διρ ἰὴ, ποὺ ἰονο ἴο αοὰ 
δηὰ (6 ὈΓγοΙΠγθη.-- 1500 : ΤΟ Ρογβοῦὰ γαῖ οὗὅ 
1Π6 δἰπλοθοῦ οὗ ἴ[Π6 ΘΒ ΓΟΝ, δὰ υουβ, 1--]δ.---ΟἸατδο. 
ἰογίβις8. οὗ ἃ ροοὰ οἰεγργιηδη.---(ϑυποάαί δου πι Ὁ) : 
Το ἢδνο ἴδ6 γἱομοδὶ δηὰ ἐπ Ὠαγάθϑὶ οἱἶοο ἰη (ἢ6 
οοχηταιηΐοι οὗ ἰμ6 [μοτὰ. 

[ὉΟΝΝΕ, ϑογηιοπδ: Τθ6 τα ΒΥ ἴο [Π0Ὸ ΡΟΟΓ, 
Ἠδάανο δηὰ οδγί! ἃτῸ ἃ τυ 5104] ἰπδισιτηθηΐ ; 17 γοῦ 
᾿οιοἢ ἃ βίγίης Ὀδον, [πΠ6 τηοϊΐοη ρΌθ8 ἴο (μ6 ἴορ. 
ΑἿΥ͂ ροοά ἄοῃο ἴο ΟἸγΙβι᾽ Β ΡΟΟΡ τ ΟΡ ΘΒ ὉΡΟῺ οασίῃ, 
δἴοοιβ Ηΐπι ἰη Βοαγθη.---.] 

νΠ. 

ὙΥ εἰσ με ΐποβ8. οὗ 186 ργθοθᾶϊηρ δαπιοηϊ ἴου ἴογ {86 ΟΒύτοΣ. 

ση. ΠΙ. 14--16. 
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15 Βαξ 1 1 ἰδιτΥ 

ἐν Ὁ μὐδον το 1 πυηΐο {μ66, Πορίηρ ἴο ὁπ τὸ [66 ΒΒΟΓΙΪΥ: 
οπρ, 1ηδὺ που πιδγοϑῦ Κπονν πον ὁ που ουρμίοϑί [οη6 οΟὐρΙ 

ἴο ὈΘμανο ΓΠΥΒ6ΙΥ [ομο 8 561] ἴῃ [106 Βοιβο οὗ σοῦ, τ ῃϊο ἢ 15. 06 στοῦ οὗ [86 
16 ἸΙνίηρςς (ΦΞοᾶ, [86 Ρ᾿ ΠΡ δηὰ δτουπᾶ οὗ {π6 ὑγαῖῃ. Απᾶ υἱΐπουΐ Θοπίγονθγευ, ρτοδὶ 

[6 [86 ταγβίογυ οὗ ροα]ϊηθ88: [4] αοα [7107 νγδβ τιδηϊίθδυ ἴῃ ὑπ6 ἢ6βἢ, 7υϑ0186ά 
ἴπ {6 
σου], τοοοϊνοα ἀρ ἱπίο ρΟΥΥ. 

1 Ψας. 1δ.--Ηον οὁπὸ (οὐ πιαη). 

.--[.600 1ἴΠ6 ΟΣ Ἰδτδίϊο;". 

δανο ονοεϊοοϊεοὰ ασὶ αἰἑοσαίέου πῃ ἴμ6 ἰαχέ, 
σιορδαεῖα ἴο τ. ἀοοσέσίπο οὗ [δ 6 Ιπορτολίζοη ΒοσΘ δηυποίαιοά. 
απ, ΤΡΦΟΠΟΓΕΝ Φοδη οὗ Ῥότηδδβο., 
Γσεαῖ Ὁσιοΐδ)]) 

ΡΠ, βοθὴ ΟΥἁ δηροῖβ, Ῥγοδομβοθᾶ υὑηΐο μη6 Οἰδπῖ1]68, Ὀ6] να οα ἴῃ [89 

ϑβοσὰο δυίμοσ {165---6. 5.) Ὦ., Αττῇ., 4.» δα οἶδοτθ- αν ἰπδοσέοα σε, ζο᾽ (86 
π᾿ ἢ ἀρ φᾳῬραΣΞ, οὗ ὀχρ]δπαίίου, Ὀὺϊ ἴος {μ6 γοεῖ, πὶ ον τοβδοι. 

γοετ. 16 Ἰ ΎΒΟΙΟ ἃσγὸ αἰ δου 65 Πότ Ὀοΐῃ ἴῃ 186 ῬΤΟΡΟΙ τοδαϊῃ 
Ὀαηεδιίοη. ΟΣ ἰ5 οδεῖγν ὀοηνο Ὁ]9 ἰηΐο ΘΙ. ΤῊ ἴδ ΟΥομία] ΟΒυτο ἢ 180 

απαὰ ἐπ [86 
ποσί] ΟἸσίδί οἱορίςα [ἢ ταὶρῃ δαϑὶ 

ἩΔΙΟΝ τδϑ (ἢ ΤΟΒΌΪΕ οἰἴθποσ οὗ ἰπδάνογίθποο, Οὐ οὗ ἃ ἀδσαῖστι ἰο κχίνα [ΑΓ 
Ὕο 8π4 δαὶ ἴΠο τοδαΐπρ πὶ {πὸ Γ,οοϊἱοπασίοβ, ἱπ Οἶεχοοο 

(ξουτϊηοηΐαδ, ΤὨΘΟΡὨγ]δοῖ, πὰ οὐ ΓΒ, ττῶ Θεός ; Ὀπὶ {815 γὰβ ποῖ {πὸ γοαϊὶπρ οὗ [ἢ 6 
85, Βίδδον Ῥεδύϑοῦ ἴ35 8 οἰαθυγαΐο ποθ τ 

βακχεία, ἩΟΎΤΟΤΟΥ, [μας ἐπὸ “’ Οτσϑοῖς οορὶθβ.᾽" 1] στοδὰ Θεὸς, πὨΐ ἢ 18 ἃπ ΟΥΤΟΥ. [ἱ ἰ ποῖ ἀρηϊοᾶ τὰ 
ἕξετε τοδιὰ Θεοὺς ; π6 αυξπίξουι ἱβ, Ἡπαΐ 8 (ῃ6 ονἱάθηοθ μδὲ ἐλ ἰβ ἐμο ἴσυο τοαάϊηρἷ 

192), πὶ πο 6 
ἸΠΔῺΥ οὗ (80 ατγοοὶς 

ΤΒῸ σοαάοῦ ἷν σοϊοστοὰ ἰὸ 04 

ι τὲ ἰοχὺ (“ Οτοοᾶ,᾽" Απὰ. οα,, Ρ 
[ἢ ὁ 
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χΐΒοΥ 5. οὐἰ ἶσα γι Ατῖα. --- ΝΟΥ 15 80 ἰχαπαϊδίϊοη αν. ΟἿΤ δυίδονῦ ἷς ἱπροπίοτϑ στο, πὲ ποΐ οοπντηοῖπρ, ἯΗδσ ὕχδοκ 
οἷα ἴῃς 920] Ἠὁππα ποσὰβ: (" Εἰπ Ῥμείϊεν πα σγιπαάζεείς εν Ῥαλτὴείξ, «πὰ ἀπετκαππέὲ σγοῖς {εἰ ας Οελείπεμτδε ἀετοί 
νεἰἸρκεί! ᾽")} Ξῷ 5 ἃ γῖΠατ δῃὰ αγοπηά οὗ ἐδ σι}, δτιὰ σομθαθϑα!Υ στοαί 16 ἐμ0 την υΐοσγ οὗ ροά]ἑπι686,᾽) Ηδ ἐδῶξ οοπμοοίε 
(πο οἴαιιδο, ““στοαῦ ἰα 110 ΤΥ ΒΊΟΥ οὗ βμοά]ηο68.,,, τὶ πρδὶ Ῥσχθοθᾶθα. [11 85, 4664, 8 Θοπποοϊξοι πὶ ἔδο ἰοτοβοίῃρ, 
θῈϊ ποῖ δ (86 τᾶν οὗ σιβιμγη δος] δίγαοί ΓΟ, 8 088, τ ὅπ ταοάστη οτί [04] οἀϊξυγα, Ρ᾽δοθ ἃ [111 ρογοὰ ἃς ἐπ εηὰ οἱ 
486 1δὲ ΤΟΓΒΟ. Θἢ 6 080 ἢπά [8 Ἰομίο81 ὀΘσμμθο οι ἐμ : δ᾽ τηγπίοτγ οἵ ποθς [8 [Π6 τ᾿ ἱἢ πὶ χεΐογσϑα τὸ; [ἢ9 
δαρϑοίαὶ διιδεΐδηοο οὔ ἐπαῖ “ ἐσπίῃ "" 15 Ἐμ6ῃ οχρτοδοϑοὰ ἐπ [ἢ ποσὰ {Πδὲὶ Τ0]}1ὁὸν : “ὙὍΈΠἘΟ ψῶϑ σωδηΐοεὶ," ὅσ. Υοὶ ὁϊ 
ογοαῖοα ἴμ9 ατοαίεεί ἀἰ συν πῃ [86 ΠᾺΥ οἵ δἰσποίασο. Βαέξ 11 σὰν (δ Ἠ ἴδ 61) ὃ6 γορατάοα 86 σϑίοσσίηρς ἴ0 Ὁ δ 760 ποῖ 
οἱ πϑιροα Ὀσρσοῖβν, Ὁ ἩΨΕΪΟΏ, οὗ οὐουθο, τυδί Ρ6 ΟἸστίδ. Το, 1 τ͵ὸ σοραγὰ 186 ρβαβεᾶϑ 88 ἔδει τΌσα ἃ οὐστεηί 
μυδείαπ Ἀγτη, {116 ἀΠΠου ΕΥ̓͂ ἀἰδαρρθασα ἱπ ἃ σρθα 5: 10.--Ε. Η.] 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΔΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ουβθοὰ ον ποιδίηρ ἀουῦ Ὁ] ἴπ ἃ 11 6 ΓαΪ βδηβο. 
Στύλος 8 86 κυ ρροῦ οἡ ὙΠΟ ἐ6 Σοῦ οὗ δ μοῦϑο 

Ψψον. 14. Τοδ50 πίη υυῦίίο 1 απο [ἢ 66. } γοβίβ, 118 Ὁρ]ο] ἀΐης ὈἾΠαν (οοτρ. δν. [1ϊ, 19 . Θεὶ, 
ΤῊ6 Αροβι]8 068 ποῖ πιϑδῃ ογα ἴῃ 6 πῖῃ016 ΕΡ΄51:16,] 11, 9). ΔΙ ΒΑΥ8. ΨΟΡΥ͂ {ΠῸ}}7: “' πιης ἰά, οὐ 
Ὀυϊ ΟἾΥ ἴδ6 δαἀπηοπίϊϊοπϑ πο ἢ 6 88 σίνοῃ ἴῃ Φτὶπιαγίο εἰ Ὁγα οεἰογὶβ ἐπεῖσπὲ ἱππίξίωτ αἰσυ" 
οὔδρΒ. ἰ,. δῃὰ 11, ῬΓΟΌΔΌΪΥ, Ὀεοΐογθ 6 ραγίθα ἤγοιῃ [ ̓εδραίωμα Τηθδη8 ἔπ στοπηᾶ; ἐδ 6 Τουηἀαϊΐοη ἡκααῖ 
ΤιοῖΠΥ, 6 Βαά Ἰοΐδ Ὀοηἀ ἴον Εἷπὶ ἃ ρόπογαὶ ἀἶγοο- [ ϑεμέλιος, 2 ΤΊπ,. 1ϊ. 19), τΒΙΟὮ 18. 88 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [ὉΣ (ἢ0 
ἐἰοη, θὰ ποῖ βρϑοΐαὶ συ 68 ἔθ θδοῖ ἰῃα ἑν! ἀυ}Ὰ] οα86,. [ βίδ ὈΣ ΠΥ ΟΥ̓ (06. πλ9]6 μΒουβθὸ. Ῥώαν' απα σγονπὰ 
Ης ποῦ ἀοε8 (8, Βορίῃ, ἄς. ᾿Ἑλπίζων ἀο68 ποί ] οὗ ἐδε ἰσωλ ολπ ΟὨΪΥ τοῖον ἴο (86 το] σίονϑ γα ρογ- 
τοθδῃ ἴῃ οδυδ6 οὗἁ [8 πιο σ, Ὀυῖ ἰ8 ἰο Ὀ6 δίκῃ ᾿ ΒΟΏΔΙΪΥ τουθαὶοὰ δηὰ τοδηϊζοϑὲ ἰῃ ΟἸγδι, Βαϊ ΠΟΥ 
εόπδιε αὐἀυεγεξαίυο, αἰϊλουσὴ Ι λορε; 8ὲ6 ὝΝΕΒ, (86 αἰοδίίοη ἴ8, ὙΒοίΒΟΣ ἴΠ680 ΝΟΤΒ ΔΓῸ ἴῃ δΡροβ» 
Ῥ. 214.--070ἷ70 οὔθ δΒΒΟΣΟΝ 2 ΡτΟρΡΟΥΥ, δοοηδν , ] (ἴοη ἴο οἶκος τοῦ ϑεοῦ ζῶντος ιι5ὶ ὈΟΙΌΓΟ, ΟΥ ὈδΙοηΡ 
τάχιον, ἴῃ ΟΟΙΏΡΑΓΑΙΪΥΘ ; ἐ. 4.) Βοοιοῦ ἴῃΔη 8 Θχρθοίς  ἴο καὶ ὁμολογουμένως, κιτιλ., 7.88 120] οννῖπα ἰδοπι. 
δα, ΟΥ ῬΟΓΏΔΡΒ ἰθδῃ 1 κ οὗ Τῇ νδγίουβ στολδά- Βοῖι σοῃδιγα οι 8 ἢᾶνα Ὀδοη οὔσῃ ἀεοίδπαρα δά 
ἰυχβ, ἐν τάχει, ταχεῖον, ΟΥ ταχέως, ΔΓΘ ΟὨΪΥ Θχροδὶ- οαἰδοκοὰ πιῆ δἰνοσθδῖίθ δυσοοβθ ΟΥ̓ ἰραγηδὰ δηὰ ἐδ. 
ἸΟΥῪ σοττοοιίοπβ, αραϊηϑὺ προ! τὰ Πο]ὰ, αἰγδέοϊϊον  νοὰὲ πθη, [π ο οί δῃὰ Ηυ ΟΡ ΤΥ ὃδ ἴουυῦ 
ἰεείϊο ργαζεγοπάα ; ἴον πο γθαβοη Τἰεο θη ἀογέ [85 {Π6 Ππαιηοβ οὗὨ [6 νδγίουβ Ἵπασαρίομβ οὗ οἰἴΠ ον τἱοπ. 
͵υ5}}} τοϊαϊ θὰ ἰῃ6 ᾿ἰοορία. Βοβίἀθβ, (86 δοτῃρᾶγα- Ηοτγο, ποτα το (ὁ ποὶ δἷπὶ δἱ βίγοῦ ὀχοροιίοαὶ ἀΪ5- 
εἶνε τάχιον, Φοίῃ χῆϊ!. 27, 18 υδοὰ 1η αδἰπηοβὶ [Π|6 ΒΆΣΩο ᾿ ουββίοηβ, Ὀυΐ γαῖ θον ἴὸ ρῖνα (ῃ6 ΓΟΒΌΪ οὗ ΟὟΥ πη 
86η86 ὙΠῚΠ ταχύ. ἰπαυίτῖοβ, θὸ 583118}} ΒΡ Ὺ βίαια ΝᾺΥ ἰπ6 Ἰαϊίον τίον, 

γον. 16, Βαϊ [ΕῚ ἴαττν Ἰουβ, ἄς. [Ιἴ τοῖρῆλ α8 19 Βοθὴ ἴῃ οὐ ἐγδῃϑιαιοη, 86 618 ὈΓΟΐδΓΘΌ]6 ἴο ἴδ6 
ΒΑΡρθη ἐδαὲὶ ἴΠ6 οχροοίδιίοη οὗ Ῥμυΐ ἴο τοϊυ Γ 8οοὴ | ἔοσπηεσ, Τῇ βίαϊοπηθηῖ οὗ Ῥαὺ}] 8 ἀοδίρτι ἰὼ ἢ 6 ῥΓὸ- 
ποιὰ Ὀ6 ἀἰθαρροϊπιοα ; δῃὰ ἴῃ οτάθν ἴο ργονθηὺ ΔΠΥ͂ οοαΐηρ Ρουθ 8 δἰγοδαῦ οἱοξοὰ πιὰ νον. 15; επὰ 
ΟΙΩΑγγαβϑιηθηΐ (0 Τὶ ΠΥ, ἢ τγί[68. Ὠἶπι ἴῃ 6 ὨδοοΒ-  πῊ1}16 (6 ἀοβοτίριϊου οὗἩ τ.6 οἰ το δ [Π6 ᾿οῦβα οὗ 
ΒΆΓΥ ἰπθιγΠο Οη8, Βραδύνω, (6 βαηθ ποιὰ υβϑοὰ {ππ6 ᾿ἰνίηρ αοα [88 ἃ ροοά δηὰ να]ιὰ βϑῇβο, ἴμ6 [0]- 
ὦ Ῥεῖ. ἰἰ, 9 οὗἨ τὸ ργοπγῖβο οὗ ΟΠ γΙβι 8 ΤΡΙΩΝ, Ἰοπίῃρ Ῥἤγαβο, “8 ῥ᾽] ἀπὰ στουπὰ οὗ ἴ86 ἔγ}," 
Τηαὶ Ῥαὺὶ μ1}}} τηοοῖ ΤΊ ΟΥΥ ἴῃ ΟοΥγίητι, ἴο ρὸ τιτῆ, ΠΥ ἰδ 6. σομϑίἀοτοά 68 δὴ δααϊιίοῃ ἴὸ {118 βσυγαῦτο 
δἰπλ ἰο Μαοραοηΐα (Ο(0), ἰ8 ἃ οοηΐθοίαΓΘ, ΟὨἹῪ ἔογοθα ΧΡ βίο, 8 ΘΧΟΟ αἰ ΡΥ (Ὁ]}] δηὰ ἤθαυγ. [1 9 
Οὗ ἴΠ6 ἰοχί ἰο ἴΟΓ ἃ ρὲ Ὠγροίιο818.-- -Εἴοτσ ἐδοῦ [ τηοϑὲ ἱργοραῦϊο ἰπδὺ ἴη6 ΑΡροϑίῖο δου ὰ ἴῃ οπὸ 
ουρμῖοδι ἴο Ῥϑῆανθ ἵπνκοὶέ ἐπ ἴμ9 μοῦδο οὗ, Ὀγοδιῃ ἀθβογῖρο ἴμ6 οὨυτοῖ, πιϊοῖ δ6 88 οὐ δὰ δπ 
αοᾶ, ΤΏ ΘΧΡΓΘββο. ἢΔ8 ἃ σΌΠΘΓΑΙ ΒΟ0Ώ86, ΔΙΟΒΟῸΡὮ | οἶκος, 88 αἶβὸ ἃ στῦλος καὶ ἑδραίωμα. ἯὟ᾽ ε Ἤολπποὶ 
ἶξ ΔΡΡΑΓΘΠΟΥ τοίοτθ ἴο ΤΊΤΟΙΠΥ ἴῃ Ρδγιϊουϊασ, ΤΏ 1 ΡΟΒΒΙΌΪΥ ὀχροοῖ δυςῦ ἃ υἱοϊδίΐοῃ οὗ 4}} ξεβιμεοὶϊς συὶὲ 
ΘΧΡΙΔΗΔΙΟΤΥ σε Π858 {Π8 ἄορτοθ οὗ ποϊχὰς (ΤΠ αη ον, 1 ἔγοὰ ἃ δὴ ἴκ Ῥαὰ, πὸ Τοοποορεϊοῃ οὗἁ ἴϊς 
ἴοο, τοδάβ, λοιο ἑλοὺ δλοιϊάδί δελαυε):; Ὀὰϊ ΟΥἸΕἸΟΔΙΥ [ σὨυσοῖ 88 βυς ἃ ΡΠ δπὰ ρτουπὰ οὗ ἴπο {τυ}, 5 
6 ονὐἱάσθῃοο 8 ἰ00 ποαὶς [0 δάπηϊξ 'ὲ ἰηΐο {ΠΗ ἱοχῖ, [ ἰηἀοοα αὐἰΐο Ἔχρ 80]6 ἴῃ ἃ βουῃηά ϑ6η86, τοὶ ἴδ 15 'π 
ἕδο Το ἀογΕ οὐ (118 ῬΑΘΒΑρῸ.---᾿Αναστρέφεσϑαι ) 1301 τ ἔτοπι οἶδα δηὰ 88 ἔδυ ἔγοιῃ Ῥδα ηο (οΟπιρ. 
ΤΙΘΔΏ8Β ηοὺ ΟΠ τἰβιίδη 118 ἰὴ φοπογαὶ, θπΐ Πόσο {πὸ 1146} 1 ον. 11,11). Βαΐ “ἢ 16 ποτ ὑτοροβίοη (τον. 10) 
οὗ ἴῃς Ο γί ϑιίδη ΟΠ ον, πο Ὀοϊοηρσεὰ ἰο ΤΊΤΩΟΙΕΥ 1 ὈορίηΒ πὶῖὰ τΠ6 πογὰάβ καί ὅμολ. μέγα, ἰδοη ἰδοὸ 
δηὰ ἢΐβ [6] ορ᾽βοορὶ. Τἢ6 Ββοθῃθ ἔξ εἰῖ8 ἀναστροφή ᾿ οορυϊαιΐνο καί 8 ΘὨΠΓΟΙΥ πὶ βοῦς ἃ ΡΌτροβο, δηᾶ ἃ 
θΘ (η09 Βουθα οὗἩ Οοά, (Π6 ΟἸγἰβιΐδιὶ δοστησω πη ΠΥ ποὺ , δίῃ σαν σοτητηθησοτηοηΐ, ἴοο, Οὗ ἃ ῥτοροδοη. 76 
Θχοϊ υπῖνϑὶγ ἴῃ ΕΡΒοβυβ, Ὀυϊ ἴῃ φΈΠΘΓΑΙ.--- ομδο Οὗ] ποϑὰ ποῖ ἤθγα τοολ]ὶ [86 τοΐβυβο τυϑὰθ ὈΥ͂ ΒοπιΪΞ ἢ 
Οοά, οἶκος Θεοῦ. Τὶ ἴθ π|}} Κπουγῃ δον Τγοαθοηὶγ | ἱπιογργοῖουβ οὔ {Ππ|Ὸ ἰάθα: “ ΤΊο οπυγοῖ ἃ ρἢ αν οἵ ἴπ 6 
8 Βοτὶρίυγα] Οχργοββίοη ΟΟΟΌΓΒ ἰπ ἔμ οἵμον Ἰοίζοτϑ ᾿ ὑγυῃ ᾽" (οοταρ. ΟΑἸ να οα {118 Ῥϑεβθαρθ)δ. Α ϑιγικίπσ 
οὗ Ῥαυὶ; τηοβὺ β γι ϊεὶ αὶ 1 σον, 11. 9-17. ΙΧ (86 νἱον οὗ (μ18 σοποορίΐοη ΟΥ̓ (πΠ6 σῃυγοῖ, 885 οοἰμπηνα 
ΤΟΙΏΡΙΘ δὲ 96 Όβα]θπη, 88 γ70}} 88. ἴβγβϑὶ [861 7, (86 ΟἹὰ | υογέέαξδδ, ἴπ 186 Ῥτοιοδίδης Πρ , 8 στο ὉΥ Μεϊαπεῖ.- 
Τοδβίδιηθης Ῥροορὶα, Ὀοτθ {π|8 παῖ (Μαϊϊ. χχῖ, 18 ; [ἰ ἴΠ0ἢ οἡ {{||8 ΒΘηῃίθῃς6.---ΕὌΓ 4}1 ἴῃ686. γθάϑοῦα, ῚῸ 
Ποὺ. 1. 2, δ), 1Ὁ τοῖρς σογίδίη]γ Ὀ6 πϑβοὰ πίι | ὈοΙΐονα ἐμὴ τ ὅγὸ τὶρον ἴῃ ὈορΙπηΐηρ, 1 στῦλος, 

δἴον ἰγυϊῃ οὗἩ [86 ΟΒυτοῖ οὗὨἩ ἰ6 Νον Τοβιίδιηοηίΐ, ἃ ποῦν ργοροβι οι, νοι σοπεί 68 ἴο ἴμ6 6πὰ οἵ (86 
εἰ (Π6 Βου36 ὙΠΟΒΘ ΟὟΤΟΙ 18 Οοά, βίποα Ηθ Ὀυ}} σμδρίοσ, [{ σηυδὺ Ὀ6 σταπίοα ὑπαὶ ἐἢ 8 οοηβίγιο 08 

ἴξ, ἱπῃα 8 ἐξ, δῃὰ νη }} οοτηρϊοίο ἰὲ ἴῃ ΗΪΐΒ ον ὙΔΥ  Τοπηδὶπϑ ἰηρτϊαν δὰ μδγὰ : στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς 
δηὰ ἰὴ (οοαρ. 1211800, ““ ῬΑΤΔΌΪΉ8Β οὗἨ Φοδβυβ," 418 | ἀληϑείας καί ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὖσε- 
οἄ,, ν. δ06δ). ΤῈΘ οοποοριίίοη οὗἁὨ ἱητασὰ υῃῖγ, 48 βείας μυστήριον ; ΘΕΡΟΟΪΆΠΥ {πὸ ἀγιϊοὶθ τὸ δὰ θεδὲ 
Ὅπὸ2}]}1 8. ΟΥἨ ᾿πἀοϑιγΌ Ό 016 βιοδα αϑίηοδθ8, 18 Οὐ οΟυ ΒΥ 1 Ὀ6 τοιηονοᾶ, ᾿ἦ, δοοογάϊηρ (0 οὐρ νίοτ, στῦλος... 
ΘΧΡΓΟΒΒΘΩ͂ ἴῃ ἐπ8 ποτὰ, Τθο86 αἰγὶ δαΐοβ τὸ ροβ-  ἀληϑ. 8 [η6 ργοαΐςαϊο οὗ τῆς εὐσεβ. μυστ. Ὑεὶ να 
δοδϑοὰ ὈΥ ἴΠ6 ΟἸγϑιΐίδη ομυτοι, Ὀδοδαβο ἰδ 8 {πῸ] ἀο ποὲ δηά {πΐ8 οὈ͵δοιίοι 80 οτοσν οἰ πιΐηρ', 85 ατο- 
Ποῦθα οὗἁἨ ἴπ6 Πἰνηρ αοὰ. Βδηρο 8 σοιηδτῖς 8 ἀθορν | ἐἶἰυ8 δηὰ οἰδοτθ ἀο, πϑὲ οὖν οοπαίτοοιίοη, ΤΠ6 

-,,ΤθρᾶρᾷρᾶᾶΠΡᾶΠΡᾶΠᾶΡᾶΨ΄Π΄ῆρΘΠόθΘθὖϑῸ΄ΠῤὖΡ..-τΠΠ..͵.͵}͵}͵Ἄ.. 

Βρϊ γί πδὶ: “ὁ οοϊεδία εὶ υἱυδη δ ἡ 7απο  ονοϊαϊςοη οὗἨ ἰδπουρηὶ 18 ταρὶ ἃ ; 186 Αροβϑίὶθ Βροκ 9 
Ῥίαμα Ἐρλεδίογηπθι. Ῥία Ὀεὶ γιιιααπιοηέιηι δρεὶ 80 ἴοτοϊο]γ, ἐμαὶ π6 ἀ068 ποῖ Ῥβί ΠΕ ΪΥ̓ πεὶεὶ εν 
ποδίγα,,") ΠΡ. ἷν. 10, εὐ ζοπδ υεγείαΐίδ, ἢ, ἰ.-- ΔΙΤΆΉΡΘ δὲβ ποτα, ΤῸ τοργοβοηιδιίοη οὐὗἁ (π6 ὅς 

οὗ ἔδο ᾿τῆ. Ὑγ7δὲ δνο (ππ8 τεδομϑὰ [ ἐφαν., κιτ.λ., ἴῃ τοῦ, 16, ἀἰτοου Υ ΔΌΣ, 88. ηοὶ Οἱ 8 
ΌΥ ἀερτθαβ οὁη6 οὗἉ [π᾿ πηοϑὲ ἀΣ Ἔσο: ραββαροϑ ἴῃ ἴῃ 686 μυστήριον τῆς εὐσεβείας, Ὀυὶ 85 ᾿ΠἸκοτ͵86 ἃ στύλος κ. 
Ἐρίβι]ε8, Τὴ8 πορὰβ τλιΐο ἄγ οἰ οΒῪ ἰο Ὀδ ἀΐδ-  ἑδραίωμα τῆς ἀληϑείας, ἴῃς ἀοηϊαὶ δπὰ ορροβίθοι ἰο 
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αἰοἱ. ἱ6 {011} ποι οοα οἾΔΡ. ἷν. 1, 18. ΘΠ ΟΓΟΙΥ ἴῃ 86 
Αροβι θ᾿ Β δρίγὶὶ ; ὙΠῸ, 88 ΜὸΟ ΚΠΟΥ͂ ΔΙΓΟΔΟΥῪ ἴῃ ΘΑΡΪΟΣ 
ἰείδοιβ, χῖτϑ 8 βρϑοΐαὶ ἱτωρογίδποθ ἴὺ 8:6 Θββθῃ ῖ8}8 
αἴ (6 ζοξρεὶ. 1 δ ΠΟῪ οὔδρίοῦ παὰ ὈΘΘῺ ἼΩ 
αἰῖδ [06 νογβ, “8 ρὈἾΠ|δὺ δὰ στουπὰ οὗ ἴ6 ἰσυτὰ,"" 
9 ποῖ οοπηθοίϊοη που]ὰ ρογθαρθ ᾶνθ ὈθΘη 
γἱονοά ἴῃ δηοίθογ ᾿ἰσδὲ, ὙΤ6 ἱπιογργοίδιοη οὗ 
στύλος καὶ ἑὁδραίωμα τῆς ἀληδ. 88 τοίοττίης ΒΟ] ΟΪΥ͂ 
ἴο ΤΠΙΟΙΏΥ, ἀσϑοῦνοϑ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΔΗΥ͂ ΠΟΙΟΘ ΒΑΥΘ 88 80 
Θχορσ ΓΑ] οὐαγ. Τὸ οχιμογὶ 6 ἢ1]1ὰΡ ἴο Ὀθδδνθ 
ἰιβεἱ ἢ (ἀναστρέφεσϑαι, δουπ8 4 1016 ΒΥρθσθο]οα]. 
ΟἿ νγοθ οὗ (6 ἔογομηοϑὲ Αροδβίϊοβ ἃγθ οδ᾽Ἱοὰ 
στύλοι, ()4]. ἰἰ. 9: Ὀυϊ ΠΟΡΟΡ {ΠοῚΡ δϑδβοοίδιββ, 

γεν. 16. Απά τυἱἍὝλιουιϊ οοπϊσονοσεῦ δτοαῖ, 
ἃς, Καὶ ὁμολογ. μέγα, κιτιλ. ΤΊ8 τηυδῖ, ἃ8 στύλος 
καὶ ἑδρ., Ὀ6 τοραγα δὰ 85 ἴδ ἰηἰγτοἀποίίοη οὗ ἐπ 6 ΒΌτ.- 
ἸΏΆΤΥ δβιἰδιοιηθηί ὅς ἐφανερ., κιτιλ, Μυστήριον ἰΒ 86 
Ῥυϊὴθ δχργοβϑίοη ἔὸγ ποὺ ἰγυϊῃ, Ὀοίοτθ μἰά ἄρῃ, 
ΒΟΗ͂Ι Ὀγοῦρ ες τὸ ἴσῃ (866 ΕΡδ. 11}, 8--ὅ) ; μυστ. τῆς 
εὐσεβείας, ἱμαΐ τ 6} 18 ἴπ6 οὔ͵θοῖ οὗ εὐσεβ., 111 
μυστ. τ. πίστ. (γεῖ. 9); ἩΠΙΘΏΘΘ ἰδ ρροᾶσβ ἐμαὶ ἐ}16 
(δ πβἰδείο, α σοαάΐν τηνδίενν (16 Ὁ), 8 Βοιμουγμαὶ 
αὐ ϊγασγ. ΤῊΙΑ ΙΩΥΞΙΟΓΥ 18 ρτοαῖ, ποῦ ὙΒΟΪΥ͂ πῃ- 
αι ποπμιθϊα (οορ. Μαϊξ, χὶϊῖ, 12), ἀθορ ἴῃ ταθδηίΐηρ, 
ΟΡ (οοιρ. 1 Οογ. ἰχ, 11), ΘΟὨ 6ΒΘΘΑΙΥ͂ ρτοδῖ, 
ὁμολογουμένως ; πΟΪ διτί οὐ γ, τολὰθ Κποπῃ ([μυΒοτ), 
δυὺ ταίπεον ἴῃ [86 β6η86 οὗἉ ἱπαυδ 8016, δοσπάμηι τὰ 
φυοα ἐπι σΟΝ 6680 ὁδί αριιὦ οπιπέδ. ϑιωριηια ; ἃ ΤΥθ- 
(ΕΓ ὨΟῪ τονδὶ οα, πῆοδθ ποσὶ δαὰ ποσί πὸ ΟΠ γῖϑ- 
ἄλη οδῃὴ ἀουδῖ, δὲ, πον, 18 {818 ταγβίοσυ ἢ ΤῈ6 
ΥΕΙ (δἰτσ οα]Π6α στύλος κι. ἑδραίωμα τ. ἀλ᾿. ΤΠ 
Ργαθο 1Δοἶκϑ, ἱπαθοά, ἴῃ ἃ ἀσστθο, [86 οἸἴτηασ ψὨοἢ 
πὸ Γιϊσῶξ ᾿ογο ὄχρθοῦ; Ὀαΐ [18 ΟΠ ΘΟ δ 8868 
πθοη πὸ Ὀδίδηοα δραϊηϑὲ ἴ0 1Π6 ἰδοὶ ἰδὲ ἴ06 ΑΡροβί]α 
48 ὀχρσχοβϑθα ἢ8 τηοϑηΐηρ' ἢγδὶ ἴῃ ἃ ἱγορὶς, (ἤθη ἴῃ ἃ 
᾿ϊπ6γ8] τηοᾶδ : τ ἶδυ ὑμ6 [Ὁ] σπὶηρ οἰδῦβοβ ΒΠΟΥ ΠΟῪ 
ἴω {πεἷνγ οτος πθδὺ [Π6 δυθ᾽οὺ 18 ψὨϊοἢ γὰ8 σα] 
ἐἈΡΥΟΡΥὶἜ ἃ ὈΪΠᾺΣ δἀπὰ στουη, φγοργὲδ ἃ ταΥ̓ΒίΘυΥ 
οἰ πρσαῦνοε: Τιιθ τοηδῦῖς οὗ ΥΥ Ἰοβίηρογ, Ο]] οἱ Ὡρ 

οἱοστϑοδοῦ, ἐπαὺ 86 (τὰ δαἀ)οσύνα οὗ ἀοδηϊίοη, 
ὅμολογ. μέγα, ολπηοὶ ρῥτδιητη αι 0Ά}}}7 ὉὈ6 σοπηροίοα 
πῖι ἔνο ργοα!σαίο8 Πἶκ6 στύλος δΔῃηὰ ἑδραίωμα, Β66Ιη8 
ἴ0 08 δὲ ᾿εδβὶ πίιπουῦ ΔηΥ ργοοῦ [76 τοίθγθηοο οὗ 
6 “ ῥΙΠ]ὰΡ ὡηα στουπαὰ)" ἴὸ [Π6 οὨυγοΒ, 18 ΤΟΓΘ 
δίΓΟΏΡΙΥ δυδίαἰηθαὰ ΟΥ̓ ὀχοροίϊοδὶ ἀγρυμηοηῦ, Ὀοΐ ὉΥ͂ 
πτιιογθ οὗ οἹάον δηὰ ἰαΐδου {ἰπλ68, ἰθδῃ {πὶ8 υἱοῦ οὗ 
οὔ δυίμογσ, Ηαΐδν, ΚΟὨ] Θ᾽ θστδοῃογ, δηὰ ὟΥ ἰοδί προ, 

ΤΩΔΗΥ͂, ΠοΙ]ὰ ἐπ6 ρτασωτηδίΐοαὶ οοηβίγιοοη (0 
Ῥοΐϊπὶ ἴο ἐκκλησία. ΑἸΐογὰ ι88 ρογῇδρϑ βυπιηρα {6 
ουὐϊάδπος 89 σοη β6 1 7 88 ΔῺΥ οὗ οὖν ΕΠρ 8} οχροϑβί- 
(οτῷ - δπὰ ἴπ Ϊβ8 νἱον {πὸ δβἰγυοίαγο οἵ 86 πῶοϊο].. 

6 ἀοτηδηδ {818 Δρρ᾽οδίίΐοη. ΗΪβ8 δῆϑνον ἰὸ 
ἴ06 οδίοῦ οὐ͵οοϊίζοη οδδτγοὰ ΌΥ͂ ΟἿΡ οοτμμηθηίδίον, Οἢ 
(δ. βοῦσὸ ὁ ἰαϑίθ, ϑϑϑῖὴβ βυδιοϊβηΐ, νἱζ., ἰμδὺ 
ἴδ οἶκος σοΟπίδΙ 8 ἴῃ 1861 ρ1]]ὰΡ πὰ Ὀδβοιηθηί, 
Οοηγὕοογο 18 οη6 ΟΥ̓ [86 6 ὙῺῸ ΔΡΡΙῪ [86 ρῇγα80 
ἴο ΤΙΟΙΩΥ  Ὀυΐ (ἢ 8 Β6Π86 Β6θιὴ8 ἔγίρί ἃ, δηὰ υἡ- 
ἘΟΓΊΣΥ οὗἁὨ {1:19 στοαὶ ρᾶββαρθ, ΤΏΘΓΘ 18 8 βιυ την 
βΒαρσρεοϑιίου οὗὁἨ Ατηοϊά, πὰϊοῖ ΤΑΥ͂ πο} Ὀ6 δἀάρά: 
“Ἰ{ ἰδ πογὰὰβ δγὸ ἴο Ὀ6 δρρ]οὰ ἴο ἔν σῃυτοῖ, ΠΟΥ 
ἂο ποὶ ἀεβοσῖθα σ]ιδῖ ἴξ 15 ἀά 7αοίο, Ὀὰϊ παι ἰδ ουρὴϊ 
ἰο 6. Τακα οᾶγο ἔπαὶ ΠΟ ΘΙΤῸΡ {πτουρὶ ΓΠῪ ἴδοι 
ἜτοοΡ ἰηΐο (παὲ Ἑπατοῖ,, το 8 ἀοβὶχηοὰ ὈΥ αοάὰ 
ἴο Ὅδ ποἰμΐηρ Ὀυΐ ἃ ΕἷΪ αν δηὰ ᾿αβϑὶβ οὐὗἠἨ ἐγυτῃ ."" 
“Ἴ1[ς πὰ [,οἰζετα,᾽" Ρ. 81, τ. 2, Αἰποσ, οἀ.---. 
--- “οὰ τῖδϑ ταδηίϊξοεὶ ἰὼ ἰὴθ βθβῃ [Χο 
ὙΨΓΆΒ τοληϊίοεϊ ἐπι ἴπ Η65Ἐ, ἴῃ ἴῃ6 Οδττηδῃ γογβί ἢ]. 
ΤΠ (παπ διΐο ρίνθη ΔΌΟΥΘ ΟΧΡΓΟ8568 ΔΙΓΟΔΟΑΥ͂ ΟἿΓ 
Ῥιοῦδοϊο ἰυἀκιηδηΐ οὐ {Π8 π|}}:-Κηοτῃ γώ ον σον 
τωσι. Ἧ 6 οδὴ Ἡϊΐΐ ἃ ροοά οΥἼτο4] οοηβοίθηοα τ ὮΙ] 
δῦτοα ἘΠ ἰδ0 δίοδα  ἱπογοαβίηρς πυθον πΠΟ ΓΣῸ- 

βαγὰ ΠΘΙΠΟΡ ϑὲεός ΠῸΓ ὅ, "υΐ ὅς, 88 {π6 οτἱ ρηδ! τοδὶ 
ἴῃρ. 866 ΤΊΒΟΗΕΝΡΟΙΣ, Ν, Τὶ, οα, ἢ, οὐ [δ ͵8 μᾶϑ 
ΒΆζΘ; δῃηἃ ΘΟΙΡΑΓΟ 1.6 ὙΘΙῪ γα]υλυΐο Σἰχομγδοδ αα 
1. Ζ7Τῖηι. ἐν 16 ἰὴ ἷ8. οἀϊοῃ οὗ (89 Οοάόα ρὴν 
ϑνγὶ γολκογὶρίωδ, 1848, Τηο Οοάες ϑδὲπαϊίσωξ 64 
Αἰ80 σοηβυηθὰ ἴῃ6 γοδαϊηρ ὅς 88. [86 ΟὨΪῪ (ΓᾺ6 ΟΠ6. 
Ῥαὺ ταϊζθςι, ἱπάοθοα, ἤοιὰ 8 ΟἸιγ βίο ορῖςαὶ βίδῃα.- 
Ῥοϊηῖ, ὨΑΥΘ ΥὙΘΓῪ 5} τγίὕδ ϑεός : Ὀὺὶ ἰξ ἀοε8 ποὶ 
ἂὖ 8}} (0]]οὐὺ ὑἐμαῦ 6 28 ἀοῃθ 80. [10 18 Παγα]γ ογϑαϊ- 
016 (ῃδ᾽ (6 ογρίηαὶ τοαδΐηρ ϑὲεός βῃου! ἃ Ὦδνο Ὀδοῃ 
οδδηροὰ ἰο ὅς ; Ὀχΐ ΥνΟΡΥ ΘΧΡΙΙΘΔΡ]6 τὺ [86 οΥτἱρίηδὶ 
ὅς Βῃου]ὰ ἢᾶνο ὈΘΘη οὔδηροα ἴο ϑεός. ἐγ ϑὲός [09 
ἔσθ τϑδαϊηρ (αι αϊ, ΒοθοῖΖ, Εἰμοκ), ἢ που] ὉΘ 
Ῥαβϑὶῃρ δίγδηρο ἐΠδὺ βιιοῖ ἀθοϊβίνο ῥγοοϊμοχίβ βῃουϊὰ 
ὮΘΥΘΡ ὮΔΥ͂Θ Ὀ6Θ6Ὼ υϑοα ὈΥ͂ ἴ86 οτοάοχ ολυγοῖ [αι ΠΟΥ 
ἴῃ {16 Ατίαπ δἀηὰ οὐδοῦ σΟΠ ΤΟΥ ΓΒΙ68:: δα, ἀραίη, 
Ογτῖ!, ἰὰ Βἷ8. ΤΟΡΙΥ ἴο ἴπΠ6 παρόσον Δυϊΐαη, ν᾿ ῆῸ ἀθ- 
πἰρα τθδὺ Ῥαὰὶ Πδὰ ουὐογ οαἹ]οαὰ Ομ σίϑὶ ϑὲεός, ἢδ8 ποῖ 
ΔρΡρδϑαϊθὰ ἴῃ ἃ πογὰ ἰο {18 ραϑβθαρθ, 89 ῃ6 πουϊὰ 
Δἰτλοδὶ ΒΌΓΟΙΪΥ αν ἄομο μα δ Κπόνῃ ἴμ6 Ζφοξο 
Ἰεοορία. Βεοβίά68, γὸ Βηὰ ἴῃ [86 [Ὁ] οπηρ οἰδυδος 
ΒΟΥ͂ΘΓᾺΙ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ9 (6. σ.,) ὥφϑη ἀγγέλοις δΔηᾶ ἀνε- 
λήφϑη ἐν δόξῃ) ὙἰοΝ σοου]ὰ ΒΑΓαΪΥ Ὀ6 υϑοὰ οὗὨἩ αοὰ 
ΔΟΒοΟΙ αἴθὶγ, θὰ ΟὨ]Ὺ οὗὨ [16 ϑὲεός φαγνερωδείς. Ἐὸτ ὦ}} 
0688 ΓΘΘΒΟΏΔ, ἴΠ6 τϑδαΐηςς ὅς 18 ποῦ ΟὨΪΥῪ οΥἰ 08} 
θυϊ Θχοροιϊσα! ῦ ῥγονθὰ ἰὸ Ὅ6 Ὀαβὲ; δηὰ {0 νἱϑῖν 
οἴθῃ δχργοββοα, ὑπαὶ δ 8 δὴ πογϑίϊοαὶ οουτυρίοΣ, 
Οὗ {μ6 ἰοχὶ, 18 αυἱο οχρ]οάθὰ, Τὸ ἰδὸ ααρσβίίοη, 
ὙΠοΐμον τὸ Βῃουϊὰ ΒΌΡΡΙΥ δὴ οὗτος ἴον ὅς Ὀοίογο 
ἐδικαιώϑη, οὐ ποΙθοΣ 4} [Π6 οἰδυβο8 ἔ0]]ονηρ 0818 
τοῖον 0 ἃ βυῦ᾽οοῦ ποὺ δισίμου παιηθὰ ἴῃ νοῦ, 16, τ 
τυ δὺ ΔΗΞΊΤΟΡ ὈΥ͂ ὕΠ6 ἰαἰΐοῦ ορἰηΐοῃ, Τ86 ἀοδίσηδίίοι 
οὗ [86 μυστ. τ. εὐσεβ. ὯΔ8 (6 οδαγδοίον οὗ ἃ ργορυ- 
βἰ[οη, ἴο πο (Π6 α ἐδ 18 τυδηϊϊηρ ; δηὰ {ἢῖ8 
ἵταρταθηῖαγΥ 8|γ]6 οὗ {πΠ6 ὙΠ οΪ6 δχργοβδίοη σΟῃΓΙΩ8 
γοῦ το ἰδ οοπ͵θοίυγο, Ὀαθοὰ σὰ [Π6 τηρίτςαὶ 
Βραυθηοα οὗἩἨ ἰδ6 πογάϑ, δηὰ δγοδαῦ δῆιγιηθὰ Ὁ 
ΙΏΔΩΥ, ἰπαὺ γὸ Ὦδῦθ ΠΟΙῸ ἃ ρατγὺ οὗ δὴ δηοίϑηϊ ΟΠ σἰ8- 
ιἰδὴ Ὦγιηη. ΤΏ ππηβιηρὰ εκὐδ]οοῦ οὗ ὑπ6 ῥγοροβὶ- 
οῃ ἴῃ τοῦ. 16 οαὴ ὍΘ ΟὨΪΥ ΟὨγὶϑὲ : πᾶ δἰ πουρὶ 
ἴθ τοδάϊπρ ϑιεός, ἰῃ οὖν υἱοῦ, 15 ποὺ οὐ Εἰς }}Ὺ ᾿υδί- 
βεα, (86 Ῥαββαρο 8.1}}} οοπίδίηβ, ΟΥ̓ (86 τγεδάϊηρ ὅς 
ἐφανερώϑη, ἃ Ῥτοοῦ ἱπάϊγοοι Ὀὰΐ υηαυοϑιϊοηδῦϊα οὗὨ 
[86 Ὀϊνμο- δυπιδὴ Ὠδίυγο ἀπά ἀἱρη τυ οὗ [86 Ἰμοτά, 
Δαπε ζει ἐπ ἐλ6 εδὴ σΔῸ ΟἾΪΥ ὉΘ 8βα1ἃ οὗ Ἠΐπὶ γ80, 
Ὀοΐογο Ηΐϑ ἱπολγῃδίίοη, ἯᾺ8 ῬΘΥΒΟΏΔΙΥ͂ ὙΠῸ [16 
ΕΑιμον, ΝΑΥ͂, τότ ; ἰὃ 8 ρΡΟββὶ 016 ἰο Κοθρ ἔπ τϑδά- 
ἴῃ ὅς, Ὑἰτἢ Τἰβομοηαογί, γοῦ ἀνοϊὰ 41} (μὸ αἰ Πα} 168 
τ ΠΟ τηϊσὐ ΡΟΒΒΙΌΪΥ ΘΟ ἔγτοτα 8ἃ βύσσον οὗ {ἢ9 
Ἀεοερία, ᾿ξ πὸ οοῃδίἀθν {86 οἷαυδβο, Στύλος κ. ἐδρ. 

. μυστήριον, 88 8. Ἰοῃρ ῬαΡΘὨ ἢ οβῖβ, δηὰ ὑπυ8 τοδὰ 
[86 ἰοχί, νοσβ. 1ὅ, 16: “ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ 
ϑεοῦ ἀναστρέφεσϑαι ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία ϑεοῦ ζῶντος 
(στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληϑείας καὶ ὁμολογουμέ- 
γως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον 1) ὅς 
ἐφανερώϑη ἐν σαρκὶ, κιτ.λ.,) ΤῊΪ8 σοΠ)͵ οἰ ΓΘ ΔρΡρΘΑΓΘ 
ἴο 08 [16 δἰταρ]οϑὺ δηὰ τηοδὺ παῖυγαὶ ἴῃ [6 ἰγοαϊπγοηῦ 
οὗ ἃ ῥϑᾶββαψο 80 οἴδη ἱπίογσργοϊβα δηὰ σηϊϑιηὐθγρτγοίθα, 
1 ἴε 6 ἔγιθ, ἰῃθη 106 τοδαΐηρ ϑεός 8 οὐ ἰσΆ}}γ υ- 
ἰθηΔ]6 ; γοῦ ἰΐ 8 ἃ εἰσῃν ὀχροϑβίοη οὗἨ ἴΠ6 ΑΡροϑβι]6 8 
τηθϑηΐηρ;, βίποθ ὅς τονογὶβ αἰγοο  Υ ἴο ϑεοῦ (ζῶντος. 
Τῦδῦ τ[6 Αροβΐο οἴῃ υὑ868 Ἰοηρ Ῥαγθῃίμοβθβ, 80» 
ῬΘΆΑΤΒ, ΔΙΏΟΠΩ ΒΕΥΘΓΆΪ ἰηβίδῃοοδ, ἔγοτα Βότη. ἰΐ. 13--1ὅ, 
Τραὺ Π6 ἀοο8 ἴξ Πδγθ, ὙΠ βθθῖλ 1688 ΘΧχ ΓΔ ΟΓ Ἰ ΠΑΓῪ 
ΜὨΘ ἨἯΘ6 ΟΟμϑι ον {Π6 Ὁ] 0688 δηᾶ ταρίἃ βισορββίοῃ 
οΥ̓ (πουρῆ (8 ἴῃ τ} ]8 ρα οἵ 18 Ἰοιίοσ, 6 γϑαα!]ῦ 
Εταηῦ, τἸρογοοϑοῦ, ὑπαὶ ΟὈΪΘΟΙΪΟΏΒ ΤΊΔΥ ὯΘ ταΐβοα 
ἀρφαϊηδῦ ἰῃἷ9 ΥἱΟῪ ΕΥ̓ [080 Θϑρθοίδ! ἢ τῆο τοραγὰ 
στύλος κ. ἑδραίωμα 88 ἴῃ Δρροϑί(Ιοη) Ὑ]Π} ἐκκλησία τ. 
ϑεοῦ ζῶντος. Βαΐ {Π|8 Ἰαϑὺ νἱ ΟὟ ΒΘΟΤΩΒ ἴ0 8 ὉΠ8118. 
ἰαἰποά ; απηὰ ἐδ {π6 ΟὨΪΥ αυοϑιίοῃ 18, ἰῃ [86 οἰοΐοβ 
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οἵ ἴδια τηΔηΥ οσροβίοηβ, πο 888 ἴπ6 ἤδποβὶ αἰ Βῆ.- 1 2 ΤΊιοβα, ἱ. 10); δῃηὰ 18 δη4}}ν χϑοϑίν θα ὌΡ ἑηὶο 
ουάε8), ΜἶἘΗοὸ6ὰ αν ἤόοτὰ οὔσγ ροϊηΐ οὗ υἱοῦ ἴ86 
ἀουῦ]ς δὐἀνδμξαρο, ἱμαὺ 6 πϑοᾶ ποὶῖηοῦ νἱοϊαῖθ οὐῦ 
οὐἰεἶσαὶ οοπβοΐθησθ, ὨῸΓ Βυστοηον ἃ αὐσίμηι ργοδαηδ 
ἴον ὑμ8 αἰ νη Υ οἴ ΟἸγβι.--- Δ αν θεϊ ἰὼ [9 865}, 
ἡπδιϊδοὰ ἰὰ ἐπ βρίτίϊ. ϑβϑὶχ Ἵοοῃηθροϊοα οἰδυδβθοβ, 
Ὑ ἰοῦ, ἐν [06 οτσί αὶ δϑρθοίδι]γ, πᾶν ἃ ὙΘΥΥ͂ ΘΌΡΒΟ- 
τὶς δηὰ τηρϑίτῖοϑὶ οἰαγδοῖον,---ὐαπίζεδέ ἐπ ἰδ Πελῆ. 
Μία ἰ8 Βεβὴ: [μ6 βοη οὗ αοἂ ͵ἰβ τηδηΐεϑῦ ἴῃ [86 
β6βῖι, βἰποα Ηδ οδπὶθ (τὶ Β ἴσοι 16 Ἐδίμον, τ (ἢ 
σ ποτὰ Ηθδ ΡοΙΒΟΠΔΙΪΥ͂ ρτο-οχί βιὰ (1 δόμα ἷ. 2). ΤΒΘ 
Ὀἰγι}} οὐἨ ἴ6 Τμοτὰ ἰβ 86 βίδυςὩρ-Ροϊηῦ οὗ 118 τηδηϊ- 
(οβιδίίοι : 118 Βοθὴ6 ΗΒ το] 6 δαγίῃ]ν 16. Βοηραὶ : 
«ως πιωνγεδίαἰϊο ἀἰεϊέ ἐοέατι οσσοοποπιέαηι ΟἈγίδα, 
οσωὲα φμοπάαπι τιογίαἰίωης οοπερισμὶ," 1 ἴμ6 ὁχ- 
ΘΟ ]θηο6 οὗὨ (59 Ὀἱνίηθ τωδηϊ ϑίδίϊοῃ 8 τηϊε) υάρσοα 
πὰ ἀοδρίβοα ὈΥ ΤΔΗΥ͂, γοὺ αοἀ [88 οοπβσγιηθα ἰΐ ἴῃ 
ἐπ τωοϑὲ ἁυπἀουδίοα γὰγ. Ἐδικαιώϑη ἐν πνεύματι; 
Ης ἰβ ργονοὰ ἴὸ Ὀ6 {π6 ψϑΙῪ Ῥογβοὴ Ηθ ἰγυ}Υ 88 
(ἴον 018 βθῃβθ οὗ }υϑιὶδαὰ, οοτηρ. θα νἱ!, 85). Ηδ 
ΪΒ ὈΥ ΗΪ8 αἰνίηθ ρῥἹΟΥΥ͂ ΚΠΟΝΏ ἐν πνεύματι, ποῦ 88 
δρίγις (Βαὰτ), Ὀαῦ ἴῃ 186 Ξρίτιῦ, τ ΒΘΓΘΟΥ͂ 118 Ηΐ8 
δικαίωσις ἰ6 οἴεοίοα, ΤῈ Ῥρίτίῦ πο ἀν 6}}8 δηὰ 
σΟΥΚΒ ἰη Ηΐπα, ποῦ ὈΥ͂ τηραϑυγο (Φο]η 11. 84), δπὰ 
ταϊβεὰ Ηΐτη δὖ ᾿αϑὺ ἥγοτη ἴΠ6 ἀδαὰ (Εομ. ἱ. ὃ, 4), 
τούραὶβ Ηΐμ ἰη Ηΐ8 Εἰσί παίασο δηὰ αἱρεῖν. Ἧ{6 
μανο ογο, Ὑϊίμοιδ ΔΩῪ ΔΙΌ ΓΑΣΥ Βουογθηοα οὗἁὨ [116 
οοπηροίϊίοη, ἃ ΓΟίδγθηοα ἴ0 41} ὈΥ͂ ποῖ Η8 αἰνίηθ 
οτϊρίη ἰδ τηδᾶὰθ Καόνῃ (οοτρ. Φόδῃ ἱ. 14), Ιῃ πῇἢαῖ 
ΜΆΥ ᾽88 {18 ττομάγουβ δῃπουποοιηοηὶ οὗ {818 ᾿οῦ- 
ἀγοὺβ τωδη εβίαϊΐοη Ὀθοη σίνοη ἢ δι! ΒΗΒΊΎΟΓΒ ἴῃ 
{86 ὕπνο [0] ονίηρ οἰδιιβοΒ.---ϑϑϑα οὗ δ 6.6], ὥφϑη 
ἀγγέλοις ποὺ ἴπ6 ΑΡοΒί[68, νι ΐοὶ ου]ὰ ποῖ Ὀ6 {16 
ΘΟΙΩΠ)ΟῺ 86 οὗ ἴ[Π6 νοτγὰ, Ὀυΐ 16 δῆρο]β οὗ ἤδδᾶύϑῃ, 
πιο οἴδῃ τηϊηϊδίογοὰ ἰο Ηΐπ ἰῃ [6 ἀδγϑ οὗ Ηἰ58 
Βαυπι]!αύάοη (Μαῖῖ. 'ν. 11: ΓΖ0Κο χχὶϊ. 48), δπὰ ἴὸ 
ΜΠ ΟΠ), ἴον Ηἰβ γοϑυστοοίοη, Ης σονραϊοὰ Ηϊπβοὶ 
ἴῃ Ηἰΐβ ροάϊκο ρίοτγ. ΤὮΘ μόνον οἵ (Ἰ γῖβῦ ονον ἴμ 656 
ΠΘΑΥΘΏΪΥ Ὀοΐηρβ ἰβ ποὺ ἴθγο πλοδπΐ (ΜΈ 0Κ), Ὀυαὺ ἴῃς 
Υἱβίοῃ οὐ Ηἰΐ μΊΟΣΥ ὈΥ ἰδοβα σῸ πόοπάοῦ δὺ 186 
Ὀνχμΐηθ88 τ οἢ ΤΠΟΥ ἤδνθ ὩΘΥ͂ΟΡ ὈΘΙΌΓΟ Β6ΘΏ, ΟΥ δἱ 
Ιοαϑὲ ποῖ ἴῃ βυοὶ ρογίδοϊίοη, Οὐμρ. 1 Ῥοΐ. ἱ. 12: 
Ερῆ. ἱϊ|, 10. Ποῦ. 1. ὁ, Ομνυβοϑβίοιι : ““ὥστε καὶ 
ἄγγελοι μεϑ᾽ ἡμῶν εἶδον τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ͵ πρότερον 
οὐχ ὁρῶντες." “Προ δΔ]]0.68 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἴο ἃ ὨΘΑΥΘΏΪΥ 
Β06η6, ἴμ6 οοηϊταδὲ οὗ ἴῃ6 ἀρβοθῃὶ ἰΐο [6]];᾽} 6 
Ἰγειίθ. 1 πὸ ἰδκθ ϑεός 88 0 δυδήθοὶ οὗἨ {8 
οἴαιβθ, ἨὋ ΤΩΔΥ ῬΟΙΠΆΡΘ δηὰ οχργοββοὰ ἤθγα ἐδὸ 
τπουρϊ, (μ᾽ αοά, τὨτοιρὰ Ηἰἴ5. τρδη  δβίδιίο ἴῃ 
ΟὨγβῦ, [18 Ὀδθη τουθα]οα ἴῃ δ ἰσῆον ἸΙσ Ὀδίοτα 
106 δηροῖ8δ. Ὑ Βαΐθνυον [86 γα οὗ (ῃἷ8, Η6 τῆο μα 
(μυ8 τοανϑαὶοὰ Ηϊτθο 1 ἴῃ μοανρη, δ88 ποῖ ὈΘΘῺ ἴοτ- 
οἰΐδ οἢ φαγί!.---Ῥχοδομβοὰ ὑπῖο ἴλ6 Ο6:Ἐ}168. 
Ἔϑνη., ἰῃ ἃ ζΘη ΟΥΑΙ Β6ΏΒ6, πρ᾿ γΐηρ δαὶ [6 ὩΔΌΟΏΒ 
μᾶνο τοοοϊνοα, ὑγουρσὴ [06 Ῥγοδοβίηρ οὗὨ ἰῃ6 ρΌΒρεϊ, 
ἴΠ6 βαῖὴθ γα ἩὨΐος ἰη6 δηχοὶβ σοοοϊνοϑα ὈΥ͂ νἱβίοῃ 
--κὶ͵ὰὸό ροῦν οἵ Ογιβίὶ, 106 [οσὰ, ΥὙΝἸθδίη σον 7080} 
ΒΑΥΒ: [Ὁ ἰδ ἃ ΠΟῪ οοατηβπατηθηῦ ἰο ὈΟΐ ; δῃὰ (ἢ9 
ΤΑΥΒΙΟΓΥ 168 ἰμ (818 υπίοη οΟΥὗἩἨὨ ον δηὰ θδγἢ 
διουπα Ηἰδ8 Ῥδγβοῃ, ἴῃ [Π}8 ποηῃάον[ἃ] Ὀ]οηἀΐησ οὗ 
Βυο ἢ οηἶτο Ορροβὶϊοβ" Ιἐΐ 18 ποὺ ὑἱμ6 οοπίγαδβὲ Ὀδ- 
ἔνθ Φ6ν δηα Ὠραΐποη, Ὀυ} Ὀοΐνοοη Ὠυμηδῃ δηὰ 
Βροτυδῃ Ὀοΐηρθ, ΒΟ ἐμο ΑΡροβίΐθ αἰγθοῦ Υ ΣῸ- 
δυτὰβ.--- Το (πϊτὰ οουρ!οῦ ἀρηοῦοβ, ΒΏΔΙΠ]Υ, {Π6 ΓΘΒ0}18 
οὗ (18. πῇο]6 τηδηἰξοβίδιίοη, δηὰ 1ζ8 δῃηπουποθγ)θηῖ, 
1 βαὰ ποῦ Ὀδδθῃ ἴπ ναϊη. [0 νὰ8 Ὀοϊίονϑθὰ οὐ ἴῃ 
ἴδιο Ἰ᾿υτοχ]ὰ, ἐπιστεύδη ἐν κόσμῳφ. Τιλῖθ Ἰδὲ ποιὰ 
τηδὺ ὍΘ ὮστΘ ἰακϑη ἴῃ δὴ δἰ θα] Β6η86, αυϊΐα {{3 ὰ 
1 Φοῦπ ἰϊ, 1δ; ν, 19. . Ανηϊάβε {16 τυ πο οὗ 
086 ΜΉΟ γτοίοοι Ηΐμ, (ηὴ6 ϑὅοῃι. οὗ ἀοα Ὧδ88 ἰουμπὰ 
ἴαῖ ἢ τ ον σον ποτ Ηθ μ848 ὈθΘ6ὴ ργοδομθὰ (οοΡ. 

δίοσν, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ. Ἰ᾿ ἰβ 106 χηοβὶ παίηγαὶ 
ΥἹΘῪ ἴ0 σοϑίον {1019 ἴο {6 δδοθῃβίοῃ οἵ ἴῃ6 ἰωτὰ 
(οορ. [ἕα χχῖν. 40, ὅ]) ; ΠΟΡ ἰβ 'ῦ ΔΩΥ ἰπθυρο- 
δὺο αἰ ουΥ ὑπᾶῦ [16 [ογοροΐηρ οἰδυβοβ ἴῃ μα 
ΑἸυά6 ἴῸ ἃ ρμογοα δον Ηΐβ8 δβοθηδίοη, εἶποα [88 
ἈΡοβίϊο ἀο68 ῃοὶ ἀοβίρῃ ἰο0 γίνε ἃ ΘΠ γΟ:ΟΪορίο8] τὴ ον 
οὗ ἴμ6 δνϑηΐβ ἴη {Π6 ᾿16 οὗ Φεβῦβ. Μοδην]ο, πὸ 
πορὰ ποὺ τοίου 1ῃ}8 ἴαδὲ οἴδυβε (ἀνελήφϑη ἐν δόξῃ) Ὁ 
ἴῃ Ββοδῃβίοῃῃ οχο  πβί υ ] Υ, ΔΩΥ͂ ΤΊΟΓΟ ἴΠπ8ὴ ἴ16 ἥτεὶ 
(ἐφανερώϑη ἐν σαρκί) ἴο ἴδ παϊίνιν οὗἨ Οἰτίεῖ, Υῇο 
ΤΏΔΥ ΘΙΔΌΓΘΟΘ ἢ} ἴῃ6 οοπορρίίοη Ηἰἱβ Ν1}016 ΘΑ νΟΩΪ 
16 ἴῃ ΡΊΟΓΥ, ἰακίπο 1806 Θχργθβϑίοη 96 Ρ αἰγαοσίϊοπεπι ; 
ἀνελήφθη εἰς δόξαν, καὶ ἐστὶν ἐν δόξῃς. (ἰα]τίη: 
“ΕἾ σο εἰειμὲ ἐπ πιμπᾶο σμοαὰ Ξβαεὶ οὐεὠὶοπίατι ἰἰα 
εἰ ἐπ Ολγιδίο ρμεγδοπᾶ τῆῖγα Χμ σοηυεγδὶο, αἰἰσῃ ας 
ἐατ αὐ)οοίά δεγυὲ οοπαϊέίοπα εγθοίνιδ ἐδὲ ααὐ ἀεαέεγαπι 
Ῥαϊνγὶδ, κοὐ εἰ Ἡσοίαϊμ" οτῖπθ σδπι." Τα {ἰτοθ 
οουρ]οἱβ 15 ᾿Θ Ὀγίηρ, ὈΘΙΌΓΕ ΟἿἿ νἱβίοι. {6 δάνδσιοῖης 
Εἴοσυ οὗ {18 Ὠἰνίηθ τηϑηϊξοβίδιίου ἰπ ΟἾγῖβὶ ἴῃ ἃ 
ΒΟΙΪῸΒ οὗ δοῖβ, Ἡοβα ὈορΙΠἰης 8 [ὴ6 φαγί, Ἡ 086 
οἰοοίηρ ἰ8 ἰῃὰ Ὠρανοη, [Ὁ ΠΔΥ ΔΡΡΟΘΆΓ, ῬΟΓΒΔΡΒ, 85 
ἱποϊάοηίαὶ {οδίπγο, ὑπαὶ 106 π͵ΠΟ]6 οοηβϑίεῖβ οἵ ἵπὸ 
Ομ οὗ αἰν]βίοηβ, οὗὁὨ Ὑῃϊοῦ ϑαγ ἢ 885 ΕἾΝ Ὸ δι 0 ἿΥΣΒΙΟΠΒ 
16 ὅγβὲ ἵνο οι γιοίηρ ἴῃ6 δυο Οἢ Θδγίῃ, ("9 
(ἰνὰ τῃοδα οὔ Ἰιθασθη (ἢ Π 60). Ιη ΔΏΥ (886, ῬΑ] 
88 ποὺ διταηροὰ {8 αἰ νἰεῖοη ἴῃ βυσἢ δὴ ογάεγ ὉΥ͂ 
ΔΩΥ͂ ΔΙΌΪΟΓΑΤΥ τῦ]α οὗ τί. Ὑ{7ὴξ ῬτοῦδΪ Υ, τὨΘοογο, 
ὮαΥ͂Θ, 88 δἰγοδὰν βυρροβίθα ὈΥ μον, Δ ἸΙοϑῖηρος, "9 
Ὕειο, Ηυϊποσ, ἀπὰ οἰδογβ, πῃ 118 ἘΠΟ0]6 μϑββαρὲ [88 
ταρτηθηΐ οὗ δὴ δηοίθης οὔυγοῦ Ἀγτὴη (89 ἘΡδ, Υ.Ψ 
14), οὗ ἃ Βυτοἱ οὗ ἴαι ἢ, πη ϊοῦ, πο (ἢ 6 ῥταΐδο 
τοῦ ϑεοῦ ζῶντος ΔΒ Βιιηρ,, ῬΟΓΠΔΡΒ ἰῃ ΒΟΠ16 ΒίγζΟρΒΘΟ. 
ὯΟ ἰοΏΡῸΓ ΚΠΟΜῺ ἴο ὑ8, ΤΙΩΔΥῪ δδν Ὀ6ΘῊ 88 00] 8 

Ὅς---- μέγα τὸ μυστήριον ---- 
ἐφανερώδη ἐν σαρκὶ, 
ἐδικαιώϑδη ἐν πνεύματι, 
ὥφϑη ἀγγέλοις, 
᾿Ἐκηρύχϑη ἐν ἔϑνεσιν, 
ἐπιστεύϑη ἐν κόσμῳ, 
ἀνελήφϑη ἐν δόξῃ. 

ΑΙἿΙ {818 ἷβ, ἰπ ἰῃ6. ΑΡοΒβι]οΒ νἱον, [6 ρστοδὲ του δου 
οὗ ροα]ῃ688---ἴἢ6. ΡἾΠΔΡ ἀπὰ ρτουπὰ οὗὨ ἰδ ἱγιἢ, οὨ 
ὙΠΟ ΤΠ6 μουβα οἵ αοὰ (νοῦ. 14) γοβϑίβ ὈρβθβΕ θη : 
δηὰ ἐξ 8 8 ΔΡΟΒίδδΥ [ΠῸΠ} {118 ἐπ [6 Ὀοδοι οὗ {Π|6 
ΒΒ1ὴ6 ΟἰυΓΟἢ ἰο ΜὨΐοῖ δ6 ἸΟΟΚΒ οσπαγὰ (οδΡ. ἵν. 3} 
Οοτηραγο ΒΑΜΒΑΆΟΘΗ, ὁ ΑΠΙΠΟΙΟΡΥ οὗὨ ΘΟ γίβεῖδηι ΤΩ Π5 
ἴῃ 8}} Αροβ οὗ ἰμ0 ΟΒυγοῦ,᾽" 2, ὑ. 88, εἴ δεῳ. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΗΙΟΑῚΙ, 

1. Το ἴοπα ἱπ πβὶοἢ ἔπ6 Αροβίὶϊο ποτ βρϑακα ἴο 
8. 1τοπὰ δηὰ βοῆοὶαν ΤΊΣ ΟΙΠΥ, δηὰ ἴθ6 ἀρίογθησο 
π ΐ ἢ Β6 ὀχροσὶβ ἴῃ ἴΠ6 Ῥογίοσιηδηοα οὗ ᾿ιἷ8 ἰπϑέσιο- 
ἴοπδ, σίτθ ὰὉ8 ἃ ἴγοβ ὑῥγοοῦ οὗὁἨ 818 δροβί}ιίς δυ- 
τθοσίτγ. 

Ὡ, ΤΏ ἰδθογῃδοῖο δηὰ ἰδ ρ]6 οὗὨ ἴπῸ οἷά οονϑ- 
πδπὶ, ἴῃ οι ἰδ ἰ8 βαϊὰ (παὺ Οοὰ ἀπεῖν ἴῃ ἃ ερθοΐδ. 
ΤΆΔΠΠΟΡ, ΟΙΓΘ ἃ ἰγρ6 οὗὨ (Π6 ΟΠ τίβιίαπ Ομυγεὰ πε! ἢ 
8}1 118 Ὀ]οδβῖπρβ : διὰ [βγϑοὶ, [89 Ῥθορὶθ οὗ ἴμ6 δ δι 
τουϑ]αἴΐοη, α ραϊίθγη οὗ ἰ86 Εἰσὶν δθαὰ ῥγί νῦν στᾶσα 
οὗ [86 ΠΟῪ σονθηβηΐ, 

8. 1 ἰ8 1:6 δβϑϑῃιδὶ οπαγβοίος οὐ Ομ γβδεν, 
ἐπδὲ ἰὺ ἀοοβ ποῖ σοϑὲ οἡ δοβίγαοι δοποορίίομδβ, απὰ 
ἰῃέουοΠο6Β Οὗ τϑϑβοῦ, Ὀπὺ οη υπἀοηῃΐδ Ὁ] δηὰ οὐβῶρθ- 
1688 ἴμοίβ (1 δοῖη 1. 1-8). Ὑ|6 ποθ δυπὶ οὗἁἨ τ}18 
Ομτβιίαη τανοϊαϊίοι '8 ἰῃ (8 Ῥϑυβοῃ διὰ [ἰβιογ  οὗἁ 
15 Εουμάον, πιο (86 Αροβίϊθ ἤθγθ οοπάθηθοδβ 1π 8 
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(ὃν ποτά8β. Ἐδοὴ ΠΟῪ ργοροϑιθοη ΜΠ ΐοἢ 6 ΟΠΌΓΒ 
ΟΡΘΏ8 8 ΠΟῪ ποιὰ οἵ Ὠϊνίηθ νίβάοτῃ δῃὰ ἴονθ, Τ|1θ 
αθοὶὶ ἤογο τοοογ θα ἰβ ποῦ ἴ1Π6 οοηξοββίοη οὗ ραγίϊου- 
ἷλν σμυγοῦοθ, Ὀὰϊ οὗ ἴΠ6 οΠ6 ΠΟΙΥ, οδίμοϊα ΟΠΌΓΟΒ 
οἵ Ογῖδυ ἐμ 41} οοηϊυγίο8 : (6 οἰἀδ5ῦὺ ζογιημία δοη- 
ὠγάδ»---ἰγα βιαπάαγὰ οἵ ἴἢ6 ἰγιια Ομαγοῖ δραίηϑὺ ἰῃ 6 
πιθο ]]!ονίησ τοῦ], οα Ἡβιΐοἢ ἃ Βἰρι ον μη .88 ττὶὺ- 
ἰα;, ἐπ ἀος δίσιιο υὐποεβ, 

4, 16 ριθοοῦϊηρ πΟΡΒ. ΔΓΘ τηοϑὺ ἱπηρογίδηϊ, 88 
εἰοαεῖγ οχρίαἰηΐηρς ἴ0 8 Π|6 τηρδηΐϊηρ οὗ [80 μυστή- 
μον. Τὸ οἱἷάον {ΒΘΟΪΟΡῪ οοηῃβίἀογοα τηγβίθγ 8 88 
ἀορίαδα, σῇ ΐϊο 1ἰΘ ΜΏΟΙΙΥ Ὀογοηά δηὰ δῦουθ (ῃ8 
βρίιοσο οὗ ὔνϑῃ, ὙὨ οὶ ἀγο ἰο 41} οἰθγη Υ̓ τἰηϑοαγοῆ- 
δ ]6 ἐοὸ ἴΠ6 Βηϊΐο υηἀοτρίαηαϊηρ, δηα ἱπογείογο ὑθϑὺ 
γαϊοὰ ἴῃ Δ ΒΟΙΥ οὐδουγιέν, Ῥδὰ] ἀο68 ποὺ δοῃον)- 
δἀφα ΤΩΔΌΥ ταγδίογῖθβ ; ἢ6 ΚΠΟΥ͂Β 956 ΟΠΪΥ͂ στοϑδὶ Πγ3- 
ἰεγγ, ῇοϑο οἰϊοῦ γα ἢ 18 ἤθτο σονραὶοα : δηὰ [Π]8 18 
ἰῷ εροοϊς οἰατγαοϊογίβεϊο, (μα ᾿ὺ γὰ8 Ὀδίοτο ἰά, Ὀαϊ 

ΠΟΥ τιϑηϊΐδαὶ. Υοῦ ἴῃογο 18 πὸ στουῃᾷὰ ἴῃ βυοὶ ἃ 
Υἱοῦ ἴον 16 ροβί οη οὐὗὨἨ χτωιοάδγη γαϊοη] βηα, ἐμαὶ 
ἐδ πιτδίθσῃ, ΠΟ σούθαϊθα, ΠΠΔΥ̓ ὍΘ ΘΟΙΩΡΙΘΙΘΙΥ δρ- 
Ρτομβοηἀοα ὮΥ δὴ. Ενοῃ 8 γευθη] θα τΥΘΊΟΣΥ 888 
ἴι8 ἀατῖς, ἰάθη δἰάθ, Τὴη6 βυαη, ψὨΐοἢ Ὧ88 Ὀθθῃ Ἰοηρ 
γοϊοὰ ὈΥ 16 οἰουάδ, αηἃ δια θη} Ὀγοαΐκβ ἔογῖῃ ἴῃ 
Ἰὼ (}} ΠρῸϊ, ὈΪΠ48 [Π6 ΘΥ68 88 ὕγυ Υ 88 (ἢ). 6 ἀδΓ ΚΠ ΘΒ8. 
“ Χιίεγια πέιηιυΐδ γευοίαία, υοἱ δῖ. ἑαπιεπ, οὐδομγα 
πιαπεπὲ᾽) (οορ. 1 ΟΟΓ, χἱΐ. 11, 12). ὙΠ6α Ῥδὰ] 
Ῥιεβοηΐβ ἴΠ6 ΓυΥϑίΟΓΥ 88 ἰῃ6 ΟὈ͵οοί οὗ ἴῃ6 εὐσέβεια, 
.Β ἱπαϊγθοῦ Υ ΤΟΡΓΟΥ͂65 {Ποῖ διτόορϑησο, Ὑ0 {δ η}ς 
πῆ τθοἷς Ὀοιηδεα ἀπαογβίβηαϊηρ ἴ0 Βοαγοὴ ἔα ἀδοΡρ 
(υἱηρ οὗ Οοα, ᾿πϑιθδά οὗ Κοορίῃρ ἰμοτὶ πῃ [1.6 ΒᾶΠο- 
ἴΔΔΙΥ οὗ ὦ ΠΟΙΥ ᾿οεγί. 

δ. Τηϊ5 οομἴοβδίοη οὗ [ἢ 8 ΟὨΪΥ ἴπ6 {0116 6 χ- 
Ροσϊοη οὗ (6 τΟϑ. ΠΟΥ πἰιϊο (16 οτὰ (Φοἢη χνΥὶ. 
428) ραγὰ οὗ ΗϊΪπιβο, ΤΠη6 ἰαϑὺ πογὰβ βῃοιὰ ποῖ 
Βα ονου]οοϊοα, μὰ σὶοι ὑπ 6 ᾳυσδίίοι 18 δηβιγοεγοα, 
ψοῖθοῦ ΔῈ] ἰαυρῦ ΟΥ ἼῸ ἴΠ|6 ὈΟΘΙῪ ἀϑοθηβίοη οὗ 
(δος [τὰ Ψεδυ8. 

ἩἨΟΛΙΠΙΙΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΘΑΙ, 

Ῥδὰὶ ἃ ρμαίίοιτι οὗἨ ἰἴγο θα δροβίοϊ! δοιἱυγ ἴῃ 
προοοϊ δηὰ πυτιτηρ.---ΤΙ οῖῆγ, ὨΟΝΘΥΟΡ σοῦ ἴῃ 
πρίγιτυ] για, τοῦ ἰῇ ἢἷβ ΘὨΓΟΩ ἀυϊ168 ἀἰγοοίς ἃ Ὁγ 
(86 δι μοῦ! οὗ Ῥαυ)].--- Το τα ϊηἰβίον οὐὗὁὨ {Π6 φψοβροὶ 
πιασὶ δῦοτο 41} ΚΠΟῪ ΠΟῪ ἰὸ Ὀθῇανθ Ὠτη86] ἴῃ 186 
Βοῦβε οἵ Οοἀ.--Το ΟἸΌγΟΣ οὐὗἨ ΟὨγίαὶ ἃ ἤουβο οὔ 
δ)ς Ἰἰτίηρ αοὰ : (1.) Βυϊ!ἀοὰ οἵ αοὰ ; (2.) ἱμμαυϊτοὰ 
ὃν Θοά; (8.) ουπβοοταϊοὰ ὈΥ αοά ; (4.) οοτρ!εἰοὰ 
ἴδ σουρῃ Οοά.--Ἴὸ ργθαίοδιὶ Ὁ] βϑίηρβ οἵ [6 οἱὰ 
ςστοηδηΐ δ.6 ποῖ ἰοδὲ ἰῇ ἴΠ60 ΠΟ, Ὀυὺ ἰανίδῃθα ἴῃ 
ἔυΠον τηθδϑιγο.---Ἴ 86 τηδηϊθαί ΤΩΥΒΟΘΓΥ οὗἩ [6 ργδοθ 
οἵ Θοὰ ἴη Ομ τῖδι ὅπ 6 6ββθηι 4] ἰδοὺ τὸ ἤδγα ἴῃ ὅπη. 
(ἰκηῖ γ.---ΤῊ)θ Ρδγβοῦδὶ, ἰδίοτίο, Εἰνἱηρ ΟἸτῖδε [86 
ὐβαξος οἵ Ηΐ5 ΟἸνυγοῖ.---ΟΑοἀ᾽ ΒΒ ρΊΟΥΥ ἰη ΟΠ τΪβὶ : (1.) 

᾿εδβὲ ; (2.) ἀφοϊαγοὰ ; (8.} σγοτηθα νἱζ ἰμ6 ἀ6- 
δἰτοᾷ ξυοοο884.---Π6 ὈΪνῖπα τηδηϊ  οϑίδιίοη : (1.) ἃ 
ΤΏΥΦΕΓΥ ; (2.) 8. ΣΥϑ[6ΣΥ ὙΠΟ]. ραβϑοί Κηονίθαρα ; 

(8.) ἃ πιγβίοσυ ψ]ο [η6 ροάν δομα οἂπ υπάἀογβιδη 
ἃΠα ρῥεῖζθ, δπὰ ψῃ]οἢ δ΄ η6 οδη΄ ἰοδὰ ἰο ροά]ΐΠ 688. «-- 
ΤῊΘ τηδγυϑ]]ουβ ἰδοὶβ οἵ {Π6 ρΌΒΡΕΙ διἰϑίουυ ἃ οἠδίῃ, 
ἴῃ πθῖο ποῦ ὁ ᾿ἰπὶκ 18 τδηςίηρ.--- Εσοτὰ ἴ,680 ἔδοίβ 
[6 ργοδοθίηρ οὗ [86 φρΌΒΡΟΙ τῦϑῦ ρῥγοοῦθα, απ (ο ἷϊ 
οοπρίμηϊξ Υ' γοϊυΓη.--- 6 τηϊηἰβίοσ οὗἨ ἴῃ6 σΌΒ5ρ6] 18 ποὲ 
ΟἈ]]οὰ ἰο ἀθοϊαγο ἴο (ῃη6 οἰυγοὶ ἴΠπ6 το] ρίουβ ἰθὰ8 οὗ 
δῖ8 ὕὄτηθ, δαὶ ἀοιὐ δ οἰοτ δὶ ὑγυ 88 οὗἨ τγοἀοιηρίίοῃ ἀπ 
ΒΑΙ γα ίοη. 

ΞΤΔΒΚΕ: ΑΝΤΟΝ: Α ΟἸὨ τ δια ταϊηἰβῦον τηϑὺ ποῖ 
ΒἷΣ ΑἸΑΥΒ ἴῃ 8 δίυαν, Ὀυὺ τηυϑὺ σὸ μον. δπὰ 
{1 1π6τ.--ΗΕἘριν σε: Τὴ ΟΠ ΓΟὮ ΤΑΥ͂ ἰδἰϊ, Ὀὰΐ ποὺ ἔα ]]. 
-ΞΆΝΤτοΟΝ : Βϑβο]ά {6 ΟἸυγΟΣ ἀΐγοοῦν ἴῃ γοὺγ βίρῃὶ 
μὲ ἰὺ ἴ6 ἴῃ (068 Ἔγ68, Ἰοὺ 1 Ὀ6 ἴῃ γουγθ.-- «Μυστή- 
ριον. ΤᾺΪΒ ΤΑΥΘΙΘΓΡΥ 18 ρτεαῖ: (1.) [ἢ 118 οτἰρίη, ἴοχ 
δ δοιηθ8 ἴτοτλ [26 ἱποοη ΙΔ ΌΪΥ δηὰ ἱποχρ νυ δι ὈΪΥ͂ 
Ετοαὺ ἰοῦθ οὗἨ [86 ἈΘΑΥΘΏΪ ἘΔΙΠΟΓ ; (2,} ἴῃ 18 οὐ 
οἰδγδοίον, Ὁ. ὙΏΟ δ {μϊηἸς ΟΥ ΚΠΟῊῪ μον δ 18. Ῥο8- 
Β' 016 ἴογῦ Οπθ ρτϑδαΐοῦ ΠΔη 41} δῆγψθ]β, γοβ, δαυλὶ ἰὸ 
[86 ΕἌΙΒΟΡ πῃ ΡΟΤΘΡ δὰ ρἴοτσυ, ἰὼ Ὦανο Ὀφοη τηδηΐ- 
οβὲ ἴῃ ἰ86 δΒοθῇ ; (8.) ἴῃ (8 Ῥυγροβο, ναοὶ ἷᾳ. [06 
Βαϊναϊίοη οὐἁ Ἰοϑὺ τροῃ, ᾿γίηρ ἰπ ἴΠ6 υἱταοδὺ γυΐῃ.--α 
ΤΉΞΒΑΜΕ: Τί ξοθρεὶ 8 [11] οὗ ΤΑΥΒΙΘΓΥ . 1 πιυδί Ὧ6 
ἡυάροα ποῦ ὈΥ͂ [ἢ6 τϑαβοη, Ὀὰὺ ΟΥ̓ (ἀοα δ τοτοϊαίΐοη 
(2 Οον. χ. ὅ).--Ργοδοῦοῦθ, ὙΠῸ ΘΑΙΤῪ ἰπίο ἴδο ρμυϊρὶς 
Δ ΘΙΠΙΡΙΥ ὈΔΌΪα, ὨΐοΒ 168458 ποΐ ἴο ψοά! 688, ΓΘ 
Ὠοῦ ρΌΒΡΟΙ ὑθδ 6 γ8 (οὮΔΡ. ἱ. 4: ἶν. 7).--ἰιι ΤΥ ΒΙΘΣΥ 
οΥ̓ (ὴ6 ἱποαγπαϊΐοη οὗ [Π6 ϑὅοῃ οὗ Ὗἀοά, τγδοεϊνρα ἴῃ 
ἢ διὰ βῃοτῃ ἴῃ ροα] η 688, Ἰοα8 0 οἴϑγηδὶ βἸΟΥΥ 
(οαρ. ἧν. 10; Αςἰβ χνὶ, 80, 81).--ΈΌΒΧΝΕΚ : Ἐδοὶ 
ΟὨνβιίϊδῃῃ σου} ΠΥ ηυδὺ Ὧ6 ἃ ΘΟΙΏΤΩΠΠΙΥ ΟΥ̓ [16 
Ηνΐπρς Οοά.--- ΑἸ] ΟΠ τ βύύδηβ ἢγυβὶ ἀρστθο ἴῃ {116 6β56}- 
(ἰα] γαϊῃ οὗὁἨ (πΠ6 ΟἸὨτϊβιίδη ζδὶ}}.----Ο}ν ΒΕ Δ η ον 8. 19 
Βοϊ οδὲ δηὰ πουίϊθδὺ τονοϊδιίίοη οἵ αοα.---ΤὩδ βργοδά 
οὔ [86 ροΒρα6ὶ ἰβ δῇ ουϊπναγα ΘΕ]Αγροιηθηΐ οὗἉ [16 ΡΊΟΥΥ͂ 
οἵ 3εβυβ; (δα ρστοαΐθγ ἰδ6 πυσηθογ οὗ ΗΒ ᾿ογβὶἱρ- 
ΡΘΙΒ, {86 ρστγοαίθγ ΗΪβ Κίηραοπι. 

1800: ΤῊΘ ἰῃηγοϑὺ Κοτη6] οὗἩἨ ἴῃ6 ΟΠ γἰβιδη ἄοο- 
ἰτἶΐπα οἵἁ Βαϊ ναϊΐοη.---Ἴ 6 ΘΟὨ ἔΘΒΒΟΪΥ στοαὶ ἀπ Ὀ]6πθοα 
ΤΥ ϑιθεΥ οὗ [Π6 Ιπολγηδίίοῃ : (1.) Α πιγϑίογυ ; (2.) 
ἴῃ6 ρΟΟΪΥ ΡΟΥΘ τ ὨΪΟΪ. ΓΘΏΘΥΒ οὐν Ἰἰ[6, 

ΒΙι5ΠῸΡ ΒΑι,, “ Μγϑίθγυ οἵ σα τη 688 : ἢ Ηρ {ππδὶ 
Βῃουϊὰ ἤανθ βαθὴ Το, Ὁ ϑανίοιν, νουκίηρ ἴῃ 40- 
ΒΟΡ ΙΒ ΒΏΟΡ, οΥ ψακίηρ ἴῃ 86 861]48 οὗ Ναζαγοίμ, 
πουϊὰ πᾶν Ἰοοκοα ὕροὴ ΤΏ66 88 ΤΠ6 ΤῸ ΤΩΔῊ : ΠΟΙ ΟΣ 
(ΠΥ χοῦ ὯῸΓ σουμίθηδηοθο Ὀοίγαγοα δΔηΥ αἰ ἤθγθηοθ ἴῃ 
ΤΏοΘ ἴτομῃ ΟΓαΪΏΑΡΥ το, [1ὑ νγὰ8 ΤὨϊη6 4}}-πουκίηρ 
δΔηὰ οο-658οη 11} ϑρὶ τῖς, ΟΥ̓ ἩΒΟΒΟ τιϊρηςν ΟΡΟΓα Οἢ8 
ΤῊΥ αἰν] Υ 88 τηδὰθ Κπόνῃ ἴοὸ ἴΠ6 ποτά. 

ΒΙΒΗΟΡ ΑΝΡΕΕΎΕΒ, 165}. αὦ Βεϊϊαγηιέηπμηι, οἢ. 14: 
ἯὟΥ 6 τοϊοοῦ ποῖ {Π6 νοΐοϑ οὗ 6 ΟἸΌΓΟΙΒ ; ΠΔΥ͂, ΜῈ 4}} 
ἀο γϑηοσαῖθ 1, Βιυῖ [86 ΟἸΓΟὮ [0 υ8 τηθδῃοίϊι ποί 
(6 Ῥομῃβ, οὐ ἴ6 Βοιμδῃ σμγία ; ΠΟΓ, Ὁ0]658 γου 
ἢανο 8ὸ ργελυάροα ἰὑ ἴῃ γΟῸΣ τη, ν»}}1 {Π||5 116 οὗ 
τὸ Οπυγοῖ ταυσἢ δαἀναηΐαρο γου. [{ ἰ8 ἐδ ρϑαν οἵ 
ἐλ ἰγιἢ, γοα, νΘΡΙΥ . ποῦ (δὲ ὑπ6 ἰγυῦ 18 βυδιαἰηρά 
ὉΥ ἰξ, Ὀὰὺ [86] ὉΥ͂ (86 γα, ΤῊ 8 ΡΠ] γα] Υ Βδηρ- 
οἷ ποὶ ἴῃ [86 αἷν: ἴὑ Πα ἃ Ὀδ518: Ὀυΐ ψΠΟΓΘΟ, Β8Υ6 
ἷῃ 106 ποτὰ οὗ ἀοὰ ᾽ἅ---ἾΚ.] 



ΤῊΕ ΕἸΒΒΊ ΕΡΙΞΤΙΙΒ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ... 

ΙΧ. 

᾿γαγηΐηρ δραϊηϑὺ δυγοσίβίθ, Δπα Ὄχῃογίϑι οι ἰο ῬΘΑΓ Βἰπηβο] ἢ ἀραϊηβῦ ἴθ θτὰ 88 8. μοοὰ 
Β0] ον οὗ Φοβὰ8β Ομ υιβῦ.---οβογιρύλοη δῃά 1ὴ ραχύ οοηζαϊαίίοι οὗἁἨ [Π6 διτογὶϑβίβ. 

ΓΗ. ΙΥ. 1-δ, 

1 Νὸοντ ἴδ ϑρὶι τὶ βρθα κοί ΘΧργ βΙυ, ὑπαῦ ἴῃ 186 Ἰλτ(6Υ ΕΠΠ168 ΒΟΠ]6 888]] ἀραὶ 
ἔγοσα {μ6 110}, σίνίηρ μοοα ἴο βοδυοίηπρ Βρίτῖ8, δῃηα ἀοοίτϊηθβ οὗἨ ἀοτ118 ; [] 

2 ϑρθδκίῃηρ; 1168 π᾿ ΒΥΡΟΟΓΙΒΥ ; [,] μιδνίηρ {ΠΣ [0Ὑ7}} σοηβοίθῃοθ βθαγθᾶ Ὑγ11} ἃ 
8 Βοὺ ἴγοη; [2] ΕὐΥθιαϊπρ' ἴο πηᾶῦτγ, απα σοηιηιαγιαίηρ ἴο διβῖδι ἢ ἔγοπι πγοϑίβ, 

ὙΒΊΟἢὴ αοα ἢ ογοαίθα ἴο Ὀ6 τϑοοϊνϑα [1ὉΓ 
οὗ ἴθ [ἴῃ ΟΥ ἀΡΟῺ 186 μᾶγῦ οὗὨ [86 Π}} τ ΒΙΟἢ 

ἐὐτο προς δνλδι 18αηΚαρινα 
δον δῃηα ΚΗΟΝ τἀ αρρυ 

4 {86 ταί. ΕὟΌΓ ΘΥΘΙῪ ογοδῖατο οὗ ἀοα ἐδ ροοᾶ, Δηα ποίμϊηρ ἴο Ὀ6 τοδιβοα, ἿΣ ϊ 
δ 6 τοορὶνρᾷ ψἱὰ {μδηκϑρίνιηρ : ΕὟῸΥ 1ὖ 18 βδῃοιβοᾶα Ὁ. 1ῃ6 ψοτᾶ οὗ αοά, 854 

ῬΓΔΥΘΓ. 

Ψος. 23.-- ΜΠ ὮΥ ἐγδηβδἴοθ ἐν, ᾿πβεγΌ τ ΘΟ [811 ΞΞ διά. ι 
ΡΥ ἀηὰ Ηυΐμον, Τὴθ οοποϑϊγιοξίοι 18 αἰ ου} , Βονογα} πτοσὰβ Ὀνΐηρ ἴῃ ἃ ϊ 
ὍΟχο ἰΐαγα, ξεαγεα ἴῃ {Πποὶς ΘΟ Ξοίοποθ, πὰ ἐμ τοδί. Ηθ που]Ἱὰ ὃθΘ ἃ ῬοΝ οὐδ 

86 Ῥῆγχαϑο τὶ προσέχοντες ; δ0ὸ 1 1 ἢ 
δρρΡοβίτου πὶ τ δαιμονίων, δ ἰζ (86 ἀονὶ 

““ΤΒΣΟΟρΡῈ [89 ἈΥΡοοτίον οὗὨ Ἰΐατβ.᾽" ἮΦ ΔΡΌΘΘΙΒ ἰο δσοσποοῖ 

Ἰηυπιαῖοῦ πὸ ποιὰ ταρϊπίαῖη ἐηδὲ [809 ΔΡΟΒΙ6 Ῥσ6ΓΘ 081}186 Ὠοσοῖο8 ἀον 8, Ὑοί, ἰὰ ῬῺΣ]. ἰδ. 2, Βὸ Ὑσίῖοβ, “ΒΟ ΑΓ οἱ 
ἀοχβ."--Ε. Η.] 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ. 

γεν. 1. Νοῦν ἰδ9 δρέτίξ πρϑαϊκοῖδ : 
ΤΏ ϑρίεῖς ΟΥἮἨ ῬΓΟΡΏΘΟΥ 18 ἀοποῖρα, νΒΙΟὮ ὑπάον [Π6 
ΠΟῪ ΟΟΥ̓ΘηΔΗΐ 8130 ΟΠ ἾΠ1.658 ἴ0 Βροαὶς δηὰ ἰὸ τοῖς. 
Τρ αυσβιίοι ΒΟ ΠΟ Ρ {Π|8. Τ] 6808 8 γουθ]δίΐοη οὗ ἰῃ6 
Βρίγις ἴα ἴΠ6 τιϊηὰ οὗ Ῥαυ], ΟΥ ἃπ δηπουποοιηθηῦ ΓΟ- 
οοἰνοα ὈΥ ιΐηι ἔτοτα οἰμοτθ---ἶμ ΟΠ πογάβ, Ποῖ Π6 Ὁ 
ἃ ἀΐτοοῦ οὐ δὴ ἱπάϊγοοῦ ὈγορΒ οὐ δου ἃ ἤδσθ Ὧ6 
υηἀογβίουα---οαῃ ΟἸΪΥ͂ 6 ἰοῖξ το σοη͵θοίαγο, ΕἼΟΙΩΏ 
Αοἰβ χνυΐ. ὁ: χχ. 238, ἰδ Ἀρρθδγβ ὑπαὶ [06 ΟἿ6 88 νοὶ] 
85 ἴπ6 οἵδον οχἰβιοα ἴῃ πὸ ἢγϑί ἂρ οὗ Ὁ γβ δἰ ; 
Ῥοδίάοβ, {Π6 πυϊηρβ οὗ ἴῃ ΟἹά Τοδβιίδπιθηΐ, Δ8. π }} 
88 ἸὩΔΏΥ πΟΓΩΒ οὗ οὖν ογὰ ΗΪπΒοΙ ἢ, σανο βυβοίοηϊ 
ειουῃά ἰο {Π6 Αροϑίϊα ἰο ῥγϑάϊοῖ, ἴῃ [16 ἴοπμα οὗ ϑγτη 
οοηγνϊοἰίοι, ἃ σουλΐῃς, ἀροδβίαδϑυ. ΤῸ [86 ἱπαυϊΥ ΜὮΥ 
1.6 οἸοίμοβ {18 παγηΐηρ ἰὼ 186 ἥογιω οὗ ἃ ργορδμοῖίο 
οτϑοϊο, Οαϊνίη σίνος (Π6 οογτοοῦ ΘΗΒΟΥ : “ Οὑ0 
πιαλογα αἰξενιίέοπια ἐαοὶρίαπέ οπῖπες, φυοά αἰοίεγιιδ ἐδί, 

᾿ αΐμν οεγίωηι 6886 σὲ ηυϊηέπιο οδδοιγιῶπ ογασμῖμηὶ 
ὑρένι8 ϑαποῖ, Νονι ἐδὲ σωϊάεπι αἀμδίωτα, φιΐα 

φοϊψια 65 ἐοάεηι ϑρίγίέε λαιδεγέϊ, υδγιηι ἰσμηισυς 
ϑετρεῦ αιἰαϊοπάειξ δὲ ἰαηψμαπι Ολγίδιξ ογσαπιῶη, 
Ταπιδη, ἐπ σαιιδα πιαρτιὶ ροπάογὶδ, υοἱμὲέ ἦος ἐοκίαξεπι͵ 
πἰλιΐ 8ὲ ρυόζενγυε, πὶδὶ ἐς δρίγίΐμ ρνγορλείία, ϑοϊεπιπὲ 
ἐέαφια ργαζςοπὶο ποδὲδ ἔαπο γγορλείδαπι οογιπιοηαί, 
πε 60 εοπίεπέμδ, αὐαἐδ, 6586 οἰαγαπι ποὸ μοἰϊο απὶρ- 
πιαίς ἐπιρίϊοϊίαηι." --ἴὰ ἴ[.6 Ἰαϊζοσ Εἰπθθ. ΑἸιο- 
κοῖδοῦ υπάκοἰοττηϊποα ; ἐν ὑστέροις καιροῖς ποῖ, ἐν 
ἐσχάτοις καιρ. (2 Τίμα. 111. 1... Νοὺ {0 Ρογίοα νι ῃϊο ἢ 
ἐτητη αἰ δίο!Υ ργθοθᾶθβ ἴπ6 δάἀνοπὶ οὐἩ (86 [κογὰ, Ὀυΐ 
[06 δάἀνοηῦ ἴῃ ρἝηθγαὶ, 18 ἤθτο ἀδηοίοα, στ οβα βσϑὶ 
ἀανοϊοριηθηῦ ἴἢ86 Αροβῦὶας αἰγοαν αἀἰβοουηθα ἴῃ (86 
οἴγοὶα δγουπάὰ [ηἷπ|.--τϑοόσθθ. ὙΤΠ6 Πογοιῖοβ (Ὠθη}- 
ΒΟΙν 8. ἃγα ποῦ ἀοδίηαϊοα (ΜΑΙ 168, Ηοἰηγὶς 8), Ὀαϊ 
ΤΩΘΙΩΌΟΙΒ Οὗ {86 ουγοῖ ἨΔῸ τα ινδ ὈΘ τηϊαϊοα ὈΥ (86 
Πογϑίΐοθ, ΔΒ ΔΡρΟδΓΘ ἴγομι (06 20] ον ηρ.--ϑραχὶ 
ἔχοτα ἴδ9 ΓΤΛᾺ (οορ. Ζυκ νυἱϊί, 18; 2 Τίμ), 1, 
"Νὰ “Ῥεγα περαπάο, γαΐδα αὐάεπάο ; " Βευρεὶϊ.--- 
αἰνίηρς μοοᾶ ἴο βοἀποίτις, βρὶτίϊβ. Ἡδγο, 88 ἴτο- 
αυθηθ!ν, [ἢ6 σαιδα οὗ [6 Ῥῃδποιμθῆοῃ ἷβ ἱπἀϊσαϊοα ὈΥ 
ἃ ραγ οἱ ρίαὶ οοπησοῖϊνο. ΤῈ6 πβοῖὶο ἀἰδβευββίοη ἴῃ 

116 Ὀερίηπίηρ οὐ [Π18 οἰαρίον ζόττηβ, ἴοο, ἃ [Ὀττδὶ 
ΔΓ  Ποδὶ8 ἴῸ ΟἾΔ. 1. 1δὅ, 16, 828 8 βΒῃονῃ ἴῃ τοῖ, 1 
ΟΥ̓ (18 οδαρίον ΟΥ̓ ἰμ6 αἰμπιϊπυϊνεα δέ.---οὐνοίπσ 
δρὶγὶίδ, πνεύμασι πλάνοις, Δτα ῃοἵ ἴ[Π6 Βογοῖῖς5. {Πεπν 
Β6ῖν68, Ὀὰ6 (Π6 ΟΥ]] βρίγὶ (8 οὐ Ῥόοτοῦϑ πο] ἱπδρῖγε 
1Π6ῃ), απ ἃ ὙΠ] Ὦ ἀγ οουηιοα [00]8 ΟΥ̓ (16 ἀφ ν}]} Ηΐτα 
86} (οοπιρ. ἘΡΏ. ἰϊ. 2; νἱ. 19). ΤΗΐδ ἰδ δυϊάθης, 
ἴτοση δαὶ τη α αἰ οἱ Υ 90] ΕΒ: δὰ ἀοοξτσιοα 
ον β. ΤῊΪΐβ Ἰαίίοῦ ἜΧΡΓΘΒ868 81}}} ταογο ὄχον (δα 
Θοποορύϊοι ΘΘΏΘΓΑΙΙΥ ἀοποϊοα ΕΥ̓͂ {πΠ6 ρτοοραϊηρ τνεύ- 
ματι. ΤΏδΒα Πογοβίοϑ Πάν ο Δργυηρ ἔγου Βυςοὶ εβαίρϑα 
---ποΓο ᾿ηδρίτοα δηα δργοδα ὉΥ̓ ἰβθη. Ἐτοι 1 Οὐσ. 
χ. 20 ἰῦ ἈΡΡΘδΙβ {πᾶὺ ἴ86 ΑΡροβὶϊθ οοπεϊἀογοὰ (8686 
ἀθιηοῦβ 88 ΡΘγΘΟΏΔΪ] ΡΟΥΘΓΒ συ ΐηρ ἰῃ Βολιμβοπάοσω, 
δηα ὨοΒ[1]16 ἴο ΟἸεἰβί, 

γεν. 2. ἴὰ Ὡγροοσχίαν, ἐν ὑποκρίσει. ΤᾺΐδ ΤΟ ΓΒδ 
[88 Ὀδθὴ οοηποοίρα πῖῖ ἰΠ6 ῥγοοοαΐμρ ἴῃ ταῦουβ 
78 (866 Π6 ὟΥ οἰΐθ οἡ (118 ρᾷββαθ). [Ὁ Βϑϑιῃϑ Ὀδξδὲ 
ἴο τοῖο 1:6 τογάβ ἀἰγθοῦν διδοῖς ἴο προσέχοντες 
(ΥΥἰοβίηρον, Βυϊμ6ῦ). Φυθβὶ 88 {}|ῖ9 προσέχειν τᾺΒ 
086 σαιι88 οὗ [Π6 Δροβίαϑυ, 80 ἰῃ6 ὑποκρίσις ναϑ (10 
οαυδ6 οὗ ἴΠΠ6 προσέχειν ; ὮδΓΟ, ᾿πογοίογο, [δ 6 ΘΙΤῸΣ 
ΟΥ̓ ἴΠ6 υῃαογβιδηαϊηρ μδαὰ ἃ ὑϑγομοϊορὶςαὶ ρστουηὰ ἴῃ 
(86 διδίθ οὗἁ [))8ὰ οογγυρὺ μοαγί, “ΤΏ6 ΥΡΟΟΠΒΥ οὗ 
1.6 ΠογοΙο8 Δ ἷμ 1μΐ8, {π4ὺ, σί νης δι] ορίαμοθ ἰὸ 
ΒΌΟΘΪ 8 δρὶ γ Δ] δῖ (νοῦ. 8), {Π6Ὺ παὰ [26 ΒΡρΟΆΓΒΙΟΘ 
οὗ ἃ τϑαὶ βῃϊ γα] ᾿ἰ " (ΗΌΙΒΘν).--Ἔ ρϑαϊκῖη 1168, 
ψευδολόγοι (ἀπ. λεγόμ.), ψευδοπροφήτης (3 Ῥεῖ. ἰϊ. 1), 
δὰ [Π08 811}} Πότ βουθσο ἤδη ἴΠ6 ματαιολόγον(οδδρ. 1. 
θ).-- ΕΗἰανίης ἰλοὲν οοπδοίθμοθ βϑοαχϑὰ, ᾿ἡνήμήξς μὰ 
ασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν ; (διαὶ ἴα, ἔποεο πθο, ΚΦ 
οΥἰσαΐη8}8 Ὀγαπἀθα [ῸΓ οΥἾπι6, ὈΟΓΘ ἰπ ἰΠοῖν οὐ Ο08- 
ΒΟΪΟΌΒΠΟΑΒ [Π6 τηδιῖ οὗἁὨ (δεῖν κυ, ΟἸδοῖβ τι 165 
ῬΓΟΌΔΟΌΙ ἐγ ὀχ ρίδζη ἰς 5; Τποὶγ οοημ ποῖ 1858 Ὀδοα δυς δ, 
ἰμδὺ ἐμοῖν Θοῃβοίθῃοοϑ ἤδγα ὈΥ͂ ἀοργοοβ Ὀθοοιηο βεαγοα 
ἃραϊηϑὺ 811} τῆογαὶ δηἃ ΠΟῪ ἰμθυθηοοβ, Καντηρίαζειν 
(εαμέογὲδ ποίαγὸ) Ἧ88 ἀο0η6 ποῖ ΟὨΪΥ ἴ0 δίανοδ, υὰὶ ἴο 
αὐἰταΐῃαἶβ, 0 πΟσο ΚΗ ἰ0ὸ δ6 Βαοἢ Ὁγ ἴδ ὑχα 
ου ἰδ ἔογο ιοδά, [1ὲ μαβϑ {πῃ 8 πίε τθ0 Ποροιίοβ, σιεῖ 
δαμοΐαρι δοοίογμηι οοπδοίοπίϊα λαδεηΐ πισπίοηι (ὟΝ 8.1}. 
ΤῊΪΐθ. ᾿ὨΒΟΏΒΙ ΟΣ ΠΥ ηδ, τ Πποαὶ ἀουδὴ, ἃ παίαγαὶ 001" 
Βοαύθηςα : γοῖ {818 ἰΒ Ὡοΐ Ἔχδοίυ ἰμ6 τηραπίῃρ οὗ [80 



ΟΠΑΡΤΕᾺΒ ΙἹΥ͂. 1-. 

Ἀροϑίῖϊθ. ὙΥ̓Ώ116 ΤΠΟΥ ῥγοίδβϑ ἴο Ιθδα οὐ 6 ΓΒ ἴ0 ἃ τι 
ΒΟ ἴμοβδ, (ΠΟΥ͂ ὉΘΑΡ ἴῃ ἐΠπδὶν οὐγ ΘΟΠΒΟΙΘη06 (ἰδίαν) 
(86 Ὀγαηι οὗ συν ἀπ βῃδτηθ. 

γεν. 8. Σ'οΥὐίδάϊηρ ἴο τᾶν. Α8 ἴθ Ἐδϑ- 
Β.Π65 δηὰ ἸΤδογαρουῖθ μεδὰ δείογθ ἄοπθ (θορ. 
ΦΌΞΕΡΗ., “4. ὑ-., 14, 2, δῃά 110, .126 υἱέα οοπέθηι- 
»'αἰϊνα) Αοοογαϊΐϊηρ ἴο ἴδι ἃ ἀποβιῖο ρῥυϊηοΐρ 68, 
εἶκο, τηλιτίασο δηα Ὀσροιυηρ οὨΣ ἄγοι πο ΓῈ πγοηρ, 
Ὀεσδυβο [6 σομαϊ ἴοη οὗ πιδυτίαρο τὰ Ἰοοκοᾶ ὑὕροὴ 
48 Δῃ ᾿πβιϊυςἴοη οὗ {Π6 ΟΠ αΓΩΖΘ ; δηὰ Ὀδοϑυβθ, ἴῃ 
(15 ΤΑΥ͂, 800}]8 ΡῦΓα δη ἰημοοθηὶ ἴῃ 8 ἴΌΡΙΩΘΓΡ δβίδίθ 
ποῦ ἱτηργβοηοα ἴῃ ρυτα Ὀοαΐοα, δηά, ΟΥ̓ υπΐοῃ 
πἰτὶ οοττυρὺ τηδίΐον, Ὀδοδὴθ βἰηα δηὰ πτοίοθοα, 
ΤῊΘ σοστηβ οὗ {118 ὑθῃάθῃοῦ οχίϑιθα αἰγοδαν ἴῃ [Π6 
ἀὰν οὗ δι], 65. 8 οἶθδαγ το ἴῃ6 Ερίβι16 ἴο ὑμ6 ο- 
Ἰοβϑίλῃθ, ΤΏ Αροβι]6 οοηϊίπυρα ὄνϑθῃ ἴο ἴῃ6 οπὰ οὗ 
ἢ15 16 ἴὰ οσοηβίοῦ τ ῖτ (ἢ 18 οττον. -οα πὰ [οοχησιδη- 
ἴῃ] ἴο αὐδίδέῃ ἔσοσῃ τϑαΐϑ. ὅΞ'.66 οἴ γ Θχϑηρ]68 
οὗ δῇ δ] 086, ΒΟἢ 85 Οσουγβ ὮΘΙῸ, ἰη 1 Οογ. χὶν. 84: 
1. Τίπι. 11. 12, ΗΟ βιγοησΥ ἴπ6 οαν ] 8ὲ Οποϑιϊοίβιῃ 
ἰηδίϑιοα οἡ {μῖ8, ἰ8β ῥἰαΐη ἄοπι οἱ, Ἦ, 16, [1μαίοσ, 
ἨΔ σοαβ. ΠοΙα ἴμαῦ τΐηθ ργαηρ ἴτοιὴ ἵπ6 Ὀ]οοὰ 
δηὰ μᾺ4}} οὗ τ06 αἀον]], Ῥοεθαρθ ὑδ6 ἴοοάἂ Ποῦ 
ἀρεϊρτιαιοα 8 ΟὨΪΥ τηϑαὶ (οορ. Βοπ, χὶν. 2, 21). 
Τὴδ σοιητϑηἃδ ὈΓΟΔΟΪΥ ἃοϑοὸ ἴτοπι ἴῃ6 ὟΟΑπηοβιϊο 
ἔδηονυ, τὺ [86 τηδίουί}]8 πο πουτγίϑηθα ἰὴ 6 ὈΟΑΥ͂ 
ποτα ποῖ (Π6 ὙΟΙᾺ οὗ ἴπο Μορὲ Ηἰρῃ αοἀ, Ὀυΐ οὗ [86 
Ῥεπιΐαγχαβ, διὰ ἴΠ 18 ἔγομχ ὕΠ6 ον] ῥτϊῃοῖρ!ο, (ἢ6 ὅλῃ 
οὗ δαίδῃ. ΤΠ δοϑυγαϊ οὗὨ (18 ποϊΐοη Ῥαὰ] οἰοαυὶν 
εθοπϑ ἴθ τθδὶ ΤῸ|0008. 

[ΜύΎ.} Ἰἰρῃς 18 γοὶ ἰο Ὀ6 (τοῦτ ὉΥ͂ Οτθίαὶ τὸ- 
Βοδγο 08. ΟἹ ἴῃ6 ΠΟΓΟϑ[68 αἰ υἀοα το ἴῃ ([Π6 Ἐγμ5:165 οὗ 
ἴδε Νὸν Τοβίδηιοι, Ὑ οἵ, 80 ΤῈΣ 88 ἴῆσϑα Ῥαβίογαϊ Ερἰ8- 
1.68 ἀτὸ σοῃοογηθά, ἴΠ6Γ6 18 ποι ΐηρ ἴ0 βυδίαϊη ὕΠ6 νἱ 
οἱ Βαυγ, το τουϊὰ ἀἴϑρτουο ὑποὶνρ Ῥαι] ΐη6 οὐ ρὶῃ ὉΥ͂ 
τείογϊη σ ἰΠ686 ρΑβΒαρῸ8Β ἴο ἴπ6 ἰαΐοτ αποβιῖςβ. ὑὰΐ ἱΐ 
6615 ΟἾοΆΓ [Πδὲ (6 ἀοϑοῦῖθα {Π6 Θατ] Ὁ {6 νἰϑἢ οΥτοῦ- 
ἰδ οὐ 186 ουτοῖ. Α οΟἸ]διϊοη ΟΥ̓ ραββθρο8θ Ὑ1}} ὕσουθ 
ας 1 ΤΊπι. ἱ. ἢ, (ΠΘΥ͂ ΔΓΘ ἰΘΔΟἤ ΘΓ οὗ {Π6 ἰατγ. ΤΊ 
ἴ, 10, ἀδοοίγουβ οὗ ἴπ6 οἰγουτιοίϊβδίοη, Ζ4, ν. 14, δον βῃ 
Όϊοα, 14, 1]. 9, σοτιθα ]ο χ᾽ 65 ἀγα οἰαϑϑοά πὶ βιγ υἱἢρϑ 
δρουῦὶ ἰΠ6 ἰατ. [1ῚῚ ἀραίη, ΝῸ βίαν [06 ΘΥΤΌΓΒ ἴῃ6ηι:- 
δοῖνοα τὸ 8}2}} Βηα {π6πὰ σοῃηηοοίοα τ} ποι οηΒ οἵ 
ἰδ δον ἢ βοῖοοἶθ, Οὐν δυΐποῦ 88 οἰτοὰ ἔγομπι 9086- 
Ῥῇυβ δηὰ ῬΏΪΟ {π6 θοῦ ΑΓ ἰθποῖβ οὗἉ ὑπ ΕΒΒΘΏ 68, 
Ἧ 6 πιυεῖ, μουγανονῦ, σογτοοῦ ὁη6 οὗ ἢΐ8 γϑίδγθηοϑ, 
ΤΌΣ θοΟΚ οἵ Ῥηϊνο, Ογιπὶς ργοδιι8 ἰΐδεν, γρῖνοβθ ἃ 
κἰκοίος οὗἩ (π6 »γαοίέοαὶ ἘΞΒΘΘΉΘΒ, ὙΠῸ ΓΘ ΠΘΆΓΟΥ ἴοὸ 
ἴδε ἰγρε ἰὕδη (6 Ὑδογαρουῖδ οὗὨ ἴῃ “ Μέέα οοπίδηι- 

να. ΑΑὐδιϊποησοθ ἔγοπλ τολυυΐαρο δηὰ τηθοῖβ 
οτιηθὰ (06 αἰδεϊποῖϊνο τηᾶγκα οἵ {Π|8 δηὰ Κἰπάγοὰ 
δϑροίΐς δοοίβ: 1 Τί, ἷν. 1-3, Τῇ σοπδαϊοσίεδ, 
1 Τί, 1. 4; Τίζαϑ 11}. 10, ἅγθ 88. (Ὁ]}Ὺ ἀξ ρΙαίπδὴ ἡ 
Ὧν δον ϑι. (ΔΌ]68 οὗἨὨ δροῖϊο ΒἰΘταγο  ἶθ8, 88. Ὁ ἰΠ6 
ΓΈ ουΒ οὔ 156 Ἰαΐον ποϑβίῖοϑ.---ὅ8θ6. ΝΊΘΟΙ ΔΒ, 2 οοίν. 
φεῖϊσ. ἃ, «Γμεῖγ, α. 2, Ὁ. 88 ; ὁ. 8, Ρ. 384, ΤΊ ἴγαηβ- 
Ἰδίοη οὗ ἰῃ6 Ασνεμία ΌΥ͂ ΞΡριΙΈΘΕΙ, ἢ68 οαϑὲ ἔγοβα ἰἱρὰς 
οἢ ἰδ Ῥεγβίαπ οτἱρίῃ οἵ (6 Φον θη δηρ ΘΙ ΟΪΟρΎ. 
ἰκίεμμησ, ο. 3. [}μαϑιϊγν, {π6 ἀοοίτί πο δδογϊ θὰ ἴὸ 
Ἡπσιηδηουβ, 2 Τίπι. ἴΐ. 18, 1.88 118 τοοί ἰῃ [Π6 Εδοϑοηΐδη 
ἰάδα οἵ ἴπὸ τοβυττθούϊοη οὐὔὁὨἨ τῃ6 βου] ἤογὰ οδγηδὶ 
ἔσοοτδηςα ἴο ἴῃ [ἐδ ΟΥ̓ [πΠ6 δρί τί] τη. ΝΊΟΟΙ, ΑΒ, 
ς. 3,0. 38, Ηρ αἶδβο, ἴυῦγ. δὴ διἀπιὶ γα ὉΪ6 ΒΌΤΩΤΊΑΓΥ οὗ 
εἶνε πῇο]ος ατρυπιοηῖ, Βόπανν, “ Αροβί, ΟἸυγοῖ," Β, 
δ᾽ ς. 8, αηὰ {Ππ᾿ὸ ἀσοουηξ οὗἩ ἁ Οηοβιϊοΐϑηι ἴῃ δεποτγαῖ, ἴῃ 
Βὶ5. “ Οπυτοῦ ΗΠ βτοΓΥ,᾽᾽ τοὶ. ἱ, Ρ. 321. [0 18 ἐγ, 45 
ὯΓ33 κα! ἃ ὮΥ Οἷἀ6Γ ΒΟΠΟΪΑΤΒ ἰκ Ῥυίσδαχ, ἰοηρ Ὀδίοτο 
Βδὺν δπὰ ουβα, {πὰρ πῸ αἶγοοῦ ἔγαοθ οὗ πὸ Ἐββοηθ 
ϑοϊιοοὶ ᾿8 νἱβὉ]6. ἴῃ (Π6 σὰ οὗἩ (86 Νονν Τοβίδιηθηϊ, 
Ὑ εἰ ἰε ἴθ ποῖ οὗἨ Εδβοηΐβση ἃ9 ἃ ἀἰβηποί βδοῖ, Ὀαϊ οὐ 118 

δι ᾿Ἰοηἀοηοἶοβ τῖῦς ϑρϑαΐ, δπὰ ἴ[Π686 υπαυοϑιίοῃ- 
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ΔΌΪ δὰ ἰαγροὶν ἰδανθηθᾶ {06 ΠΘΌτον τηϊπᾶ, ΑἹ] 
(86 δἴγβηρθ τηΐχιυτο8 οὗ Εδϑΐογη δηα ατγοοὶς ἱΠΘΟΘΟΡὮΥ 
μα {πεῖν ἰηβαθηοθ οἡ ἴΠ6 ἰαΐον “6 ]8ὴ ουϊΐαγα, ἀπά 
ἴπΠ6 ΟΠ γβυϊδῃ ΟἸποβέϊοἶβπλ Ὅ͵Ὧ8 ΟὨΪΥ {Π6 τἱρθηΐηρ οὗ 
186 κογγηβ ἵδη ρῥ]δηϊθὰ ἰὴ [86 οἰυτοῖ.-ἾΝ. 

ον, 8. ΨΏΣΟΒ Οοἂ Βαϊ οχϑαϊθα ἴο Ἐθ 
σχϑοοϊνοα τῦῖϊ τπδηκερσίνίης, εἰς μετάληψιν μετὰ 
εὐχαριστίας ΞΞ ἵνα οἱ π.. κιτιλ., μεταλαβῶσιν αὐτῶν. 
ΕῸὸγ (86 ραγιοἱραιΐοπη, {μ6 δοοαρίδῃοο, ἀπ θη ]ογτηθης 
οὗ Ηἴἶβ ουγῃ ογεαίυσοθ, σὰ ἴῃ 6 Ὀορίμπίηρ ογαδίηρά 
[οοἅ, ἀηὰ πυτηδῃ τῷ ΟὨΙ δ ἰοη 18 ἔππ8 ρυτοὶν ψ11[Ὁ].--ῷ 
Ἰγἐ ἰλαπλερίπιασ. ΤὨΐβ οἀἀοὰ οἰαυβα τηθϑὶβ (6 
οοηροίϊ, {παῖ [Π6 Αροϑ116 σίνοϑ δὴ ον αἰοὰ ἔγθοάογῃ 
--α [γοϑάουῃ {Ππαὺ 80 ΘΆΒΙΥ Ἰοϑ 8 ἴ0 ὅχοθθθ, ΕΠ])ΟΥ. 
τοῦ τ] ἢ ὑπαηκαρίνίησ τηυδὺ ἐὺ ἵρεο Ὀ6 τηράογαίθ 
Δ Β6ΘΠΙΪΝΥ͂, 848 Ὀοἢὶδ (056 το Ὀοϊΐατο δηὰ Κηο τΠ6 
ἐγτι ]., Τὴ πιστοί ἀτθ, ἴῃ [|6Ὲ Αροβι!θβ νἱοῖν, {118 
ἰγὺ6 γνωστικοί. ΑΒ ἴο ἴ1Π6 τηαΐῃ ὑποιυρῆδ οσργοββοα 
ἴῃ {π|8 τοβιγοἱΐομ, 1} ΤΟ] {π6 πτογὰϑ οὐ Οαϊνίη: 
“Ῥαμῖμηι (δ ᾿διε ἐϊοϊέο ἀΐς ἀσογο, σ)μδ ταϊο φΟΥαμὰ 
Ὅόο τοδὶ οοπδίαί. Ἡπμ)μδ πιὲριῖΐηιο σοπιροίεα διηΐ 
ἐπιρὶδ, Ῥγυγορέενυ ἵπιρώγαηι οοπλοὶοπίατι, φα οηιπία 
οοπίαπιϊπαΐ, φιιοηιαάηιοάμηι ᾿αδείμγ αὐ 7Τηίεηι ἃ, 1ὅ. 
ΕἾ δαπὸ ργοργὶδ ἰοφμεπάο, εὐ ῦν μϑρϑν διεῖδ 7 εμδ ἐοίιιι 
πιμπάϊσπ εἰ χσμξασμα ἐπ πιμηο 68! αοδίπαυϊί, ψυα 
γαξίοπο εἰΐαπι υοσανίμ" πιπαὶ λυ θαε5," 

γον, 4. ΕἿΣ νοῦν ογϑαίσχο οὐ Οἰοἃ 6 χοοῦ, 
18 ἴΠΠ6 Ὀσγϑυουϑ γ6ΓΒ6 [188 5ῆον 18 Ῥ0}}5 Β ΟῚ ΠΥ ἰο 
{Π6 Ῥοβιιου οὗ ρσοηυΐηο ΟΠ τβιίαῃ ἔγοθάομ, πηϊοὶ Δ 6 
ΠΟ] 5. αἶϑὸ ἰῃ {6 Ερίβ:1658. ἴο (86 Βοιηδηβ δπὰ {116 
ΟοΥϊ ἰδ η8, 80 ἤδΓῸ, δοοουαϊης ἰο δἰβ τἰϑυ4] ουβίομι 
πῃ ἐμο αἰδουδββίομ οὗ ἃ βρϑοΐαὶ οᾶβ86, ἢ68 υἱίοτβ 8 υηΐ- 
γογβαὶ ῥυϊηοῖρ]θ. ΤῊΪ8 18 8 ἱπίογηδὶ οὐ άοηςσο οὐἉ [6 
βομυϊηθη6858 οὗὁἨ ἴΠ6 Ῥαβίοται Ερίβι 168, πιο βῃου]ὰ 
Ὡοῦ ὯΘ6 οΥ̓ΘΙ]οΟΪΟά. -- Κτίσμα, ογοδίατο, ἃ οτοοϊοὰ 
{πὴρ  πΔΪΠ6 οἰϑοσπογο, πὶ} Ῥαὰ], κτίσις οοουτϑ ἴῃ 
ἃ ῬάκϑῖγΘ βοῆ80, Ναιθγα ἱγ (Π6 ποτὰ 18 ἐοὸ Ὀ6. ὑπάοτ- 
βίοοα Πετθ οἵ ἰΐοβα κτίσματα ν}ΪΟἢ ἄτα δρϑοΐ ΠΥ 
τοῦδ [ὉΓ οὐν πουτίβδίποηῖ. ΟΟμρ. ἤομμ. ἱν. 14, 20; 
Αοίϑ χ. 1ὅ.--Καλὸν, ροοά, δΒιϊιοα τὸ :ϊ8 οηα, ΠΘα }ι- 
ἴὰ}, [πῃ απὰ ἴον ἰἰβοὶ ἢ, πὸ ἰοοα 15 οὐ οἰ οὨδΌ]6, τοὶ 
οἱ οοῃάϊτίοη ἐδαὶ ἢ θ6 υϑοα πὴ ὑπδηκερινίησ ἴο ἀοὰ. 

γεν. ὅδ, ἘΠῸΣ ἀϊ 58 βαλοι δοά, ᾿Αγιάζεται γὰρ. 
ΤΊ στοιπὰ οὗ [Π6 ῥγοοραΐϊησ. ΤΠΘ Β6η56 ἴδ: [Ὁ 19 
860 δραγὶ δϑ ἴοοα ὨΟΪΥ δηὰ υοὶ]- ρ]δαβδίησ ἰὸ ἀοὰ 
(οορΡ. [μον. χῖσχ, 24). ἴη ἰΐβ6! , [Π6 οοά ἰ5 ποῖ ΠΟΙΪΥ, 
ὯΟΥ ἰβ ἐΐ δὲ 411 ὉΠΠΟΙΥ, Ὀαΐ ΙΔΘΓ6 τηδίϊορ, Ὑοἱ 1ὕ σλη 
Ὀ6 ταϊϑοα ἰο ἃ ἰρθοῦ τδηῖϊς, ἴο ἔπαὶ ΟΥ̓ (Πρ 5. 601180- 
ὁγαϊοα (ο αοἂ : δηὰ ὁ γϑδ! Ὀδοομ68 δυο Ὁν ἴ89 
᾿σοτὰ οὗ αοἂ, δὰ Ῥχαγοσ. ΒΥ {Π6 τοογὰ οΓΓὙ Οοὐ 
8 πιδδῃΐ Ὡοὺ 8 βρθοίδὶ ραββᾶσο οὗ ὥϑοτρίαγο, 6. 0... 
αεη. ἴ, 29 (Μδοκ), ποῦ ἃ Ὀϊνίπθ οοιῃτηδηὰ ἴῃ {16 
ΘΘΒΘΓΆΪΙ Β6η86 (ΜαΑ[ 168), ΠΟΡ ἴΠ 6 ῬΓΆΥΘΡ [561 ἢ, ΠΟ ἢ 
8 οὔστοὰ ἴο ἀοὰ (1[μεο, 4 ἢ}}}, δίῃηοα {π18 που]Ἱὰ 6 
ἰδυϊοϊορίοδὶ : Ὀυὺ τποϑὺ ὑσΟ ΘΌΪΥ ἰπ6 ποτὰ οἵ ἀαοὰ 
υἱϊοτοα ἴῃ ἀῃὰ τ 8 {116 ἔντευξις παιηοα ἴῃ δἀαϊείοη. 
ΤῊΘ ΟὈΒΙΟΓΩΔΓΥ ὈΓΆΥΟΓ αὖ [06 τ4 016 ῬΓΟΌΔΟΙΥ οομδίβίρα 
οὗ πογὰβ οὐ ΠΟΥ βοτίρίαγο: οὐ 1Ππ6 ῬΘΓΒΟῸΠ ΤΆΤ] 
Βῃου ἃ Ὀ6 τοραγαοα 88 βροδκίης ὉΥ ἴμ6 ὥρ᾽γὶῖ, δῃ 
(8 τὴ ἐδὸ ποτὰ οὗ αοὰ. ἘΕῸΡ δὴ οχϑιωρὶθ οἵ 
ΒΟ 8. ὈΓΆΥΘΡ αὐ (Δ0]6, 806 Ηυΐποῦ οἢ {118 Ῥαβεαρθ, 
[0π6 οὔ [Π6 πιοϑὲ Ὀοαυ Ὁ] πηοάο]β οὐ [886 ῥτϊμ- 
εἶν “τσ Ὀοίογο τηραὶ"" 8 οἰϊοὰ ὈΥ ΟΟΝΥΒΕΆΒΕ 
ἴτοια {π6 “42οπὲ. Οοπκίἠωξ., ἢ, 49. Υα ἰταηβίαῖο ἢ 
ἴθγο : “' ΒΙοββοὰ Ὅ6 Τῇου, Ο [μοτὰ, τῆ Ὠδδὶ [ρα τὴϑ 
ἴτοιῃ ΤΩΥ͂ γουϊῃ, πΟ ρίνοϑὶ οὰ (0 8}} ἤοβι, ΕἸ] 
ΟἿΡ Πολτῖϑ τϊ 707 δηὰ ρ᾽δίμοβα, ἰπαϊ, παν Ϊη Αἰ ΤΥ ΑΥ8 
ὙΠαΐ Βυβῆοοι!ν, 6 ΤΔΥῪ ἀθουηά υπίο 4}} ροοΐ ποτῖβϑ, 
ἴῃ ΟΠ τίδε Φοϑυδ οὔν [οτάὰ, ἱπΠγοῦρἢ πο Ὀ6 υπΐς 
ΤΏΘα ΠΟΠΟΡ, ΡΊΟΓΥ, δηὰ βοῦ ον, [ΟἿΌΝ ἀμ ΟΥΟΣ, 
Ἀπιοη."--Ὑ.] 



ὅ0 ΤἸΒΕ ΕἸΒΩ͂Τ ἘΡΙΞΤΙῈ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΗΙΟΘΑΤΙ, 

1. 4.8 ἴΠ6 ροβροὶ ἴβ {π6 []ΕἸποηΐ οὗ [86 ὈγΟρἢΘ- 
ΟΥ̓ οὗ τὸ ΟἸα Τεβίαπηοηΐ, ἰδ σοπίδίἢΒ αἰ8ὸ ργθαϊου ἢ 8 
ΟΥ̓ το56 στοαὶ δυοῃΐβ ἡ ἱοῖ ργοοθὰρ 80 βθοοῃὰ οομῖ- 
ἴῃς οὗἩἨὨ ἐπ6 [ογὰ, ΤῈ [ογὰ ΗΪπιβο πδὰ αἰγοδαν 
ἀοοίατοα (αὶ ἴα]56 ργορμοῖβ 8180 δῃου!ὰ ἴθ σίβθ 
(Δίδιι, χχῖν. 11): “ Αὐδὶ οπιπία δαομία ἱπεΐδ μδφμο αὖ 
ἐπ δο σεπεγὶς ἠιπαπὶ πιιίας πιαρτιαβ ΘΟΉιδίοΉ 68 
γεϊσίονιιηι, δείϊα εἰ ταδίαίζονι 5 λαδιενμτ, ἑαπιεπ υος 
ἀϊνύνια «αρό6 ἰεδίαίων ἐπι υὠξίπια δεν οία πιιπαϊ πια- 
7ογοβ ζιάμγαδ ἐκδο οοπ μδίοποι, φυαην ζιογιπέ απίεα. 
ΕἸ ογοκοιν τπαῖα Ῥγορίον ἰγεβ σαιιδαΔ. Ῥγίπια, φυῖα 
εἰηεμζαίἐδ πιαϊῖδ δεχμιπίι" πια)ογεδ ρέπα. ϑεοσιμάα, 
ἐπὶ λὶδ ἐρνὲβ ριςοαϊὶ εἰ ραπὶβ παίμιγα δὲ ἰαπισωϊαϊογ εἰ 
ἀἰδεὶρίϊπα ἀἐϊδεοίιεῖον. Τετίϊα, ψωΐα γταδίος αϊαδοῖο- 
γἰπι ογοκοῖί, φμὶ 7αηὶ δοίον 68. ἐπδίατγε αἶεηι γμαϊοϊῖ, 
οὐΐο ἰδὲ 2)εὶ πιασὶς δαυϊωπέ ἐπ Ἐοοίεδίαπι ;᾽" Μο- 
ἰδ ο 0". 

2, ΜΝ α (86 Βογοιίοβ, ορροβρὰ ὈΥ̓ Ῥδὺϊ ἴῃ {16 
Ἐρίβιϊας ἰυ Τίϊαβ, ἃ’ τοραγάθὰ δ8. ἴθ ῥγοβϑιῦ, Ὠ6 
ΒΡΘΆΚΒ οΥ̓ ἐῃθαχ ἴῃ Ὀοϊὰ (6 ἘΡ51168 ἴο ΤΊ ΠΟΙΒΥ ἴἢ ἃ 
Τρ οτῸ ρτορδοιὶς ἴοπαθ. νοι ὕπθῃ 1.18 ργθαϊοιίοη, {Ππουρὶι 
τοοιοὰ ἴῃ [ἘπΠ6 ῥτγδβϑϑηῦ, γθϑοῖθβ ΟἹ ἴο 1186 ἔὰγ Πιΐαγο. 
ΤΊα ΘΥΤῸΓΒ ὮΟΓῈ Ορροβοὰ δγ6 ΟὨΪΥ [ΠἸ16 βοττηβ οὗ ἴΠΠ088 
ΜΉ 0} ἰὼ 116 σουγϑο οὗ οσῃιυτίοβ γανοαὶ {ΠΘΙΊΒΟΙΨΟΒ 
ἙΟὨ ΪΏΏΔΙΠΥ ἴῃ ὩΘῊ δηὰ σαι ΦΌΓΤΩΒ; δηὰ σἘ]Οἢ, 
(πουρῇ ἠοῖ δὲ 41} δχοϊ υβίνο Υ, ΔΡΡΘΑΡ ἴῃ (86 ῬΑΡΒΟΥ͂. 
Το ΕΟΙΟΓΙΊΘΓΒ ΘΟΠΒΘΑΙΘΠΓΥ δϑβοῦῖο {Π|ὸ ὑσυῖῃ, θα 
ποὺ (6 τος ἔγυαΐ, ἡ μοη ΠΟΥ͂ ἔουπά ἴῃ νοῦ. 8 ἃ 
ἀἰβείμοι ἀρβουρίοη οὔ [6 ογγίηρ πηοί μου ομυ ΓΟ, 
δυο ΡΒΘΠΟΙΠΘΠ8 ΤΩΔΥ δ τοραιἀθαὰ ἃ8 διῃοηρ ἴῃ6 
ΤΩΔΗΥ͂ δίρπΆ, δ πουρἢ ποῦ (86 Ὠἰρ)νοβ γοδοὺ οὐ Απιὶ- 
οἰνῖδί, ΑἸγοδὰῦ ἴῃ [86 βοοοῃὰ οδηϊυγΥ [06 Πογοβίοβ, 
ἰοτθ ορροβϑᾶ, δρροαγοά ἰῃ (μοῖν ὅγε δἰγοηρίδ, δπα 
16 ὙἘ016 δ ΟΚῚΥ δβοοιϊοίβιι οὗἨ [86 τη] 16 ἀρο8 18 
ΟἿΪΥ ἃ νϑιϊμιΐοη οὗὨ [Π6 ἱβοιηθ ογο ἰγοαῖϊθα ΕΥ̓͂ 1Π|6 
ἌΑροβιὶθ. [Τ|ὺ8 ΓΑΤΙΜΕΕ, “ Βογιηοηβ,᾽, οἀ, Ῥάγκοῦ 
δος, Ρ. 162 : “Ηδτο Ἰθδγῃ ἴο ΔΌΠΟΥ ἴῃ:6 ΔΌΟΠΙΪΠΒΌ]6 
ορίηΐοη οὗὨ ἰδα Ῥαρίδβῖα, γῶο πο] ά ἐπδῦὺ πηδττίαρα ἰ8 
Ποῖ δὴ ΠΟΙΥῪ ἐμίηρ, δῃὰ ὑμαὺ [86 τοϊηἰδίον οὐ (π6 ποσὰ 
οὗ Οοἀ νὰ ἀοἤ]οα {πγουρ τηδυτίαρο, πὨ1οΪ ἷβ οἰθαῃ 
δραϊπδὶ αοὰ εηὰ Ηἰ8  ογὰ, Τ]ογοίογθ, βοοΐηρ Ὀθ- 
ἐονομαμπὰ ἴῃ (16 ϑρίγι, δι, Ῥαὰϊ βαῖ τ, 1 Τίη), ἱν. 8, 
ὙΠ ΠΙΟὮ ΡΤΟΡΊΘΟΥ 8 νογβοα ἴῃ (18 ΟὟ (ἰτλ6.} ὙΤΠο 
βίοι! οά Βαοίογτιμου δὰ πὸ πίοθ οὔ ἰοΐδτα οὗ {116 
τοχῖ  Ὀὰῦ 6 ΒῈὙ ἴΠ6 ΤΟΑΪ ᾿ΔΘΠΤΙΥ οὗὁὨ [86 [8186 ῥτίῃ- 
οἶρ]6 ἴῃ ἴπ6 Φον Βῃ-ΟἸὨγίβιίϑη δϑοοι οἶβη), δηὰ ἐμαὶ οὗ 
1.16 Ἰαΐον [ΔΕ ΤΟ 6ΓΥ.--Ὗ. 

8. Βοίποθῃ ἰηθ9 ὑπὸ Οἱ θ᾽ οΥἨ δβρί γι] θτὰ δπὰ 
τηδίοΣ Δ] ϑιὴ τὸ 866 ἴΠ6 Ὀδτὶς οἵ (86 ΟἸυγοῦ οοηϊπι- 
Αἷ}ν ἰοββοὰ ὮΠΏΟΡ δηὰ ὑπ ον ἴῃ ἰῃ6 οουϊϑο οὗ {Π6 
οομπίυγίοβ. 10 88 ΒΟΆΓΟΘΙΥ οβοδροὰ (Π6 ομθ6, 16} 1 
ταμβ ἰηΐο ρου] οὗἁὨἁ Ὀεοΐηρ βίγσαῃαθὰ οὐ {6 οἴμογ. [Ι͂ὴ 
οὺν ἰΐπια, τῖῖὰ 1Ππ6 ργαναὶϊϊης Ἰονο οὗ ρ᾽θαβυσγο δπὰ 
Ἰυχανυ, {πο γῸ βθϑῖ8 116 ἀδηρον οὗὁὨ δυοῖν βαύύϑγθ᾽ 
ΤΑΟΓΆΪΥ 85 Ῥαὺϊ ποῖ ἀθβουῦθοθ, Βυΐ Μ]}} {Πογὰ ποῖ 
Ὧ6, ΒΟΟΠΘΥΡ ΟΥ ἰδίϑγ, ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ τοβοίΐοῃ ἢ δπὰ 068 
ποῦ ὨἰΒυΟΥΥ͂ ΟἸΘΑΣΙΥ ΒΠΟῪ ὑπαὶ ὁπ6 οχίγοιηθ 6868 ἴο 
[116 ορροϑβίϊο ὃ 

4, Τὶ ἰβ ἃ βαὰ ουϊάϑηςαδ οὗἉ {{|ὸ ὉΠ ΔΠ655 δα τ] 6 
οὗ [86 βίππον, ἐπδῦ, πθθη αοα 48 ἔγοϑὰ }ῖτ ΟΥ̓ ΚΤΑΘΘ 
ἴγοῃγ 8 ἰδνν [παὶ οδῃ ΟΠΪΥ͂ οοπάδτηη ΐτη, 6 ΜΠΠ ποὶ 
τοϑῦ ὉΠ} 6 Ὡ88 δραΐη ρυὶ Ὠἰσηβ6] Γ΄ ἀμὸν ὑπ6 γοῖκα 
οὗ ἃ ἰανν [Ἀϑῃ!)οποα ὉΥ Β᾿Β6 1]. ὅ0. ΘΑΡῸΡ δὰ ΤῸ ἴὸ 
0114 ὑρ ἃ τἰριδουβηθ88 οὗ οὔν οὐ Ὀοίργο αοά, 50 
οἵ} δ᾽ ΠΗΡΙῪ ἴο Ὀ6 Ὀϊοββοὰ ὈΥ͂ ἴγοα ἰπν 2} Δ ὙΠ ΠΑΝ 
ΘΟυδηθεθ αἰ Υ ΔΥ͂Β ΓΟΙΏΔΙΠΒ ἰἢ6 ΤΟηὰ 140] οὗ ἴπ6 πδίμγαὶ 
ϑη ; ΠῸΡ ἀο68 ᾽6 ροτγοοῖνο {πὸ 6 τηυδὺ (8 (4]]} 
ἰμΐο πο δηα πΟΥδ6 ὈΒΡΙρὨ ΘΟΥΒΉΏΘΒΕ, 

ὅ, Το ρετγίοοι ἰα'τῈὸ οὗὨ ἸἸΟΓΟΥ (ϑαμμοβ ἱ, 26) [δὲ 
δημυ ]οὰ (6 Ἰοίζοῦ οὗ 16 Μοβδὶς σοτμδῃα ἴῃ τοσϑηὶ 
ἴο τηοαὶβ δὰ αἀγηκ8 ἤος (Ὧ6 ΟἸγβιίδη πῖδῃ, δὰ ἢθ 
Ὠροὰβ ὨΟ ἰΟΏΡΟΡ ρτοαθ ὙΠῚῈῪ {Ππ086 ἯΒΟ ΒΆΥ, “" ΤΒοῦ 
84} ῃοῖ βδηα 6 ἐμαὶ, ἰμου 8Π4}} ποὶ ἰββίθ ἐμδῖ, ἴῃοὰ 
δα! ποὺ ἰουοῖὶ τ8 δῖ ᾽ ((ο]. ἰϊ. 21). ΒΒ 4]8 τ οῖῦ 
Θμδη οἰ ρδιίοη ἔγοσα {Π6 ἰϑίϊον οὗἨ ἰῃ6 ᾿δῖν 18 116 Ὀεβὶ 
Γι δίπηθηῖ οὗἁ 109 βρὶ τὶῦ δῃὰ βυδδβίδησα  ἴὸγ θη (86 
ΟἸυυ βιϊδη βϑηο 68 411} Οοα δ ρὶΓ8 ΤὈγουρΡ ἢ ῥγᾶτεγ 
δῃὰ τθδη καρ νἱηρ, 41} [οοα Ὀοοοσθ8 ρΌτγα, οὐ θ (ἰλς 
ΜΌΝ ἀπάον ἴῃ6 οἷά [μον] ὧς] οοὐθ ψὰ8 ὑπο] 6 δα, 
ΤΏυΒ ΟἸιγβιίδη ἰγοθάομι 18 ποΐ ἃ ρϑβερογί [ὉΣ ᾿Ἰἰσξῃδο, 
Ὀυϊ εἶα Ὀθδὲ Ὀυ] Ννανὶς ἀραὶηβιὶ ἷν. 

6. “Ἴμ6 βρϑοΐδὶ ἀσβίρτι οὔ Ἄὅυοσυ ουϊπατγὰ νἱδὲ οἵ 
αοἀ ἰ8 ἴο ᾿ἰοδὰ ἴὸ {Ππὸ0 Κυιον]ορα δηὰ ῥσαΐβο οὗ 188 
Οἶνον ; ἰοὸ Ἰοδὰ ἴτοπι {116 ΘΑΡΊΒΥ δα ὑθιηρο αὶ ἴο ἰδ6 
ΠΟΑΥΘΗΪΥ δηα οἰοσηδὶ. Α'8 (8 ἀφείρσῃ οἵ αοἂ 18 ποὶ 
Δ] Β]]οὰ ἴῃ τῃ6 ἀπθο]ἑονίηρ, [ΕΓ ΠΟΥ͂ οοηίίη ἴῃ αἢ» 
Ὀο]ϊεῇ,͵ Ης [188 ἴῃ 18 νίαν τηδα 411 {Π|6Ἐ6 {1 ησδ ποὺ 
Τὸν το 6}, Ὀὰῖ ἴον Ηΐ8 σὨ ]άσοα ΒΟ Καον {πὸ {τ (ἢ: ἢ 
ὕοη Οονίδοϊ,. 

η. Τ6. ἀαγὶς υἱβίουβϑ σι πϊοῖι Ῥδὺ] Ορϑῦβ ἰὸ 8 οἵ 
[6 δυϊυνο, αἰτοῦ σομβὲοῦ Ἐπ 1τῃ6 οριϊπιϊδεὶς δηὰ 
διηρυΐηθ ΠΟΡΟΒ οὗ ἰῇοβα τθο Ὀαϊΐονο ὑἱιαῖ, ἔγοπι {6 
πηοοαβίηρ στον οὗἩ Κποπ]οάκο, 411} οἡ δδγίἢ δπὰ ἴῃ 
ἴῃ6 Οδυτοὶι οὗ ΟἸιγῖϑι 8 ὈσσΟμλρ Αἰ α 8 Ὀοιίογ, 
ἸΏΟΓΘ ΠΑΣΤΩΟπίουβ, ΠΟΘ ρμοϑοοία!, ΤΠδ βαπηθ δοτρ- 
ἴυγο πΠΐοΐ ρίνοβ [Π6 Ργοτηΐβα οὗἩ (Π6 Ἰαδὶ σφ] ΓΙ ΟἿΒ (ἱΥ͂ 
ἴον (η6 ΟἸινβίίδη, υὐΐονυβ ἰ(8 ονδσγ.ϊπογεδαίυρ Ἰδσηοηία- 
το η8 οὐονρ {Ππ 6 ̓ἰαϑὶ Εἰ 68 το ὅτ ἴ0 ῥγθσοοᾶδ ἱμπδὶ 
ἄδγ. Ὑὕοι πἰπουΐ (μ6 ρΡαΐη8 οὗ ἱγαν δὶ), δηἃ σκάνδαλα 
ἴῃ τῆς ὑστέροις καιροῖς, ἰῃ6 [}} φΊοτν οἵ ἰῃ6 ἐσχά- 
τὴ ὥρα ολιῃοῦ ὈτΟΔΚ (Οὐ. 

ἩἨΟΔΠΙΧΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊΘ ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ (6 Νον Τοβίδηδης ἰῃ6 οθη- 
υἱπυδιίίοη δηὰ ογονῃ οὗ ἰὃ6 Ο]α.---Τὴο. Ῥγορδμοιίο 
οδαγδοῖον οὐ ἴΠ6 Νὸν Τοβίδιηθηϊ,--- ἤθη οὐ υυὲ]ὰς 
ἃ ομυγοῖν, ἴΠ6 ἀ6ν}} 0.148 ἃ σὔαροὶ δατὰ ὑγ.--- ΤΠ 6 
ποοὰβ ἴῃ ἴΠ6 Γοτὰ 8 χαγάθῃ 40 Ὠοῦ τον" βίο οσ ἐμδὰ 
[Π6 τιῆῇοαὶ,----ΤΊνο ἀΐδΌ.}} 64] ἔδαίατα ἰὰ 1ΠπῸ ΠΟΙ βίθ5 οὗ 
ἴΠ6 ΟΠΌΓΟΝ.- δ ]96. Ἐρὶ γἰ ΔΙ Υ ποὺ τάγοὶν (6 οΙοαῖκ 
οὗ ἱπιμηογα γ.---Α ἐογορα σοΙ ὈΔΟΥ ἴπ6 ἀ6ν1}}8 τηδεῖς, 
--- 15 τ016 [186 (δὶ πΐϊοῖ 1 μαναὰ σἤοβοη ᾽᾽ ([5ὰ. Ἱν1}, 
δὅ).--Ἴτυο δηὰ ζαλ]8δ6 πβοθι οἴβτη.-- -Ἴ τὰς ΟΠ γϑιϊδη ἢ 66- 
ἄοπὶ ᾿ἰκοπῖβα 1ῃη6 δἰ ρμαδὶ γεβίγαϊηϊ.-- -Ἴηθ Πἰρἢ ΡὺΣ- 
ῬοΟΒ6 ἴον πηΐϊοῦ ἀοἀ οτγοαϊοα ἴροα.---δβείηρ 670 Υ- 
τηθηΐ ἃ σῃοβθῇ αἷὰ ἰο ᾿θδὰ ὺὑ8 ἰο [86 δϊαϊηρ 
“ΑΙΙ ὐΐπχϑ ἀγὸ γόῦγα, Ὀὰϊζ τὰ ὅσο Ο γῖδι 8" (1 Οοτ. 
11, 21--28).--ἘἾ.Π6. βαηςι Ὁ δηὰ πότ) ΟΥ̓ ρτδος δ 
[40]6.---Τὸ εἱοῦ γ αοὰ οὐθὴ ἴῃ ἴ86 ᾿Σ 16 τη ρβ οὗ 
ἀοχηοδιίο 116, (86 Ομ γι δ δ᾽ 8 ΒΟΠΟΡ, ἀυ Υ͂, ἀπ Ὁ1658- 
ἴῃ 

ΞΤΑΒΚΕ : Οτοδὶ οοχηζοτί, πὶ αοα 1118 τοτϑαϊοα 
ἰο Ηἶΐβ ροοὸῦ Οδυτγοῖ πρδὲὶ ἰβ ὑο δοϊωθ, ὑπαὶ ἴξ ΤΑΥ͂ 
αν [16 1688 οὔυ8δα ἴο σοι ρ]δίη.---ΟἌΆ ΜῈΝ: ΤῈΘ 
ἀονὴ! αἰπανϑ Βη648 [͵8 [Ὁ] ΟἾΤΟΓΒ; δηὰ ἰδ ἰ8 ταί ὡς 
ΒΟΡΘ ἐμαὶ ἴῃ {118 του] ἃ 4}} το] ρίουβ διγὶ [δ 81:41} οοδϑς, 
ΞΞΑΧΤΟΝ :  οθοὸ ΜΠῚῚ βυη (8166 ερὶ τὶ ῖβ, τωνδὶ ταὶ 
ὈΟΎΑΓΟ ΟΥἨ 8 ΟὟ Βρίὶγῖϊ,--λ}86 ἰοϑοβοῦς υξ6 [ῸΓ 
(Ποἷν ταῖς Πγροοτίϑυ, δὰ 86 Δρρϑδγδῃςς οἵ βδῃὸ- 
Εἷἰὐν ; 1Π6Υ ρὸ δϑουΐ ἰῃ βίῃ ρ᾽ἘΒ οἱουιἶηρ, ἀπὰ ἱππαγαὶῦ 
86 γανοηΐηρ ποῖτοθ (Μαϊϊ, υἱῖ. 1ὅ; χχὶϊ, 28).--Ἰ Γ 
ΘΨΟΓΥ οτοδίυγα οἵ αοἂ ὃὈ6 ροοά, ἰν ἰ8 ροά]θθβ ἴοσ: 1} 
Ῥαρίβι Ὄχογοϊβίβ ἰὸ ργοίοπὰ ἴο οδβὲ ουὲ {π6 ἀν]! ἔγοσω 
ναῖον, βαϊῖ, δηὰ οἱϊ, δὰ, Ὁ οογίδίη ρϑβεοβ νι 189 
οἴοβθ, δηὰ οοηὐυταίίοηθ, ἀτῖσα ΐπὶ ἀν Υ.-- Η εὶ»- 
ἸΧΟΕΕ: ΙΓ Τ004 εἰου!ά 6 τοοοϊνοὰ Ἡῖκ8 {πδηκερῖν- 
ἴῃς, ἰβϑὴ τηδῃ σηυδί οὶ Βοος ἷἰβ Ὀγοδὰ ὉΥ οχιογίξος, 



ΟΗΠΑΡΤΕΒ 

εἰεαὶ, ἰποῦ, ἀπά {πὸ ᾿ἴκο: [ὉΓ ὯῸ ΟΠΘ6 680} ροἾΥΘ 
(δηκ8 (ῸΓ {Π||30. τη Ρα (1 ἢἶ8. “ ΚΓ Οαίο- 
οἰΐξπι 5) ἰθαοῖοβ ἡπαῦ ὁ τηδιτί Ϊ8. ποῖ ἴο Ὀ6 68- 
ἰδομοῦ ᾿ἰρ Ὁ ν οὐ ΘΟΟΓΏ ΑΙ, 88 ἴ86 ὈΪΪ πὰ ποτὰ δηὰ 
Οὐν ἴλ]5θ βρί γι ΠΑ] συΐ 65 ἀο, Ὀπὲὶ ἰ8 ἴο Ὀ6 τοβαγι θὰ 
οοογαϊησ το Θοα᾽Β ποτὰ, ὙὙΠΟΓΘΌΥ ἰδ ἰ8 τὴδ 16 [δ] 
ἈΠ ΠΟΙ : 80 (παὶ ἰδ 19 οῦ ΟὨΪΥ͂ Βα οἢ ἃ ἰ6γ6] πῖτἢ 
8}1 οὐδοῦ οϑίδίθα, Ὀυ} ἰβ ῃομπογοὰ Ὀοίογθ δηὰ ΔΌΟΥΘ 
ἰθοὰ 41}: Ἡδογοίοσγο οὶ βρί γι] δηὰ βϑοῦ δῦ 
οβίλίθ8 τηυϑὺ ΠΌΤ ὉΪ6 {ΠθιηβαῖΥθϑ, Δηα 8]} δοοορὺ ὑἢ18 
οεἰαι9." -- ΗἸΈυΒΧΕΕ : Τ0 ἀονουϊΐ βρὶγῖϊ, οπηϊρὶ οποὰ 

ΙΝ. 6-16. 6] 

ὉΥ αοά, πᾶν οἴνθῃ ἤᾶύο αἰ ρθο8 οὗὨ ἰῃ6 διΐαγα, 86 
ἴᾺΓ 85 10 18 οὗ ᾿ρογίδμοο ἴον ἴΠ6 Ῥγοβϑηῖ.-- ἴθ ΟΟΥ 
ΤΟΡΟΪΟΩΒ πὰ αἰϑοογὰβ οὗἔἁἩ ΟἸγβυ ΔΉ ἀγὸ δ] ουσοα Ὀ7 
Αοὰ ἴον τρδηϊο]ὰ ΓΘΆβΟηΒ.--- αὶ! ὑπαὺ αοἀ τηλὰβ ἰβ ἰη 
ἰι66 1 ροοὰ ; ΟΠἹΥ ᾿Ὀγουρἢ τηδη 8 αἰδίσιιϑι 10 ὈΘΟΟΙΏ68 
αὐτὶ], μὰ Ομ γίϑιϊδη ΚΗΟῪΒ ὨΟῪ ἴο Βαηοῦ γ ουθῃ 
Ὠἷ8. οὐτὴ ΡΙΘΒΘΌΓΟΒ.---Τ 9 ὈΠΠΟΙΪΥ δηαὰ ἰῃ6 ΠΟΙΥ͂ 6ῃ- 
)ογιαιδηὺ οὗ [πὸ ροἷῆδθ οὗἠἨ Οοἀ.---ἰθτιβοο: Τη6 οοη.- 
ἰτδαϊοιίοη οὗ 411 τηοτθ ουὐνγαγὰ γοϑίγαϊ 8 ἱτηροβοὰ 
ὈΥ͂ ΤΏΔΕ, ἰ0 ἴΠ6 ἩΪΌΏ688 οὗ 86 τονοϊδίίοη οὗ Θοὰ ἴῃ 
Ομιγϊβι, 

Χ. 

διύαΐηρ, ὀχβογίδίίοηυ ἕον ΤΊ ΠΥ 0 ρθμαιπηθ βίρδα ιϑίμθϑβ ἴῃ ᾿ἷ8 Ομ γ βίϊδη οΔ]]ΠἸηρ,, 
δια ἴο ΘΟ ΓΙθΠΟὺΒ στοῦ ἴῃ 1. 

ση. Ι΄. 6-16. 

θ60. 1ΙΡίβοαυ ρῥυὺ {Π6 Ὀτγοίπιθη ἴῃ γΘ ΘΙ τληοα οὗ [8686 ὑπίηρθ, (οα Βηδὶῦ Ὀ6 8 
οοα ταϊη δία οὗ Ζ96818 Ομ τῖδῦ ᾿ [ΟἸγὶδὺ “6808], πουτὶβῃθα ἂρ ἱπ 186 ψοτὰβ οὗ 
186] Ἅ1ΠῈ δπὰ οὗ ρσοοίᾶ ἀοοίτπθ, Ὑογοπηῖο [μου Ὠαϑὺ διϊαϊποα [τ πο ἴπουὺ Παϑὺ 

Ί [16] δὶ : Βαΐ τοίυδο ργοΐβῃθ Δπᾶ οἹ]α υτῖνϑβ᾽ Δ 0]165, δηα χϑγοῖβ ὑπυβοὶ  γαΐλοῦ 
8 υπίο ροα!ηθ88. ΕῸΓΣ ὈΟΘΙΥ ΘΧογοῖβο Ῥγοδίοί [1016 :ἦ Ὀαϊ ΟΟἼ1 655 18 ῬΤΟΒΟΔΌΪΘ 

πηΐο 811 {Ππῖησϑ, ΒαυΪῃρ ῥγουαϊβα οὗἁὨ [6 }1{8 τδὺ πον 8, δηὰ οὗὨ {πδὺ τ 6 18. ἴο 
9 ὁὐ6. ΤΠ ἐ8 ἃ ΑΙ 1] Βαυϊηρ; 

10 δοοερίδίίοη. 

12 [οἱ πὸ στὴ 

ΑἸ] 16. (80 πογᾶ], δῃὰ σψόυ  Υ οὗἁ 4|}" 
Εὸν ὑδογοίοσο [ΤῸ [818 6Θη4] γχὸ Ῥοῖἢ ΙΔΌΟΥ δηα βΒυν ΤΘΡΓΟΔΟΒ "ἡ 

[Ξἰτῖν 6 Ξξ. ἀγωνιζόμεϑα], μδοδι86 γχα ὑγαϑῦ ἴῃ (6 ᾿νὶηρσ αοα ὙΠῸ 18 186 
11 οὗ 411] πιϑῃ, θβρθοΐλ!]γ οὗὨἨ [886 [δαῦ Ὀ6] ον. 

ΘϑΡρΐβα (Ὦγ γουΐῃ ; [2] θυαῦ Ὀ6 [δου 8ῃ δχδηῖρίθ οὐ [86 Ὀοίϊονοῦβ, ἰῃ 

ΥἹΟῸΣ 
ΤΒθδ86 ὑθῖπρδ δοιησηδηα δπα ἰθαοσἢ. 

18 ποτα, ἴῃ σομνουβδίϊοη, 1π ΟὨΔΥΙΟΥ͂, π᾿ ΒΡΙΓΙϊ," 1π ἔλι ἢ, ἴῃ ρυγιγ. ΤῊ} 1 ΘΟΠΊ6, 
14 σῖνο αὐϊοηάϑδῃοθ ἴο τϑδαϊηρ, ο οχῃογίδιίίοη, ἴο ἀοοίτγπο [᾿Ἰπβίγαοίλοη]. Νορ]θοῦ 

ποῖ (ἢ6 
1ὅ οἡ οὗ [η6 Βαπαβ οὗ [86 ῬγθβθΌυ τ ΟσΥ. 

16 4]}.7 

10 τηδὺ 15 'π ἴ066, Ὑ]Οἢ 788 ἴνθῃ ἴΠπ60 ὈΥ͂ ΡΓΟΡὮΘΟΥ͂, ὙΠ [Π6 ἸΔΥηρ; 
αἀϊαῖθ ἀμρόοὴ ἴμθ8θ ὑδίηρθ [ἝὕλγῸ [ῸΣ, 

ἄσς.] ; [2] ραἶνο ὑγβοι ἢ ΒΟΥ ἴο ποιὰ :" [.] δὲ ΠΥ Ρῥγοβύϊηρ ΤΊΔΥ ΔΡΡΘΆΓ ἴὸ 
ΦΟΝ Β6ροα υπίο {δ γβο] ἢ, ἀπα πηΐο [86 ἀοοίτίηθ [᾿Ἰηβύγποῦ! οη] ; ἐοπ ας ἴῃ 

ἴογὰ : ἔθ 'ἴη ἀοίηρ᾽ 0818 ἴῃου Βῃδ]0 Ὀούἢ βάν {Πγ56}7, δπα {86 ηὶ [μδὺ ὮΘΑΓ 8.66." 

Σ ΨαΣ. 6.--- Το χοοοϊγοά ἰοχὺ ἣλα “' 7.655 ΟἾ τίσ 1᾽" δο6 Τ᾽ἡ βοξοιἀοτ. ΤὍΤΏο Βιίηασϊί ἐἰστι5 8150 ΘΟ γταϑ ἐπ 6 οτα δε ΟῺ. [1 
ἘῺΝ ἔδοχο 18 Θότὴθ βἰὲρ μοτὸ; ὅπ αῃηθοίΐοσι ἰθ οὗ εἶ ῬΙΌΡΟΣ οΓγάος οὗ ἐπο σοσὰβ.0 186 

.--Ἔ. Η.] 
4 ψος. 10.--ἰ εορερία, δνειδιζόμεθα ; ΤΔοῦτπαπμπι, οα ἐμθ δυϊμοσὶἐν οὗ Α. Ο΄., ἢδ8 ἀγωνιζόμεθα ; 50 ΑἹ ΟΒΌΔΟΣ ; 80 1160 

Βίμοπίσυ.--Ε. Ἡ.] 
δ ΨοΥ, 12.--ν πνεύματι ἴῃ πο Πεςερία. Οτοϊξἐοὰ ὈΥ͂ :Δοδτηδτστι δηᾶ Τἰθοηοπάοεῦ, ΓΟΣΕΒΟΣ ἀτὸ ΤΆΘΥ ἰπ ἐπ6 Β[αἱ ἢ» 
Ὁ ΗΠ ᾿ 

εξ. 15.--σ ας. 
ΤΕΣ, 15.---Ἐν ἴο 
86. γος. 16.--Ἠ|ἰᾳἰ΄σον. Νοῖ ἴῃ [80 Βἰπαιουδ.--Ε. Η.} 

τ 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΘΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΘΑΙ, 

γεν, 6. Τέ ἴσου νηΐ ἴ 9 Ὀχοϊογθῃ ἴῃ σχϑιθθσῃ- 
Ἰχαποθ οὗ ἴμοδο ἰπίηρη. 77686 ἐλπίπρε, ταῦτα, 
{παι 5, (Π6 βδὴ6 ΜὨϊοδ ἢ6 48 βΒροόκοη οὗὨ ἰπ συ σβ. 
8-ὅ, ἴῃ γτοδιϊδίοι οὗ ἴΠ6 Πογοῦϊοθ, ἩΟΘΘ ΟΙΤΌΓΒ, δἱ 
Ἰεαϑὲ ἱπ σόττη, πα ΔΙΓΟΒΩ͂Υ ΒρΓΌΩρ ΠΡ ἴθγα δηὰ {πΠ|6 ΓΘ 
ἰπ τῦαο ποὶρῃθογμοοά οὗ Τπηοῖῦγ. [Ιἐ 18, ΒοΘΥοσ, 
Ροββί16 εἶἰιαὲ ἔἰΠ6 'τογὰ ἸΟΟΚ8 Ὀδοὶς ἴο [86 Ὑοἷ6 Ῥονὶ- 
οοΡ6 (οδαρ. ἰἰϊ. 14 - ἵν. δ): [ὉΡ 106 ΟΙΤῸΡ ΠοτῸ ἰβ (Π8 
δηΐῖγα ογρροκῖϊο οὗὅὁὨ [δ6 τηδΐὶῃ ἰσυ 8 οὐὗἩ [6 ροβροὶ 
πιο Ῥδὺϊ δά βίαίθα ἴῃ 1ῃ6 Ῥτοοθαϊηρ γΈγβ68.--- 

Ξέτ κίτς ἢθγθ, " ἐπ λὼς εείο.""--Ἐ. Ἡ.] 
6 Ἰοῖ οὐὲ. β60 Τίβομιοικὰο τῇ οἱ Εἶι9 Ραο, 

Ῥιμιάπο ἐπι γεηιοηιδναποῦ, ὑποτιϑέμενος. 1 λίοΓΑΙΪΥ, 
ἴο Ρπῦ υηάον ἴοοἵ : Π6ῃ66, ἴο βυρροβῖ, [0 Γϑοοιητηθηὰ, 
ΟΣ ([μι0π6γ) ἴο ποία Ὀοΐοτθ.Ό 1 ΤΙ ΙΔΟΟΠΥ ἀ068 {|8, 
μα ἩΓΠΕ 6. ἃ βοοᾷ τηΐηΐϊβίον οὗ ϑοβϑυϑ ΟἸγῖϑὲ ; 6 5|}} 
018] τσ ἐπ6 διακονία (2 Τίτα. ἰν. δὴ) οηἰτυδίοα ἴο 
δα, Τὴ τροτα ὄχαος ἀθβογξρυοη [Ὁ]]ΟΥΒ οὗἨ {16 
οδαγδοίον οὗ ἃ ἀδθδοοῃ, ὙΠῸ ΤΊ ΠΟΥ πουϊὰ {πυ8 
τηδηϊοϑὲ : ΠΟΌΣΙΒ θα ἰπ [9 τγοχὰβ οὗ ἔα ὶ τη δοᾶ 
οὗ κοοῦ ἁἀοοῖχίπο, τυβοχοσηΐο ἴδοι μαδὶ οἷ- 
ἰαϊηϑᾶ. ΤῈ λόγοι τῆς πίστεως ΔΓῸ ΠΟΙῸ ΓΟΡ,ὈΒοηῦς 
θα 85 [1]16 οοπβέβηϊ τηθλη8 οὗ στον δηὰ ἡυγίυτο [ῸΓ 

᾿ ὅ86 ἱηπαγὰ [16 οὗ ΤΟΙ (οορ. 1 Ῥοὶ. 11. 2); δῃᾷ 
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(6 ργοβοηΐ, ἃ8 Βοηρεῖ δῦ τρἢ τογηδεϊςοα, 18 υϑοὰ 
“ρα τάδ, »γαίενε(.") ΤΏ ΟΠγβιίδη δάυοᾶ- 
(ἰοη οὗ ΤΊΠΠΟΓΩΥ ἰ6 ποὺ ΠοΓο τοργοβοηϊοὰ 88 ἱποοι- 
ΡΙοῖθ ()ς Ῥεῖ), θὰξ 88 81}}} σδρβῦ] οἵ ἀδνεῖορ- 
τηρῃῖ, ΤΏ ΘΟ τι βείδη, οὐ ἱμοὸ Ομγίϑώδῃ , ὭΔΥ 
Ὀ6 σοιμρίοῖθ δὸ ἴδ 8 διἷβ ὑγέβοωΐ ροΐηὶ οὗ υἱὸν 
οχίοπάβ: γοῖὶ 6 ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΟοΟἰἰοὰ ἴο δβίγῖίνα δίϊδν ἃ 
πῦον ὁπ6 (σορ. 2 Τίμα. ἰἰ, 1δ).--( οοὐ ἀοοίτέῃο, 
ὑγιαίνουσα διδασκαλία (οἴ δρ. ἱ, 10), ἰἱπ οοοἰΣαδὺ ἴο [6 
μῦδϑοι, γενεαλογίαι, ἄς., οὗ π6 Βοροίίοα, 

γον. ἢ. Ἐρσίυδθ Ῥχοΐδηϑ διά οἹὰ τΐνϑϑ' 
λΌΪοα. ΤιπΟΠΥ ἰ8 ἰπ8 Α1|κ Ὀουπὰ ἰο 4 οοηβῆίοὶ 
τὶ (Π6 Ὠογοίοα, απὰ ἴο ἴπ6 πιαϊπίθμδησα οὗ {Π6 
ἢ, δ} 681}8 {86 ΟΡἱΐοηΒ οὗ ἴἢθ86 δογοιοϑ 
μύϑους, ταογα δυβίγβοὶ βροθουϊδίίοηβ, πὶ που ΔΏΥ οοη- 
πθοϊΐοη τι (Π6 Ὠἰβίοτίοα] ΓΘΑ ΕἾ 68 δηα ῥγδοί οδὶ ἰθη- 
ἀοηοῖοβ οὗἨ ΟἸγβυϊδηΐγ, ἴον 106 οτἱρίη οὗἩ πιΐοῖ Β66 
γοσ, 1. ΤΙ ΠΊΟΙΠΥ πιυδὲ τοὐοοῖξ 4}} ἰΠ 686, δῃ!ὰ ποῖ ΟὨΪΥ 
ἴῃ ἷθ ῬΌΒΠΟ ΟΔΡΔΟΙΟΥ 35 ἃ ὕδδομθν, θαϊ, 88 18. οἷ θδγ 
ἔγοὰ πδδὺ [0] οντθ, ἰῃ ἷβ Ῥογβοῦδὶ οοπάυος. ΤῈ6 
Θσχδοὺὶ ἀοσβογρίίοη οὔ ἐποβα [Δ Ὁ]68 18 ποίίοοβ]α : Ῥδὰὶ] 
(8118 (δ) βεβήλους (περί τἰτυ8] ; [υΠ6γ), φγοζαποε, 
1Π6 ορροϑίίο οὗ ὁσίους (οορ. 2 Τίμ, 11. 16) δῃπὰ 
γραώδεις (ἅπαξ λεγόμ.), ἴτοπι γραῦς, υδίμα 8. ἀπῶδ; 
ἴπΠ6 ουδβίομι οὗ οἷά ποηθη ; 81}}γ, 100] 180 (σορ. 3 
Τίπι. 11, 23). Ὑὴ6 Βδτϑί ορί μοὶ ἀθηοίθϑ [Π6 οἰαγαοῖθν 
οὗἩ τὴς μῦϑοι 88 (0 {ποὶν τηδίίον, [Π6 Ἰαϊίον 88 ἰοὸ ὑμὶν 
ἴοστηαὶ βίαἰοιῃθηῖ.-- - ἘΣ χοσζοίδο ὅλλν 5661 γαῖμποσ τπῆΐϊο 
ποάϊέηιοακ, πρὸς εὐσέβειαν , ἰδὺ 8, (αὶ (Ποὺ τοδγοδὶ 
Ὀοσοιὴθ ὑγυν ροάϊγ. Ὑ λους ἀουρὺ ΤΊ ΔΟΙὮΥ δὰ 
ὈΘΘῺ Βυοἢ ΑἸΓΟΔΟΥ ἰγοπὶ Πἰ8 γουΐῃ (2 Τίμι. ἱ, δ): Ὀυϊ 
ὑπ ἀεονοϊορπηοπῖ οὗἁ ἴθ ΟἸ γί βιίδη 1 8, δοοογαϊηρ ἴὸ 
{πΠ6 πογὰβ δῃὰ δχδιῃρ]ο οὗ ῥϑιΐ, υποηάϊηρ (ΡὨ1]. 1}. 
12-14). ΑΚ γοραγὰβ [86 807] 6οῦ 1861, τ αν ὮδΓα 
8. ΒΑΡ σχῃογίαιοη [0 ἱμπαῦ ᾿ΙΟΓΆΪῪ οχργοββοὰ ἴῃ 
ἴΠ6 Ἰαδί ομαρίον οὗ {ῃ18 ΕΡΙδΒι|16 (1 Τίῃ, Υἱ. 11), δπὰ 
ΠρΟΓΑΌνΟΙΥ ἴῃ τοῦ. 12. ΑΒ ἴο 118 ἔργ, 0 δῃου]ά, 
Βοπχόνοσ, Ὅ6 ΟὈὐϑοχυοάᾶ, ἐμπαὺ {π6 ἔρυτο, γυμνάζειν, 
(ον  Υ ἀθποίοα ἴΠ6 οἴΐοτί π ἘΠ ]Οἢ 18 ΠΟΟΟΒΒΑΓΥῪ ἴο [Π6 
οχογοῖβο οὗ ροα] ποβθ. ΤῈ Αροβίϊο νγὰ8 ῬουΠ8Ρ05 1οἀ 
ὈΥ [Π6 ργοοδαΐῃρ ἐντρέφεσϑαι ἰο {Π͵ δὲ ΟΥ̓ ἱπΠΔΘΌΓΥ 
ἀγνῃ ἔγοτῃ 186 σγπηδβίυπι : ὁ Ῥαιίμδ οογαηιὶ δοίἐζιδ 
ογ᾽αὲ Τ7Ἰπιοίλειση ἐχόγοεγο, παπὸ 7μδεί, τὸ Τὐποίλδιδ 
δἰδὲ ἐρδε αμίμδ δἰέ;" Βοηροὶ, 

δῦ, 8. ΕΣ Ῥοάλν οχϑχοίδο, σωματικὴ γυ- 
μνασία. Ασοοτγαϊηρ, [0 ΤΩΔΏΥ͂, ἴπ6 Ρ] γβῖοα] ἀρδιϊθηοο 
ἔγοιῃ οογίαίη ἔοοά, ἴτοπι τηδγγίαρο, ἃς.---α ἀἰδορ ἢ Π6 
ἩΠΙΟὮ (86 Ποτοίϊοβ (866 γογ8. 1-) οομηηθπάοά, Ὀαὶ 
ῬΡαλ] οοπάἀοιηποά,. Αοοογαάΐηρ; ἴο οἴ οΓΒ, ἢ6 ἸΠΘ8Ὴ5 
86 ΦΥΠηπαδίϊο οχϑυοΐβοβ 80 τυσῃ ἴῃ νορὰθ πίῃ 1ῃ6 
αγοοῖκα, ϑϑρϑοία! ν ἢ 6 ΟἸγταρῖς ὑμμα ν ΤῺ Ἰαϊίον 
ΥἹΘῊ Βϑϑίηϑ ὈγΟί ΓΘ ΌΪ6, βίποθ ἰἢ6 ΑΡροβίΐα βυσζοὶγ 
που]ὰ πού αἰδοῖ [6 5 ρηοδὲ 86 ὑο {πΠ6 θγϑὶ παπιοά, 
πίοι 6 μδὰ ἀφοϊαγοαὰ ἃ ἀοοϊτίηθ οἵ ἴῃ 6 ἀδν]] : Π6 
Ἰιαα, Βοβί 68, θα] ἃ ποιμίηρ [γέμον οὗὨ ἰδ ἴῃ 18:6 γογΒ68 
7υ8ὺ ὈοΙΌΓΟ, πὰ ῬΓΟΌΔΟΪ υδοὰ (5. Βυ δίδητνα β[πὶ- 
ΟΙΥ οἡ ποσουῃΐ οὗ (6 ρῥγοζθάΐηρ γυμνάζειν. Ιδἐ ἰδ 
ῬΟΒΒίὉ]6, ἱπάθοὰ (Βϑῃφο}), ὑπαὶ ἤπαοι!ν ᾿αὰ ῥγδο- 
εἰδοὰ βοπθ ὈΟΑΠΥ δδβορί οἴβι (1 Τίμ). ν. 28), συ πο ἢ 
Ῥαὰὶ ἀΐὰ ποὺ οοπάδηῃ ἴῃ ἰἰβοὶέ, θυ τοραγάθα 88 
τηθτοῖν ουϊνατά, ἴλτ 6 ]οΝ, ἴΠ6 εὐσέβεια, ΤΟ ὅτοι 
᾿Δ4 ἱπάθοα 18 186, γοῦ ΟἿΪΥ πρὸς ὀλίγον ; ἐ. 6., ποῖ, 
ἴον ἃ βῃονῦῖ {ἰπ|6, 88 ζδπηοϑ ἷν. 14, Ὀυΐ, 85 ΤΌ] ΟΕ 
ἔτοτῃ ἴἢ8 δ πο δ8 ἰῸ πρὸς πάντα͵ ἐπ α οἰϊσλέ ἄσργεο. 
[6 τρηῦ βοῦτθ ἴον [Π6 ᾿ἰπογθάβθ οὗ ὈΟαΐῪ δἰγθρίι, 
[ὉΓ ΓΟΒΟΌΘ ἤγοπι ἀδηρον, ἴῸΓ ραϊπίηρῦ ἃ ογόντῃ οὔ 
Ἰοῦοῦ; γοὺ ΤΠ6866 ΓΘ ἴῃ ΔΗΥ͂ 0386 ἰθΘηρογαὶ. [0 ἰ5 
οὐμοντῖβα πὶ 1806 εὐσέβεια : ἴδ 18 ῬτΟΠΙΔΌ]6 ΤῸ 4]]} 
{πη ρΒ, πὰ ἐμ 11 ἴογοθ οὗ {πῸ πνογὰ ; ουθῃ ἴον ὑπαὶ 
ὀλίγον ἰονατὰ π ΐοἢ [Π6 σωματικὴ γυμνασία Βοτνο8, 
τυΐῦ Ὀσγοπὰ {Π|15, [0 δὴ ἰηβη 6 }γ Ὠἰρηον οηα, [10 Πα8 

{6 ῥγοπιΐβα οὗ ᾿ἴ6, ῬοΐΒ ῥγδϑοῃΐς δηὰ Διϊγο 9 ἰμαὶ 
ἷθ, ἀοάὰ [88 ρίνϑῃ ῥῬγοιηδ68 ἰο ἃ ροῦ  [|1{6, σοὶ 
ΘΟΠΟΘΓΏ 88 ὙΓ6]1 (5 ποῦ] ἃ 88 ὑμδὶ πῃ ΐοῖ ἰβ [0 ΘΟΠΙΘ, 
βαυγιάνῦβ, 226 συδεγπαίίζοπα “)εῖ : “ Κεϊἐσιοδὶ εἰ 
εαπείὶ σίγὶ εἶ ,) ἀρὰ οὐϊεοίαπιενία οαρὶκπὶ εἰ 
ὁδαζίἐμαπὶς ὑμίεγα ργαπνιῖα οοπ πίμν." μὰ 
νἷη : “Ομ »έείαίετι ῥαδεί, {δ πίλὶ ἀεεδί, Θ΄ ἑαπιδὶ 
οαγϑαὲ ἐείέα αὐἀριὶϊηϊοιδ, ίαπι »ίοίαθ 8ὲ δοία οὐλὴν» 
ἑἐεπία ἐξέ 4 εοἰϊάανι ρμενγεοίἑοπεηι." --- [ΡΟγθαρδ ἃ 
Ῥιοιηϊηθηὶ ἰάθδ οὗ δι. Ῥδμ], ἴῃ ἀγαπὶπρ 518. ᾿π ΡΟ 
ἴτοιῃη ἴῃ6 Οτγοοκ συνιπαδίδο, ἴ8 ἰῃ6 σοηῃίγαος οἱ ἃ 
ΤΉΒΏΪΥ, ΟΠ γβῦδη διμ!οῖθ ἰο 186 ἴα]56 δϑοοίΐος, Τῇ 
(τὰ Ἔχογοῖθο Ὀθρηβ πὰ [16 ἵπῆθς σοδη, σ ἢ (86 
εὐσέβεια, οὶ πίιῃ τπΠ6 σῶμα.---Ν.}.--χοτηΐοθ 
ἴμο 116. Οἰηπέυ. οὐ )εοίἑ, Βο ἐμαὶ [86 ῥγθβεῶξ δπὰ 
186 Πιΐυγο ΠΠἔ 6 ἃγὰὸ οοηίαϊποα ἱπ ἴΠ6 Ὀτγομλΐῖβο. ΤῺΘ 
18 οῃ θδυί (οορ. Ερὶι, Υἱ. 2) ἀπὰ (16 116 ἢογοβϑῆεν 
8 Ῥγοσηϊβοα ἰὸ 6 μοαϊ]ῦ, 88 18:6 παίυσαὶ σοβοὶε οὗ 
δτδοο. 

γον. 9. ἘΓΑΙΓΏΠῸΙ 8 ᾽86 κανίσρ. ἔδξα οἶδΡ. ἱ, 
1ὅ; σίθγο, βονόνοῦ, [818 ΟΧργοββίοη γαίουϑ ἴοὸ πἰιαὶ 
τη ἀϊδίο Υ (ΟἸ]ΟΥΒ, 88 βοσὸ ἴῸὸ πρδῖ ἱσητη θα Ἰδί6}Ὁ 
Ργδθοοάθα, Ῥδὺ] ΠΟΓῸ ΓΘΙΏΟΥΘΘ ῬΟΒΒΙὉΪ6 ΟὈΪοξίομ, 
Ψ Ὦ10} ΡΟΥΠΔΡ5. τρῶν ἀσῖδο 1 ΤΊΤΟΥ ἀραϊηβὶ {8 
βίαἰθιθηΐ (νοΓ. 8). 

γον. 10. ἘῸΣ ἐμοσϑίοσο τσ Ῥοῖδ ἴδαθοσ, ἄς, 
Εἰς τοῦτο, 8...) αὐ ἦος οοπδεχμεπάμηι. ΤῊΪΒ ῬΓΟΩΝΕ 
ΘΒΡΘοίΠγ (δαὶ οὗὨ οἴδθγῃδὶ [πρ, σῖβοθ ὈΟΌΓο 186 80 
οἵ 186 Αροβι]α δ8 ἴπ6 οπὰ ἔον νυ] ΐοἢ Πα ρἸΔ Ὁ υηάοτ- 
ἔοοβ (6 ϑανθγοϑὶ ἰοἷ} απ βυβογίηρ (οοιηρ. Οὐ]. ἱ, 
29). Ιπεϊοδα οὗ {μ6 ὀνειδιζόμεϑα οἵ {116 αἰέν 
Α. 6 Εἰ, 6. απὰ οἴδοῖθ πᾶν ἀγωνιζόμεϑα, πὨϊοῦ ἰδ 
δοοορίοα ΌΥ [ζΔομτηδπη, Ὀσὲ τοὐ)θοϊοα ὈΥ ΤΊβοποπάοτ 
85 ποῦ {ὉΠ δυϊποηιοαῖο, Κοπιάω, ἃ δ Ρῆγαϑο [ὉΣ 
[86 ἰο  ϑοιηθ ἰδῦος οὗ {πΠ6 Αροβίὶς, 88 »Ὰ}} ἴῃ δείϊοῃ 
88 ἰῃ βυβοτγηρ.---Βοοαῦδο τῦὸ ἱχαδῖ ἰπ ἴδ9 Ἡνίηξ 
αοά, Τιΐβ οἰαυθα 8 ηοί ἰ0 Ὀ6 γεΐίογγεα ἴὸ Ὀοΐὴ 186 
Ργοοοαϊης γογῦϑ, Ὀὰ ΟὨΪΥ ἴο ἴδ ἰαϑὲ ὀνειδι. ὙΤὭοΙΕ 
τἶθο 8 ΠΟῪ ἴὸ (Π6 Υἱον οὗ ἴ86 ΑΡροβιί!θ, στ τη ᾿πηδρὸ 
οὗἉ [8 ψόοτκ, (6 ἱτππᾶρο οὗ [86 (γἶα}5 ᾿ΠΘΟΡΆΓΑΌΪΥ οθῦ- 
προιοα πιτι ἢ, Ῥεῦθμαρ8 τ 6 πυιηρς υλΐ8. Ἰοιίος, 
Ὧ6 δὰ ἴπ πὶ8 ΟἾΤ ΘΧΡΟΥΐΘ ΠΟΘ ἃ Βροθοΐδὶ τοῖν, υ}» 
Κηοόνη ἰο υ8, ὙΠΙΟΩ 6848 ᾿ἷπ 80 ΘΧΡΓΘΕΘΙΥ͂ ἴ0 δροακ 
οὗὨ εΠν|8 ἱγτυιεῖ, Ηδ Μ|}} ποὺ ΒΑῪ {παῖ 8 ΘηΘΙΩἶεβ 66- 
βἰσηραϊν γον] ]ϑαὰ Ὠΐπ Ὀδοαυβθ ἢς ἰγυδίρα ἴῃ {}16 ἐξείη 
ἀοά : ὑυΐ 16 ΟὨΪΥ͂ ΠΑΙΏ68 [Π6 τοῦὶ στουῃὰ οὗ κ4]} {μεν 
Βοβι γ. Ὑοὐ αὖ (Π6 βατὴθ {{πὴ6 {{|1}8 }8 Π18 δομηζοτί, 
[ὉΓ ἢ6 [28 ἰγυβίοα ἴῃ 1Π6 ᾿ἰνὶηρ αοαᾶ ; πο ἀεοδὰ δ- 
Ββισϑαοίΐοῃ, 88 80 ἸΩΔΗΥ͂ Βρυη ἔγοπλ ἴπ6 Ὀτγαΐη8 οὗ [8656 
Ἐρ οβίδῃ Βογοιίςϑ, Ὀυΐϊ ἃ αοα γῶο Ηϊ δε ᾿ῖναβ, δηὰ 
ΜΠ Ὀσϑίον ἰῃ6 Ὀοροά-ον {8 οἢ υ8 (νον. 8).-- 0 
δα ἴ9 Βανίουσ οὗ 411 τθ, Νοὶ ἃ γοίδινε οἴδυβα 
Ποῦ ΔΩ τςοπποοίίΐοη ()6 Τοιί6), ναὶ οἵ 118 
Ἰορῖςα] ἔογοθ, ἐμαὶ αοἀ οουἹὰ ποὺ [Ὁ18}]} τθ 6 ἸΟρ6 γθεῖ- 
ἱῃρ υροῦ Ηΐπ ἱἢ Ης νόγο ποῖ ᾿ἸΚον δ σωτήρ ἰῃ (86 
Δ] ϑθῆβα οὔ (86 ποσὰ, ΑἈμπά, δραΐπ, ἰπ 80 ὑποθὶ- 
δἰγαϊποὰ ἃ Ἰοϊζον 88 (μΐβ, ἰθὺ 8 ἃ ΠΟΟΘΕΒΙΥ [ῸΓ (ἢ6 
Βοατγίὶ οὗἩ [6 Αροβίὶα ἰο ρίῖτα {8 οἰ οῦ μἶδοο ἴο {116 
βουπὰ δηὰ ρῥγϑοίουβϑ ἀοοίγίηθ ἴο πο Ὦ Πα Πδὰ ΔΙΓΕΒΑΥ͂ 
4ἰ]αἀοα (οὨαρΡ. 1. 4). [Ιἧ τοβρθοῦ ἰο νὰ 48 ἴδ 
σωτήρ, 8660 σἤΔΡ. ἱ. 1. ΤΠ αὔυ5 οὗὨ {Ππ|8 ὑπίνουβαὶ 
Ῥγοροβί ἴοι 8 δαϑὶΥ τοί, ΕΠ ΜΔ ΟἾΪΥ ἄταν {116 πεῖ 
αἰδυποίίοα Ὀοίπθθη {086 0 ὅτ 16 οὐ͵οοί οὗἨ 1}16 
γοατηΐης ἰονα οὐ σοἀά, δπὰ ἴἤοβα 0 {πγουσὰ (ΑΣ (ἢ 
ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ΘΗΪΟΥ ᾿18 ἰτυϊϊ8, ΤΏθ ὀχϑίηρὶθ οὗ ἃ ἴτυε 
βοβροὶ ἰθπάθγηθβα, ἰβουΐ ἃ βυστοπᾶον οἵ 118 τῆι 
Ῥγϊηοΐρθ, ἰδ αἴσοι ὈΥ Οαϊνίη οἱ {18 ῥαββαρὸ : “ 71π 
ἰεἰ ἰσὶς, Τεὶ Σ ποξοθνεϊανὲ αὦ οπιπές ᾿ἀοηιδπες ρέττε 
φηὲγο, Οὐοά δὲ ᾿έηιο 68: πιογίαϊξωρι, φιιὶ ποῖ δοπΖιαΐ 
Ῥεῖ εγἦσα 8ὲ δοπίίαίεπι ςγιδγιιθ δὲΐ μαγίϊσερε, σαν ΐο 
πιασὶδ φαπὶ Θχροτίοηζιν Ρἱὰλ, φμὲ ἐπ συπὶ βρεγαπί ἢ 
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Απ πον μεομίϊαγεπι ἱρδογιϑη, σεγαΐί σμγαιπ, απ ΟΠ 
μεμέίο ἐιδεναίδιιδ δα ἵπ ἐος ἐωπαεί ξ «(4π πον ἀεηΐρις 
σαπὲὶ 6 μαγίε ξαίυοα αὐ ἥποπι ργαείαδιέ ἢ" 

γον. 11. ΤΈΦδΘ ἰέησυ οοσωσηϑδηᾶ δηα ἴθδοξ. 
ταῦτα. “ας. πιϊδεὶξ οαἰοτὶδ;" Βοῦροὶ, ΤΏ Αροβ- 
(6 ΤΟ τοίου ἀἰγοοῖ ἴο 4}} ἱμαῦ Π6 1148 βα1ἃ ἰῃ γϑγδ, 
8-10, ποῖ δχοϊυδίνο υ ἰοὸ ἐμ6 τοργοβοπίδίίου οὗ σοὰ 
1. σωτήρ. ἘΒεοῖνοθῃ οοϊητηδηὰ «πὰ ἰθροὶ (σεῤὲἑεέοη 
υπά ἰελγέκ, Οδγαιδ), 1.15 αἰδιλσι ΟΠ ΤΥ ΘΓ Δ09 
δε ἄγα ση, [δαὶ 6. ΟΠ6 ΤΑΙΒΟΓ 186 ῥγδοίίοδὶ, 
(88 οἴου 1ὴ6 1ῃμδογϑοαὶ δἰάθ οὐἨ {πμ6 βυδ᾽θοίβ οὗ 
ποϊοι ΤΊ ΠΙΟΙΩΥ 18 ὑὸ σομλϊηα 18 ΒΘΑΡΕΓΒ, 

εν. 19. 1οὲ τὸ ζχρᾶλυ ἀδδρίδο τ γουϊὰ 
(οοαρ. Τίϊαϑ ᾿ΐ. 156λ Νοῦ δὴ δχργϑεβ ὀχμογίδιίοη (0 
[86 οἰαγοι (Βυιπ6γ), ὑπὸ ἰὸ 80 ἀυθ σοϑροοὺ ἰο 
ΤΟΥ͂ 65 18 ἰολ ον, ἰῃ Βρίϊα οἵ 115 γου ἢ; ἴον ἴΠ6 
(]οπίην ἀλλὰ τύπος γίνου ΒΏΟΥΒ ΟἸΘΗΓΙΥ ὑπαὶ (Π0 
ἐσμβογίβεοη 18 ἀοδιρηρα αἰ κΘΟΙΥ ἀῃὰ ΟὨ]Υ ἔος Τίτηο- 
1} ἱπιβοὶ Ηδ τηυδὲ ποῖ Δ]]ΟἿ ΔΩΥ͂ 006 ἴο ἀθδβρίβθ 
5 γουΐϊῃῇ (σου ἀδρομαβ οὐ νεότητος, δὰ βοὺ οἢ 
καταφρονείτω, “Ὠϊοῖ ποΙ]ὰ ρἶνα ἃ παρὰ διὰ ἔογοθα 
οοῃδιτυοίοη}, θαΐ τηυϑὲ 4180 80 οοπάυοὶ Ὠἰτηβοὶ (Πδὶ 
Ὸ 016 σάη ΓΙΡΏΠΥ ἀοδρίβα ἱ, [Ιπ 80 ἴὯΡ ΒΘηΡ6] ΒΑ Υ8 
τρΌῈ} : “ Ζαίέενη ἐδ φεῦ, φμεηι πόνο μοδδὶέ ἑαπφμαηι 
ἡννέπεπι οοτίσηιπεγε." Ἰὰ 15 1η6 πορδῖῖγα β4θ οἵ [86 
το οὗ οοπάιϊιοι ΠΟ ἀγὸ Ῥοβιἐνοὶν ρσίνθῃ ἴῃ [86 
(]οπίπρ; νοῦθοθ. ΑΒ 10 06 γουϊῃ οὗ ΤΙΙΛΟΙΔΥ, τ 
τῦδς ἰηΐονγ, ἰγο Αοίβ χνΐ, 1-8ὃ, ἱμαὺῦ ἢ ψὰ8 ααϊΐα 
τοῦ το ἰ6 ἢγϑὶ πιο Ῥβὰὶ ; δηὰ δίϊον (18 ροσίοά, 
(ἢ ὧγ ἔπσοῖνο γοδβ δὲ ᾿ἰθαβδὺ τηϊυδὺ μαναὰ ΕἰδρΒοά, 80 
δὲ ΤΙΠΟΙΓΠΥ͂ ΟΝ Ὑὸ8 ῬΟΥΠΔΡ5 ἃ τηδη οὗ ἰλϊγίγεῖνο 
οὐ Εν τιγοίουν γοᾶσθ, ΤΏ, ἴῃ σΟΙΩραγίβοη τϊθ (ἢ 6 
Ῥεοογίοιβ, πιάονϑ, ἀΘΔΟΟΏΘΗΒΘΒ, ὅτο., ὙΠῸ τ μοπλ Ὠ6 
τουδὶ 80 ᾿ΔΓΡΘΙΥ͂ αϑϑοοϊαίθ, 86 τηἰρὰῦ Ὀ6 4116 γουῃρ. 
Ῥειῖαρθ Μὰ ΤΩΘΥ͂ ἰηἴογ ἴγοῃ οἰδρ. Υ. 28, δῃὰ 1 Οον. 
χτΐ 11, (αὶ ΤΙΟΓΠΥ Μ͵ὰϑ ποῦ ὙΘΥΥ͂ ἱπηροβίηρ ἴῃ ὨΪΒ 
ΘΧΙΘΤΏΔΙ δρροάγδηςο.--- Βαϊ Ὀ6 ἴδποι ἂπ ΘΧΘΙΏΡ]6 
οὗ ἴλο Ῥδ᾽ίονοΣ .. . ἰὰ ρυτχλῖν. Α ΙἴΚκὸ ὀσδοσγίας 
ἤοη ἰβ δἀἀτοεθοὰ ἰὸ Τιΐι8, οἶδ. ἰ,. 7. Τη6 Αροβίϊθ 
ὨδΔίη68 τα (Πΐηρθ (οὗ εἰχ ; 866 [18 ΟΥ 168] ποί68) ἰῃ 
πὶιϊοῦ ΤΊΠΣΟΙΏΥ δμου ἃ αἶγα δὴ ϑχδρὶθ. ΕἸγθὶ, ἐῃ 

ἐν λόγῳ, ποῖ Θχοϊυϑίν ον ἴῃ ρυ] 16 ἐρδοβίηρ, 
θα 28 πὸ] ἴῃ δι οουνογβδίίοη ; ἐπ θα ίοσ, 
ἐν ἀγαστροφῇ, σὨϊοΙ τηυδὺ Ὀ6 ἴῃ [111 ᾿ΑΣΤΏΟΠΥ ΜΠ] 
δἷ8 ποιιίβ. ἐπ ἴονϑ, ἐπ ἐδ }}---ἰθὸ το οί οἴ οἷο- 
τηοηΐ οὗ ἴπ6 ἰπηον Οἰιτἰϑίδη ᾿ἰς οἵ το Ἰδηριδρθ 
δηὰ Ὀεϊμανίοῦ ἃγο ἴθ ουϊνγαγὰ εἰρηβ, ἐπ Ραχὶν, 
Ιδεὶ οἵ 41} : ἐν ἁγνείᾳ, ἱποϊυαίηρ {[πΠ6 ομαβάςυ δοοιω- 
πν 6 γουϊ(πία! ΤΟΥ ; Ὀαΐ [8 18 ποῦ ΠοΓΘ 6χ- 
εἰυείτε! γ ἀδηοίοα, Τ|ι8, 1ἰἶκ6 οἵπον Κἰ πάτα τογήβ, ἰ8 
οἴδῃ υϑοὰ οὔ (Π6 ΠΟΣᾺ] ΡυΓΙΥ το ΘΙ ΌΓΔΟΘΒ 88 ἃ 
ἔτυϊς οἵ αι δά ἰονα 6 σθοΐα ουνοῦ δηὰ ἴπποῦ 
᾿ϊθ. Ιῃὰ νον οὗἨ ἔΐὸ δϑοοῖϊο σίροῦ οἵ [6 Ὠθγθίϊοβ, 
ΤΊ ΟΙΙΥ ἐμοῦ ὰ ἀνοϊὰ 41} ἰδὲ ταϊριν ρῖνθ δυθὴ δρ- 
Ῥδτθηΐ τράϑοὴ [ὁΓ 16 δβυϑρίοίοη ἐδαΐ Π6 ργϑδομοά ἃ 
ἱὰχ το] ἔν. | 

γεν, 13. ΤῊ 1 οοὔιθ, αἷνο αἰϊοηἄδληοθ ἴο 
τοδάϊησ, δα. (οοταρ. οἰάρ. ἱ. 8; 1. 14). Θυπίησ 
16 δῦβομοο οὐὗὁἩ 6 Αροβιὶθ, πὸ ομδηρθθ μου] ίακο 
ΟΪἾδοο ἴῃ ἰδ6 ποηῃϊρὰ ογάον οὗἁὨ (μΐηρβ, Α1} τημβὺ το- 
τοδῖὶα οοηῃεπυοιβ πὶ ἴμ6 οἷά. Πρόσεχε; .2)α ορε- 
ταλπ οἱ σαγα;π.--- Οἵἷνο αἰϊσπάκσπεε ἰο---- ἐπα, ἄνα- 
γνώσει. Το ΡΌ]1. τοδάϊηρ οὗἨ {μ6 ΒΟΙΥ ΒοτίρίΌΓΟΕ, 
Βοἢ) τιἢ [86 968 γ͵ὲ8 ἰδίθη οὐὐ οὗ 16 [80 ἀπὰ 
ἴδς Ῥιορμοῖθ (Κα ἷν. 16; Αοἰ χἰϊὶ, 16); Ὀυΐ ἰῃ 
ζοϊϊοπίην (19 ουδβίοτα, {16 ΟἸ τ βὕδη8 γολὰ αἱ ἢἤγαι 
ἔτουι (6 ΟΙά, διά δδοσπαγὰβ ἤοσι ὑπ6 ΝΕ Τοβίδ- 
τη δος πτϊξίηρβ (οοταρ. Οὐ]. ἰν. 16; Βον. ἱ. 8.ϑΜᾳἨσ«Ἀ 
ἀδοιτιράοη οὐὗἨ {μὲ8 συδβίοπι ἱπ [86 φασίν ΟἸ γἰδιίδη 
οἶἰυτοῦ ἰ5 ἰοιπὰ ἴῃ Φύῦθτιν., “44}οἷ. 1, Ρ. 61, οἀϊὲ, 
Οδετδ,--Το οἀχμοχίαϊου, ἴο ἀοοϊχίμθ. Ηδργο, 88 

ἷη Βοτω. χὶϊ, 7, 8, υἰδοοὰ 86ν. ΤῈΘ ἔογτηϑνρ νγᾶ8 
ἨὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ [ῸΓ δροοΐδὶ οΔ863, (8.6 ἰαύξοΓ ΔΙ ΤῸΓ 4]}. 

γον, 14. Νορὶϑθοῖ οἱ, ἃς. Τμιὸ βδῖῃηθ ργοοορὶ 
ἴῃ Δποίμοῦ ΤΌΓΏΣ, 848 ἰῃ 2 Τί. ἴ. 6, Αἱ ἢΐ8 θη γάμο οθ 
οὨ ἴδα οδῆοθ οὗ ἰϑδοδον, ΤΊ ΟΠ τοοοϊνοὰ ὈΥ 188 
ΗΟΙΥ ΟΠ οβῖ ἃ ϑρϑοΐδὶ αἰ ἤν, οὐ ἱρὰ ναϊαθ ἴὰ ἴ86 Ἔχοῖ- 
οἶδα οὗ μἰβ οδῖοςο, ΤῈ οβῆοθ 1ἰβοὶ 18 ποὺ ἤθε ἀθ- 
ποία, Ὀυΐ ἰὶβ Ὀϊνίημθ αυλιβοδίύώοη ἔοτ (ὴ)6 οῆορ, 
ἩΔΙΟ 88 ρῖνοι ἐπγουμ (διά) ΡΓΟΡΏΘΟΥ, πῖῦ (Π6 
Ἰαγίῃς οἡ οὗ Ββαηῃὰβ οὗ 86 οἰάθτβι, Τῇα Ὀγουϊν οὗἁ 
(18 ΔΙ] 0 οἶνο 8 ἰΓχα τοοτὰ [ὉΓ ΘΟη͵θοίυγο, [0 ἰβ 
ῬΟΒδΙΌΪ]6 ὑμαὺ δὺ (118 βοϊ διληῖ ὑπο γθ ογο ΟὨτβύδῃ 
ῬΙΌΡΒοΙθ, Ἠ8Ο [ογθίοἹα ἃ Βρϑοίδ! Υ ὩΟΌΪΘ ΟἾΓΘΟΣ ἴῸΓ 
ΤΊΟΙΕΥ : ἰδαὺ ἔπο86 ῥγορμοῖβ Ὀοϊοηρεὰ ἰο ἴδ 6 [6]- 
Ἰονδηΐρ οὗἨ 16 οἱάδσβ (πρεσβυτερίου), ὮΘΓΘ οἅ 
ἃΒ ἃ ΟΟἸΪΘρ6 ; δῃὰ ἰῃδὺ Ῥαὺὶ! Ὠἰχηβοὶ δ, ΟΣ οὐδ οὗ ἢεἰ8 
ΘΟΙΡΘΗΪΟΩΒ ἴῃ ἱγανοὶ, μβαὰ υἱξαγοα 0818 Ῥγθαϊοι 0}, 
Βυὺ πμαίονον ἐπθ ἴδοι, 118 ῥγραϊοιίοη πα ἰοϊηθὰ 
ὑὶἢ [0.6 Ἰαγίηρ ΟἹ οὗ Βαῃαβ, ἢτβὶ ὈΥ Ῥαὺ] ἈϊγηΒ6] 
2 Τίμ), ἱ. δ), δηὰ δραΐῃ ὈΥ͂ [86 οἴδον ῬγαβΌγίοτε,--- 
ψίος οἱ οὗ μαπᾶβ. Τ18 νὰ8 οἵ οἷὰ ἃ βυτοῦο] 

οὗ ἐμ:6 σοτημηυηϊοαίίοη οὗ ἰμ6 ΠΟΥ αμοβὶ (Αοίῶ γῇ}. 
17. χῖχ 6, Ηθ0. νἱ, 2) ΑἸνοδαῦ ἴῃ (μο ΟἸΪὰ ἸΤοβῖδ- 
τηδηῦ ἰξ τὰϑ υϑυδὶ αὖ ἴπΠ6 ογαϊηδύύοη οὗ ἃ ργὶοδί (Εχ. 
χχῖχ. 10. Νυῃηι, νἱῖ. 10), ΟΥ ὁυθῇ ἴῃ οδ86 οὗὨ ῥγοϊοο- 
ἄοῃ ἴο ἃ δἰρὶι ἀϊκοῖν (Νυπι. χχνὶϊ. 18; Πουΐ, χχχῖν. 
9), δῃὰ Ἰαίογ, ἱπ ὑμ6 ἀδΥβ οἵ [86 ΝΟ Ὺ Οονομδηΐ, ἰῃ 
[86 ΠρΑΙηρ οὗὨ [Π6 βἰοῖ (Μαῖι, ἰχ, 18) δῃὰ [86 τγαϊδίην 
οὗ [86 ἀρδὰ (Μασκ ν. 23). ΤὨ 8 ἰαγίηρ ὁ οὗ βδῃα8 
ΜΔ8 ὙΪΠουΐ ἀουὺὺ οοῃπροοίοα πῖϊ}1 ΒΟ δ ῬΓΑΥΟΡ : 
Δηᾷ ᾿ξ 50}}} σου ἰπυρὰ πῃ ἰῃ6 Ομ γίϑδη ΟΠΒΌΓΟἢ ἴῃ [ἢ 6 
6486 οὗὨ ογϊπαϊϊοη ἰο ἴμ6 οΠῆἕοΘ οὗὨ θοῦ ον ἀπ ῥγοθα- 
Ὀγίοσ, ἀραγὶ οσα ἐπ6 βυρογηδίαγαὶ ἰπῆπθηοα Ἡ ΒΊΟΝ 
ΤΏΔΥ Βᾶγνο ὈδΘῃ Ἰοϊποα νὴῖΐ ὑμὶβ δοὺ ἴῃ [86 Δροβίο]ο 
αρα, ἰὰ 18. οἷοαῦ ἰῃδὺ [Π6 ρογβοῃδὶ οἴδοῦ πγυϑὺ ἤδΥθ 
θθθιὶ ΥὙΘΡῪ ἀθο0 δηὰ Ὀθηθβοϊδὶ, ΤῸ Κθορ αἰΐνθ {8 
ἱπηργοβδίοη, ΤΊ τηυϑὺ ΟΟΙΒΙΔΗΣΥ ΤΘΉΘῪ (8. γΘ- 
ΤΊ ΘΠ ὈΓΔΏΟΘ, δηἃ μοὶ Δ]1ὁπ (Π0 εἰ δ οηἰγυϑίοα ἰο Ὠΐπὶ 
ἰο βίυμηθον. Βυΐ ἴῃ δαὶ ραγι οι ]αν ομυτοΙ (18 δοὶ 
δὰ ἰδίκθῃ ῥΐασθ, γοιηδὶπθ ὑῃοορίδίη. ΤΏ ΟὨΌΓΟΙ 
ἰγβαϊοῃ πδιμθ8 Ερ6δι18 ἃ8 ἔμο ἰῃ6 Βρῃετα οὗὨ Τίμιο- 
(ὨΥΒ ἸΔΌΟΥΒ; πὰ ἴο [18 ὕπο σὴ Ὀ6 ὩῸ τηδίοσϊαὶ 
οὐ͵]οσίίοη, [Τ|18 Ῥαβϑαζο μ88 Ὀθθῃ οὗἶἾἶΘΩ οἰϊοα 88 ἃ 
Ῥτγουῦ οἵ [86 ροόοτον οὗἨ ργοβγύθγίαὶ ογαϊηδίίομ. [ὲ 
ἀουθυ} 688 στ ίοσβ ἴο ὑπ6 βοιῃρ ἀραγὶ οὗ ΤΊ ΟἿ ὮΥ [ῸΓ 
ἐδι6 τη ἰηἰ ΒΥ ; χοὶ ἰδ ΔΎ Ὀ6 ποῖ ἰὁ0 8 ρον οἵἶοσ 
88 δι. ΡαῸ}] ΒΒ δυσοσαθοῦ, Ὀυΐ 88 ἃ ῬγΟΒΌΥΟΣ δὖ Γγείγδ. 
ὅθ ΕΠΠΙΘΟΤῚ, ἐπ ἰίοοο. ἴῃ ἰδὲ οδ8βα, ἰὑ ὕγουθϑ ΟἹ] 
τπδὺ [86 ργΟΒΌΥΓΟΥΥ Βμαγθὰ ἴη ἐδ Ἰαυίηρ οη οὗ Βδηἀ 9 
---α ουβίοιμλ Ὑ8|1Οἢ ἔγοπι ἴΠπ6 γϑῦ, {11 ον, 88 ἙφοῺ- 
παρὰ ἴῃ ο8868 ΟΥὗὨ ροΓΒΌγιοτίΔ] ογαϊηδίίοῃ, ὅθ Βινα- 
ΑΜ, Απέφ., Β. 2, οἢ. 19. 10 τηυϑῦ Ὀ6 ΠΥ δά- 
ταἰϊἰρὰ, Βοπόνον, ᾿μδὺ πὸ Ἰαῦθν ὨΙΘγαγ 1081] Ομ ΔΏροΒ 
το ΠΥ Ἰοπογοὰ {16 ταῦ οὗἨἁ [860 ᾿τοβογίογ. Ὀῖβθορ οὗ 
ἴδ6 Ῥυϊπαΐϊεἶνο ἀαγ.---ὟΥ.] 

γον. 16. ἸΜοάἑϊαῖθ ὌΡΟΣ ἴδμοδο ἰἰηρη. α 
δοπογαὶ οοποϊυασίηρσ ἐχβογίδεοῃ. Ταῦτα ΒρΘΟΙΔΙ]Υ͂ Γο- 
γοΡί8 ἰοὸ συϑῦβ. 132-16. [10 τηυϑὺ Ὀ6 ΤΙπιΟΙ ΠΥ 8 (ΑΓ [Ὁ] 
οηάθαγον ἴο ἰθᾶγη ΟΥ̓ μοαγὶ (86 ΑΡΟΒι6᾽8 ργθοορίβ.-ς 
αἰνο ἰδ γεδοξ ἴο ἴθ. Ἔν» τούτοις ἴσϑι, ἐοέιιδ ἴπ 
λιὲδ εδίο; ἰιϑοαγὲ δῃὰ μοϑᾶ, βοὺ] δὰ ὑοᾶυ. [Ὁ 'β ποὶ 
ΘῃουρὮ ἔος Ραυὶ ὑπαὶ ΤΊ ΟἸ ΕΥ̓ βου (ΟἸ]ον ἷβ ο8}]- 
ἴηρ; πῖθὰ ἐμ6 Β46Ι1Υ ΟΥ̓ ἃ βίανθ ; 86 πιυδὺ |ἷἶνθ ΨΏΟ]]Υ 
ἴῃ δα ἴον ἰξ. Οοιῆραγο ἰμ6 Ηοτγαιδῃ πιαχῖπὶ: Ομ 
υεγμῖπ, αἰφμθ ἀλοδηδ, σμΥῸ οί γοσο, εἰ οπιπὲβ π᾿ ἦος 
διηι.---ΤαΣ ἐὰν ὑχοδύϊηρ, ΣΑΥ ἌΡΡΘΩΣ ἴο α]]. 
Ῥγαρτϑββ, προκοπή; ἃ πογὰ πη] ΟὨΪΥ͂ ΟΟΟΌΤΒ ΒΟΓΘ 
δηὰ ἰη ΡὨΪ]. ἱ. 12, 2ὅ, ἀμ ἰδ ἰῇ δὰ ἢ} ο886 βΟΠΟΪΠΟΙΥ 
Ῥαυϊπθ. ΤῊ προκοπή πουϊὰ 6 Π0γ6 δηὰ τηΟγΘ 

τοληϊξοθὶ ἴο 811 ΟἸτἰβιίδιϑ (πᾶσιν), ἢ 6 ὑγὰ} 77 δπά 
ΒΟΔΓΕΙΥ οὐογοὰ [86 ῥγοοορὶθ βίνοῃ ἰπ ΥΌΙΒ, 12--14 
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ΤΊΝΟΙΕΥ τηυϑύ ηοὺ Ὀ6 οοηἰοηὺ ὙΠῺ [π6 Βοῖσῃξ Βα μδὰ 
ΠΟῪ δἰϊεϊποα, ὈὰΣ αἰ γᾶ γ8 δι σῖνο δε ἃ ἰσθμοῦ δὰ 
δίσηον ἀουθοριηθηΐ, 

ον. 16. Τακο Ὠοϑᾶ υπῖο τ γ 561. Α οοηι- 
Ῥτγομοηῖνα οχμιογίδιϊοη δ 86 οἷοϑ οὗ {18 Ὑ80Ο]6 
οἰαρίογ, ἰὰ πο ΤῊΘΟΓΩΥ 8 σμαγροὰ πὶ ἃ ὑποίοϊα 
Ουιῦ, οδοὰ ἴῃ ἰϊ8 ογάδσ, οὗ πιοίηρ 848 π|ὸ}} οὐδοῦ 
Βἰγηβο  Γ 85 ονὸῦ (86 ἀσοίγίπο. Οδινίη : “" μο δωπί 
ομγαπάα ὄοπο μαλίογὶ Σ ὡἐὐ ἀοοεπαο ἱπυϊσιίϊεί, αο δὲ 
ἐρειῦηι ριιγμπι ομδίοαϊαί. εφωδ ἐπῖπι καὶ δε, δὲ 
υἱέαικ διαηὶ οοπιροπαΐ αὐ οπιπεηι ποποείαίεηι, δἰδίψιιο 
εαυεαί, πιὸ φμοί εὐαέ πιαΐωπι Ἔχοηερίιη, πὶδὶ αδεϊμιγα 
φμοφιι ἀοοεπάϊ εἰμί, αἀὐωπραΐ βαπεοία υἷα. ΕἸ 
»αγεπι υαἱοδὲξ ἀοοίτίπα, δὶ ποΉ Υ' οἷα Ὺο- 
φιοδίαϑ εἰ βαποίϊίαδ. Νοπ ἐγρὸ αὖ γό αμΐμε ΤΏ πο- 
ἐλειπ ἱπείζαί, οἱ ίαηι ρ»γιίυαϊέπι εἰδὲ αἰἰεπάαί, συαηὶ 
ἀοείγέπα πὶ οοπιπιώησηι Ἐςοίδεῖα συν." --ΟΟΣ τίη 
ἰῃ ἴποσα. ᾿Ἐπίμενε αὐτοῖς, ἑ. 6..) ἴῃ 41 1886 ἀυϊ.68 
τηοηϊοηοα, ΤΠ οοπηθοιίίοη ἢ {Π6 ΓΟ], 80 
88 ἴο υπαογβιαμὰ {πΠ6 αμαΐοηίεβ ὈΥ͂ αὑτοῖς, 'Β 1688 
ἡδίαΓΑΙ,--- ΕΣ ἰὰ ἀοίηρ 5. Τῃ6 βϑῆβα οὗ (6 
σωτηρία ἷἰβΒ ροβὶεῖνο 88 ΜΟῚ] δ πορϑίνθ Αβ ἴἰὸ {86 
ἔογαγον, δὰ ΡΓΟΌΔΟΪΥ πηοδηὶ [06 βανίηρ οὗἨ ΤΊΠΟΙΩΥ 
ἨδΏΒοΙ ὗς, δηὰ οὗ τῆοβε ἰμδὺ ποαγὰ δΐμ, ἴγοιι 8186 
ἀοοιϊγίπα δηὰ 118 ὈΠΒΔΡΡΥ͂ οὔδοῖβ. Βυΐ πιὰ (μΐ8 ἰδ 
λοϊποὰ [Π6 κεαϊηίπρ οὗὨ [86 Βα] ναϊζοη Ὀγοιηἶθοὰ ἰὨγουρὰ 
ἴΠ6 ροβροὶ ἴο 4} ἰμδὲ Ὀοίϊονθ, (86 ὈΪεβαράηθθα οὗ 
ποῦ ΤΊΛΟΙὮΥ δηὰ ἢἷ8 ΠΟΔΓΟΙΒ του (Π08 τηοτο δηὰ 
ἸΏΟΤΘ Ῥασίδξε, Α ἱποίοϊἁ δῃηὰ τηοδὲ δ) υτΐηρ γονασὰ 
«8 ἐμ δϑϑυγοὰ ἰο δὶ8 Βαο]ϊ γ. 

ΤΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. Ῥογϑοπαὶ στον ἰπ ροΘ]ΐπο88 19 {80 οἰ] ΤΘ- 
ααιϑιία οὗὁ ΓὉπΠ6 Ῥδβίου. δηὰ ᾿οϑοῦοῦ, Ὡοὺ ΟὨΪΥ [ὋΣ Ἠΐβ 
ΟὟ 8α,κα, Ὀυὺ ἴον ἷ8 δΒοοῖς δῃὰ ἴογ ἴπ6 ργοϑομίηρ οὗ 
ἴη6 ροϑρο]. Ηἱΐδ8 ἀΐϊϑοουγβθ που] Ὀ6 δβουῃαϊΐηρ ὈΓΔβ8 
δηὰ ἃ {Ἐς ογμθαὶ, πόσο ἰὸ ποὺ {86 τανϑ]δτίοη 
δηὰ [06 οιἱρουτίηρ οὗὨ ἴδ6 ἱππυδρὰ βρί γίζιὶ 16, τ ἰοἢ 
ἢ τηῦβί ομογίδῃ τ ΠῈ [ἢ6 υἱπποϑὺ σατο. ΑΒ ὑμοτα ἰ8 
ἃ. ΒΙΟΚΙΥ δϑοοίοίϊβτη, 80 ἔποῦο ἷβ αδἰβό ἃ βουηὰ ἀϊδβοὶ- 
Ρ᾽ΐπο, σ]ο ἰ8 ποοάρὰ βρϑοΐδν ἴοῦ {μ6 Ῥγδσίςδὶ 
ἐβοοϊοσίδη δηαὰ ραβίοσ. Τὸ βαγίηρ οἵ δὴ οἱὰ ὅϑ:γϑβ- 
Ὀυγς αἰνίπα ἰ8 ὑγίοί, θὰ [Ὁ]] οὗὐἨ ἄδὸρ ἰγτυ ἢ: “1 
που ἃ γα 6. τὶ 906 8ο0ὺ] ὈΪ65586α, ἐμδὴ ἃ υπάγοα 
Ἰραγηθα ᾽" (μλΚοπ)δπ). 

2, Τμπαΐ μοι] πο 88 18 ργοδίδ]6 ἴον δὶ] ἐπίπρθ, δηὰ 
18 [86 τηοϑὺ ὈγϑΟΙΪο8] {πΐηρ ἴα ἴμ6 πον, ἐδηποῖ Ὀ6 
ἴ00 ΒιΓΟΠΡῚΥ οηΐογοοα δραϊηδῇ δὴ δρβϑίγαοι 1468] βτὴ Οἢ 
Ο16 5βἰά6, δῃᾷ δ ἱγγο σίουβ τίου! βπὶ οἡ [ἢ 6 ΟἸΠΘΤ, 
ΗΟΥ͂ ΤΔΠΥ ἴθ γθ ΔΓῸ ὙΠῸ ΚΠΟΝ ἱπάθοα ἰμαὶ ροα]ἷ- 
Π688 ἰΒ ροοὰ [ον ἃ ρϑβδοϑῦιϊ ἀθδίῃ, Ὀυΐ 40 ποῖ Βο]ά ἱς 
ὨΘΟΘΒΒΑΤΎ (ὉΓ ἃ ὨΔΡΡΥ ΗΠ ; ΠΟΙ͂ ΤΩΏΔΗΥ ΟΥ̓ ΟΥΘ ἨὮΟ 
τη ΓΜ] γ ΥῪ Ὀοδυϊίαυϊ ἴον ἰὯ6 Ῥοοῦ, [86 ψγοδῖ, 1Π6 
Βυδογίηρ, [6 ἀγίηρ, Ὀὰΐ ποῖ ᾽ο τρᾶϊζο στοαὶ, δΔ0]6, ὕγδο- 
εἷοα! θη. [0 τουβὺ αἰ γαγβ, ὑπογοοσθ, Ὀ6 ΤΟ ἢ» 
Ῥογυὰ μδὺ 86 ἐγγὰν ἷβ ἃ ῬΟΤΘΡ ὙΠΟ σταβρ8 [ἢ 6 
ὙΓ0]6 τηδη : δηὰ πὸ ἰγσὰθ ΟἸὨ τίν ἰδ 8. ποὺ ΟὨΪΥ (ἢ6 
πδρρὶοβὲ ρογβδοῦ, Ὀὰσὲ 106 Ὀτγανοϑὶ οἰϊΐζοη, [06 Ὀδϑὲ 
Ῥαϊτγίοί, {Π6 τηοϑὲ οὈθαϊθης 8ο] ἄορ, [16 ἰ68ὲ οἰίοῖ: 
ἴπ ὁὴ6 ποχά, ἴῃ 8}} τοϊαϊοῃβ, ἃ οο- ὺππογίζον τὶ Οοά, 
δηὰ δὴ δβοηπον ἰὼ ΟἸτίδι, Απ ὅσο] θηΐ ΘχϑΏρὶο οὗ 
(8. 'β ΤὉυπα ἰη 186 ἘΠ ρ ἰδἢ ασθθογαὶ Ηδυοίοοῖ,. 

8. Τμδὶ (8 ᾿Π8,, 88 Ὑ6}} ἃ8 (86 ΓαἰγοΘ, ΤΩΔΥῪ ὮΑΥ͂Θ 
8 ατοαὶ τοδγὰ, ἀοθ8 τοῦ δὲ 8]} οοῃῆϊοί πῖϊὰ [06 ἀοο- 
ὑγῖμο οὗ αοα δ ἔγθο ρτδσθ, δηὰ {πὸ }υδυβοδίίοη οὗ [86 
δ'ΏμοΡ ὈΥ ἴὖ (866 “ Ἠεϊἀοϊ θεῖς Οδίθο ἴδηι," ΑἸΒΥΓΟΡ 
68, δπὰ {Π6 οββ84Υ οἵ Ἦ ΕΙ58, Τὴ ΟἸἩγδἰἰδῃ Ποοίτηθ 
οὗ Βοναγά, ϑέμα, πὰ γι, 1852). 

4, Το χαρίσματα οὗ ἴμ0 δΔροδίοϊίο δρὸ ΜΈΓ 

ῬΑΓΠῪ οχιγδογάϊηασυ, διίθὰ ἰὸ μδὲ φαγ μοτγὶοά; 
ῬΔΡΟΥ ΟΡ ΠαΓΎ, δηὰ ἀοδίχηθα ἰὼ γοιηδίῃ [ῸΡ 8}} δρεβ, 
Το [86 οτος Ὀοϊοηρμοὰ [Π6 ΙΝ ΟΥὁὨ ργυρΒοογ, νΒοὰ 
ἯΔ8 Θχοιοίδοα δἱ ἴὴ0 ογαϊηδιίίου οὗ ΤΙ ΟΙΒΥ, δμὰ ὁὰ 
ΟἾΒΘΡ ΟΘΟΒΒίοἢ8 (866, [ὉΣΡ ἱπβίδποθ, Αοὶβ χχὶ, 9); δῃα 
ΜΠοὮ, ἰ0 41} ὙΠῸ δὰ ἰδ, τ ἃ μαρτυρία τοῦ ᾿Ἰησοῦ 
(Βεν. χίχ. 10).--ὁ νἰϊθβθ σίνθῃ Ὁ ἰμο 1οτὰ Ηϊπδοὶ 
18.δὲ ΠΟΥ ἬΟΥΘ οὶ ΟὨΪΥ ΗΪβ γραὶ, υυῖ Ηἰἷν Ὀοδὲ βοὰ 
τηοδὲ δρργουθὰ ἀϊβοίρίεδβ. 1 186 χάρισμα ἱπ ἰδ 
ἔοτῃ .).88 ΠΟῪ οθδβοα, γοὶ [86 δροβίο!ο οουμπδβοὶ οἵ 
1 ον. χὶν. 1 ἷἰβ δϑ ἰγὺθ [Ὁ δ]} ᾿θ]ουοσβ: διὰ (88 
Νον Οονοηδηῖ 48 ὯὨ0 ΟἿὮΘΡ αἷπι ἴδῃ ἰο ΓΘ 8 [116 σροτὰ 
Δη τρότο {Π6 ἰάοδὶ οὗὁἨ Μο868 : Ναμῃ). χὶ, 39. 

ὅ, Νοὸ οἶἶήοθ γοῳυΐγοβ 8ὸ τωυςῆ ἴ80 ψΏΟΪΘ τοδῃ, 
[06 ϑυττοηάον οὗἁὨ 4}} ΟἿΣ Ῥοσβϑοόῦδὶ ΡΟΉΟΘΓΒ, 88 (δαὶ οἵ 
186 πη ὨἸΒΙΓΥ ; [806 δεν δηὰ 8 αἰνγδγβ πὶῖἢὶ ἰδ0 
δὶ ῃρ1]6 δηα δβιϑδάΐαβι ἤθαστῖ, Τῃδ τοδῃ ΜἘΠῸ Θχοσοῖβεβ 
͵ἷ9 οἴἶδοο πἰτοῦς ᾿ἱνίηρ, οὨ ΓΟ ἔν ἰῦ, 15 πὸ δδερ- 
οτὰ, Ὀυϊ ἃ πἰγοϊϊηρ, Βοηροὶ ὑμυ8 {Πυπίγαϊοθ τεῦ, 
16: “7. λὶδ φωὶ εδέ͵) πιϊπι εγὶἐ ἐπ δοααϊ αι 
τι πσαπὶδ, ἐπ δἰκαδδδ αἰδεπὲδ, ἐπ οοἱ ἐσον δ ἐδτὶι, 
ὁοπολιῖδ, πορηυηιὲδ, ἐλ φεῖδι πιωζ ραδίοτες ποίαδίίοαα 
αἰαίξε ἐπδούετιίεε οοηίενωπί." ἪΝ εἰσθιγ εΣ- 
ΔΙΏΡΪ68Β ΟΥ̓ ἰη6 Ὀϊεδδίηρ ἰοϊηοα ὙΠῚῊῈ (15 σομδοϊθηους 
Βα ΟΠ, ΤΏΔΥ Ὀ6 ουμα, διηοηρ οἴδοτβ, ἱπ ΤΉΟΙ τ ΚἘ 
Ἔχ] ομὶ Ὀοοῖς, “ [ἰνίης ὙΠ β808. ἔγοπη δ᾽Ϊ γδρκ8 
ἴῃ ἴΠ6 Γογδὴ ΟΒσοῦ :᾽) ΒΟ η, 1889. ΤΏΘ πδπιο 
οὗ Οδαϊτηοσβ, ΜΟΌΒοΥμο, δηα οἴμοσ ογμδχηδὶ οἵ 
Βιὕὑβῃ ΟἸ τ β δ Υ, ΤΙΩΔΥ ΒεσῸ ὉὈ6 οἰϊοὰ πιὰ σὰ 
Βοποῦ, Απηὰ πὸ ΜΠ] ϑοοη ἰογχζοὺ (Ὧ6 ὨΟΌ]6 Αἀοϊρὰ 
Μοῃοὰῦϑ 4“4“νε ρία απίπια ] 

6. Οχ γογ. 18: “ Μομεί εἴἶαηι Ῥαυΐμα δὶς, ΤΕ οοὶε- 
δίαηι αἰ σαίαπι ἐεε6 αὐ ἀδμΣ ἐέδνος, εἰσωξ δαῦ}ὲε αἶναε 

αοὶρίων (16α. υἱἱὲ, 20 ἐροαδα ὁεὲ ἐσίέωγ, το εὶ 
λαρά ἐψὰς ἐ ΠΥ ΩΡ ΠΜΘΑ πΐξα σμηὶ Ὺιᾶ ἔσω 
]ίεπι ορὶπίοπεε εἰ εἰὐΐαδ εχίτα ἀοα ἐδΥγοδ; " ΜοΙδηςδ.- 
18οη. 

ἡ. ἼἼὝΔΚΟ Ποοὰ ἴο {πγβο ἢ, δὰ ἴο [86 ἀοοίσῖπε.7 
Οομρ. Αοἰϑ χχ. 28. Απ δχοο θη ΘΌΡΔῪ ΟἹ [{|5 808- 
)οςοῖ ἰ8 ἠουπὰ ἴη (πὸ 1{||6 ροϊάοῃ Ὀοοῖ οὗὁἨ ἘΙΘΗΔῈΡ 
ΒαΑχτεμ, “Το Ἐοίοττηοα Ῥαξίον," ἰγδῃβὶ θα ἴοι 
[86 ἘΏΡΊ 5}, ΒοΡ]η, 1888. ὙΠΟ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ δον 8 
[μαὺ ἐπογα βῃου α 6 88 “1116 ἀοίδοϊ ἰῃ 16 ΟΠ6 85 ἴ 
[Π6 οἴπον, δῃηὰ Ὑλιαῖ ὈΘΙοΩρΒ ἴο ὁδοῦ. “ ΤῊΘ μαδῖοσ 
π|ὶι0 ἰδ κο8 ᾿δοὰ ἰὸ Ηἰπβοὶ ἢ, τηυβὲ ἴδιο Ἠδοὰ ἐμαὶ τ86 
πουῦῖς οὗὨ σγᾶσα Ὀ6 {ΠῸΪΥῚ δοοοιαρ ἰβῃθα ἴῃ Ηἰπὶ ; ἐμδὶ ἢ 
ΕΤΟῊῪ ΙηΟγ6 δηἃ τηοτο ἴῃ ἴδ: (δαὶ πὶ οοάυοςιί ἀο 
ποὶ βίδῃηὰ ορροθεᾶ ἰ0ὸ [μἴβ8 ἀοοιτίπα; ἰμαὶ 6 ἀο ποῖ 
᾿ῖνα ἴῃ 8ΩΥ δὶπ τ ο 6 ΘΟΠἀΘΙΟΏΒ ἱπ δῃοῖδογῦ; ἰδδὶ 
ὨΟΠ6 ΟὗἁὨ (Π6 48} 1168 τϑαυΐδῖνα ἴον 18 οἷος ὃ6 ἰδεῖ- 
ἰης ἰὼ . ὌΒοΟΒΟ [ια8 ἴ0 οᾶσθ ἔογῦ ᾿ἷ8 ἥσοοϊς, τηϑὲ 
εἶνο μοορὰ τπαῦ ἢο οἷδοῦ 1μὴπ Ῥυτθ ἀοοίτπθ ἷ8 
Ῥιοδομϑᾶ: δηὰ δα Μ}ὶ1 ναϊοϊ, 1Πἰ|κο νῖβο, πὲ στοαίεν 
δίγοβϑϑ Ὀ6 πο Ἰαϊὰ οὐ ἐγμα ἔδὶ τ [Π8Δῃ Οἢ ἔσο ζαϊλ."ἢ 

ἩΟΜΙΣΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΘΑΤ, 

ΤΏΘΓΟ 18 πὸ Βίρβον {{||6 οὗ Βοπογ, ἔπδη 05 }}} ὃὸ 
860 (4116 ἃ ρμοοὰ τηϊηίδίον οἵ Φοβῦβ ΟἸτίβι.-- -Ἴθ 
ποτὰ οὗἨἩ ΚΔ} [86 Ὀεβὶ Τοοὰ ὮὉΥ ποι (86 μδδίος ἰ8 
δυδίαϊηθ(,---ΗΟὟ ποσοῖ τηυβὲ 1868 γι τη ϊπίδίος οὗ 
186. ρΌΒραΙ ἀδὲ]γ Ἰθαγὰ δῃα ἰθδςο}.-- ΤῊ ΟἸγιϑι δα ἀϊ6- 
οἱ ρ]Π6.---ΒΟΟΙΥ Ἔχογοῖθθ ποῖ ἴὸ ὈῈ ἩΒΟΙΪῪ ἀδερίϑεα, 
Ὀυὲ ἴδν 1688 ἰο Ὀ6 ογογναϊιθὰ.--- Εσοσοῖβα ἴῃ ἴπ6 58 
Ἰουδὺ ὈΘ6 ῥτγδοιἰβθὰ: (1.) ΒΥ δυο ΟἸγβιΐδη ; (3. 
ΘΥ̓́ΟΥῪ Ῥδβίοσ ; (8.} θβρθοι δι ΕΥ̓ ΘΥ̓ΟΥῪ ΟΊ Ῥαδβίοτ.--- 
Θοὐϊίπεβα ἃ Ὀυδίποβα, πίοι (1.) τθηυῖγεβ ; (2.) ἀ6- 
ΒΟΓΨΟΒ; (8.) τοῦσασὰβ ἀν ΘΧΟΓΟΙβΘ.--- ΝΟΣ ΟἽΪΥ εἴθ ε- 
ὨΔ], Ὀὰΐ ἰοτωρογαὶ 116 δηὰ βυροδβϑ, (16 Ὀἱοδείηρ οἱ 8 
(συο ἀονοίίοη.---ΝῸ ῥγοδοβίορς οὗ [6 ροδρεὶ πὶιθδοαξ 
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τοῖς; πὸ ποιῖς πίιμβουὶ οἤδησο; πὸ πουῖς δηὰ ' νδϊΐίοῃ, υ]]} βανθ ἴα 1688 ἴον 186 βαϊναϊΐίοῃ οὗ "ἷ8 βοοῖς 
οἴδηοο πιϊπουῖς τονγατα.--Ἴὸ (86 ἴΓὰᾺ8 ῥγοδοῖοῦ 4} 
(δΐησβ τοῦδὲ Ὀτθδοὶ.-- -Τ)ὸ γουϊῃ} οὐόγβθον οὐἩ 6 , 
βοοῖ ϑῦϑὲ 866 ἔπι δ6 06 ἷῃ δάνδῃοο οἵ ἰιΐ8 γ68Γ8.--- 
Ἰῦο [οεὰ αἷἰϑὸ δαῦϑ, 85 ἀοο8 ΗΪ8 δροβίϊθβ : “ ὕπῇ} 1 
οῦα, χῖὶνο ποοὰ ἰοὸ σοβάϊηρ, [ο οχμιογίδιΐου, ἰο ἀ00- 
υἷπς.".- Ξρίτϊουα! σἱδβ τουδὶ Ὀὸ τηοϑὲ Βοοα }}} γ ΟΠ 6 Γ- 

γοἢ ; Μαιὶ, 
6 ὑοδοῖιοῦ οὗ 

ὑσεκ. ἐπεὶ, 
γιοβεῖ, φεὦ ἀξῇβεὶ. ὑποίο]ὰ οδ]ΐης οἵ [}6 ταΐη- 

οὗ 16 μοβροὶ: (1.) Ταο μοοὰ ἴἰοὸ {πγϑοϊ: (ΞΝ 
ἴο Βοϑὰ ἔο {π6 ἀοοίτίηο : (8.) ΔΚ ποϑὰ ο {πηγϑ6 
Ὧ0 ἰοῶα ἐμδη ἐδ ἀοοϊγίηθ, δηαὰ ἰο ἰΐ6 ἀοοσιγῖηθ ποί 
πιϊβουὶ οσοηδίδπὶς ποοὰ ἴὸ ἱπγβο]ῖ.---Ἶ᾽ 6 ἡγυδὶ Ἰοοῖς ἴ0 
ἡ, ἰδαῖ, π8.19 τὸ Ὀγοδοῖὶ ἰ0 Οἶμοσβ, ἯῸ ΟὐγΒΟΪν 68 ὉΘ 
οὶ οεδίδιΑΥΒ (1 ον, ἰσχ, 27).--- ὨῸ τῖϑ 8841} δ 16 
88 ἰδο ὈτχὨπο85 οὗὨ ἐμ Βιτηδπηθηῦ, δῃὰ ΠῸῪ ὙδῸ 
ἴτα ἸΩΔΩΥ͂ ἰ0 εἰσ ἰΘΟυΒΏ668 88 (86 δἴδτθ ἴογϑυον δηὰ 
ἐνερ" (Όδη. χίὶϊ, 8).--- 0 πιϊηϊθίον οὗ ΟἸἾγῖβθ ΤΟΔΥῪ 
δεῦὸ οἰἰιοτα, γοὶ ἰδ ἢ Ὅ6 1οδί.---Θ΄.ΤΆΑΚΚΕ : ΕΥΟΤΑΓα 
τά τα πτην ἴσα ἴονυο ἰὸ ἀΐδρυΐθ δηὰ αὐτοὶ, πὰ 
υὐηὶς 1116 οὗ ἰοτο δὰ ροα]ηοαβ, Οοὰ τηρηὰ (ποῦ ] 
«-ΒΟ οσχογοῖθο 8 ΟὨΪΥ δὴ αἰτοηάδηΐ οἢ ϑρίγαδὶ 
ἐσογοίβο. -- Ἦ διοιίης, ἐοϊίης, 86] ροβδιγαϊηῖ, 
μεὶρ 5.66. ἴω (μϊ8, τδὲ 68} τυΐο ποῖ ΟΥ̓ΟΡ {16 
ερῖ!, δὰ δὸ ἰἱπάον ροάϊϊηοδα (1 Οον. υἱΐ. ὅ).-- 
Αχτοκ : Θοὐϊΐηοδα ἰθ ποῖ ἀσαὰ, Ηδϑὶ ἴδου ροη]!- 
8667 [Ιὲ τηδίϊοιβ [{{||6 τΒΟΙΒΟΡ ἴἰμοὰ διαβδὲ ὈΟΟΪΥ 
εσειοῖδο. Βῖ ἰἦ που διδοῖ ποὶ φοά]ϊποϑα, (ὮΥ ὈΟΟΪΥ 
ἐσετοῖδα δ ΟἸΪΥ ΠΥΡΟΟΣΙδυ.---ἰδοὶρ πο ἴδοι ΡΒ δτὸ 
ἔσαινὰ ἴῃ τῖρα ΟἸγδιίδηα, οἷά ἰη κἰῆδ, πίβάοπι, δηὰ 
πεοησιι, ποὶ ἴῃ γοδιβ (Ῥγου. ἰἷν. 9).---ϑαιησοῖ, ἐδ6 
τονδὶ, τδϑ ἃ (δἰ πίω ργορμοὶ Ὀείοτο ΕἸΪ [86 ἀροὰ 
(1 βαπι, 1. 10) Βαὶ 80 δϑὸ νὰϑ βαπιυοὶ, [Π6 δζοὰ, 
δνείοτε μῖβ γουϊμι! δοη8 (1 ὅΐδπι. υἱϊἱ, 8). Κα 8 
ψημόϑ Νοιδΐηρς ὑεΐηρθ 8 γουῃσ τηϑη, Οβρθοΐδ!] ἴῃ 

οὔϊεΐα! ἱπίογοουσθο ἩΐῈ ΟἰὮΘΓΒ, ΤΏΟΓΘ τγοϑρθοῖ, 
δὴ πίϑο, ργυάδηϊ, ἜΧΘΙΏΡΙΑΓΎ δοίίοη.-- Οὐ 8 στδοθ 
ἐοῦ σους οἱ τηῦδὲ οὐὸῦ ρῸ ἰοροίμοσ, ΕῸΣ πίϊδουΐϊ 
Κῖδοδ, ὴη0 ἰοἱ! ἀγαΐβ ; δπὰ πὶϊμους [01], ὩΟ 5τδοθ ἷβ 
τ ἶγ υϑοὰ διὰ ἱκορὶ τπϊπηραϊγοα, ἔαν 1688 ἰηοτοαβοὰ 
(1 Οοε. χν. 10λ---Οπάμξε: Ἦ 6 Βμουϊὰ δεῖγ ὺρ {πὸ μἷὶῇ 
οἵ Θοὰ προιίοι! Ηθ ᾽48 οηκίπαϊθαὰ πῃ 08, 8 ἃ πιδῃ δε γβ 
ὌΡ ἃ ὅτε ἴῃ (ἢ Δϑἢ)68, ρῖ165 οῃ; τοοά, δηὰ ἰἱποῦθδϑοβ [Π 6 
ἔχυνο (1 ΤΊτα. ἱ, 6).--- Τὸ οδύτοῦ δυι βου 168 ΒΒου ἃ σδΓΘ 
ἴοε ἴδ6 , ἴμδὲ δὸ ὈΘ ποῖ ἀΓδΊΤΩ ΔἸἾΥΤΑΥ ἔτοπὶ Ὠἷ8 
βιαὶγ (Ἐοοίπ8, χχχνῖ, 26).---Ο͵θ σδηποὶ οχὶβὲ ἩΪῈἢ- 

(οδαρ. 1}, ὅλ. 
Ηχυβικα: Μυοὶ ὈΟΟΙΪΥ ὀχ γοῖβθ ΤΩΑΥ οδῦδο βρί γὶ ἐς 

ὯΔ] ὨΑΓΊΩ, ΤΩΔῪ Οχοῖϊΐϊο ἃ Ὀγυΐα!ὶ βρίγιι, (86 
ορροκῖίο οἵ βεϊ ροβιγαϊηὶ δηὰ βο μἰθηΐδὶ.--- ΚΒ ! ἰμχίοη 
ΔΎΔΚΘΙΒ 41} ΟἿΡ δρίγυδὶ ΡΟΊΤΟΙΒ.: [(ἢ6 Β8Π16 ΠΊΔΏ, 
ἴοττηοὰ ὈΥ το] σίου, ἩΙ1] ἀο ἱηβη  Υ πόσο ὑἐμδη πὶ ἢ- 
οὔ το] ϊαίοῃ.--- Μαη οδἢ ΠΟΡΟΡ ῥγοβὶ Ὠϊτηβ6] 7 δανὸ ὮΥ͂ 

-“-Πο ὙὮὯΟ βοδύοοβ βεοείρίυγο δερεϊ, οδὴ 
ὁχβοῖῖ δηὰ ἰθδοῖὶι.---ἰς ἰθ ἃ Γδαγίιϊ ΒΟΙΓΟῊῪ ἴὸ Δ Υ9 
δηὰ χοοὰ μία, δα ποὶ ἴο αν υϑοὰ [ΠΘῃ).--- ΤῊ Ρμ88- 
ἴοΥ ἨῺΟ ἀοθ8 ποῖ ΤΟΥ ῬΟΓΟΘΡΙΌΪΥ, τυδῦ, ΤΊΟΓΘ ΤΠΔ} 
8}1 τηϑι, ὈΘΟΟΙΏΘ ἰϊω πη ΓᾺ].---Οδγὸ [ῸΓ ΟΡ ΟὟΤΠ 8008, 
δηὰ {86 δ00}8 οὗ οὐδοσβϑ, 'β ὙΥῪ οἰ ΟΒ6 7 οομηθροιοα, 

[ι8δοο: ΒΟΥ ἴθ ἃ μοοὰ τχηϊηϊδίος οὗ δοδιβ Ομγίδι 
ἴοστηθὰ ἢ (1.) ΒΥ ἷ8 ἵππον 116: (2.) ὉὈΥ ΐ8 ου- 
ἩΔΡᾺ δον! γ.---ΟΟΟ Ἶ Π688 18 ὑτοδιΔὉ]9 (ον αἱ} ὑπΐηρβ. 

ον ΟἜΒΙΔΟΗ : 16 σαρδο οί [ῸΡ (Π6 οἶοΘ οὗ ἃ 
ἴσυθ ῥδϑῖοῦ, 88 ἰὺ ργοοθϑὰβ ουὖὐ οὗ ἃ {6 σὴ αοὰ ἴῃ 
8 Βοαγί, τηυδῦ ΟΥΟΡ ἀΓΔῊ ᾿ἷπὶ Ὀδοῖς ἰο ἷβ οὐσῃ Εἰ : 
88 ψἢ016 αἰζθη το πιυϑὲ ὈΘ ΔΙΝΑΥΒ ΘΟΌΔΙΪΥ ρίνοη ᾽0 
δ π|86} δῃά ὸ ἴ:6 ἀοοίτϊπα, ἰο 18 ογῃ δηὰ Ὠβ Βϑδῃ. 
ΟΓΒ᾽ δα] υδιίοη.- -ΗΠΟῪ οδὴ ἃ σῦδῃ ἰπΐηῖς [0 ἕογμι [Ὦ9 
κἰηράοιῃ οὗ αοὰ ἴη δῃοίδοσ, ᾿ἢ ἢ9 88 ποὶ ρίνθη 
δορὰ ἴο ἴοσιῃ ἰὺ ἰη 8612 Απὰ, δραΐη, ΠΟῪ ψγθδὶ 
8 (Π6 τοναγὰ οἵ ἴῆοβο πῆο, πίϊδους Ἰοείηρς δἱ χα οὗ 
Κποτηβοῖνϑδ, βδουβοθ 8617 ἴον (ἢ 6 καὶ νδιΐοη οὐ οἴΠοσβ. 

ΒΑΧτκΒ: [ὑ 58 (Π6 γτοδί, νἱ ἀθαργοδὰ ουἱἱ οἵ ἴΠ9 
Οδυτοῖ, ὑμπαὺ ἰξ πδβ υπγοηοποὰ δὰ ἱηοχροτγίοηοοὰ 
Ῥδϑίοσβ ; παῖ 80 ΤΏΒΏΥ ὈΘΟΟΙΏ6 ῬΓΘΘΟΊΘΡΒ ὈΘίοΓο {Π6Ὺ 
ὈθοοΙῃθ ΟἸγίβείμ 8, δη ἃ ἀγὸ σοπδβοογαιθα Δ8 Ὀγίοϑίβ δὲ 
ἐπ6 αἰίδν οὗ (ὐοὰ Ὀδίογο ὑΒ6Υ δ τηδὰθ ὨΟΙΥῪ τὸ ΟἿ σίδι 
ΌΥ η6 οδετίηρ οἵὗὁἨ ἴΠ6 Ὠοατὲ ἰὸ Ηἰΐπ : δηὰ ἴῃ [Π6Υ 
ψΟΡΑΠΐρ δὴ ὑηκηονγῃ αοα, Δα ρῥγοοϊαἶπη δἢ ὉΠ ΚΠΟΤΩ 
Ομγίβι, δπὰ ῬγΑΥ͂ [Ππγουρῇ δὴ Ὁπκηόπηῃ ὥρ τὶς, δπὰ 
ῬΓοαοἢ οὗ ἃ βίδαίθ οὗ δοϊϊ ποθ, δπὰ [6] οβηΐρ πὶϊἢ 
Ομτίδὶ, δμὰ ἃ Εἶτ δηἃ ἃ Ὁ] 5β 658, τ ξοῖὶ ΔΓ ΠΟΪῪ 
Ὀηϊκηονγη 0 ἔπθ πηι, δ ἃ ρογῆδρα ΜΠΙΠ σοτηδίη ἀρ Κηονσῃ 
τυλθν τὰ 41} οἰδγη 1} Ηθ τηυϑὺ Ὀ6 ἱπάοοὰ ἃ ΒοΑΡ 6838 
ΓΟΔΟΠΟΣ, ΜΠ [48 οὶ ᾿ιἰἰτη86} ἴῃ ΐβ ΟἾΤ Ὠοαγὶ {ἢ 

τίδὶ ἀπὰ (Π6 ρταοθ ΜδίοὮ Π0 ἀθοίαγοα, Αἶδβ, ἱπαὶ 
811 βο 188 ἴῃ ΟΡ υηΐϊγογβὶ 68 τοὶροὺ πὸ Ϊ ροηάὰον (8 Ἰ᾿ 

ΞΑΥΒΙΝ, “Α ϑογσθοῃ οἡ ἴπο Ῥχοδί οἵ αοὐϊἕηοϑϑ ᾿" 
(νον. 8), ἰπ δἷ8 ϑοττωοῃβ, Υἱ, ρ. 8377: Τῇ ἰηθυθσηοθ. 
οἵ [86 ἔραν οὗ αοἂ οῃ ΟἿΓ δοδΙ ἢ : ΟΡ ὮΔΙΏΘ :. 
ΟἿΣ ΜΘΔΙΠ ; ΟἹ (Π6 τοϑὶ οὗ {6 Βοδγὶ ; 186 Ρϑᾶςο οὗ 
ΘΟΠΒΟΙΘΏΟΘ : δηὰ πδδὲ ΘΟΠΟΘΤΏΒ (86 Γυἴυγα [16 : 4]}} 
τμ]5 ὈΘΟΟΠΙΘ8 τηδηϊίοβί ἴῃ ἰἐ8 ΡΟΎΤΟΙ, ἩΒΘῚ Ἧ6 οοηβί ον. 
(86 ἀονοῦϊ τηδῆ ἴῃ εἶθ δῖ οοπάποϊ, πῃ Ηΐβ8 το ϊγο-. 
τηθῃξ, δὲ {π6 ΒΌΡΡοΡ οἵ (86 ν 8Γ (Π6 ΔΡΡΡΙΟΔΟΝ οὗ 

σαὶ ἰδ οἴδιεῦ : 6 ὙΠΟ [848 ΠΟ ΘΓ [ὉΓ ᾿ιἰ8 ΟὟ 88]- [ ἀδδίῃ.---Ὑ ὉΓΥ τοῦ ἰῃ τΒουρῶ ἀπ οἷθὰν ἴῃ ἀσχζυχηομί,. 

ΧΙ. 

Ὀ γθοί0Π8 ἰπ ΤΟίθσομοΘ ἴο 706 Μαπαροιηθηΐ οὗἉἩ [86 ΟΠ ΠΥ. 

1.-.Ηοι ΤΩΟΙΌΥ τουδὶ οοπάποϊ Ηἰτηθ6}} ἰονασγὰ ἀροὰ δηἃ γουῃρ ὈΘΓΒΟΏΒ ΟὗἨ ὈΟΙΪ᾿ Βοχοβ ἴδ. [Π οὐΣὰ» 
ΤΌ ΟΥ̓, δηὰ ΘαΡΘΟΙ ΔΙ ἰοταγὰ (86 πίάον. 

σε. Υ. 1-] 6, 

ἘοΌσΚοΟ ποῖ δῃ οἷον [88 
[80 ΟΣ 
ΔΑ αἰδίοτβ, τ [10] 48}}] φατιίγ." 
Βαϊ ἰ 

1δ 

ἃ ΤΩΔΗ Ὀπὶ οπἰγοδῦ Ὺΐηι 88 ὁ (ποῦ; [0] ἀπά’ 
ΤΑΘῚ 88 ὈΓΟΙΏΓΘΩ : [.] ΤῊΘ οἷο γοπηθῃ 88 ΤΠ ΟΙΠ6ΓΒ ; .] 186 γουηρθῦ 

Ηοποῦ ψίάονβ (δῦ 8δῖὸ ψ]άονγβ ᾿ηαθθᾶ, 
ΔΩΥ͂ ψἱάοΥν δδνο ΟΕ ἄγθη ΟΥ ΠΘρΒοτσα, ἰοὺ ὑθπὶ ἸΘτῺ δτβὺ ἰο, βῆθιν ῥ᾽ ΘΙΥ 



56. ΤΗΕ ΕἸΒΚΕῚ ἘΡΙΞΊΤΙΕ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

δὺ Βομιο, δηᾷ ἰο τραυϊΐθ {Π6 Ὁ ῥρδγθηΐβ: [Ὸγ {π8|ἦ 18 σοοᾶ δῃᾷ δοοθρίδο]α Ὀδίοτο 
ὅ αοά. ΝΟΥ͂ 86 ἰμδῦ 15. ἃ ψίᾶον ᾿πᾶθρθὰ, δηᾶ αοϑοϊδίθ, ἰσυβίθι ἢ ἴῃ (οἂ, διὰ 
6 σοπαϊπθοῖῃ 1η ΒΌΡρμρ])Ἰοαύϊοηβ δὰ ΓΑΥΘΙΒ ὨΙΡὮὔ Δπα ἀδΥ. Βαυΐῖ 8ῃ6 (δαὶ ᾿ΐναῖῃ ἴῃ 
 ῬΙοδδβαγα, 18 ἀθδα Ὑγ 8116 886 ᾿ἰνοίμ. Απά ἴΠ686 {8108 σῖνθ ἴῃ ομᾶγρθ, (μαί {δΕΥ͂ 
8 ΤῊΔῪ 6 Ὀ]ΔΠ16]688. Βυῦ 1 Δὴγ ῥγονὶθ" ποῦ ῸΓΣ δἷ8 οὐ, δηα Βρθοίδ! νυ [ῸΓ (1099 
9 οὗἩ δ]18 οσῃ ποῦβο, ἢ6 Βαΐῃ ἀθηϊοᾷ (Π6 [Ῥ10ἢ, δηα 18 ΤΟΙΒΘ (8 δὴ ἰηῇ46], [ρὶ 

ποῦ ἃ Ὑ]ᾶΟΥ 6 (ΔΘ ἰπΐο [86 ὨΌΠΩΡΘΙ ΠΟΘ ΠΓΘΘΒΟΟΤΘ Ὑ6818 Ο]ἃ, μανίηρ ὕθαα 
10 {π6 να οὐ οὔθ τηδῃ,, ΥΥ 6]} τοροτίϑα οὗ ἔοσ σοοᾶ σψόσκβ : [9] 1 βῆ βαγα Ὀγουρὰι 

ΠΡ οἰ] ἄνθη, 17 8ὴ6 μανο Ἰοαρθα βύγϑησογθ, 1Γ 8ὴ6 βᾶγθ Ὑδβῃθα (6 Βαϊηϊβ᾽ ἰθοὶ 
[[6οὐ οΥἨὨἁ βαϊηΐ8], 1 80 Πδνθ γο]ϊϊονρᾶ (86 Ὡϑ]οίορα, 1 βὴὴθ πανο αἰ ΠΟῪ ΓΟ] πο 

11 ΘΥΘΙΎ ροοά ψοῦκ, Βαῦ [Π6 γουηροῖ ᾿ΙΔΟΥΒ τϑίιβ : ἔοσ μθ ἴΏΘΥ μάν Ὀερτα 
12 ἴο τγὰχ δηΐοη " δρδϊπβύ Ογιβῦ, ἸΏΘΥ Μ111] ΤΊΆΤΤΥ ; [90] Πανὶ ης ἀδηηηδίϊομ, Ὀθοδαδθ 

[ΠΟΥ Βᾶνο οδϑὺ οἱ τ8οὶν γβὺ ΤᾺ] [ἢᾶγο Ἰδιὰ δβῖαὰθ Ξξξ ἱσῃθὰ δ ΔΥ ἤτζου (με ὶῦ 
18 ἤγϑυ Β6]100]ὲ. Αμᾶ ψι8] {ΠΕ 

ἢοῦΒβο ; |] Δπα ποῦ ΟὨ]Υ͂ 14]6, 
14 σδίοΣ ἃ 

Ἰθδγ 0 δὲ 1416, ϑραοσίηρ' δθουῦ ἴτγοπὶ Ὠουβδ ἴο 
αὐ ἰδίς6γ8 4180 δπᾶ Ὀυβυθοῦ!θβ, βροακίηρ {πἰηρ8 

ΘΥ̓͂ ουρῃῦ πού. 1 ΜΠ] ὉΒογοίογο [μ8ΐ [86 ὙΟΌΩΡῸΓ ὙΤΟΙΏΘῺἢ ΤΆΔΙΤΥ͂, ὈΒΑΙ 
ΟὨ]άτθη, συϊᾶθ 186 Ὠοαβρ, σῖνθ ΠῸΠΘ Οσοδβίοη ἴ0 [86 ΔαΘΓΒΑΓΎ ὕ0 ΒρΡΘΔΚ ΤΘργοϑοὶν 

156,1 ἦγ. ΕὌΓ ΒΟΙΏΘ ΓΘ ΔΙΓΟΔΟῪ ὑπο α Δ8146 δίϊαγ ϑδδαίδῃ. 17 ΔΗΥ͂ 1μ8ῃ ΟΥ̓ 
ψγοαδπ μδ΄ ον οί " μὰν σψϊάονα, ἰοῦ ΤΠ6πὶ σοὶ ϊονθ ἔμθτη, δπᾶ 1οῦ ποὺ {δ 
ΟὨΌΓΟΙ 6 οδαγσορα; [.] ὉΠαὖ 10 ΠΊΔῪ ΤΟΙϊονο τλθ πὶ ἰμπδὺ Δ ψιᾶου ᾿παθ6ά. 

1 Μετ. 2.--[]ὴ οοπέγαβί τιϊὰ [6 σοτατοοι ἔοστι, [6 Βί παὶ τ Ἶσ5 ἢ68 ἀγνιᾳ.--Ἐ. Ἡ.] ἐσ σὰ 
3 ΟΣ, 4.--- ἱνγοὰ ἰοχί : ““Ὑμαΐ ἰ8 ροοὰ απα ἀοοορίαθ)6."" ΤῈΘ πογάὰβ καλὸν καὶ ΓΘ, δῇτογ Α. Ὁ. Ὁ. Ἐ. 6... Β᾽πεΙ Π.15, 

διὰ ἀν τρο ν ὐῤδν γαφς ἴο Ὅο εἰσίοῖτοῃ οὐ. 
[2] ΟἿ .« 

[δ ατίΐοϊ6.--Ε. Ἡ.] 
4 Ψαγ. θ.--ΓΥ]κ., υἱσεπ πεογίμα δεΐ.--Ἑ. Ἡ.} 

δ Ἅαγ. 8.--[ἰπρονοεῖ ; Βα ιίου, τ ἴται.--Ἐ. Ἡ 
4 ας. 11.---.καταστρηνιάσωσιν : ἴδ. 
Ἰ ΕΣ, ς Τονίοδὰ οὗ [86 ΘΟΤΏΣΔΟΣ χσάογ, ἐξητ 

τοδὰδ: εἰ σμί ἡ 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

γεν. 1. Δῃ οἷᾶοσ. Αἴϊογ (86 Αροβίΐα, δὲ (89 
(61086 οὗ (86 Ῥγονΐίοιβ οὔδρίον, [.88 αίνθη ΤΊ ΩΥ ἷ8 
ΕΘΏΘΓΑΙ ὀχ υγίδίοη δηὰ οουῃ86] 88 (0 (Π6 οοπάυοῖῦ οἵ 
.ΐβ σι οῆοα, ΒΘ Ῥάδ868 [0 ἃ ἵογθ δχδοὶ νἱ Ὁ οὐἉ [8 
ἀΌΓΥ πὰ 1Π6 συϊάδηοο οὗ Π6 οἰυγοῖ,, τῖῖ δροοίδὶ 
Ῥοίδγθαοθ 20 ῬΟγΒΟῺΒ οὗ αἰ δογίηρσ ροβιοη8, αζο, δηὰ 
βοχ, Μοδῃοδίμοι : “ Δαἀαϊέ αὐπιοπέϊοτποε »αγέϊοιν- 
ἰαγδ5 αἰϊφιοέ ἀδ περσοίὶἐ8 ζογεπδέδιια εἰ ὠοοποριίοΐα, εἰ 
ἐπδίσπα ἰεδέϊπιοπίιηι 68, εο ρίαοοαπέ οἵεῖα 
ἀοδιία 8. -π 5 Υ, πρεσβυτέρῳ; ποὶ δὴ 
οΙἄον ἰῃ [86 οδίοίαὶ 8686, 85 8. υΪαΐη ἴτοπι ({|6 60ἢ- 
ἰγαϑὶ σὰ (Π6 γεωτέροι, Ὀυΐ ἃ πιοιῦον οὗἁὨ {1:6 οἰ αΓοἢ, 
»τουεοίὶογὶδ αἰαἐΐβ.--- ἘΞΘΌΌΪΝΘ Ὡοΐ ; (Παὶ 18, ἴῃ ΟΆ56 
᾽.6 α8 Ὀδοη ΡΌΪ ΠΟΥ οὗὨἨ δβοπιθ οἴθϑηῃσθ, γσορζονθ [ιΐπὰ 
ποὺ ᾿ἰτἢ νἱοίθησο δηὰ βουογί ἐγ, ποίἑ δι ἐπεγόρατγε. 
Υουῦι} χοαὶ δὰ ἱτρυβθ᾽ τοΐρῦ ΘΒ τηϊδ δά 
ΤΙΘΟΙΏΥ ἴῃ (ἢ 8, βἷποθ ΤΩΔΏΥ͂ Εἰ η8 ΔΣῸ ΓΟΔΙΪΥ ΤΏΟΓΟ 
ἡδδηεῖτα ὙΠ6η σοϊητηϊ θὰ ὈΥ [Π6 ἀροὰ.---Βαϊ Θῃ- 
ἰχϑαΐ ἶπὶ δ ἃ ἔδαῖοχσ, Αἀοἱ ἰοναγὰ ᾿εἷπὶ Δ8 ἃ 
τ κ - πιϊπἀοὰ δοὴ πουϊὰ ἰοὸ δ ἴα βου Ὑθοπὶ ἢ6 Ρ6Γ- 
σαἶνοβ ὑὸ δᾶῦθ [(]16η ἰηΐο Ὑτοης.- - 6 γούυσβοχ 
ΑΘ 85 ὈΣΘΟΙὮΏΣΘΩ, ἐ0.,) παρακάλει, πὶϊμουὺ ΔΗΥ 86} - 
Θχα  ἰδιΐοη οὐοΡ ἔποπα, ἸΤΊΟΙΠΥ τηυδὺ ἐπυ8 οχἰιοσί 
ΑἸ], πιιῃουὺ ἀἰϑποίίζοι : θυ (86 ἴοηθ δῃηα ΤΩΔΏΠΟΡ 
απ δρὶτὶ οὗἩἨ 58 πογὰϑ τηυβὺ Ὀ6 τηοα!βοα δοοοσαΐϊης 
ἴο ἴ.6 αἰδοίη οἰγουϊηδίδποοβ οὐ ἴῃοβὸ σοπὶ ὮΘ 
καάγοβδβοα, 

γεν. 2. ΤΈΘ οἱᾶθοχ ΤΟ ΩΘῈ ... Ρυχίϊγ. Ηδ 
τηυδὺ Κθὸρ ἰοναγὰ {16 οἱ ον ποθ ἴἰ6 Βαῖηδ σΟῃ- 
ἀυοὺ 88 ἰοτψαγὰ ἴῃ6 οἱάθῦ θη. [Ι͂π γοβροοῦ ἴο {{6 
ΣΟΌΠΡΟΣ ΟΣΏΘῺ οἵ (ῃ6 οἰ αγοὶι, ᾿6 18 το ἀοα τηοβὶ 
ΟΩΡὨΒΔΙΙοΑΙΪΥ οὗἨ [86 ἀυΥ οὗ ἁγνείᾳ ΟτΓαιητη δι οΔῇγ, 

ὮΣΩΔΏΣΝ δα, ἀμ τοδυγρίη, καταστ 

--ἰΠοΒτηδηῃ Ὀγϑοϊκεῖν ἐμ6 ἀσίϊοῖο τὸν, Ὀοίοσο Θεὸν ; ἀῃὰ ἐπ Βίπαϊεσαα, ἰμοίοαὰ οὗ Θεὸν, 885 κύριον, πίίδου! 

.».-- ρηνιάσονσ ἩΗ. ; 
ράπησαν τινες, ἰμ6 δἰπαϊιίσυβ μαΦ τινες ἐξητράκ. ; αἶδο ,Δοδιτιδπη, 8 

.-Ὁ 

γος. 16. {1Ὲ8 τοοοϊγοὰ ἰοχῖ, πὰ, δπιοτιρ [86 χεοοπξ οαϊίοτε, ΤΊ οποπἀοσῇ, ἤλυθ εἴ τις πιστὸς 
ἐδ. ἸΔΟΒΙΔΘΙΩ ΟὨλἱΐ8 τις πιστὸς ἢ. ΝΌΙ ΣῸ ἔπ600 τογὰϑ ἰπ 180 Βίηδί 

«ιστὴ. Τὰς Υοὶν, 
--Ἐ,  Ἡ. 

(8. τοαυϊνοτηοηΐ ἸΔΥ 6 τοΐογτοα ἰὸ δ] ἰδὲ γγθ 
οοαΐηρ οἶδυβοβ, ὈυΣ Ἰορίσα!Υ ἱξ Ὀοϊοηρβ ΟὨΪΤ Ὁ 
νεωτέρας. ΑἸ ΒουρὮ [86 ἁγνείᾳ ΒοΓα ἀγροά οομδεϑ 
βγϑὲ ἴπ οὨδβ γ, 118 πῇ 6 ἔογοθ 'β ποῖ ἴπ08 οχμδηθιοὰ 
(οοτωρ. οἰδρ. ἱν. 12). Ὑ6 οοηάυςὶ οὗ Τίπιοι ἢ γ ποῦ 
Ὀ6 ΙΩΟΓΆΪΠΥ Ῥρυγο ἰπ 18 {]]6δὺ βθηϑα, 80 88 10 βιὰ 
ὨδιμΒ6 1 ποῦ ΟὨἹῪ ἔτοια οὐδ], πὰ ἔγοιῃ ἐἢΠ|6 δρρθᾶγδῃοε 
οὗ εν]! --τ Α5 ᾿αἰδῖοσβ. Βθηρθὶ γ6}1 8479: “Εἷς 

σέυιδ 6 αἀγιυαί ςακέξίαζεηι." , 
γον, 8. Ηοθοσ ᾿ττἱάονυμ. Χήρας ἷ5 οπετεὶ} 

οπογαὶ, δἰ πουρῃ αἴοσταγὰ αἰ βογοηϊ οἶββϑ68 ἈΠῸ μβ 
ΜΪΔΟῪΒ ἅγὸ βρυκοηῃ οὗ---ἸἸοϊά ἐπ λοποῦ, τίμα, τοί 
ΤΊΘΓΟΙΥ ὈΥ͂ οδγ6 δηὰ βυρροτὶ ἔγοτῃ ἴδ ἰγθαβηι οἵ (δὲ 
ομυτοῦ (06 Ὑ οἰϊ6), Ὀὰϊ ἀραΐῃ ααΐξα μοηογαὶ : 5|0 
ἴΒοτα [6 ΟΠ δηὰ γοβρϑοῦ ἴμδὲ Ὀοϊοης [0 ἃ ΝΙΘΟΥ͂, 
τ δια 88 ἄρτι ἴῃ ΡῈ οὐρα τερκας ρίαν, ̓ἰσὸ 

οΟὟσβ ἴῃ τὰς ὄντως ; 8 ΤὩΟΓὄῸ ΟΣ 
ἀοβοτρίοπ οἵ ἴμβοβθ τιάονα ᾿ἰτιῤκαὶ Ῥαὰὶ βρθοϑ!] 
οομηθμβ ἴ0 Τίτοοῖγ. ΤῊΘ 0] νείμας πῆοτο ΜΗ 
Θχρἰδἴῃβ 8 τηθαπίηρ. ΤΏΟΒΘ ὙΠῸ 5ι}}} μαᾶτε οἱΐ 
ἄνθη, ΟΥ Οἴποῦ Ὡρὰν Κίράτοα, τηῸ οδα δπὰ οὐρὰ ἴ0 
τηαϊπἰαΐπ ἐμ 61), ἃγο ποὺ χήραι ἰῃ [Π6 ἴτε β6ηϑ6 οἵ (δ 
ποτὰ, Τηδὶ [6 Αροβίΐθ Ἂς ΘΗ βρϑδκβ οἵ ἰδὲ οὐ 
πατὰ οοπάϊτίοη, ποὶ οὗἨ ἴδ Ῥότγβομπαὶ ομδγδοίοῦ οἱ 
πίάοτβ (ΘΟ ] οἰδυτωδομοτ), οἰ θα ΓΙ Υ ΓΟ]]ονγβ ἔτοπὶ τον. 
(οοιαρ. αἰ8οὸ τοῦ. 16). γογ. ὅ 86 Αροϑβιὶς ἤπιε 
8110468 ἴο {π6 βρί τς ἀπὰ ἀοηθδηον οὐὨἩ ἴΠ)6 πΊΔΟΥ πὶ 
ΤΘΔΠῪ ἀσβοσνοβ [26 πϑῖωθ, ἴῃ 4}1 {ππαὶ ΘΟποοτιΒ [δὲ 
Ἰοςαὶ ἀπά τθιηροταὶ υἱὸν οἵ {μὶ8 δυδ]οοι, (86 (010 Μ- 
ἴπῷ σψϑῦβο ͵8 οὗ βρϑοῖαὶ ἱπιρογίδμοο ἢ ἴον ἰϊ ἰθ (μὲ ἢ 
δϑὺ ρϑββᾶρο ἴῃ ἴη6 τ ΠοΪ6 Νενν Τοβιδπιθηί, ἰγεδῦηρ οἵ 
[86 οδιαγδοίοσ, ἴπ6 τρια, ἀηὰ ἐῃς ἀμιῖε8 οὗ Δ ΟἿΣ 
ἰδη πίον. [ἢ νοῦθ, 4-8 ἴπ6 Αρουϑβι]θ μαπιθβ ἴδ 
πίάονβ ὙΠῸ απ 051} οἰαΐπχλ δβυρροτὶ ἤοτα [δὲ 
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ἐδυτοῖ : 1Β6π, ἴῃ σου. 9-16, [Π6 πίιάοντβ σηο Βῃουϊὰ 
Ὁ οὐ 9ῃουἃ ποὶ ὯΘ6 ΟὨΟβΟΩ [Ὁ ἰῃ6 βούυϊοο οὗ 186 
εὔυτοῦ, 

γον. 4. Βυὶ ἢ δὴν στἱάουν ανὸ ομἱϊᾶχϑῃ ΟΣ 
οἴσα. ἀοοογάϊηρ ἴὸ Αοἰϑ νἱ. 1, πίον ΟΓΘ 

ἐπιοδὺ [π6 γι οὈ͵οοῖθ οὐὗἨ ΟἸ γι διίϊδη Ὀδηθβσοποθ : 
ἀπὲ (τοτὰ ΥἈΓΙΟῸΒ οΥϊάθη 668 ἴῃ Ψυϑιΐη, ἱρπαίίΒ, Ε180- 
υΐαβ, διὰ οἰ μοσβ, ἰδ Δρροδτβ ὑπαὺ (ΠΟΥ ΝΟΓΕ ΥΟΓῪ ΘΑΥΙΥ͂ 
τεγατάοὰ πιτ βρϑοΐὶδὶ αἰδεοιίίοη. Τη8 Ὀοηθἤσθησθ 
ΒΟΟΠΙΒ, ὨΟΉΘΥΟΓ, (0 Ὦανθ ὈΘΘΠ ΒΟΟῚ ΔΟυδϑεῖ ὈΥ [Π|6 
ἰοδοϊο Ὡς 6 Οὗ βοπιθ Ὑ8ο πδὰ πίάονβ διηοημ [Πποῖγ ὨΘῸΓΡ 
πεϊλύνοβ, Ὀυ} δουρῃῦδ 0 οξσᾶρθ ὑποῖρ οὐ ΔΟΪ ὈΥ͂ 
εἰς ποτὰ ἰο ἴῃ6 οἰαγρο οὗ ἴῃ6 οὔυτοῆ. Τ}16 
οἰυτο ἢ τῶϑ τυ Ὀυγάδηρα Ὀογοηὰ ᾿8 ΡΟΎΘΓΑ, δηὰ 
συϑάδη ἰόντα δχθυοίβοα δὖ {Π6 οοβὶ οὐἩ πδίυγαὶ τ ὶα- 
δουραῖρ. Αμραϊηϑὶ τη ἷ8 πτορς οοπάϊθίου ἐμΠ6 ῥγθοορὶ 
οἵ ΄6 Αροϑῖὶϊθ νγϑ αἱγοοίοα, αηὰ {πῃ δοιημυ  Υ 
πὰ8 (γοϑὰ ἔγοταῃ ἴπ6 οΟὐὈἸ αι οη οὗ δβυβίδϊηϊηρ (ΠΠ086 
πῦρ πδὰ ΠπΟῸΣ το δ ἑν 68.---Ἴὴθ ΟΠ ἀΛΘῚ ΟΥ ὨΘΡΠΘῪΒ 
[σγαπκαολείάγεπ ] ταυδὺ ἸΘΑΓΏ ἐτωσα»)---;Ὠοἱ [8.6 
σἰάοτβ ἰδοιηθοῖνοβ (ΜΔ. }168}.--ἰο Βθυ ΡΗἱοῖν αἱ 
Ὠοπθ. ΒΥ Ὀοπὶθ ἰβ δῖ ἀοδίρῃαίοα ἰ86 ΝΏΟΪΘ 
(Δπνϊν, ἱποϊακῖγα οὗ (η6 πίονα τοῖον οὐ ρτγδηά- 
ἸΠΟΙΠΟΥ : δηα {Π6 εὐσεβεῖν Ὑ ὨΙΟΏ ῬΔ0} βοίβ ον [ῸΡ 
ἴμοαι, 068 ποῖ τηθδὴ ρΟΑΪΥ τῦ]6 ([086γ}, Ὀυῦ (ἢ 0 
ἐσ ἰδιτίοη οὗ ἃ οἢ 1 κα, ρίουβ βρη ϊγὶῦ, 88 ὈΘΟΟΠ 68 
(6 οὐ! άγο δηὰ στη οι! άγοη οἵ δυο νίάονβ. 
Τὰυς (ΠΟΥ 5Βῃου}ὰ χϑαῦΐῖθ ἱμοὶσ Ῥασζϑιῖδβ, οπρϑοΐ αν 
ἴδε πἰαοπεά, ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι. παρ ἰ8, ΒΠΟῪ 
ἰὐδηκίυϊ οαθ, ὈΥ σαγίηρ ἴον τποῖγ μ[γϑῖοδὶ βυρροτῖ.--- 
Ἀοοορίδθϊο Ῥϑίογο Θοᾶ; νῆο 1.88 ργοπχίβοὰ ἃ 
ϑφροςΐλὶ ὈΪοϑαίηρ οὐ ἰΠ6 ἵγτθ ἢ] Β] τ θη οὔ 8114] ἀυγ 
(Ερὶι. νἱ, 12; οοταρ. Ματκ νἱϊ. 10, 11). ΤῈ οοπηθο- 
ἤοη οὗὁἨ {π|8 Ὀγοοορὺ 18 (8 αυΐίθ ΠΟΟΘΒΒΑΡΥ: δηὰ 
ἰ 9. ἃ τ 16 ἴοὸ 8 μον Ηυΐδμοτ, ἴῃ ἢἾ8 ΘΟΙΏΠΙΘΠΙΔΓΎ 
οη [Π8 6, οἴου εἶθ 80 8016, Ἔχρ]αἰἢβ ὑΠπ686 δὲ 
ποιὺβ ποῖ οὗ ἴπ6 ἀυϊϊ68 οἵ ἰἢ6 οἸ]άγοη, Ὀπὲ οΥ̓ [86 
ψἱὰΟΒ ἘΒΟΙΏΒΟΙΥ6Β : ἃ, 6., ἴπαὺ (68 πίάονβ Ὕοτα ἴο 
ἴδζο οἂτὸ οὐ (6 οὔ] άγοῃ δηά συδηοι ! άγθη, δπὰ 
ἰδοτϑὺν γοαυΐῦα 1[Ππ|ὸ ον τδίο δὰ Ὀθοη βδόνη ἰῃοτὰ 
ὉΥ ἴῈ6 ἀοοραβοα ραγοηΐθ, Εγνθη ἰΐ, 88 πὸ ἀουδῖ, ἢΟ 
τοτῦα] αἰ ΠΟ] 168 ργονοηϊθαὰ {{||8 Θχροβι (1 0}--- 10}. 
.8 ἀείρηἀοα ὈΥ αι ΐ68 1 κοτῖβ6, δηἃ ΤΩΔΏΥ ΟἿΔΘΡ 
εὐπιηδηίδίογ.--ἰι του 80}}} Ὀ6 αὐ υππδέιγα] δηα 
ἰοτοδὰ  πίλϊα, οὐ 6 οἴου δαηᾶ, 1π|6 ουπῃσοίίοη 
ἰδτοτὸ ΟἿ ΥἱοῪ : δηᾶ {{|5, ἴ00, 18 'ἰῃ ἴῃ} τηδίῃ 850 
ἴδ τἷον οἵ ἢς Ἦ᾽ εἰξο. Τηοοάογοῖ μδά ΔΙΛΕΔαῪ ρίνοη 
(ἰκ οοττοοῖ 86η536, τ Θη π6 ττοῖθ : μανϑανέτωσαν τὰ 
ἔκγονα τιμᾷν τὴν οἰκείαν μητέρα ἣ μάμμην. Τ|ιαὶ 
ὉΥ οἶκος 16 ἀοηοίϊοα 4}1 ὑπΠ6 ῬΘΥΒΟΏ8 Ὀοϊοηρίηρ ἴ0 8 
μιοῦξο, ἱποϊυἀΐησ αὐθη [Π6 8ογυδηίβ, 18 οἶθδγ, διῃοὩρ; 
δεγεγαὶ ἴρου Φοδῃ ἷν. δ8 . Αοἰϑ χυὶ], 81. 

Υος. ὅ. Νουν π8ο ταὶ 15 ἃ τυᾶονν ἐπᾶοθᾶ, 
ἄς. “ γιάμα, ἰἶδεγοβ δαδεπέὶ, ορροπί" ὑοῦ. ὅ, 
εἰόμα, εἰμὶ πη 0η. διηΐ, α σιπδιιδ ηνμαηι υἱσδηι κοῦρε 
να δρεε ὠπίοε ἐπὶ ἴεο οοἰϊοοαίας9 λαδεί;" Βοηρεὶ.--- 
«Α νἱάριο ἱπάδεα, ὄντως χήρα (οοτηρ. γεογ. 8). ΤῈΘ 
ποτ χήρα ΘΟΧΡΓΘΒΒΘΟΒ ἰΟΠΟ 688; ἀπα (8 Ἰάρα ἰ5 
ΒΟΥ εἰγρηρσίοποὰ ὉΥ [86 δἀάϊίίοη ἴο ἰδ, δῃη ἃ αθ5ο- 
Ἰαῖο, καὶ μεμονωμένη : ἢ. 6., αἰζο 7 πὶϊποιῦ οὨἄτθῃ 
Οὐ ρστδῃἀο γον σἢο σουϊὰ οΑγΘ ἴογ ποῦ. Ιὲ [0]- 
Ἰοπῇ οὗἨ Ὡδο ΒΥ ὑπαὶ [16 ΟμΌΡΟΝ τηυϑὲ δυρροτῦ δυο ἢ 
πον: δηὰ ἰδ ἷἰβ οαἰϊοὰ ἴο {ποὶγ ΤΟΙ ΘΙ ΌΓΔΠΟ6 ἴῃ 
τοῦ, 16, Βαυΐ Ὦοτο ὑπῸ Αροβίϊθ ρῖνθβ ἃ ἀδϑβογὶ ρ[ϊοη 
οἵ ἰδς μοιβοηδὶ αἰβροδίιίοιῃ οὗ ἃ νϊάουτ, σι πο ΘΟῺ- 
ἔλῃ5 ἃ {Ππὸ ὀχβογίδίίοη δῃηὰ Ἵοοϊηίογί. Ηθ βἰζοίοιϑβ 
6 οἰλταοῖον οὗ πο86 τῃοπὶ ΤΊΤΟΥ βου ἃ ΠΟΠΟΓ 
(τνεν. 3). [δδι ἢ την οουπβοὶ Ὠΐτη 88 ἴο ἷβ οσγὰ ἀν 
ὯΔ ἱΘΔΟΠΟΓ, ἀπ 88 ἴ0 {6 τοαυ γθιθηῖβ ἩΒοἢ ἢ 18 
Οαεοίγ τὸ τσ ὁπ. Βυοῃ ροοῦ ποπθη. “1.6 ἰάφα 
οὐ δε ἰσις πίιάον 15 ποὶ Ἔχργοϑϑθὰ δοβιγαοῖγ, Ὀαΐ ἴῃ 

οοῃογοίθ, ΕΥ̓͂ ΒΌρΡροβίῃρς ἃ γϑαὶ Ῥοῦβοῦ ; δηῃὰ Ὠ6ΠῸθ 
ἰηδιθδα οὗὁὨ (6 ἱιηρογαῖῖνο οὐ ἴΠ6 ορίδενα, (86 ἱπαάϊΐοα 
εἶνα 8 υϑοὰ (ἤλπικεν ἀη ἃ προσμένει), 88 ἰΐ βοιῃηθ ἱπάϊ 
Υἱάυαὶ πίον σοῦ ἀθβογ θὰ 88 (6 ταργοβοῃίδιϊνς 
οὗ 41}: Μαιεϑ. ΟΥ [ἴΠ6 ἴνο ἰσγαΐϊΐϊα βθγα τωθῃ- 
ιἰοποα, ἐχτιβίοι ἐπ ἰοα ἰ8. ἱπάϊγθοι 7 οοπίταβιοα 
πὶι ἰσυβὺ ἴῃ ΟὨΠ ΓΟ οὐ ρταπας μι! άγθη : π 9 {Π6 
[οἹ]οσίηρ, ἀη ἃ οοὨἴοῖ ἐμ Βυρρ]οαΐζοσς απὰ 
ῬΥΑΥ͂ΘΥΒ Ὠἰσῃϊ δμᾶὰ ἀδύ, 8 (06 ῥγϑοῖϑα ὀρρο- 
Βἷῖι6 οὗὐἨ ἐμαὶ αἰδροβίιοη πίοι, ἰυδὲ αἰογπαγα, ἰδ 
οοπάοιημηθα (νον. 6) ἱῃπ ἃ ποτά. (Ομ δέησις διὰ 
προσευχή, 566 ποΐ6 Οἢ ΟἸΔρ. ἰΐ. 1.) ΑΓ ἃ σ8 ΒΟΔΓΟΟΙΥ 
ΘβΟδρ6 (Π0 ὑπουρλς ὑπαῦ 106 ΑΡοβίϊβ, ἰῃ βἰκείοίης 
(818 σμδτδοῖοῦ, δὰ ὈΘίΌΓΘ ἢ18 τηἰπὰ ἃ σϑὰὶ ρϑύβοῃ, 
Ῥογῆδρ8 (Π6 ῥγορἤθίθββ Αππδ {[1μπἰτα ἰϊ, 86--38), ψἢο, 
ΔΙ πουρῇ δἱ ἰῃ6 οἷοβα οἵ ἐῆὴ6 ΟΙΪα Οογθηδηῦ, τπΔῪ 6 
681164 ἴῃ ΣΙΔΩΥ͂ ΓΟΒρΟΟΙβ 86 ἴγρ6 οὗὁἨἁ ἰλ6 ΟἸἩ τί βϑιδῃ 
Ὑ]ΘΟΥ͂,. 

γεν. 6, Βαυῖ 58 δαὶ ᾿ένοιῖμ ἐπ Ρ]θασοχο, ἰδ 
ἄθαδ. Α ἰτυθ Ῥαυϊΐπο ἱμβουρηΐ (οοηρ. οι. νἱΐ,. 
18), δῃὰ ἃ π οοῃϊγαδ ἰὸ {86 ῥἱοΐυγο οὐὗὁἨ {6 
“ πἱάον ἱπάσδοα,᾽) πίιο, ἩΜ8Ὶ|6 ἀοαά ἴο ἰη6 πουὶὰ δῃὰ 
1ϊ8 Ρ]ΘΑΘΌΓΟΒ, ἴῃ ἃ πἷρῃοῦ 86 η860 Μ͵θρ8Β ᾿ἰνὶηρ, Σπατα- 
λῶσα (οοτηρ. Φαπι68 ν. δ), δοοογαϊης ἰο Ἠοβγοΐαβ : 
ἀναλίσκειν ἀσώτως καὶ ἀσώτως ἀλαζονεύεσθαι. --- 8 
ἄρα Ὁσ}}}10 βὴο ᾿ἰνοῖδ (οομρ. Μαϊϊ. υἱῖί, 22): 
ΒρΟΚΟΣ οὗ ἃ πίον τὴ ἀου] 6 Βίποβα, " φυὲ 
πο παίωγαἰεν 2ᾶηι, πόὸ δριγἑμαί ον Ὑγιισὶ ἜΩ 
Βοηροὶ. Τμαῦ 1 8 ἴο θ6 υηδογβίοοα ἰπ 18}8 Β6Ώ86, 
ἴπδὲῷ 86 8845 ΠῸ ἔπγ ΠΟΥ δυρροτὶ [0 Θχροοῖ ἔγουῃ [86 
ΟΠΌΓΟΙ-ἰΓΟΔΒΌΓΥ, 8 ΠΟΙ Π6Γ αἰΓΘΟΙΥ ον ἱπα ΓΘ ΙΥ͂ 
Ἰηνοϊνοὰ ἰῃ (Π6 πογὰβ οὗ (6 Αροβίΐϊθ. Τῆο δηϊίγο 
αἰδϑοϊυϊίομ οὗὁὨ [86 τηοτὰὶ 116 18 ΠΟΓΘ τοργοβϑηϊθα 88 ἃ 
ψαγηΐηρ, ἸΏ ἴς ἰβ Ἰείν ἴο [86 πίϑαοιῃ οὗὨ ΤΊ ΔΟΓΠΥ ἴὸ 
τᾶ ἴπ6 Ὀαδβῦ ῥγονίϑίοῃ ἴοῦ δυο οϑδθ8. ΑΒ ἴο {116 
ΘΧΡΓΟΒΒΙ ἢ. ἰ[56]{ οοτρ. Εν, ἰἰϊ. 1, δηὰ ῃ6 Ὀδαυτδι] 
ποιβ οὗὐ βενσολ, ᾿ριδί, 11: “γέίξα πιοῦβ εδὲ οἱ 

ἰάεηι ἐμγρίδ, ἐπίον ζωάα υφγβαπίίδιι8." 
γεν. ἡ. Αμπὰ ἴδθδο ἰλλέτρ... Ὀ6 ὈΪΑΣΏ 6168. 

Ταῦτα ΓΩΔΥῪ ὈΘ6 ἴῃ ΥΑΓΙΟΙΒ ὙΔΥΘ οοπποοίοα τ] (Π6 
ῥτγοοοάϊηρ, οἰ Π6Υ ΟΠΪΥ ἩΠῚ} σοτ, ὁ, οὐῦ ψ ἢ τοῦ. 8 σέ 
8η4.γ) οὐ ΕΥ̓Θἢ ὙΠ νογ8. ὅ δηα 6, Τδ Ἰδαῖον ΒΘΌ 8 
σΟΥΙΔΙΏΪΥ ἰο ἄσβοσυθ ὑῃ6 ῥγοίθγθῃςε : δηὰ τυ8 186 
[ΓΟ] οσίης πογάβ, ἴδδὲ ΠΟΥ τὰν ὍΘ ὈΪΔιηοῖθΘΕΒ, 
ἀαβη ΘΙ τοῖοῦ ἴὸ ὑμ6 νἱάονθ, ἘῸΡ οἤἸ]ἀγθη, ΟΥ 
οἶον γοϊαϊουβ Ὑῆο ἰογροὺῦ (Ποῖν ἀυ 1165 ἴο 1Π6 νίάονα, 
1Π6 ΑΡΟΞΙ]6 88 ἃ τ υοἷ ἸΏΟΓΘ ΒΟΛΘΓΘ γα Όυ κα (σον, 8). 
Βεγομᾷᾶ ἢἷβ οαγο} δὐἰθπτοη ἰο {06 ρἢγϑῖοδὶ οοπηΐογι 
οὔ νίάονϑ, [6 τῖβθοβ ἰἤθτι ἰο βίγίνα, 858 Ὀεἢϊ8 (Ὠ γ 5- 
(ἰδηϑ, δἰζθν Τρ ΓᾺ] Ὀϊαι)  οββηθ8β, δηα γοβθοὶς οἡ ἢΪΐθ 
τογὰβ οὗ 600 τηθηῦ δῃηὰ ἩΔΓΏΪΩΡ 88 (ΠΟΥ͂ οοη- 
σοτῃ (ποὶν ρατβοηδὶ σμαγδοῖοσ. Αἀρατγὺ ἔγοπι ἴῃς αι168- 
ἰΐοῃ οὗἉ {ποῖν οἰαὶπὰ ἰο δαρρογί, 1ὺ 18 ΟὨΪΥ (8 {Π6Υ Δ 
Ὀ6 ὈΪΔΙ.61658 δοοογάϊηρ ἴο (6 ὙΠ] οἵ ἐδ Τωοτγὰ, δηὰ 
ΟΥδΙ ηΐ8 οὗ Η8 Ουγο οἢ δϑί. 

γεν. 8. Βυὶ ἐξ δὴν Ῥσχονὶθ ποῖ ἔοσχ δὲβ οὐσῃ, 
ΤῊο Ερίδβι|16 ᾿γη8. ὩΟῪ ἴγοια 80 νἱάονβ, [0 [8086 ὁἢ 
ΜὨοΙὰ σὺ (πρῶτον͵ νοῦ. 4) τϑϑίϑ ἴπ6 ἀυν οὗἁ τΠ6Ὁ 
Βυρροτί, δηά πῦο, ἰἔ (ΠΟΥ ῬῪΟΓΨΟΓΒΟΙΥ τοίμβα [ἢ 18 
Βαοι α ἀοθῦ, ἀθθοῦνα ἃ ΒΡ ὀοηδαγο, [1 ἴδ, ἰπἀοοά, 
αἰ ᾿πδοβηΐία : εἰ δέ τις, κιτιλ.,) δῃὰ ὑπογθίοσθ ᾿ξ 
ΤῊΔΥῪ ΤΡΏΕΙ ὍΘ ἸΔΚΘῊ 88 ἃ ζϑῆθσγαὶ δχμογίδιομ, ΠΏ ]Υ- 
ἵηρ 186 ἀυγ οἵ οδοῖ ὕο δῦ [Ὁ 8ἷ8β ονῃ Εἰπατγοά. 
Ι͂ηῃ τ} }8 οοηποοίίοη, ΠοαυοΡ, ἐδ ἀο68 ποῖ ΔΡΡΑΓΡΟΠΓΥ 
ΤΟΙΣ ἴὸ (Π6 αὐ} οὗἩἨἁ πίάονδ 10 υ]γεῖν οἰ] άτοη (Ἐ εἰη- 
το, ῬΊΔΠΟ), Ὀπὺ ἰο ΔΩΥ͂ τοϊαϊ το ὙΠῸ το ὑηὰον 
ἰρἢ δηὰ βαογοὰ οὐ)ιραϊϊοπβ ἴο βυρροτί σίου 
(οορ. τον. 16) Τί Αροβὶὶο που ρῥγίοῖς {118 οοῦ- 
Βοΐθῃοα οὗ ἴῃο86 τ ῦῆῸ βϑοὶς ἃ ρὑγεύοχι ἴο δβοῦρθ {818 
ἀαυιγ.---[Ὡο80 οὗ ἰβ οὔσῃ ΒΟ, δα ποὺ 8880- 
οἰαίθ8 ἴῃ 1π6 ἔαϊι (αὶ. υἱ, 10), θὰ} (8οθ6 οἵὨ δὶ8 



δ8 

δια ἴῃ ἰΠ6 Ὡδίυγαὶ θθηβα οὗ 6 ποτὰ,---γουΐάα 
νοὲ (οοηρ. νοῦ. 4).-- ἶο αϊὰ ἀθελοὰ [86 ἐαϊτ;, 
τὴν πίστιν ἤρνηται ; ἰμ0 ΟἸεδιίδη ζδῖ τ, πο ἢ 18 
δοῖῖνο ἱπ ἰουθ δηά ἱωβορΆγαΌ ὁ ἴσοιῃ ἰονο, δηὰ ζτὸ- 
168868 0 Τῇ ἔτγοιῃ ἴπ6 [Ὁ] Β]πιοης οὗἁἨ πδίαγαὶ ἀυιΐοα, 
Ὀπὺ ἰτοροϑοβ ἐμοτ ΟἹ 8]].-.15 σοσχδθ ἴμδῃ δὴ 1ῃ- 
Βὰ61, Μδληγ οἵ ἰδ ποδίρθῃ τοοορχηϊζοὰ δῃὰ ροτ- 
ἰοστηϑὰ πὸ ἀυγ οὗ οδυίηρ [ῸΓ {ΠΟΙ ὨΘΘΑΥῪ ῥᾶγθῆίβ; 
δηὰ ὑδυ5 [Π6 ΟἸ τ ϑιϊδη το τοίυδα5 ἰδ 18 ὈΘΙΟῪ (ἢ 6 
ΟΣ ἰαοϊδίοσ, ἀαϊνίῃ : “ ᾿μοά ἀμαδωμς οὧδ οαμεὶδ 
ψόγωηι ἐδί, παηὶ φκὸ ρμἷιιδ σμίεγμσ ἐπ οορπέϊοπο δ οὲ 
Ῥνοΐες ἐ, 60 πιΐπμδ ἦαλει ἐχομδαίδοκε. ΕἾσο ἐπ 
,“αείδδιιδ εἰπέ ρελογοδ, φμὲ ἔπ οἰαγα 1)εὶ ἔμοα οὥοι» 
ἐϊμπί. δ εῖπαε ἦος σοεπιδ οἹϊεὶὶ ἐκ, γμοα παίμενα ἑρδα 
ἀἰϊείαί, δωπξ εἐπῖπι στοργαὶ φυσικαί. Ομοά δὲ παίεγα 
ὄμοε ἱπ αάοίθε εἶϊγο Ῥγοροηδὲ δωνέ αὐ δΖιοδ αἀπιαπάοι, 
φυία ἀδ ἐὲδ δοπέεπάυηι, φωὶ πιμίο ἑαϊὲ αὔοοίε 
ἐὼν 7 οπηθ ἐπιρὶοδ ἰρδὸὲ ζεγοοίζαίθ απὲ ἢ ἢ 

γεν. 9. Σωοῖ ποῖ ἃ τυ ἱᾶουν Ῥο ἴδϊκοι, Χήρα 
. καταλεγέσϑθω. ΤΏο ΑΡοΒι]6 Ῥδββ68 ΠΟῪ ἰὼ ἐδ 860- 

ομὰ ροίπι, οὗὁἨ πῃ ϊοῖ Β6 που]ὰ γοσηϊπὰ τδότὰ ἴῃ τοϑρϑοῖ 
ἴο πιάονε ; δῃᾷὰ τὴ ΟἿΪΥ αἀποϑιίοη ἷβ, δὲ ἷβ τηϑδηὶ 
Ὁ καταλόγειν. ΤΊι6 ποτά ἰἰδοὶῖ ργεβϑϑηὶβ πὸ ἐΪ8ὲ- 
ουἱγ; ες 8 ἰο οἴοοβθ, 0 ποῖδ οὐ σορίβιου ἴῃ ἃ 1ϊδὲ 
(ἐπι οαἰαἰοσιιη γε νΥ6), ΔΆ, 6. σ..) οἱ ἄζοιιβ, βοϊἀΐϑγβ, ἰδχ- 
ῬΔΥΟΓΑ, ΖΘ οἰδβθοὰ ἱοχείδον, δὴ τὔτι9 ρυ] Οἷ αἶδ- 
ηρσυϊοοα ἴγοπι οἰδοτα. ΑΒ ἴο 12 ΓΘᾺ] Τυοδηΐηρ ΒΟΓΟ, 
ἯΠΡ πιυδὲ ἀοοίὰα πΏοῖθοΡ ἰδ ἀδηοὶοθ ἃ ῥἷδοθ οἱ ἐδ 
᾿ϊοῖ οὗ ἰμοδὲ Ῥυ οἷν δυρροτίοα, ΟοΥ δὲ δησοϊηθηὶ ἴῃ 
ἔπ9 ογάογς οἵ οδυσοῖ -ἀθδοοῦοθθοθ. ΑἸἰπιοδί 81} ἐδ 
Οἷάοσ οοσησωθηϊδίοσβ ἃΓ οὗ ἴπ6 ἢγδὶ ορίῃϊου : ΠΟΑΣΪῪ 
8}} 6 τεοϑθηΐ οὔϑϑ οὗ {86 ἰαϊϊοσ. (θ0ῃ [δὲ ᾿ἰλογαϊαγο 
οὗ ἴδ δυδ᾽θοῖ, οογρασο 0 Ῥ οἰΐο ἐπ ἰοοο) 6 
ἐδϊοἷκ, ἴοο, τὲ {ΠΟΘ ΔΙῸ δἰπηοδὶ ᾿ῃδυστηου δ ]6 αἰ Βῆ- 
οὐϊεῖοθ ἰη [86 ἨΑΥ οὗ {86 ὅτι γον. Εογν ἱγ ΟΪγ ἐῃ6 
τοδὶ ἰθΏδηο6 οὗἠἨ πΙΔΟΥΒ ἰδ ὮΘΤΘ δροίκϑη οἵὗἁ, τὮγ, ἸΠ θη, 
6 τυ] ἰδὲ πὸ πΙΔΟΝ πάθον εαἰχίν γοδθ οἵ 
δουϊὰ Ὁθ δἀεγϊιοὰ, πὨ]0 γοῖ γοΌΠρῸΣ πύον τὶ 
οὔξ πρᾶν τεϊδιΐσεβθ μδὰ δὴ υπάουριοά τί κι ἴο δυο 
Βαρρο 3 ὙῺΥ (δ τοαυϊγοιηθηΐ ὑπδὶ ΓΠΘῪ τηυδὲ 
δδνθ ἰ80 ουὐϊάθηοο οὗ ροοὰ πογῖβ, ἴδδὲὶ {ΠῸῪ τηυϑὶ 
δδυθ Ὀγουρηῦ Ὁρ οἰ ]άτοη, Ἰοάρχεα δίγαηροτα, τδϑηρὰ 
[)0 δαἰηϊθ᾽ ἔοοὶ, το ουθὰ ἴμ6 αδι οἰοὰ, ΓΟ] οντοὰ ἀἱ]}- 

Εγ ΦΥΘΙΥ κοοὰ ποιῖς Ὁ ΚΨμῃοὐὰ πόδα, πῖο ρὲῖ- 
ἕεμς δα ποῖ ὁπ00 δὰ δὴ ορρογίυ!γ ἴον ἐδ6 οχοῦ- 
αἶθ0 οὗ δυο χοοά ἀδοάδβ, τοσοδίῃ ὀχοϊυὐδὰ ἔγοσῃ ἰδ 
ομαγὶ οἵ (6 ομυτοῦ! ἢ" ἘΏΥ, ἤτον, τηυδὲ ἃ 
πίον, ἰῃ ογάογ 0 Ὀ6 ρυὺ ΟὨ ἃ [ΐδὲ οἵ (6 Ροοῦ, 
ἢδνθ "δὰ Ὀυϊ οὨ6 Βυβθαπαὰ} ΟἩΒΥΒΟΒΤΟΜ, ἱπογοίοσο, 
Μοπιΐϊ. 81, 2ὼὲ αἰϊνεγεῖδ Δ, Τι ἰοοῖδ, ΔΒ ἸυΔΟΪΥ ὁχ- 
Ῥγοδδοὰ δἰ πιβοὶ δὲ 118 Υἱὸν  δηὰ ἷἰΐ 8 ἱπὰοοὰ 
ΟὨΪΥ ΒΡΡΑΓΘΏΝΥ ἱαγογοὰ ὮΥ υὸσ. 16. 860 ΓΙ ΠΟΡ 
Ὀοῖον. Α1 ἰδ6 ονΐάοθμοθ δῆονπβ ἐμαὶ ἐμ6 Αροβρίϊθ 
ἀοβίμηβ ἤογ ἃ βοϊϑοϊΐοῃ [ῸΣ ἃ αἰδίύποι βοσυίοα ἰῃ (80 
ΟὨυΓΟΝ---ῷ ΘΟ ΐοΘ ἴῃ [Π6 πδίυγο οὗ ἐπῆρα οοηβηρὰ 
ἴο πΟΙΏΘΏ, δηὰ ἐδποζοίοσο ἴπ6 οὔδος οὐ ἀθδοΟ 688 
(οοτρΡ. οἴδρ. 11, 11), οὗἨ πὰ ΐοὶ τὸ μᾶνθ ἃ ραϊζοσγῃ ἴῃ 
Ῥμωῦο (Βοιι. χνὶ, 1, 2); δὰ ᾿ξ βϑοῖῃβ (πδὺ ΟἹ]γ 
ἴ8οθ86 ἰηνεθιοα πίῖϊ βυοῖ δὴ οὗἶοθ γογο ἴ0 Ὀθ πιδίη- 
ἰδϊηοὰ ὈῪ ἐπ6 ουγοῦ. Τλ 8 1αδὲ οἰγουτηδίδῃηοο 6χ- 
Ῥ]δἷπθ ῬΓΟΌΘΟΙΪ ὙὮΥ ἐμ Αροδϊθ βρϑδῖχβ Γ}}Υ ἴῃ τα 
ΡΪδοα οὗ (86 ἔδιηδὶα τηϊπί βίο οὗὁἨ ὑπ6 οδυγοῖ, δὰ ποὲ 
Ὀσίοσο ἴῃ οἴδρ. ἰἰϊ., πθοσο οἰπμογηΐδο ἰὲ πουϊὰ πανὸ 
δυτοοὰ Ὀοίζον πὶ [86 πὶι016 οοῃηθροίΐοῃ.---- ΑΔ Ἰουθ 
ἴο ἴδ6 [τὰ πὰ Ὀοίοσθ ἱπωρο! θὰ ϑοῖὴθ ᾿ΤΟσΏΘη ἰὼ 
βεῖνε Ηΐπι δηὰ Ηΐβ (16 Υἱῖ!. 2, 8), δὸ ἷῃ ἐδ δροβ' 
[0110 δρὸ ἰξ μδὰ ργοθαθὶγ ᾿ἰοὰ Ὀοιονίηρ δἰθίογβ ἴὸ 
ἀπάονγίδιεο ἰΠ0 οΠῖοθ οὗἨ ἀδδοοθοθβ. Το ἴδοὶ ἰδδὲ 
δε πόουβθὴ Μεγ Ὀαριϊχοά τηδὰθ ἐπιῖ8 ιτδηροιηθης 
ὨΘΟΘΒΘΔΓῪ ; δηὰ δίῃ, (86 τηδ ίθῃδηοθ οὗ {86 'ῃ- 
τ]ὰ Ροογ, 6 ἰζδί εἰμι, ἀρ οὗ ογρδη οἰ] ἄγη, δαὰ 
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οἴδιον ποῦκβ οὗἩ ἰοτο, ῬθῖῸ ᾿οϑδὲ οπἰγιδίοὰ ἰο βοοὺ 
δαηάβ. ὙΒΘη ἰδ6 ομυγοῖῦ μια Ὀδοοηηθ δοσυβιοπιοὰ 
ἴο βυοῖ 8 βογνίς, ἰξ οουἹὰ τοὶ νυ] ἀΐβροιδα πιὰ 
ἷς ; δηὰ ἴῃ ἴπ0 ῥδος οὗ ἱμοβϑο τοι γί οὐ ἀγίης, ΠΕ 
[6] ον που τθ- τί τοὶ Εἰἰδίοσβ οἵ ΟἾΔΗΙΥ, 80 ἢ 
ΒΡ6δ}].---νου ἃ ὍΘ ΟΒοβθη ἀπά δεὶ ἀραη, Ἐὸν ἱὲς, 
ἀοβδηΐίο ἱπδίγυ οι ΤΟΓΘ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ, πΝοδ {16 Αρον. 
116 ἴῃ (μΐ8 Ῥαϑεαρα ρμίνεβ ἰὸ ΤΊ. 1 ἴδ ἰυ ϑοιῃὲ 
ἀορτοθ δρραγθηῖ, το (86 Σϑαυ οι θηΐδ ἤοτὸ πιλύδ, 
ἴῃ τ μδὶ τποῖς οὔὔἶοθ οομαἰβι α---ἀα1169 οἵὨ Βοερὶ 1, 
οὗ ἰσαϊηΐηρ Ομ] άγοη, ἃς. [11 οδπηοὶ Ὀ6 ρῥγογοὰ {μὶ 
ΟἿΪΥ πίάονβ ποῦ ἱπάυςίοα ἰηΐο (18 οὔδοα οἵ ἀξ 
ΘΟΏΟΒΑ, ΑΒ ἴο ΡΒαῦο (οι. χΥΐ, 1). ἴϊ ἰδ δοὶ κηοπῃ 
ὙΠΟΙΠΟΣ Βὴ6 γγὯἀϑ υἱγμίη, ΜΠ, οὐ πίάον  δηὰ ἴθ 
οδμδρ. 11), 11 ἰδ βϑοὴβ ἰο [ὉΠΟῪ ἰῃαὶ τμ6 πίτο οἱ 
ἀσδοοῦβ ροσίοστηοα ᾿ἰκ6 δογυΐοοβ οὗ ἴον. ζεῖ ἰὶ 4} 
ἴα [06 παίυτα οὗἨὨ ἰη)8 οδβὸ {μδὲ πίον οἵ ἃ οὐτιδίῃ 
δα σοῦδὶ Ὀ6 Βροοὶδ!!}ν δ]οὐϊθὰ ἰὸ δυοῦ 8 βοττΐοο, δοῖὰ 
Ὀφθοδῦθθ [86. ΜΕΙΘ ἔτεα ἔγοσῃ οὔβεσ ἀυξίεβ, ψἰδοὶ! εἰε 
τοὶ ̓λ δαγα δὰ δ ῥγίογ οἰδίπι (868 τεῦ. 8), δινὰ ὕθ- 
σλῦδο ἐπεὶν οτο ἰο ἐπ6 [οτὰ δηὰ ἴοὸ [δ οὐυτοῖ οὐὐνὲ 
ποῖ ΤΟΡΑΥ͂ ΠΊΟΓῸ ΒΕ 86 ομαγῖ θεοδίοποαὰ οὰ ἰδεπ, 
ιν ἰ οὗ βυθοῦ ἃ οδυγοι-πνἱ ἀοἸοοὰ, ἃ τάγμα χη 
ΤΈΒΤΌΙΣΙΑΝ (226 υἱγρίη. υεἰαπαι,, οαρ. 9) Β8γ8: “ 
φματι ἐοάεηι (υἱάμαγωηι) ργαίεν αππος {Χ. πολ ἰσκ. 
ἔων ὠπίνίγα, ἷ, 6., πωρία αἰϊγσμαπάο οἰϊρμνίντ, μά 
οἰ πιαίγια, εὐ σμίάεηι εὐμοαίγοεκ βίϊδογισα ; ̓ πε 
ΦΈΒΟΜΕ οἵ ἷἰξ 29 ἃ οἰδηάϊηρ οὐϑίοιι οἵ (δὲ 
ΘΠΌΓΟΒ ἴῃ 8 ἀαγ8; αα Λίεροί : " Αἰωϊίαε ἀπνε οι 
Ἑωϊεοεία, φῶ οὔἠείμπι αστοίακεϊ ργωείαπι εἰ δεν. 
βοῖωπι αοοὶρίπέ πιϊπϊείγαπαο." ΟὈΙΏραγα ἔπ ἴδον. 
Οὐ ΟΕΒΩΥ οἵὗὁἨ Μοββοΐπ) οἢ 1:18. ῥδββαξε, Ἡδοδὲ ΥἹῈΝ 
[᾽)88 Ὀθ6ὴ [Ὁ] οπϑὰ αἰδὸ ὉγῪ Βϊιομον διὰ Μεοῖ. ϑυζὰ 
πὶάονβ, 0816 ἃ ρΓεϑΌγίθγθθθοϑ, ϑϑοῖ ἰὸ δαγς μμμὰ ἴδ 
βδιηθ το δἰΐοῃ ἰοναργὰ (μοἷγ ΟὟ 86 Χ 88 (86 ργΟΒΌΣ ΕΒ 
ἰοπαγὰ (6 τηθῇ ; δηὰ 1Π6 ἰδίον οἱἕοβ οἵ ἀοδοσπεξβ 
ποιοῖ τὸ δηὰ ἰπ {86 δηοίθης ομυτγοῖ, δηὰ παὶοὶ πα 
βγεὶ οϑίβ! βῃθὰ ὈῪ Οδῆοη ΧΙ, οὗ ἐμ6 ϑγμοὰ οἵ ἴδο- 
ἀΐοοα, γυ88 οπἱγ, ἢ οοτιδΐη τοαϊ βολίίοηβ, [86 0117}. 
ἱπρ ουἱ οὗἉἩ (δ6 οὐ ἤθγὸ ἄγαντα. Το, πὸ δηὲ 
ὯΟ δυγίΠῈΡ ἰγδοα οὐὨ δυο δὴ ἱπειτυἰϊΐου ἱπ ἴἰθ6 δρον 
το ἶο Ἰοιίοτβ ; αὶ τ8ῖ8 ὁΠ6 ͵β αυἱϊα δαββοίεηϊ, δπὰ ἴδε 
οάεδὲ οδυτο μα Βογθ δἷδὸ 98}} ἐξ δὴ δροβίοἱίο ἱγβ 
ἰἶουῃ. ΜοδανὮ]6, τὸ τασδὶ οὔθοττο {παῖ ἴδε ἰαμε 
ΒΟ] θη τὐϊθβ δοοοιορδηγίης ἰδμοῖν ἱπδιϊξαοη ἀο τοὶ 
ἀαὶα ἴτοτῃ ἐδ δροβίοὶϊς ἀργὸ ; δηὰ πίϊβουὶ ἀουδὶ 
{88 ἴῃ θη τοδικοὰ ὮΥ [86 ρτοαίδες βία Ἰοῖϊγ. ὙΥΒεα 
Ὁ Ὑεἴι6, 6. 9.) Β88.γ8 ὑπαὶ [86 πίάον βεΐ ἴῃ ἃ βρέ 
Ρἶδοθ, ποχὲ ἴ0 [86 ῥγΕβΌσ ουΒ ἴῃ (8) δββοι ον, ΜΠ 
(πεῖν μοδὰδ ὑποονεγοὰ; ἰμδὲ {πο δὰ δὴ οἵέι 
εἰμι ονον (86 ποχρθη οἵ ἴμ6 «δυτγεῖ, Θπρ οἶδ"! ΟΤῈΣ 
πϊάοτβ δπὰ Ογρῆδῃβ; ἐμαὶ ἸΏΘΥ ποσὰ ἰηγεειοὶ Μὴ 
19 υεείδ4 υἱάμαϊ ἐδ, ἀηὰ οοπϑοοταῖοαά Ὁ. ἴδ6 ἰΔυπξ οὦ 
οὗἉ Ββδηὰβ : δὲϊ τἷβ Ὀδϊοηρθ, ἐπ 186 ταδίῃ, ἰο ἃ ἰδίεῖ 
Ῥετίοά. Βδαγ, Ββονουδν, ἰδ ἷπ ἽΤΟΓΘΘ οἰτοῦ, ΚΈΕη, ΟΣ 
[86 δίτοη σι οἵ ἐμΐ8 Ῥαββαρθ, 6 Ορροβϑδ ἴμ8 ξέβυμθ. 
π 688 οὗ [6 Ῥαδίογαὶ Ερίβί]68, θϑοδῦϑα ΒῈ {πε εὐοὰ 
ΔῺ ἰπδιϊαἰΐου ἱποοηοοίναθϊθ ἴῃ ἐδ δροβίοὶϊς Ἀξξ: 
Ης υμάογβίδηβ ὈΥ πίάονθ, χήρας ἴπ ({π6 οὐοοίοδιεδ 
ἶσα] υβθ οὗἩ ἔδ6 ποτὰ : ὈῪ τ βἰοδ, οα ἐπ φτουπὸ οἵ 
ΙοΝ τ. Κα, αὐ ϑηιγνπ. Ὁ 3 παρϑένοι ὅτε Ἰ- 
ἰοηἀοᾶ, Βαὶ, ρκταπίοὰ ουοῦ ἔδαὲ ἱμοτα πέρ ἷπ ἴδ 
δοοοῃὰ ΘΘηΪΌΣΥ Υἱγχῖπ πὴ γτοπηδίῃηοἃ ὈΠΙΠΩΙΤΙ 
ἔγοσα δϑοϑῖΐσ τηοϊϊνοθ, δηὰ πεγὸ {μογείοτο ῃβτροὶ 
χήραι, ἴξ ἀο68 ποῖ (0110. ἐμδὲ 1686 ποζηεῃ παπιοὰ ἴῃ 
186 Ερίδιϊο (0 ΤΙΠΟΙΩΥ τ ΓΘ Οἵβον ἔμδη τοὰὶ πίάοτι, 
Ἧ᾽ 6 οὐποϊυάᾶο, ταῖμον, ἐμαὶ ἰδ τγδβ [8.6 Θαυΐγ ουξίοτῃ 
οἴοοδο Ομ υτ ΒΘ δοομ Έ868 ἴγοτι (86 οἶδ88 οἵ πίὰο 58; 
80 ἴπδὶ πίάοὐγβ απὰ ἀσδοοηο58θ8 Το αἰτηοεί ΒΎΠΟΠΤ᾽ 
ΤΩΟῺΒ ἴοττωβ. ΤῊΘ Αροβίϊα ἀοοβ ποῖ οὔοα ἰοῦελ {8 
δυδίοοι ἴῃ οοπποοιΐου πὶῖβ ΗΪ8 τελασκβ οα οδατοῖν 
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οδῖοοβ δηὰ τηϊηἰςἰοτῖαὶ ἀυϊῖο8, θὰΐ ἴῃ δπ δηξγοὶυ ας 
(γρὴξ οἷδοο. Τῆο γοιιηρ χήραι, ὙΒοπὶ ΤΠΩΟΙΕΥ 
(φβροοταϊΐηρ ἴὸ νος. 11) τηυδὲ τεὐθοῖ, ἀγὸ ποῖ ὑπυηγαντὶ θὰ 
ποιοῦ, Ὀυΐ 5 ἢ 88 δα ΘΑΣΪῪ ἰοδὺ ἐμοῖς ΠυβΌδη 8, 
ιὰ πουϊὰ Ὀ6 ἴῃ ἀδηζογ, ΟΥ̓ 8 βϑοοῃὰ ὶ οὗ 
τἐπουποῖηρ [86 βοεσνυίοθ πιο ὑπ600 Δα ΔΙΛΟΔαΥ Θῃ- 
ἰγοὰ ἴον [86 Ὀεποῆς οὗἨ τδ6 οδυτοῖ. “ΝῸ δϑοοίϊς 
κηἰηροηῖ: πὶ ὈΘΟΘΘἢ ἃ τηδιηϊοὰ 1ΠΠ6 δηὰ βάο] ΠΥ ἰῸ 
Ομγβὲ 'β Βογα ἴῃ ἴῃ6 ᾿δαδὲὶ ἰηὐθηἀοαὰ (866 οἴδρ. ᾿ἱ. 1 ; 
τ 14), Ὀὰϊ δὴ υπί! ἢ] }.688 ἰοτναγα8 ΟἸγίϑι, τὶ οἢ 
οὐηϑιαιρα ἰπ τηρκίπρ (ῃ6 οἴἶοο οὗ (Π6 ἀθβοοπθ88 ἃ 
εἰορρίηρ-Βίομο ἴο τηδυτίαρο ; "ἢ ΙΑΧΟΣ, «“ροδί. Ζεϊίαϊί. 
᾿. Ρ. 142. 
ῬίοαυΣ ΔΌΪΠΟΥ [88 ἱπροηϊουβὶν βου ἴο ΘΟμΪ 6 

(6 πο τχοσ ῬγοΟῦΔΌΪ6 οὗ ἰμ6 ἴπγθθ οχρἰδηδίϊομβδ. 
ΒΗδ δοοορίβϑ (86 Υἱϑῖῦ βοῖ ἔογί ἃ ὉΥῪ Μοβμοὶπ), δὰ 
ἀείδηἀοά Ὁ ἴδ6 Ὀδοαὶ οὗ τοοδθηὺ ΕἸ ρ  β Θχροβίυοῦβ, 
86 Ἠ6|1] 2:85 ὉΥ ῃὸ Ῥεἰΐο, ΜΙ οδίηρον, δὰ Ηυΐδογ, 
γοὶ Βα ΒΌΡΡΟΒΟΘ δαὶ [6 ογάος οἵ ἀδθδοοηθβϑ ΝΔΒ 
ἀπεοιπαγὰβ ἀσνοϊοροἂ οὐ οὗ (8 ΘαγϊοΡ ὁπ οὗ 
[πῶΔ16 ρεοβονίογα, δυοῖι ἃ υἱοϑνν, βου νον, 8 ΟΡ ἢ 
ἰο ξγαν οὐ]δοϊξοη, ἸΤθογο οδὴ 6 1116 ἀουδὶ διαὶ 
ἐδα ἀδδαοοῦθβϑε ν188 ἃ γοοοχῃίζθα οἴἶοοῦ οὗ (6 ΟὨΌΓΟΣ 
δείοτεα ὅδποη ΧΙ; οὗὨ [,δοάϊσοα ἐοστωδὶ Υ ΘβίδὈ ἰβῃοὰ 
ἴδ οτάογ. ὅ66 ὅσηδλρν, “" Αροβῖ, ΟΒυγοῖ," Β. 8, οἢ. 
8, Ρ. 135, ἴον ἃ Ἰογουρσῇ ΒυϊηΓΥ Οὗ [6 [Δο(8 δπὰ 
(86 πόνογαὶ Ὠγροίμοβδοα Τθὸ {γ0{}} Β6ΘΠ18 0 6, ὑπαὶ 
δ ἢ οχασὶ ἀϊπιϊηοιίοη8 οὗὨ οἾ458 δῃὰ παῖ ἀΟ0 ποὶ βυϊ 
(δ6 εἰαγαοίον οὔ (πὸ ῥίγει ἷϊνθ ἀρθο.0 ΤῺΘ ογὰος 
ἀουθεῖοεθ οχἰϑίθα Ὀδίογο (Π6 εἰ0]|6 τὰβ δβϑίβ Ὁ] ]Βμ6α, 
Ἧι δ 6451} 7 υπἀογβίδηα (μαὺ δυο ἢ ἃ χηρῶν χορὸς, 
οἵ ουτο υ.-͵ ἀοπμοοά, Ὠδα [18 ΟΠ οἷα] ἀαὐ Ὁ δΔηἀ ΠΟΠΟΡ; 
διὰ δα ἐπ6 γὰῃκ8 ΟὗἩἨ συγοι δα ΠΟΥ ΕΥ̓͂ ὈΘΟΔπΘ ΙΏΟΓΘ 
βομοὰ, Ὧὡ85 ἤη6 ἀδρδοῦὺὴ Ὀθοδπιθ δὲ ἰαϑὺ ὑμὸ δϑδϑίδύ- 
δηῖ οὗἩ ἐπα ᾿τγοβΌγίου, 80 {π6 ἀθδοοποθβϑ, Εἰ μοσίο ἃ 

Ἰ ΡὮνγαβο ἴοῦ βυοἢ τα βίου Πρ ΤΟΤΏΘΏ, ὈΘΟΒΘΠῚΘ 
δὴ οτος ποχῖ ἰ0 ἐδδὶ οὗ ἰῃ6 ἴδηιδ]θ ρῥγοβυγίοσ, ΤῈ6 
βυδήοοξ οΥ̓́ (6 ᾿εἰ πὴ ἶν ἀοδοοη 658 ἢ88 οὗ ἰδΐθ θθθῃ 
νἱεποὰ σἴἢ δροοϊδὶ ἰπίογοδί. ὯΝ 6 τοῖος (6 τοϑδάθν 
αφοοδΠΥ ἢ (86 6588} οὗἩ ΗΟΥΤΒΟΝ, “' Β.ΘΔΟΟΏΘΒ868, δηά 
8 τοοοξ νοϊιπ)ο ὉΥ ὦ. Μ. ὐρεον, “ Ἱοιδη δ Τ οὐκ 
ἰη ἴῃς σατο ῖ," [0 ἰδ οἷοαν (μδὲ ἴῃ ἴ᾽116 ατεοκ ΟΠΌγΟΝ 
οἵ ἴα δοοοπὰ δϑῃίυτγγ 1ὑ ἨΔ8 ἃ πηοϑὺ δοίϊνο δηὰ υ86- 
Ὧ)] πιϊεἰδῖσγ. [τ δἰἀδὰ 186 ΟἸΘΡΧΥῪ ἴπ ΤΥ αἀυ 168--- 
ἴῃ Ὀαρεὶ Ζίπρ ποιηθῃ, ἴῃ [16 οαγὸ οὗἩ {86 οἰναγοϊ 6 806, 
δηὰ ἴῃ πιθβθαροδ Οἵ ομασγίγ. Ὁπαουθίθα!Υ [8 ογάοῦ 
ἀϊδοτοὰ ἴῃ ΤΟΔΩΥ ἴδαΐαγοϑ ἔγοιῃ ἐπ σόττα οὗ {Π|ὸ ῥυμηΐ- 
ἔτο ἄαυ. [Ὁ δὰ ὈδΘΟΌΙΩΘ ἃ δΒοιηϊ-Ο] γί οδὶ οἹἶοΘ, δοὰ 
μοὶ ἴἰὰ νον οὗὨ ογἀϊπδιίοῃ. ΝῸ ἔγδοϑ οὗ {18 οδὴ δ 
(οι ἴῃ {86 δἰτηρίος ἀοβοομ 688 οὗ (Π6 Ῥαδίογαὶ Ερίβ- 
.4, Βυΐ ἴξ ἴδ ποῖ ἴο Ὀ6 οοηΐουπαρα Ἡἰϊἢ (86 ἰαίον 
ἦγρα οὗ ἔδιιδὶο οεἰἰδαΐοβ ἴῃ [86 1Αἰΐη ΟΒυτοῖ ; οἡ 
(86 ΘΟὨΈΣΈΓΥ, ἰδ 168 ἃ ἰγι κί ἔδαΐατγα, ὑπαὶ, τὶ ἢ [86 
εὗὔδηρα ἔγοιῃ {16 ᾿ΘδΙ ΠΥ, βοοΐδὶ 116 οὗ ἃ Ο γι βίΐδῃ 
ποιρβηδοοῦ ἴα (Π6 σὨυγοὶ (0 (ἢ 6 οοηγοηζιδὶ 116, 1.6 
οτος οὐὗὁἨ ἀδδοοποδδ ΔΑΥ. Τὸ 7υδὺ Δθδον- 
ἔοποα οὗ ἔδο Βοιηΐϊδιι δῦυβο [88 Ἰοὰ 16 Ῥτγοίδείδηϊ 0 
ἰοϑα εἶσμὲ ἴοο οἴδη οὗ (6 σοοὰ πὨΐοΝ ΤΙΔΥ ὯΘ 
στο Ὦς ΌΥ̓ δυο ΟΥ̓Δ ΣΟ ἸἩΤΟΙΏΔΗΪΥ ΟΠΑυ ἐγ, ὗοΣ 
δὲ μαίζοσῃι ποὶ οὗ ἴθ οοπνθηὶ, Ὀυς οὗ Κὲ, δ} 
ἐκκλησία κατ᾽ οἶκον.---Ὗ .} 

γος. 10. Ὁπᾶον ᾿Ὀσϑοξοοσθο γϑασα οἷά. Ἠδν- 
ἴσ ἴπ δχοά (Π6 ροΐπί οὗ νἱονν ἴτοῦλ ὙΒΙοἢ (18 τ ]6 
οἵ τ Ανροδεΐθ τηυϑί Ὀ6 τορατάςα, {π 6 τνιβάοτῃ οὗὨ ἴΠ6 
[οϊ]ονίης ἰμοισυοιΐοπ8 Ὀδοοπιοδ οἶθΑΓ.--- ῖος ἩΠΟΔΡ 
εἰσίν ψεαγε οΓ ασε. ΤὨ6 ραγιοἶρ]6 γεγονυῖα ΒΕΙοΠρΒ 
ἐο 16 Ρὑτοοδάϊησ, ποῖ [86 [Ὁ] οσίης ποθ. (ΤῈ 
ΦΟΏϊ ΑΓ ἷπ [56 Ρμίσαία: Ομα γμογὶξ ὠπῖλις υἱγὶ 
ΜΙῸΤ ; δὰ βὸ ἴθ οΥ α͵60.) [ὑ ἀοηοίεβ ἴπὸ δἀνδηοϑὰ 
πιο οὐ 16 πο ΐοδ ἐπο8ο πίάοτ πησδὲ παυὸ τοδοῃοά. 
δυο μογϑοῦ πουϊὰ νῖϊ γοδϑοη 0 ὀχρθοίβα ποὺ [0 

9 

ΤΩΔΙΤῪ δραΐη, Ὀὰὺ τοϊροῦ πιὰ υπαϊν ἀοὰ Ὠοανὶβ ἀδὰΐ. 
σαΐθ {ΠΟΙΏΒ6Ι 68 (0 {6 ϑοσγνῖοα οὗἩ (Π6 οἰυγοῖ. [Ι͂ῃ 
δοοογάδῃοθ νἶτῃ (8, ΤὨροἀοβίυβ 6 τοδὶ αἶοτ- 
ὙΑΓΩΒ ΘΒ Δ 18η6 α ἴ{|6 ΔῊ: “Δ'μέζα, πὐδὲ δηιοπδὲδ 60 
απηῖς, δεοσμπάμηι ργαςσορένιηι «Αρονίοῖ! αὐ Τίαοονπί- 
δαγώηι οοπ δογίξεπι ἐγαπδί ταί.) -- ΤῊΘ τοϊο οὗ 
ΟἿΘ 128} (866 0η ΟἾΔΡ. ἰ1ϊ. 2), πο Ἰι84 ὈΘΘ ΟΠ06 
τηδιτί θα, ὈὰΣ ποῦ δρδΐῃ : δἰ πουρὰ δ}, πῃ τοῦ. 14, 
δανίϑοὰ βοοοῃὰ τηδιγίαρο [ὉΓ ἱπ6 γουηροῦ πιά 8. 
4“ σδηποῦ τηθϑ ἐπὶ οἶδ βῃουἹὰ οὶ οἴοοο ἃ 
ὙΙΘΟῪ γ0 δα [δὰ ΒΕΥΘΓΔΙ ὨυΒΌΘΙΒ δἱ Π6 Β8πὶ6 
ἐἶπ6 ; ἔοτ ρυϊγαπάνυ αἀϊὰ ἠοὶ οχὶβί διηοηρ ἴΠ6 ατϑοῖα, 
ΟΡ δενβ, ΟΓΥ ἘΟΙΏΔΗ8 : δηὰ δύϑῃ ἱΐ βυοῖ ἃ ποϊωδῃ δὰ 
ἀοϑγοὰ ὀμυγο -ΟΒοο, βδ6 του] μάνα ὈΘ6ΘῺ 80 τηδτίκοά 
ΌΥ Ρυδ]ῖο ορϊπίου, (μαὺ ἃ ΟἸ γι δια Ὀΐδῃορ οουϊὰ 
ὭΘΥ͂ΘΡ παν ὑδπουσμὶ οὗ ρἰ νίηρ Ποὺ βαοῇ ἃ οὔ δΓρῈ :." 
Μαοῖ. Τῃο σαι οὗὨ ἐπΐδ στυΐϊθ ναϑ, πίμουῦ ἀουὺ 
1:6 Βᾶϊη6 88 ἴῃ ἴἰΠ6 6886 οὗ ἴπ6 ΡῬΓΟΒΌΥΙΟΣ δη ἀἄδδοοῖ 
(866 ρον )..--Ὅ7 61} σοροχὶϑὰ οὗ ἔοσ ζοοὰ τσουϊκα. 
Το Αροβίϊθ ὈγϊοΒῪ ΠΔΠ.68 ΤΩΔΗΥ δηὰ νοῖρν {ΠῚ ,8 
τοαυϊγοα οὗ {πΠ6 χήρα. 8.16 τηυδὲ Δνὸ ἃ σοοα τοροτὶ 
ἴον ροοὰ πογῖα. Νοῦ ΟὨΪΥ͂ τηυδὺ βὴ6 Ὀ6 Ὀσαγοηα οὗ- 
)θεξίοη, Ὀυῦ β6 τηυδὲ 6 ἃ ψοϊηϑῃ οὗ πον τηογαὶ 
διὰ ἀονουΐ οὨδγδοίοσ, ΤΏ οβα ροοα ψοτκβ ΤΠ] ΟΝ δΓΘ 
ποῦ Θχοϊ δίνουν ποῦ οὗὨ σμαγ ν, ἀγ6 τοραγάθα 88 106 
Ἰϊνίπς βρβθγο (ἐν) ἰπ σοι δὴ μὰ8 πο (8 μοοὰ 
ἰοβίπιογ. δῦ ψοτκα ἴ[ἢ6 ΑΡροβιῖὶθ οἰ τοΐουϑ 
ἰο, ἰδ ρῥἰαἰῃ ἤγοτῃ {Π|6 [Ὁ] ον ίρ οἰ Β68.---1 Β.9 ανθ 
Ὀχουσῃῦ ὉΡ οὨὐϊ χοῦ, ἐτεκνοτρόφησεν ; ΜὨΘΙΠΟΡ 
δον οὐ, οὗ ἴῃ σὨ άγθη οὗὨ ἃ βίγαηρον, πὸ ἰάρδ οὗὨ 
ἃ ἀονουῦΐ, ροαΪΥ ἰταϊπἰηρ,, 18 ἢοῦ δίγίοα  Ἔχργοββοα ὮΥ 
118 ποσὰ, Ὀπὶ δὴ δἀυσδίοῃ οοτμρίοίθ, δὰ 80 ἃν βι0- 
οοϑβίι]. -ἶῷῦὸῪ 89 αν Ἰοάχοα βίσδο σοσβ (ΠΟΙΡ. 
ἢ ρ. 1ἰϊ, 2. Τίϊυβ ἱ. 8; οπι. χὶϊ, 18; Ηδῦ. χὶϊὶ, 2 
ΑΒ ΒΟΒΡΙ ΔΙ 88 ἴῃ 41} δροϑ δὴ Οτίθηίαὶ νἱγίαο, 1ὑ 
ταυδῦ Ὀ6 ἃ ΟΠ γι ϑεδη ὁΠ6.--Ιὖ 5.9 παν τυδβῃϑα 
186 Βαίηθε᾽ δϑοϊ (οοΐωρ. Φοδη χἰϊ. 1δὅ.: [υκα νἱΐ. 
44), Τμδὶ προ} (86 Τυοτὰ αἰά ἴῃ δ βυτη 110 ἩΔΥ͂, ἴδ 
Π6 ΓΘ τηϑϑηῦ ἴῃ ἰ8 ᾿ἰύογα] β6η86, Το] τίς; [86 δοτησηοα 
Οτἰθηίαὶ οὐυδίοτα, Ἡδοδ ἴῃ6 ροδροὶ δὰ ποῖ δ00]- 
ἰδμιοὰ, --Ἴῷ 9 αν χοϊίονθα ἴμο αϑίξοιοὰ, 
ἐπαρκεῖν (ἴπὰ (0 Νοὸν Τοβίδιηθηϊ ἰουπὰ ΟἿΪΥ ὮΘΓΟ, 
δηὰ ἴῃ νοῦ. 16) οἊἀγίεροίοα, τοῦ ἐχοϊυβίνοὶ νυ ραυρεν- 
ἑαίο, Βοηροὶ : Ὀυΐ αἰἴπὶοίοα ὉΥ {Π6 τηδηϊ Ὁ] ουἱ]8 ἀπά 
δοοϊἀαηῖ8 οὗ 11{8.-ὍἜ]ῷἡϑ δὴ αν αὐ οι [0 
Ἰοσσοὰ ονοσν βοοῦ τσοσῖς.Ό Α βΘηΘΓᾺΙ] Ῥγοροθί- 
(ἴοῃ, ἰπ προ 411 Ὀθίογο ἰβ διιθγδοοα, ΤΏΘ Ἔσργοθ- 
βίου, ἐυεγν σοοά τοογῖ;, ἴθ 8:}}} δἰσοῦρον ὑδδὴ {Π6 τοΐδι- 
6η606 ἰο ἔργοις καλοῖς δὖ (ῃ6 Ὀορὶπηΐηρς οὗ ὑΠ6 Ὑ6 ΓΒ. 
Ις ἰ8 ἐποτοίογθ ποὺ ἰὸ Ὧ6 γοδίγϊοιθὰ ὑ0 ΟΠ ΔΓ ΔΙΟΏΘ, 
Ὀυὺ [88 ἃ Ἡἱὰοῦ βοῆβθο, ΤῸ ζΌ] ον, ἀ068 ποῖ δίδπὰ 
Βογα ἴῃ οοηίγαδ ἴ0 ργαῖγε, ΜὩΐοδ 18 δὴ οὐ ραϊίοη οἵ 
το (Βοηρο]), Ὀαὶ [86 θ6η66 οὗἁὨ ἱμϊἰδΐθ, οὐ Ρὺ- 
856 (60). 

ον, 11. Βυϊ [06 ψουπρον υἱάοτυβ σοΐυδο, 
ἂς., νεωτέρας . ποῖ, βιτίουν, 41} (8066 σο πᾶνα ποί 
γοὶ γοδοδοά {86 [11] εἰ χίγ γϑΔΓΒ: Ὀαΐ 8]1, ἴῃ σθΏΘΓΑΙ, 
Ὑ0, ἰῃ οοπίταδε ἩΠῚ (6 δροᾶ, θοΙ Ομ ἰο [86 οαΐο- 
ΕΟΥΤΥ οὗ (86 γουῆσ. εξιεδο, οὔ; ἌΠΘΏΘΨΟΡ 
ΠΟΥ͂ ΔΡΡΙΥ ἔον δα πλἰβαίοη δηοηρ ἰἢ6 ἀΘΔΟΟΏΘΕΒΘΒ, ἴῃ 
ογάδν ἴὸ Θη͵]Οὐ [86 Βομοῦ δηὰ ρυηϊνίϊορο οὗ ἴμ6 ο]ἀοΓ 
πὶιάον.-- -Ε ΟΣ, τη ἴδον ἢᾶνθ ὈθρθΣ ἴο σαΣ 
τσδπΐου, καταστρηνιάσωσι τοῦ Χρ. Ἴπε ποτὰ ἀθ- 
ποίοθθ ἃ σνοϊυρίιπουθ ἀεδῖγο, ἃ ργωργέζμδ ἰἐδίιαίποδιιδ, 
σι σὰ Ἰοαὰβ {ποπὶ ἰηΐο οροπ ορροδίοηῃ ὑο ΟΠ εϊδα, ὅὸ 
σόα ἰποὶν Βά6!Υ τγαϑ οἰοάροα. Α ἴοσγιηδλὶ νον οὗ 
οἰιαδεϊιν, || (δαὶ οὗἨ [10 Ἰαίον ογάθγβ οὗ Ὦυπβ, Ὑγ88 
ὨΔΙΌΓΑΙ ποὺ τοαυϊτοὰ οὗὨ ἴδοῖὰ : ἂδπὰ Μοϊδποδίμοη 
ΒΑΥ͂Β ἰχῸΥ : “ Φιξαπι δὲ ἐμπο οοπδυοίμο γμεθοέ 7αοῷ 
ἐϑαϊ υοία, φμοά ποὴ ἀἰεὶξ ακίμδ, ἰαπιοπ εα υοία αἶε- 
εἰπε ἕηια ζωΐδεενὲ υοξὶδ πιοπαδίἑοἷδ, φυσι δἰ ὐἷα 



60 ΤῊΞ ΕΙΕΗ͂Τ ἘΡΙΗΤΙΕ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ, 
ᾧνεν ἀνκδωκεια., τὰ - -- 

Ζυδίίαίέοπα ἰ(οϊαίγία." 
φνον, [6 ἀἰγαςιοά τηαὲ [π6 τψίαοΟΥδ τηοῃἰοηθα δῃουϊὰ 
ὕο πιαττίο Ὀυΐ οηοο, ἐπὶ8 ἀοβῖγο 88 δὴ ἱητνδτὰ ἰηῆ- 
ἀθ}}γ ἰο ΟἸινί δι, ἴοτ ᾿σῆοθο ΟΠυτοῖ [ΠΟΥ ΜΟΓΘ ΠΟΥ͂ 
Δι} αἰνναγα ἰὸ ᾿νο πΠῺ υπαϊνί 6 Ποαγίϑ,--Ἴ ον 
11 ἸΑσΎ [ἀβαΐ}]: δὴ ονϊάθηοο ὑπαὶ {Ποῖρ ρὰ- 
ΡΟμὺ ΜῈ ποί {86 ἰπάυ!ροποθ οὐ Βθηβιιδὶ βίῃ, θυ ἃ 
δοουπα τηδγγίαχο, δηὰ ἤσηο06 ἴπ6 δσχροβίοη οὗἁ “6- 
τοῖη ἰ6 (00 βΒίγτοηρ- σα ζογπὶοαία δυπί. ΤῺΪ8, ἰῃ- 
ἀἰοο, προ ἔποπὶ 1088. ΘΟ ΡΑΌΪΘ, γοῦ πόοὴθ 180 688 
ἀπῆν ἴον {|| δρί γί τυ] οὔῆοο. 

γον, 12. Ἡανίης ἀδιωμαϊίου. Τηΐθ ἀοδίρη οὗ 
μοοοπαὶ πιαυγίαρο [88 ἘΘΕΕ ες οι οὐπάἀεταπαίίοῃ οῃ ἴδ6 
χοιημκ νον (κριμα ΞΞ κατάκρισι5); Ὠοῦ ΟὨΪΥ͂ ἃ 
ἀρβουνοά γοργοδοῖ ΠῸπὶ οἴποῦβ, Ὀ0} ἱ 8 ἡυδρτηθρηὶ οὗ 
(οα, ψ]ὸ ἷβ δι δι], οἡ 8}} τῆοῸ ἃγθ μαι Ὁ] ἰὸ 
{Ππο] Ὁ οονοπαιῦ ΜΠ Πίπι. [18 ἱπιετγρταοίδιίοη 
ΒΟΟΙΒ ἰ00 δίτοηρ. [ὁ ἰ8 ὈΥ̓͂ ΠΟ Τη6ΔΠ8 ἴἰοῸ ὯὈ6 Βυρ- 
Ροποὰ, δὰ ἕξ, ὕμὺ ᾿πουρὺῦ βοοοπὰ ἀτίλον ἴῃ ΔΩΥ 
ΟΜ ὙΓΟΤΟΠΥ ΟΥ̓ βιυιοῖλ Ὠΐνὶιθ Ἰυδρτοοῦὶ, εἰἰαὶ 6 πουἹὰ 
Ἰιανὸ δἰνίβοα δηὰ ὀνοὴ ὑγροὰ ἰξ ἰῃ νοῦ, 14, [δ ἰβ 
σον κῖν τὼ νολὰ, λαυΐησ οοπάεηιπαίδοη, Ὀοΐηρ σσοῦ- 
Ὁ οὐ υἱαο. Ου σοπιπιθηϊδίοῦ βοοῖη8 ἴῃ ἰἢΐβ, 
811 ΑἸ Ραλδαροδ τοϊαϊς ἴο ποιηοη, ἴο ἤᾶυθ Βθοπηο- 
πὶναὶ (πῸ ἰομὸ οὗ 8 Ἰδαῖον δβοοιίο {ἶκὸ δοτοθθ. 8 
ὨΙΔΥ͂ ΔΑΥ {10 δδινο οὗ τὸ οἰ οἶδα οὗἨ (αἰτίη ΟἿ ἔΠ|6 
δ Ως εἰνορ ἢ ἀΡργοναὶ ΟΥ̓ ΟΡ δυΐδοτ, ἱπ τοῦ. 

Τηνία Ἰνάταῖν ἀρεῖς πθὰδὲ ποῦ 6 τηράδ [88 δχ. 
ἘΣΤΕ οὔ νὸ Ἰονὶις, βοοὶδὶ ἴῶν οἵ 16 ἄγϑὶ (Ὦγβ- 
εἰν Δι ν.- -λΚ.} - ΤΏΟΘΥ Βᾶνὸ οδεὶ οδ ᾿δμοὶν 
Δχεὶ ἑαϊϊ. Αὐόύδτιν, οἢ Ῥβαΐπι ἴχυν. “ ΤΌθο- 
νων οἱ κὸν γυδιδίερενι." ἈΑσοουάϊπα ἰὸ Οα νΐα, 1ῃ6 
τον οἱ δι ἢ Υ δ δὲ Ὀδρίϊθι. ἰ8 (γα τοοδηὶ : Ὀυὶ 
ἰϊ ἰδ ἀἰβίου! αὶ 0 50 ΠΉΥ ἃ δοοοῃ ἃ τηδττίασο που] Ὀὸ 
ἱτγοοονοϊ]ο πὶϊὰ εἰν το. [Ικ βοοιὰβ Ὀοίεῦ ἴὸ δυρ- 
ρότο, πὶιῃ πιοαὶ ὀχρουκιίοτβ, ἔἐπαλ {6 δ κί ου 8 ἴο 186 
γον, πὶιϊϊον παϑ ὠνρέιοὐδο, ἰποϊυάοαὰ ἰὼ υἰσεὶς τοσορ- 
ἀὐο ἰνῖο τὸ σοι οὐδὸν οὗ πιίοπα, ΤΈΣ ἤλτο 
Δλονν ὮΝ ἀοιϊοαϊοῦ (νοϊαξοῖνοθ δχοιυκίτοῖν τὸ τ8ὸ βοῖ- 
τυἰοῦ οὗ ΟἸιῦῖξε δοιὰ 1118 Οὔτοι; δὰ δὲ (πον δδὰ 
ἴγοοὶν ονοθθα Εν ποτκ, Ἐποπίης ἱτ8 ἀυτίοα δπὰ ἰΐ 

Βίποο 06 Αροβίϊο, μον- μὲ αἱέ Ῥιιμαγοΐωδ, φαγεγα φῆι. εἰ, φμΐ δἷπι 
αἰϊγυωϊά λαιιδογμῆί, γι πα οὐδδαρέ, ἄοπες εἰμ 
νεγὴπί. Ρναβογίωηι" πιρωϊϊοτίδις Ἀο Ἄεοπξίησὰ, 
παίμγα ζατι Ῥγορέηϑα διπὶ αὐ ἰοφιαοϊ(αίεπι πυλίλω. 
φιό αγοσαπὲ σαραςο. ΕὟσο ποπ αὐδ τὸ λῶς ἐγὶα κοπυὶ 
πὰ διιπί α Ῥαιΐο, οἰΐμι, σωγίοδίίαα σὲ σαγτι. 

ας Ἵ 

γεν. 1. Σ “Ε] ἰδοχϑίοσθ, ἄς. Ῥδὺὶ δ᾽ πεῖν 
ΑΘΒΌΤΩΟΒ (Παὶ ΤΙΙΟΙΠΥ Ὑ71} δὲς ἤοτ ἢὯ6 584}} οἰιοςὰ 
(018 δυἱἱ, ἀπ τὰκ ἴμ6 γουηρ Ὑ]|ὰΔΟΥΒ, ἰπϑιθαὰ οἵὨ ἃ 
ΒΏΔΙΙΘ, δ ΒΟΠΟΓ ἴο {Π6 ΘδυτοΝ, Πρηςοθ, μα δαρροείὰ 
(ὴ6 νι ῖβοϑδὶ ὀοῦσϑθο. ΑΒ, βου ΥΘΡ, σοι] δηοο ΜΠ 
᾿ἶ8 τὰὶθ που] ποῖ, ονθὴ τι 16 Ὀεδβὲ ἱμτθμ 0}8, 
ἀδρϑηὰ τροτοΪγ οἡ ἔπι πίάοτεβ τμθιηβεῖνεβ (ΒΟ οἱας- 
τΔοΒογ), (86 ἀροάϊοίϊς βούλομαι οὖν ἷἴβ ἴο ΒΘ ἀπάοτ- 
βιοοα ποὲ ἴῃ δὴ δβοϊυΐθ, Ὀὰὶ ἴῃ ἃ 1 πη) δα βρῶβο, [1 
(ὮΘΓΘ ΟΓΘ ποιπΐηρ ἰ0 ῥτουθηΐ, 86 τοῦυπρ πιᾶὰονβ 
(δυο 88 ἃγὸ ἀθβογ 6 ἃ ῃ ψϑγβ. 11-- 18) δγὸ σουπηβοϊ! οὰ 
ἴο τρδτγ--- γαμεῖν, ἃ ποΓὰ υϑεὰ ἰπ 1 Οὐν. Υἱῖ. 89 {πΚὸ- 
ΜἾ86 οὗἨ δέφοπαί τολιτῖδρο.-- Ἔθασ ΟΒἢ ἄσοσι, τεκνο- 
γονεῖν ; ἃ πογὰ ἴπ ὙΒοΒ, ε8 ἴῃ ομδρ. ἰϊ. 1δ, πιοὶ ὁ] 
16 αεΐμϑ ̓ νεῤον δι θὰϊ [86 (Γαϊπϊῃρ οὗ δὲ εἰνΐ. 
ἄγοῃ ὈΥ̓͂ ἴῃ6 τροίδον, δηουϊὰ Ὀ6 ἱποϊιπαοα,--Κ,υἱᾶθ 
189 Βουδθ, οἰκοδεσποτεῖν ; Τηϊδίγοβϑ οὗ (6 Πουξο--- 
ὑμαὺ ἴθ, ΒΟΌΒΟΠΟΙἃ αἰαῖγα Βεηρεὶ: “ δμδεγε, ἐϊδο- 
τὸδ φίσπετε, γαπιϊαπι τερετε---ἔγες στγαάτα ϑοοίεἰαἱ:ς 
ἀονιεσίίςα. δὲς λαδεδιιιί φιοά αἀσαπέ, εἰΐγα ο ἔωπι 
εἰ ομτιοδίίαίετι." [1 ἰδ ἴο Ὀ6 ποίίοεὰ μον {Π6 ἀο- 
τηοξῖὶς δῃὰ ϑοςοῖδὶ βρὶσὶὶ οὐἨ ΟἿ ϑ δη  ν ΔΡΡΘΑΣΒ Βοτὸ 
ἴῃ σοοηϊταβὶ ἈΠῈ} {Π|0 ΘΟ, Θηϊυ8] ΙΟΓΘΙΠΥ ΟΥ̓́ Ἰδίον 
ἔπηοα. ὃς, Ῥδὺϊ Ἐρόδκβδ βδουδγοὶγ οὗ [186 οοπάυςὶ οἵ 
186 γΟῦΠροΓ σϊάονϑ: Ὀυΐ δ τηυδὶ Ὀ6 ππαετγβίοοά 85 
τοίοττίηρ ἴο οεγίδίῃ Ῥοβί εἶν ᾿8568 Ὁμοῦ Ὠΐδ ἐγε οἵ 
ἱτωχηοαεβὶ δη ἃ ροκδὶρίηρ ποθ, Ηθ ἀο068 ποὶ Γοτὐϊὰ 
Θροοῃα τοδετίδρο, Ὀαϊ, τοῦ. 12, (δεῖν εροοῖδο ἴγδπθ- 
ξτοββίου οὗ ἃ ἰογττηοῦ ὈΓΟΙΩΪ56 10 ἀετοῖς ἐμοῖς ᾿νοῦ τὸ 
οδυγεϊμαῖγ. ΟἹ [6 ΘΟὨΊΓΆΓΥ, ΠΟ ὈΓΡΟΘ ΤΟΔΙΤΙΔΡΟ, 
ἴσο Βουξοβοϊὰ |1ἴ6. 88 (86 Ὀδϑὶ συγο ον βυςἢ δθτβαΆ, 
ἴς ἰβ οσυγίουϑ ἰοὸ τοδὰ ἴῃ Βοιηδῃ πτογ8---. ο., Α. 
[μλρ᾽ 6---ἰθο διἰϊειηρὶ ἴ0 τρακο οαἱ οὗ ϑ(, ῬΔῸ 5 τοῦ- 
ϑοῃϊος δὴ ἰτηρ οῖξ ἀγρτσμεπὶ ἴογ ἐ86 δἰπρὶθ εἰδῦο. 

τυκιϊοϊανα, ἃ πετοινὶ τολιτίασο πϑὸ ἴῃ (οἷ5 τον ἿΣ ΤΏΘ δᾶθ [Ἀ]36 δϑοοῖΐς ἰοῃΘθῃοΥ ΤΩΔΥ Ὅδ6 ΔΙΓΤΕΔΟΥ 
Ὀνοδοῖν οὗ ἰτοῖὰ τὸ ᾿πιγῖξε, 

γὼ τὰ ΔΒὰ νεὲῆϊϊδδὶ 
ἀρόσ! τὰ ἃ ντεὶξ 
οἱ του πιλοπα, 
οὐ πιλιτίασο, Ὀπὶ ὑὸν δῖὸ πἰϊπαὶ ἰάϊο, ἀργαὶ: 

ϑασχω, ἃς. τος 
ΔΌΣ ΦΥΪ ἴὼ ἰθ6 δας μιοτταοηῖ' 

ΧοΣ οὐἷν ἴδον τὰ εἰ. ἀἀοξῖγο ΒΔ ἴο 
τ ' 

ι δορὰ ἴῃ Τεγι δὴ δὰ Αὐρυκπ, τ Ὡς ἢ ἰοὰ τὸ ἰδ 
ἐχα της οὐ Υἰγαϊ Ὑ 88 ἃ μίρθεν δἰαῖς οἵἁ ΟἸτίβίϊσιι 
ριον. -Ἶν .} -Αἶνο πόσο οοολείου ἴο ἴ86 δάνεοτ- 

δΡδοὶκ ΤΟΡΙΟΔΟΒΙΌΠΥ, τῷ ἀντικειμέγῳ - 
Ρελρ5 [56 ἀεν, πϑϊςὰ τες. 15 ἀοοα ποῖ οοπβὶος 

Φ (νοὶς ἀυϊτς, δινὰ ἀὸ πολι τὸν ἐδουνὰ διτομὶ ἱ πιὰ; οὐ οἶβα ἴῃ ΡΌΠΟΓΩΙ δὴ δάτοσεξαττ, ἩΠΟΙΠΟΓ ἴῃ 
δοοιοα δϑοὺὶ ἔτοια βοῦϑο ἰὸ Βουσο τὐγὸ Ἐοδθα οΥ ἴο Φοπιθἢ ποιὰ - εἴποθ ἱξ τουδὶ ὃὈ6 

ἫΝ «. Ὁνὼσ διὸ πυιὶ ἴἰὸ ξῸ πιιπυϊ ποοὰ σασϑο. τετοδικοὰ ἰδδὲ Ῥδὺ] τἰοπο ἰνα ποιδὰ 88 ὑπάεσ 86. 
Ἱδολθώνουσι ἢ ἵἴκες ςουπντὰὰ πὶῖὶ περιεν χόκεναι. , ταοὶς ἰαβυοῦςοα, ΞΒΟΟ 186 Σοῦης πιᾶονβ ΟΝ 
Μδιι λον ϑτς τἰχιεῖτ ̓  ἡ Μανϑάν. πὶῖιι τὰς γματο τρὶς τὰς πτοῖσ ούτε, ἴπ τ πο εἶτο οοεδείοη, ἀφορμήν, 
ὀχρεύτεκ ἃ ἀϊπξενιαῖπα παϊοὶ ας τὸ ἃ διὰ. ἴὸ πϑλι" Αβ τὲς δτ.2] ποιὸς, χάριν, ἀο 
τ δα ἴκὸ ποὶὶ οἵ ἱὸ σα ϊοσ αἴννυι..-- πὸ ἀςροὰ οὐ τξΞ αὶ εὐλνὰ ὈΥ ᾿δοιιβεῖνοα, ἰξ 
Ταϊιοσα δἰϑο, δι ὰ δυσγνοάϊοε. ΤΣΣ Ὀοσο θιούσαβ ἴσας δέτε ἴο Ξορρῖσ, οαίαείονεπε ὃς. ἐρεᾶξ 
ξύθρα ἰϑναροι; ὕδτταθένα, λάλαὴ, ρεγβσα πλνὰ δοιὰ; ΗΠθιμσ. Τὰ τορος πίθον τεπιδὶπ 
πὸ φιαῖ ἵῸ αἰὰο, ἰοῖο τὸ Ὀσπς αὐ οὐ. διὰ, τοῖοι, δνὰ τοῖῖϊστσ, δὰ 6 ΞῸΓΟ ΘΟΠΘΟΟΌΘΏΟΘ 

μι, ὁ ΤΌΣΩΝ ἃ 11ὰΔ τκωλὶνς ἐκ, ἴχνος τἰοὸ ἀντεκειμένο: δικάς τοδὴν ορροττυπίἶοε ἴῸ 
ἀνὲν τ ἈΜΉΝ ὑκτ οὐζὰξ πὰς ἴὰ ὀρεκιδται ἴὸ ὐἱ ταῦοὰ Ὀνοδα ἴδ αὲξ βειδτοῦ ; δυκὶ (δ15 που) ὑείπρ γδ- 
᾿ς ἰρ, ᾧ δι δεῖ Τῆαι ἰ .λὶ {πὸ τος μεοακὴ οὐ ἴθ «ἃ 
᾿ἀκιουρλ δ το εὐ 

τερενωκὰ : ἃ ἐστον ἀτὰ δασὰ δοαξιγυοίοη (06 
ΜΕ τῖσλ, ΒεΙ δος σε εἴπξαῖαῦ ὅπ τρΩ  οὔκτα 

ἀλδδδὸυ νολι ἔαυνια ὲ 
ι  ς:------ φτἀτοξταστ τὲ 
πο γυθο ἀονς γαδεδ, ἢἶδ ὀρ νααιδλν. τετῶς τὰς (Σ νὰ οἵ Οἵ τῆς ονὰ δ΄ 
Ὡνπ να μὰ ἔνεμε ἀλυδολαιμσ ὡὲ ὧς-. τὸν αὐ. Ὑπκες παὶ ἰοεοα, αἰτοδαν ταὶ 
φωὶ ὡς ἀῶ (Δ ἥνσε ΦΩΡ}) Ἐὰ ιν πμηνοδιλοσ τὰ ἐξ τστὰ τος να τος ποῖτεὸ ἀξιροατδιοο οὗ Ἢ 

“Ἔ φων τὰ φασσωιλοδε τα σεδᾶγα, ᾿νε. ζὰ 15 ἘῸςσ 
τ νὰ δόμων. ς γερνννωδόνυνα ἐωρνρνς διὰ δος ἴλας Ξυῖρα. 
Ἰως φῶτα «Φ΄ὶ ὑκῶνς ἔπι ὧδὲ ἐσθ, ἀπο σκοῦς ἘΔ ξρισειδ Ἴρτ ες ὑπὰν 
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πθοτ Ὀπίδνογ Ὁ] τορογὶβ τηυδὲ δανα τοδομοὰ ἰῃ6 
οὐ οἵ 6 Αροϑῖ!6, δμουρὴ πὸ προὰ ποῖ ἀθηγ ἰδδὶ 
Ἰϑ οοπιρίαἰπὶ τοῖσῃῦ μανα δὰ ἃ Ὑἱᾶον δρρ!!οδίίοη. 
Τὰ πιοπείοη ΟΥὗἁὨ [18 νὰ8 ἴ0 οηΐοτοθ οἡ ΤΊ ΠΊΟΙΕΥ (ἢ 6 
ποσὰ οἵ (ΟἸ]Ονπρ ΘΧΡΡΟΒΘΙΥ [86 ΘοΙη801 ρίνοπ Εἶτα 
ἱπ τεῦ. 14, δἷἰποο (ποτθ πουϊὰ εἶ86 Ὀ0 φογιοιίμηι ἐπ 
πιογὰ. Ἔξετρ. ὀτίσω τοῦ σατανᾶ ἀρο8 ποῦ ΠρΟΘΒΒδ- 
ΠΥ ταθδι ἃ οοτηρίοἴο ἀοἔδοιίοη ἔγοπι Ἐν βιδηϊυ, Ὀυΐ 
ΘΟΓΆΣΓΙΥ 8 ταὶ Κίηρ᾽ ἴἢ Ρδι}8 οὗὨ οὐγοῦ, τμοίθον ἰῦ ὯΘ 
ΔΟΓΕ5.) ΟΥ 8 ἰι πο ΓᾺ] [ἰ0. ΙὉ 18 ροΟΒΒ1 016 ὑμαὺ βοὴ 
δὰ υηἱτοὰ τῃοτηβοῖνοϑ ἴῃ ἃ Βθοοηὰ τηαγτίαρθ ὙΠ πἢ- 
δεϊϊοτογα, δηὰ πδὰ {μὺ8 σϑϑ]ν βουογθὰ ἐμοιλβοῖνοβ 
τοῖα ἐμ6 οἰ τοὶ. 

γον. 16. Ζέ δὴν δὰ ΟΥ Ἰσοϊῆδῃ δαὶ Ὅ6- 
Ἰίσνοῖι, πιστὸς ἢ πιστή. Οἱ ΒΌδοῖ δηὰ 1,ΔΟὨΔ ΠῚ 
ιατα, πὶτπουϊ οοά Γράβοη, οτηϊὑ6α [6 τΟΓᾺΒ πιστὸς 
ἤ (θ09 Π6 Υ͂εἰζα διὰ Τιβομοπάογ). Τὰθ Αροϑβι]ο, 
π}19 Β6 δυπι8 ΠΟΓΙΘ 8}1 Πἷ8. ΣΟ Δ ΚΒ Οἡ (8 Ροϊηϊ, 15 
οὶ οοηΐοπὶ πΙΔἢ ἃ τρογο σοροι  οη, Ὀυΐ ρΌΘ68 8ι}}} 
ἔαγίον. Τα ἀυν τ ΒΙΟἾ, ἴῃ σοῦ, 4, μὸ 888 ᾿πιροβοὰ 
8016} 7 οὐ ἴἢ8 ταϊδαιῖνοβ οὗ [16 νίαν β, ἢ6 ὩΟῊ 6η- 
οἴμβ, 80 ΤᾺΣ 88 οἱ γοιυυπιβίδῃοοβ δα ϊῖ, ΟἹ ΘΥΘΤῪ Ὧθ6- 
Ἰίονον πὶϊπουὶ αἰδιϊποιΐοη, ΙΓ ΔΠΥ Ὠδτο πάν, οὶ 
ΟὨΪγ ἴῃ 8 οσσ μου βοΠο]4, Ὀαὺ ἴῃ ὑΠ6 ἸΓῈῪ οἰγοῖθ οὗ 
[πϊοη 8 ΟΓ τοϊαϊλν δ, τ ΏΟ86 τηδἰ ἰΘΏΔΏ06. ΘΟΙΏ68 δὲ 8]}} 
ΜΠ ἢ 18 ΔΌΠΠΥ οὐ ἀυΐγ, Ὠ6 8Βῃου!ὰ ρῖνα ἰξ, δηὰ λυ 
Ἰισθυίοη τ86 Ὀαγάδη οὗἁὨ ὑμ6 ουτοῦ, Το οχρίαΐῃ 1ἰ οἵ 
οἴδοτβ, οὔ πίάονβ ὙΠΟ ἀοϑβοτίθα, 88 ἴοο ὨΔΙΓΓΟΥ ἃ 
τωοδηΐησ, [ που]ά δϑοῖλ (αὶ [ῃ6 ΑΡροβιΐθ ββρϑοί δ! 
τοίεσϑ 0 γοῦημον ἩΪΔΟΥΒ, ᾿ΠΟ ἔγοπλ 86] 680} ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ 
δουσῃὶ ἰ6 βουνΐοο οὔ ἴπ6 ουγοῦ ; δηα ἴγοτλ ποι 
δὲ οουἱὰ ὃ6 Ὀδ6βὺ σοϊονθὰ (τον. 11) ὈΥ ἴῃυ8 ργονϊαἀϊηρ; 
ἴος ἰδεῖς δϑυρρογῖ, 

ΘΟΟΤΒΙΧΑΙ͂, ΑΧῸ ἘΤΉΪΓΟΑΙ, 

1, 1 13 ποῦ ΟὨΪΥ ἀπο ἰ.6 γοαυ βιῖθ8, Ὀυὺ [86 
πεϊρἠκίοδιὶ ΟὈΪ  χαϊ ἢ Οὗ ἃ ραβϑίον οὔ [Π6 οἢατοὶι, [0 τηΐη- 
Εἰ πὶῖὰ ΟΥΟΓΥ͂ γϑῖῖκ ἀπ ἀρθ, ἃ8 6ὁΔ0 ἢ ΓΩΔΥ͂ Ὠ66ἃ : γού 
δὶ 6 βδπιθ ἰἰπ)6 6 8] 866 ἰμαὺ ἰΐ6 ΠΟ] ἢ 688 οὗὨ [18 
οἴἶξοα 5 οὶ οπάδηρογοά, δηὰᾶἃ (πὶ ἴ[Π6 δάνογβαγυ ἐπα 
ὯΟ ΟΟΟΔΑΟΩ ἴον γοργοδοῖ. Ῥδὰὺϊ ουυἱὰ που 861 - 
Ὀοοδιίης, ἴῃ ἷ8 ἀχῃογίδίίοη ὑο ΤΟΙ Υ, αἰ αἀ6 ἰο ι8 
οὐπι ὁχοϑ]οηΐ οχσρῖθ. Τθθ πἰρηοϑι ὀχδρῖθ, ἤον- 
ὀγοσ, ἰ8 ΔΙ ΤΑΥΒ [Πδὶ ΟΥ̓ [86 ΟἸΐοῦ Βῃορῃογὰ, [89 [οτὰ 
οἵ ἴδ ΟΠπυγοὶ, ἰπ {Π6 ἀδΔγ8 οἵὗὨ Η8 ϑαγίῃ]γ [ἰ{6. 

2. ΑΒ ἴῃ6 φοΒροὶ 18 8 ἰῃοβι δ ἷθ ρσοοα [Ὁ [ἢ 9 
Ροοῦ, δῃὰ ραιρουΐβηι ΔΡΡΘΑΓΒ ἴῃ ἃ ὙΠΟΙΥ αἰβογοης 
ἄστα ἴῃ ΟἸτἰϑιίδη ἰαπὰ8 ἴδῃ ἴῃ {Π086 8.}}} ἰῃῃ ἀλτκ- 
8ε9 δηὰ ἱμὸ δ ΔΟὟ Οὗ ἀδαίῃ, 80 ἰΐ 18 ἷπ τοζασὰ ἰὸ 
ἴδο οοπάϊεου οὗ ἰὴ6 πίάον. ἘΜΙἀονμοοα [8 Βρ6- 
εἰαὶ ολα53ὸ οὗ ρταίἰτὰἀ6 ἴο ΟὨτῖδι, ἰὼ ποτὶ [ἢ6 πογαάβ, 
“Ηῤθ ἰϑ ὁ Εδλίμον οὗ [Π6 {δι γΐοβα, δὰ ἃ Φυάρο οὗ 
ἔδο πίον," αν πδὰ 80 ποῦΐθ ἃ δι] Β] ποῖ, Ἧον 
Ταῦ αὶ ΑἸ ΓοηοΟ Ὀοίγοοη ἴπ6 ἴαἰ6 οὗ ἰΠ6 πιάον οὗ 
διε Βιδητοΐη οὗ δἰ χθοδβὲ ταηὶς, πὰ (16 πίάον οὗ 016 
Ῥοοτεδὶ ἀϊβοῖρ]6 οὗ 86 ἴοτὰ 1 [Α δἰχζηϊβοδηὶ 111ὺ9- 
ἐσδλὔου οἵ [6 ἰηθύθηοο οὗ ἐπ6 ΟἸΓΟὮ 1η {{|8 τοϑρϑοῖ 
ΤΩΔῪ Ὀ6 ἰουπαὰ πῃ ΜΑΙΝΕῈΒ “ Αποίοηϊ [νν,) ἡ. 218: 
“ΤΊ ργονἰϑίοη ἴον {π6 νυ ϊάονν 'Μγτὰ8 δἰὐγὶ θα Δ Ὁ]6 ἴο 16 
Θποτιῖοπθ οὗὐἨ ἐμ ΟΠυγοῖ, πιο ΠΟΡΟΡ τοϊασχοὰ 108 
φοϊϊεϊϊαἀο ἴον (6 ἰπίοτοϑι οὐ πίογβ βυννίνίης ὑμοἷν 

; πίηηΐην, Ροτῆαρθ, οἢ6 οὗἁ {1|ὸ τηοβὺ δγάυ- 
ὁ1:3 οἵ [18 ἐσ υτΡἢ8, τ ΘΏ, δον ὀχδοιΐηρ [ῸΓ ἔνχο Οὗ 

ΟδηζυσίοΒ δὴ ΟΧΡΓΟ58 ΓΟ ἾΔ6 ἔγοιῃ ἔΐ 6 ἢπ8- 
Ἰκαπὰ, δἱ τρστίασο, ἴοὸ Θη ΟὟ 8 πὶΐο, ἴδ δὲ Ἰοησιῃ 
πδιιεοεοὐεὰ ἴῃ οηρταλίηρ, ἴΠ6 ῥτγηοΐρ᾽θ οὗὁἨ ἄογγεῦ οἡ 
ἘΣνΘ οὐείοτοοτη ἰὰτ οἵ αἱ ποδίογῃ ΕυγορΘ. 

ἃ. ΟἸ τίει ἰδ  ἀο68 ποὶ ογοτίυση ἰπ6 οτίἶπαὶ 
οτος, οἵ ἴτοθ δΔΩῪ ἔγομι [μ6 ΟὈἰ χαϊΐομβ τ μἰοι παίυγαὶ 

ΤΟΪδ οὨ8}ἷρ ΠΔ8 ᾿τυροϑοὰ, Νοιπίηρ, ἰηἀοοά, 18 τότε 
Βοπογθὰ ὈΥ ἰδ τῃδὰ [10 παίυγα] στοργή, ἴ:6 πορ!εοὶ 
οὗ ποῖ ἰ8 τηοϑὺ ροδὶ νοὶ Υ οοπάοιηηοα (2 ΤΊηι. [ἰΐ, 
8) ον ΒΟΙΥ δηὰ ἰμαϊββοϊυῦϊα τμ6 (16 οἵὨ οἰ]! το 
Δ ραγθηΐβ, ἰ8 ἢγϑὺ οἰθαγΥ Κπονῃ ὙΠΘη τὸ ΠδΥΘ 
ἴουηὰ ἴπ ἴὰ ὑΠ6 ἴγαθ ὑπουρὶὴ οαγί] Υ ἰγρο οὗ ὑμ6 Ῥὸγ 
ἴοσξ ἀηγ Ὀοίποθα ὑμ6 Εἴοῦμαὶ βοη δηά ἴδθ Ηοὶν 
Ἑαιδον. 

4, ΤΒο οἴἶῆοο οὗ ἀοδοοῦθβθθ ἴῃ [ἢ6 φδυν οἰ υΓΟἢ 
ΘΑΓῚΘ ἔγομλ ἴπΠ6 ἄθορ ογανίηρ οἵ Ομ γί βιίίδῃ οπλθη ἰ0 
ΒΟῚΥΘ ἴπ0 ογὰ διηοης (αῖν ΡΟΟΣΡ δβϑβοοίϊαϊθθ, [{ 18 0 
ἰἢ6 ΒοηοΡ οὗ {π6 Βοιωϊδῃ Ομυτοῖ ὑπαὶ ἐξ Θησουγασοβ 
15 βίβιοτβ οὗ Ομασιν ἴο ρψῖνο ὑμουλβοῖνοθ ὙΠ πΟΌΪΟ 
ΒοΙ (.ἀδηϊαὶ ἴο 80 ΓΆΓΟ ἃ τους ἢ ΠΟΡ οδὴ ἴδ Ὀ6 ἀσηϊοὰ 
[μιαἱ Ῥτοίοβίδι Ἴ8πὶ ἢ48 ἴοο οἴη, πῃ Θοπάθπγηΐϊηρ δ οἢ 
ΜΟΓΚΒ οὗἁ ἰονα, τοὐθοίθα αἰἶκα (0.6 φορὰ δηὰ ἴδο 6ν]]. 
ὟΥ ἃ πιδὺ γοὐοϊοθ ἰμδὲ {ἰπ0 δυδηροὶ σαὶ ΟἸυγοῖ ἴῃ ΟΡ 
ἀΔΥ [8 οοτηθ ὈΔΟῖ ἔτοπι ὑπ|8 ΠΑΙΤΟΥ͂ ΟἸ 6-8 ἀθ 688 ; 
8η 4 {Π6 δϑϑοοίδοη8 ΟὗὁἨ ἀοδοοηθᾶβοβ δἰ σοδαν οβίϑ- 
Ἰἰβῃθα ἰῇ ΤΩΔΗΥ͂ Ρίαοοβ, τὶ ἰμ6ῖν Ποβρίϊ818 δ πυγ- 
ΒΟΡΪΘΒ, ΔΓῸ ἬΟΣΓΒΥ Ῥτοοίβ οὗ ἰΐ, 

ὅ, ἴ)6 ἀρράγθην οοηὐγοαϊοίΐοη ἰπ ὑπ6 ΑΡροβίϊθ 
δάνϊοθ ἴο γουης ΠΙΊΔΟΝΒ 0 ΤΔΔΙΤῪ ἀραΐη, ἀπ [Πδΐ ῃ 
1 Οον. νἱΐ, 82. οὐ δέῳ., ῬΙὮΘΓΘ Ὧ0 ΒΡΘΔΚΒ οὗἁ πιαιτίαρο ἴῃ 
Δ ΘΠΟΡΟΙΥ αἰδογοης ΜΑΥ, 8 Βα ϑοιοΥὙ οσρίαἰποα 
ὙΠΘῺ ΜἨ͵θ ΓΟΟΔῚ ἴμ6 αἰδδιομοθ ἴῃ ὔπι68 δπαὰ οἰγουτῃ- 
δίδποοθ. [Ι͂ἢ Οοείηϊῃ, ὑπο γο 88 ἃ γου [Ὁ] οαγοΙ ἴ 
Ῥοβϑοββίοῃ οὗ τηδηϊξοϊὰ γἱβ, νομαὶ [06 ΑΡοβι]9 ἀ6- 
δίγοὰ ἰ0 866 ἀοάϊοαιοα, 88 ἔὰτ ἃ8 ροϑβϑϑβίἷθ, [0 ὑῃ)0 861- 
Υἱοῦ οὗἨ [86 [μογὰ , Βογα, οἡυ (86 ΘΟΒΙΓΑΣΥ͂, τὋ 8 ἃ (ἷ8- 
ἴυγραᾶποο, ἱπάροὰ δ σγοίγσορτδαθ, ἰῃ ἃ Ἰοηρ-6ϑ Δ} ]8ῃθὰ 
οἴ τοῦ, ἴον πϊοὶ,, ἐμογοίογο, τῦ]68 οὗὁἨὨ ογάθυ δμὰ ἀΪ8- 
αἰρ] πο ΓΘ ὩΘΟΘΒΘΑΓΥ 88 8 δίορ ἰουταγὰ ἃ Ὠἰσῇ Ομ γῖθ- 
εἰδὴ ἰάθαὶ, ὙΠΟ ΔΌΟΥ͂Θ ΤΩΔΩΥ͂ πη [06 οἰυτοῦ, [Ιη 
(Π|8 ὙΟΣῪ αἰδθγομοθ τὙἷὋὸ δυο οὔυδθ [0 δάμιϊγο {16 
πίβάοιῃ οὗ (Π9 Αροϑίίο. 

6. 10 18 ᾿πιροτγίδηῦ, ἴπ Οὐν ΘμυΓΟΙ Ῥγονϊβίοῃ [ὉΓΡ 
[6 ροοῦ, ἐὺ [86 ᾿ἰπιῖν Ὡς [16 ΑΡροϑίϊο ἤθγο δὰ- 
Υἶβο8. Ὀ6 ΓΟ ΘΙ ΟΓΘα, 88 ΜὙ06}} 88 ἴπ6 Ομ] ζοιηθηϊ οὗ 
ΟἿΡ οδατίίγ, 71:6 νοσοαώοῃ οὗ ἴμ6 ἀδδοοη 18 Ὡοΐ ἴο 
ΘΠ ΓΟΘΙΥ βαρροτῦὶ [86 Ροοῦ, Ὀυΐ (ο τοϊΐονο {πον πδηΐβ, 
δηὰ ἴ0 οοΟμ πο {Π|6 ΘΟὨΒΙΔΏΝΥ ἱπογθαβίηρ βίγοᾶμῃ οὗ 
Ρδυρογίβτω, 848 ἔδυ 88 ροββίῦ], ἩΪΐη 119 παίυγαὶ 
Ὀουμάβ. 

ἢ. “ Μεῖδιιδ επί, σιεηι δευογίίαζο αἀὐίσενο, φμαπι σιιηι 
ἰοπίαίς ἀδεΐρεγο ;" Αὐραβίίη, 

8. “ Δρυά ἱεπιρίωπι Ηἱϊεγοδοΐψηια ζωεγιπέ ἡνὰ- 
ἐΐεγοδ, φύα δεγυϊεδαπὲ οοφμεπάο, ἰαυαπώο, ξβαγοίεπα δ 
υοϑίέδιυιδ, πιεαϊσαίξοηδ 7ουϊίἐδ οἱ »αμρεγίδιδ., Ημπο 
πολ «Δ ροοίοἶἑ ἰμίίαίξ ἐπαηνέι νυ εἰ αὐ Ἐοοῖο- 
δίαπι ἡμδδογωπέ εἰσὶ ρσγαπάδε παΐι πιαίγοπαδ, χιῶ 
αστοΐϊ αμὲ Ρεγεργὶπὶὲδ δογυϊγεπί, δὲ χα πιογοοοδ λαδε- 
δαπὲ 6ς εἰεδηιοδυηδ, φμαδ Ἐοοίεδία ἕμπο ἰἐδογαζι(δν 
οοηγενεδαί. 1226 ἦος πιοῦδ ἰοφιίέεν Ῥαμίωδ, πον αἷδ 
υοΐδδ ηιοπαδίοὶδ , ") Μοϊαποδίῃοῃ. 

ἩΟΜΙΨΕΤΊΙΟΑΙ͂, ΑΝ ῬΕΑΟΤΊΟΑΤΙ, 

Α ΒΟΘΙΆΪΥ σοηάποῦ ἴῃ {ἢ 6 τηϊηϊδίοσίαὶ οἹῆσ6.---ΤῊ 0 
ΘΟΏΒΌΓΟ οὗ πτοηρ- ΟΟΥ8 τηυδῦ δοιηοίϊ 68 6 Ῥυ)ἷς, 
Ῥυῦ αἰταῦβ τι ΐη ἀὰο ὈουΠα8.---ΤῊΘ ΡΟΓ] οὗὨ ζτΌβδ 
διὰ οὗὨ γοβηθὰ βϑῃβυ}}} 7 ἴῃ (ἢ 6 ταἰηἰΒύΓγ.--- ΟΠ τἸβεϊδην 
ἢν δὰ [86 βίἰαίθ οἵ πἰἀοπποοά: (1.) αὶ ΘΟ γῖβ- 
ἰδ εν ἰβ ἰο {π6 πίάον : (2.) νμδὶ νἱάοτβ βῃουὰ θ6 
ἔος ΟὨ τ ξεϊλη γ.---ΟἸΠἸάγοα ἔπ παίυγαὶ ποῖροῦθ οὗἁ 
1ποἷν ΠΟΟΑΥ͂ Ραγοηίϑ.---Ἴ86 ἰάδαὶ οὗ ἃ Οτβίίδη νον. 
--͵πΠῊ.6. ταΐγτον οὔ πο ΟΠ γίβιϊαι) τ] ΔΟΥ,.-- ΑἸ 6, γοῖ 
ποῖ δίοῃθ Φοῖηῃ χνὶ. 82.-- αὶ Βρθοΐδὶ σαι 8θ8 ἃ 
ΟὨτβιίδη τ άοῦυ [88 δΌΟΥΘ Οἴδογβ [0 ρἷδοσ Π6Ρ ἰσυδὲ 
ἴῃ Οοἀ.---Γοτϊηΐδοβ οὗ ἀοὰ ἰὸ ἀδτοῦς πίάονϑ, δηδ 
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ΘΧΘΙΏΡΪ68 οὗἁ (Ποὶρ ϑυρροῦὶ δῃα σεϑουθ, Θβρθοΐδ!]  Γο- 
οογάρά ἰη ἐμ6 ΟἸἹὰ Τοβιδιηθηί.--- ΕΝΘΓΥ τολη ἘΠῸ ὑΓῸ- 
νυἱάεβ τοὶ [ον ἐιΐβ οὐ Ὠου βοοΪἃ, 18 ογβα ἤδη ἃ ἢ68- 
ἴ6π. Βον ([ 18 βαυίηρ ἰδ (1.) τιϊϑυβοα ὈΥ̓͂ ἰΏο86 τΏΟ 
ποτὶς ΟὨΪΥ ἕο [06 Ὀγοδὰ ἰδδὺ ρογίβῃδιι ; (2.) 8 ἴ01- 
ξοίνδη ΕΥ̓͂ [Π0860 ΜΐΟ ποΥῦὶς ΟἾΪῪ ἴον [86 Ὀτοβὰ οἵ οἵϑι- 
Ὧδὶ 116, δὰ πορίϑοϊ 86 σδγὰ οὗἨ [μον ποαγοϑὶ ζίη- 

᾿ ἀγοὰ.---Ὑ δαὶ ἰ8 [06 σδυδο ἰππδὺ 80 ΤΏΔΩΥ͂ ἨΠΟ ΙΔΌΟΥ ἴῃ 
ἃ ἰδῦροῦ βρῇογο οὔβθηῃ ονοηήοοῖς [1 ἀπιίο5 ΜΒΙΟΣ 119 
ποαγοαὶ ἴο {6 3---ΕἸΘΙΠΟΥ ἴῃ ΒΠ8}} ΐηρβ δηὰ δὰοὶ- 
10 ἐπ στοαὺ (μΐηρ8 πιυβῦ ΟὑῸΡ ΡῸ μαπὰ ἴῃ Παηα.---ΤῊ0 
(δὶς δῃ!ὰ [06 Ὀϊοβδίηρ οἵ δ Οἰιγιβιίδη οἱ ὰ αρ6.--- ΗΟ 
ΘΥΘἢ ἰῃ 106 ματιτηθιβ Οὗ ΒΟΙΤΟῪ δηὰ πὶάονμοοὰ Μὰ 
ἸΩΔΥ͂ ΒοῦγΟ ἴῃ6 [τὰ ἴῃ Ηἰΐθ Οδυτγοῖ.---ΤῊΏ6. ἩΙΔΟΝ 
ΒΡ᾿ Γι υ8}}}7 ἀοδὰ, δηὰ βρί γι} }γ 4}1ν9..--Π)6 ἀδηροῦ 
οὗ ἰαοηοβθ δπὰ ἐπ Ὀϊοβαῖηρ οὗ ἰαῦθον.---Βοῖῖον δὴ 
δοίΐνα νοσϑίΐοῃ [ὉΡ [ῃ9 , ἴδῃ ἀπαυ οὐ δας" 109 
βΈβὴ, υηάον ρῥγοίθῃσθ οὗ ᾿ἰνίηρ ἴον ἤθάνθη,-- -Ηο ἰδ 
ΠΟ 6] νοῦ ὙὮΪΟ ΘΗ ΓΟΙΥ πορίοοϑ [86 σασὸ οὗ (86 
Ῥοον.-- ΕΥ̓ΘῪ ΟἸγίβι δ τῇδ ἡπὰ ποιηδῃ ἰβ8 οδ᾽ δὰ 
ἩΪΙΐη [Π6 Ββοοΐα! οἶγοὶθ ὑὸ Ὀ6 ἰῇ ἃ ΤΩΘΑΒΌΓΘ ἃ ἀθδοοι 
ΟΓ ἃ ἀσδοοΏ 688. 

ΚΤΑΒΚΕ: ΟἜΑΜΕΒ: [Γ τὸ σΘυδυγο ἩΤΟΏρ- ὍΘΙ, 
ἯΘ πγυδὺ οομδί ον {86 δρ6 δῃὰ (16 Ῥ6ΓΒΟΏΒ, {Ππ|8ΐ ἯΤΟ ΤΑΥ͂ 
πλδκο ἔποῖλ ὈδιΐοΡ, Ὡοῦ ΜΌΓΒΘ ἰΠρουρῇ Θχβϑρογδίίοῃ, 
δ ΤΔΥ δυοϊὰ δ}} βοδῃδδὶ.-- -λν ΕἾ Ορῶδ.: 1 ἰβ 88 
Βῃδιηοῦι! 88. ἷύ 18 δἰηδαὶ, ἰὸ σῖτα δρϑὰ ᾿ο ἢ Ὡδιη 68 
οἵ τἱάϊου!]θ δηα βοοσῃ.-- -ΗΔΡΡΥ ὑπο ψ 0 ΡΓΟῪ οἷα 
ἦπ ΠομοΡ (Βὶγ. Ὑἱἱ, 7: Ῥτονυ χνὶ. 81).--ΟΒΆΜΈᾺ: 
ἍΜ ΠΙάονΒ πιυδὲ Ὅ6 Βοῃογοαᾶ, ποῖ Ορργοδθθα : [05 ἔδ6 Ὺ 
ΔΘ ὈΥἑν]οζοά ΡΟΓΒΟΙΒ ἰπ [16 εἰρῃϊ οὗ αοἀ (Εχ. χχίϊ, 
22. Ῥβ, ἰχνἹ], 6 : Νἷν, χχχν. 17). - τΆ ΝΤΟΝ : Αἡ ἰπέοσίος 
ἴῃ Ὠΐβ γρῃν Βρθθγο Μ}1}1 06 τϑδ Υ ποπογϑὰ ἈὮΥ͂ ἢΐβ δϑυρ6- 
Του. “ΠΚΡΙΝΟΘΕΒ : [Ὁ 18 ἃ βῃδιηθυ πτοης τ ΠΘΏ ΟἿ]]- 
ἄγθῃ, ὈΥ͂ ορίοοϊ διὰ οχίσανασδηοθ, ὈΘΟΌΙ.Θ 80 ΡΟῸΓ 
ὑπδύ [Π6Υ σδηποῖ δυρροτὺ ἰμοὶν ραγοῃΐϑ (6 θη. χ]γν. 1], 
28).---ΤῊ6. τοῦτο (ὴ6 ΝΟΥ ἰβ (Ὀγβαίζθη οὗ τηθῃ, {116 
ΠΘΕΓΟΡ Β[16 5 ἰο αοά (1 Κίηρβ χυῖϊ, 12 οἰ 86.).--- Τὴ 
σΠυγοῖ 8 ἃ ρυ ]ὰ, ποῖ οὗἩἨ [16 εἰσ δηὰ πουϊαϊγ, Ὀυὶ 
ΟΥ̓ τὲ πεοϊοῃοὰ δῃὰ βυβονηρσ το ΠΟΡΘ ἰπ Ομ γῖθὶ.--- 
ὙΠ άονβ ΠΥ ΘΑϑΙΥ 1411, δὰ βῃουϊὰ νοτοΐοσθ να ]ῖς 
οἰγουμαβροοῦγ, δῃμὰ δγοΐϊὰ ΘΥΟΓΥ δΔΏρΟΔγαηοΘ οὗὨ 6Υ]], 
{20 {ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ͂ ΕΒΟ0ΔρΡ6 ΟδΔΙυτηΥ (ΕΠ. ν. 1δ)..--συ.- 
ΙΝΟΙΕ : 70 64}} Οὐγβοῖνθθ Ὀο]ΐονοσθ, δη ἃ ἀ0 μ0 ποΥΐκβ 
οἵ δἰ, 18 Ὠγροοτγίθγ. Ηδδὶ ποὺ ἔδιἢ ἢ 6 η δΠΟΥ 
ἴς ἴῃ ΟὨγίβύδη ἀυϊίοθ (Φαπηοθθ ἱἰΐ. 18).--ἾΝ ο οὨυγοῖι ἰ8 
Ὀουῃηὰ ἴο τηαϊπιδίη τϊὰονβ 710 68 Θαγη τΠοἷν Ὀγοδὰ 
πὶ (μοἷν ον μδηὰ8 (2 ΤΏΘΒΒ, ἱϊ, 12; 1 Κίηρ χυἱϊ. 

10, 1ὅ ; 1μἶκ6 ἵν. 26, 26).---ΤΊ 16 ῬΟΟΓ δὴ δἰϑο μοῖρ 
[56 ΡΟΟΥ, ἰ ποῖ ἰη ἀφοάβ, γοὶ ἴῃ πὶῖδο οουπϑοὶ (Ἀεὶ 
ΧΧΥΪ;, 8).--- ΟῚ ἩΪΔΟΥΒ ΓΊΔΙΤΥ δραΐη, ΠΟῪ ἀὁ ποὶ 
αἷῃ (νοῦ, 14 ; Βοπι. Υἱΐ, 8).---ΤΊ 080 το παν οὔδηγο 
οὗ 6 Ῥοοῦ διουϊ ἃ ρμἷνο σοοὰ μοοὰ ΠΟῪ ἐβοῪ ὈΘΒΟΝ 
18οἷν δ᾽ π|8.---ἰῦ 8. ἃ τοοῦὺ ὑπο γί βι δι Βοδπ δ], τ θη 
(089 ὙΠΟ διὸ νγ0}} 0.40 πορίοθοὶ ἐπ οῖρ ποΘαῪ Κἰπάνοὰ 
([δλ. ᾿νῖι, 7). 

ἨεύΒΝεΒβ : ΟἿ ἰδ ΔΉ Ὑ ΒΟΏΟΥΙΒ ἀρὸ; ἰξ 18 ἃ ἔῃ 
οὗ ἀθοδῦ ἰῇ δ ροορὶὰ ποι δρὸ ͵8 ἀδερὶβοα.---- Α 11} 
οὗ ῥ᾽οδϑυῦγο 8 ἀδαὶῃ ἰὸ 116 δου]. Οομρδσθ ἰδὲ 
Θχ ΘΙ θηὶς ἀχροδίοη Ὁ ΟἸγγβοβϑίοσῃ οπ [ἐπ Ρ85: 

26.---Τῆο ρτοαίοδί ὑπ κἰπ ἢ 688 ἰθ ἴπδὶ ἰονατὰ ἢδδν 
ἱπάγοα,---Ηγοαῖον, ἴοο, ΟἸγβδηβ πὶ] Ὀ6 ραὶ τὸ 

Βῃδιη6 ὉΥ Οοηι 1168 (Μαῖε. χὶ, 41, 42).-- ἶὟΧ 6 τουδὶ ἰδεὶ 
6 ἴονα, Ὀσίοτθ. τὸ οηϊγυδὺ Δ οἷἶοο ἰο ἰογο.-- 
ὙΜΔονοοὰ ἰδ ἑοτηρίηρ ὈὉΥ ἰδ ἤγεοάοσα..--- πο 6808 
Ἰοβάὰβ ἴο οἵἴδοσς νυἱοδα. -τὐὴθ ῬΟΥΣΪ8 ΟΥ̓ θοοΐδὶ ἰηϊον- 
ΘΟΌΓΒΘ.-Ετοὰ ΟἸγίϑδη [δι }168 στον (06 ποῖ]. 
θεΐῃρ οὗἨ ἰΠ6 Ομαυγοῖ.---Τῆο ΟὨγϑδη πῃ0 τϑοοίγω 
ΔΙτηδ, βῃου ἃ δδὶς Ὠἰτηβο  πΠΘΙΠΟΥ (ΠΟῪ ἃγα ποὶ ᾿δϑὰ 
Θἀ τότ ὉΥ οἴμοι. 

11800: Ηον [μ6 ποϊίασο οὗ δ Ὁ τι σιϊαι οδατοῦ 
οδΠ ὈΘ6 ῥτοπηοϊοα : (1.) ΒΥ δ ναί} απο ρ ἴῃ: 
(5.}.0} [86 οοῃϑοϊθηιουΒ δηὰ σαγοίυϊ δὰ οὐἁ {16 Ῥοονῦ. 

6 Βοϊρίηρ ποθ οὗἉὨ ἴΠ6 σἰυγοῖ. 
ΥΑΝ ΟΟΞΤΕΒΖΕῈΒ : ΟΠ τι ΜΟΙΘη ΟΥ̓ ἴδ6 δροβ- 

(οἸΪο ἃσθ οσ ἱδἱϊοσα 68 (1.) ῥγθούγβοτβ. τ ῦν οἵ 
ἴον ; (32.) δχδιηρ!.8 ποῦν ἰο ὈῈ ἐοϊ! οποὰ : (α) ἰῃ 
ὙΠ οἷγ συ Ομ γβιίδη, (ὁ) {παῖγ ἰσυθ ἸΤΟΠΙΔΏΝΥ͂ δοζσῃ ; 
Βοπῃ, 1859. 

ΨΟΝ Οκβιση: ο0γ)Ὸ ΟΧΡΓΟΒΒ6Β ᾿ἰβοὶ ἢ ἴῃ γαγουβ 
ὙΓΑΥΒ, δοοογάϊηρ [ὁ ἰπθ ΟὈ͵οοὶ πο ἴδ αροῖα ἷς 
[.}} οὗ Σϑὰὶ]ὶ ἴον [06 Κίηράοτῃ οὗ Οοὰ ἰῃ ἐϊδ γεϊδέοῃ ἴὸ 
186 οἰ γα, ποτὶ ἰδ ἐγαΐπβ ὮΡ ἴογ (06 Ἰογὰ; ἰΐ 
ἷ8Θ ΖΟΠΘΡΟΒ ἐον ΒΙΓΔΏΡΕΟΙΒ; ἸΟῊΪΥ δηὰ ΟὈ ρησ 
ἰοπανὰ Ὀεϊΐονοσ ; Βοροίιυ! ἰονδσὰ [9 βυδονίηρ: ἱὲ 
ἷθ 41} ἰῃ 4]}. 

ΒΑχτκε: ΟὟ ὙΔΥ οὗὨ ἰοδομίηρ Ββοῦ ἃ δ 85 εἴπη. 
Οἷα δηὰ οἶθὰρ δῷ Ῥοββίθ!θ, [Ὁ ἴδ ἰοδὰβ ἃ ργθδοῖεῦ 
δἰγαϊμιοϑὶ ἴο ἢΐ8 τηαῦῖς. ὙΜΏΟΒΟ Μ|}} Ὀ6 υηδογε οί, 
τουδύ βροαῖκς ἴο ἰἢ6 σΒΡΔΟΙΟΥ͂ οὗὁὨ ιῖἰ8 ἤδδγοσθ. ὙπΠπῈ 
Ἰονοβ {π6 Ἰίρΐ, δηὰ 18 τηοϑὺ ὈδδΌ ΓῺ] πο ἰξ ἰδ πῃ» 
τοῖο, Απ ΘΗΥΪΟΒ ΘΠΘΙΩΥ͂ ΘΟΠΟΘΆΪ8 ἐδ6 {τα}: ἃ 
Ὠγροοῦίί ἀοε8 ἰδ υπάθγ ργοίθηοα οὗ ἰδδβοβίηρ ἴδ: 
ΟΥ̓ΟΓΉΤΟΌΡὮΣ, ΟὈΘΟΌΓΘ ΒΟΙΤΩΟΠ8 (ΠΚ6 ρμαϊηϊοὰ πιπύονο 
Ὑ]ἰοὰ Κορ ουὖὐ 186 180), ἃτο οἴδῃ ἃ εἶστι οὗ ουεῖς- 
ἀδυθοὰ ΠΥροοσίδυ. 

Β.---ΟἸἼ᾿ἱνροίομβ ἰουοδίηρ [86 Ῥτεβυγίοιβ οὗ ἔπ Οοπρτορδὔοη.---Ὑ οἰ ΚΒ δυρροβύοηβ ἴον ΤΙ μιοίδγ. 

ση, Υ͂. 17--.25. 

1]: [Ιμοὐ (ἢ}0 66 γ5 πδὺ τυ]θ τ70}} Ὅ6 οουηϊοα τον οὗἨ ἀουὉ]6 Βοποτγ, δβροο! ΠΥ͂ 
18 ΠΟΥ ὯΟ ΙΔΌΟΓ ἴῃ [Π6 [οπιῖν “110"}] ψοτὰ δη4 ἀοοίτίπο. ΕῸΣ (16 βογίριαγο βδὶ(δ, 

Του Βῃδιὺ ποῦ σηυζζίο {16 οχ (ῃδὺ ἰγοδάθίῃ ουῦ ἴὴ6 οοτ. Απᾶᾷ, ΤῊΘ ἸΑΌΟΓΟΓ 
10 ἐδ ΟΤΓΏΥ οὗ δὶβ τοαγα. Αρϑιίηδὺ δῃ δ᾽ δ᾽ σϑοοὶνϑ ποῦ 8ὴ δοουβδίίοῃ, Ὀθαὺ Ὀοΐογα 
20 ὕψιο ΟΥ ἴζθτοθ ψΣθββοβ. Τθθηὶ {Πδὺ Β'η τοῦυκο Ὀοίοτθ 4]}, (μδὺ οἴο 5 4180 [{86 
21 τοϑῦ 4150] ΙΩΔΥ ἴθατῦ.0 [ οἤδγρο ἐλθ6 Ὀοΐοτο Θοἄ, δπᾶ [86 1ιογὰ [οιῖε “ὐλο Ιωτὰ "] 

“6888 ΟἸ γι " [ΟΠτῖβὶ 6808], δῃἃ [16 οἸθοῦ Δηρθ]8, (πὲ ποὺ οὔβοτνθ {8686 {π]ηρ8 
229 ΜιΠοαὺ ργοξογσεϊηρ 06 ὈΘΙΌΓΟ Δποίμοσ, ἀοΐπ ποίμϊηρ ὈΥ ρατγιϊδ!γ." ΤΑῪ δηᾶβ 

βυάάρῃ)] μιν} οα ΠΟ 118}, ΠΟΙ ΓΠ6Γ θ6 ραγίαϊκου οὗ οἴδοσ πιθῃ ἘΒ βὶπ : Κορ ἐμ γβοὶΐ 
28 Ρᾳγθ. Ὁ ΓΊΩΚ ΠΟ ἰοῃροΣῦ τγδίου [0}]γ], θαῦ π86 ἃ 1{{1|0 τῖπο ὸο᾽ [ὮΥ βίοχωηβοϊι Β " β8Κθ 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ Υ. 11--2ὅ. 68 

Φ4 Δηα ἰπῖπο οὔθ [ΠΥ Τγθαθθη}] ἰμ ἄττα 168. ϑοτλθ ΠΊΘἢ Β ΒΒ 8΄6. Ορθῃ ὈΘίοΓο 
μδηᾶ [ΟΡΘΏΪΥ πηϑι 1680], σοΐηρ; Ὀαίοτθ ἴο Ἰυαρτηθηί ; [0] δ ἃ βοῖὴθ ηιθη) ἴδον 

25 (0]]|ὃὸνν δϊοσ. 111Κουὶδο 80 ἴδ6 ροοᾶ ΜΟΥ 9 δοῆια 8τ6 τηδηϊίοϑι Ὀθοϊογοβδηὰ 
[ΟΡΘΩΪΥ τη] 680] ; [.] δηᾶ ὕΠ6Υ (Βδὺ ΔΓ Οὔ μουΤΊΒ6 οδηποῦ 6 Ἀ]α. 

Σ Ψογ. 18.--[ἼῊῸ οοτμπιοη 
τότορϑοα ἐξ, ἴἢπ6 : ὁν φιμ. βοῦν Ξ 

3 σοχ. 18.--Πποϊοδὰ οὗ μισθοῦ -- 
8 Ψεσ. 31.-- γοὰ ἰοχέ: “πα ἐλε 

8 Ψψεσ. 23.--ἰ 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ͂,. 

γον. 17. Σοῦ ἴλ9 οἱᾶοχα. ὙΠ ἰοθ6 Ἡονβ 
ὧδ ἀροβὶὶθ ρϑδ868 (0 ἃ ὩΘῪ ρῥγαδοθρί, οἰοβοὶΥ σΟῃ- 
βεοίβα, Βοπόνοσ, πὶὶ (Π6 ργϑοθάΐηρ, [1 [π6 ροὸΣ 
οἵ [Π6 σπυγοῖ Ὀ6 Βυρροτίοα ἴῃ (δ εἰρη παν, ᾿Π θη ἴὑ 
ἶα οἵ ἱπιρογίδῃοο ὑδδὲ ἰΠ6 Υ Ὀ6 ἱπαισυοςϊοα ἰη [9 τἱρες 
ΜῈ: ὑυΐ {πὶ8 15 ᾿προδϑὶ Ὁ]6 80 ΟΠ 88 ΜΟΥΓΓΕΥ τα ϊηἷ8- 
ἰο8 δῖ ποὶ δοῃογοὰ, δηὰ πΠΟΓΓΠΥ ΟΠ68 ποῖ τὸ- 
πογοὰ ἔγοια διηοηρ ἴμθη. ΑἈοοονγάϊην δ] ἰαῖκο8 
(ἐδ ΟρροσγίυπιΥ 0 μῖνο δοῃθ ἩΠψ806 βυρρεοβιίοηβ Οἡ 
ἰδ6 δυδ)οςὶ, ἔτοιι πο ἰδ ἰ8 τοδὶ οὐνΐουβ ἢ} πδὲ 
8110 16 ρον ΤΙ ΟΙΌΥ τῶ ἰηνοβιθαὰ ἴῃ ἴδ6 οἰαγοῖίι, 

8ΔΥ5 ἩΠῚ ΓΟΔΘΟῺ ΟἹ ΥοΓ. 19 : ““ Ἡαδεοδαέ ἐΥσο 
)μαϊοαπαϊλ ἐπ Ἐροίεεὶα." Ις 

1:οϑ, τιογθονον, ἴῃ ἴΠ6 πδίυτα οὗ (86 οα86, ὑπ δυο 
ἰπειγυσιίο:Β, δἰ πουσἢ Εν αἰγοοῦν ἰο ΤΊΟΙΒΥ Πΐτ.- 
δεῖ τηυδὲ ἰ ραγὶ δὲ ἰθαϑὲ ὈΘ π ἴῃ Ρῥγϑοιίοα ἰη {Π|6 
εὐαγεῖι 28 6 οοοδδίοη δου! ογίβθ.--- αὶ χα ϊθ 
611, ΤΠ6 οἰάοτα ΠΟ δχογοῖθθ (μοῖρ οἵἕθθ γ78]} 

Ἧ 

10 ἰα οὗ (06 
ὅτει [56 Αροδὲϊθ δηϊοῖπα, ἐπδὲ {0} 6 οουηϊθα ΜΟΥ͂ 
οἵ ἀουνὶο οποτ. Το τιμή πο ΐοῖ δ6 οἰαΐπηθ [ὸὺ 
ἴθοση 15 ποὺ ΤΩΘΓΟΙΥ ἃ ὈΘΟΙΌΪΔΤΎ Βυρρογί, ἃ τηδίηίθ- 
ὩΔΏΟΘ ἷπ βεπογαὶ, [0 ΠΟ ὙΠΘῪ θανὸ ἃ τὶριί, αἱ- 

{{||8. 8. ποῖ ονεγϊοοἰκοὰ (866 γον. 18), Ὀιυῦ [ἢ6 
ἄσ6 ἰο ἴδπθπὶ: πΐοῖ 8 οΑἸ] Θὰ ἀουῦ]6, ποὶ 

Ἰϊέογαῖ  ἱποίοϊὰ (ἰδυ8, 6. σ., Μοϊδηοῖ.- 
ἐσὺ ἷ. 6., υἱοέιε δέ γευσγοπίϊα; 

ἰδοτοπεγ, θὸ0 δ)ὸ Ὑοίϊ6), Ὀὰ0 Ὀδοδῦθο ἰδ 
οὕ 10 ἔδοπὶ ἰῃ ζγοδίον πη θΔϑΌγο ἰπδη ἴ0 
ΟὨνγγϑοδίουι, διτλῆς -Ξ πολλῆς τιμῆε). 

δανα ἰπϑιη οδίθοτηθὰ ΠΟΥ (ἀξιούσϑω- 
Υ͂ (Π)6 Ομ υγοῦ, τοὶ οδἢ ΒΏΟΥ 1(8 σταϊ 6 ἐὸ 
ἴῃ 50 ΟΠΟΡ ἯΔΥ. “ὕρου 8 οϑβ08] τη ϊβίὐοτ- 

ἴοη οὗ (6 γοῦβθ τὰβ ἰουηάδοά (Π6 αἰδρτιαιη 
ποίου; ῥτουδί θὰ ἰῃ ἐἢθ ἰηἱτὰ σϑηϊανΥ, ὁ 

ἃ ἀουῦἷο ρογίίοη οἵ τηϑδὲ Ὀδίοσθ π6 Ῥυθβὺγ- 
ἴῃ (6 ἔμδδίϑ οἵ ἴοτὸ : ΟΟΝΎΒΕΑΒΕ δηὰ Ηον- 

ἱ. ἢ, ν. 412.--- Ἐερϑοίδιν ἰθο20 τσῦο Ἰδῆοσ 
ποχὰ διὰ ἀοοίχίῃο. ΤΏΘ οἰ ρἠααὶβ 8 Οἢ 
ἱρίΐοη οὗἨ ι86 6] 6ΓΒ δ8 ἰδδοτίηρ (κοπιῶντε:). 

οὗ Βοηον, Ὀυὲ Δ ἴαγγχο ἰδϑὶς νγδϑ δηϊσιδι- 
Α5 Ἰοθοτίης ἰῃ ποιὰ δηὰ ἀοοίσίπο (ἐν 

τοίογδ ἴο 86 δύρθθῦο ἴῃ ποῖ 016 δΌΟΡ 18. Ρογ- 
αν δαρϑοὶδὶ οἰδί τ), ἔγοπι ὑπ6 δου εν 

ἀϊκηῖγ οὗὨ (μοῖρ ποτῖς, ΒΥ λόγος ἯῸ δζὸ ἰὸ 
ἃ ἃ αἰϑοοῦσθο, οἶνον ργορῃοίϊο οσ Βογίδιοσυ, 

ψὨ1}ο διδασκαλία τοῖοτα δροοΐα!]γ ἰο ἰοδοιίηβ. [( [88 
οἴεη ὕδοθῦ διἱοτηρίεοα, ἔγοτα ἰμ8 μάλιστα οὗ Ῥαυϊ, ἰ0 
ὅταν ἃ πιλτιϑὰ αἰκιϊποιίου Ὀοίπτοθη (δ6 γιώέπο πὰ 
τὸ ἰραολίπα ριοδΌγίοσα. ΤῊΘ ἕδοϊ ΔΒ δἰ ΡΥ ἐπΐ8, 
τλδὶ ἴῃ ἰμ6 ἰαγρο βεϊὰ οἵ δον δϑεϊχποὰ ἰο (86 ΟἸσίβ- 

ΠΉΗΠΗ ἢ 

ΤΕΡΗΤΡΗΙ: ΕΑπρβ 835 Ι ἫΝ 

γδϑοι τεὰ θεν οὗ ἐοδο ποτὰβ 16 Βοῦν ἀλοῶντα ὁν φιμώσεις. ΙΤΔΟΙτηΔΏΝ, αἴϊοσς Δ. Ο., 

'α, φοποπᾶοτί, ΓΔ ο τη δηη--ἰῃο Βίη δ᾽ 05 Ὧ685 τροφῆς.--Ἐ. Η.] 
΄ἤεειε Ομ γίδες. Ἰνρίον ἴο ὉὈδ6 τοὐοοῖυά, ὈΘγοτμὰ ᾳποδῦοη. 860 Τἰδοποηάδογῆ οΣι 

Ψες. 31.--ἰ-πρόσκλισιν ; Λ60 Τἰδοποπάοτ 6 ποίο. Τδοῆτηδηῃ Ἦ858 πρόσκλησιν. 
δοδυλδηῖς ᾿ταϊίϑ σὸν αἴτιος στόμαχόν ; δ0 180 0 Βἰπαίϊίουι.--Ε. Η 

Ἢ ἩΐδοΣ.--Β. Ἡ.] 

[ἰδ ῬΓΟΒΌγΟΥΒ, ΟΠ οἷς Εἰ πΙ56 1 ἀγάγῃ τλοτα [0 τπῖ8, 
διυοίμον ἴο {παῖ Ρογίίοη, βίθοθ {Π|᾿ γονοϊαοη οὗ [}0 
ϑρ τίν τὰϑ ρίνϑη [0 δος πρὸς τὸ συμφέρον. Βιυΐ Μ6 
δύο δϑϑῃ ΟἸ ΟΣ ἰδδὲ δὰ Ὠοπογοὰ τοτο ἰποδ6 
6] άοτβ σῆο, (δον πὶ οἶμον ἀπο 8, 6 ΓῈ Θἢ 
Θβρθοίδ!γ ἴῃ ἴὯ6 ἰῃπισπιοιϊο δηὰ οουίοτι οὗ Ὀ6]1ον- 
ΘΓΒ; ὈΘΟΔΌΒΘ [86 ΘΔΡΔΘΟΙΓΥ [ὉΣ (818 Νὰ εἰδ οὗ εθ 
ΡΓοΟΘΌγιογὶ αἱ οἱ ο9 Μὰϑ οὶ ἰουπὰ ἰη 4]}. 

[Νο ἴοοϊδθίορθ δὸ ἴὸ Ὀ6 ἰϑυηὰ ἰῃ ΔῊῪ ΟἸ τ ϑ ἤδη 
οδυγοῖ οὗ ἰΔῪ Ο᾽6ΓΒ, ΔῸΣ ΜΟΙ ὑπ Γ6 ΤῸΓ ΤΩΔΗΥ͂ Πυ- 
ἀτθὰ γϑῶσβ, Κι, Ῥαδυὶΐ, ργθου ΐηρ ΤΙ (1 Τίπι, 
11.) δον 6 βου) βἰδὈ ἰδ} ἐπ ΟΠ ΓΟ, Ραββϑῖδ ἷπ- 
τη αϊδίο Υ ἔγοτη Ὀἰδῆορα δηὰ τηϊηΐϊβίοτθ οἵ ἰδ ποτὰ 
δηὰ βδογδαιηθηίδ ἰο ἀθδοΟ 8, Ομ ἰηρ {Π 6586 ἴΔγ οἰ ἄάογα, 
(Ποῖ ἀτὸ δυρροβοὰ ἰο 116 ἰ ὑπὸ τηϊἀϑὺ Ὀοίνγθοη {Π 61). 
Τ8μὸ ρῥίδοοδ οὗ δοτρίυτο Ὀγουρηῦ ἰοὸ ργοτθ {819 κὶπὰ 
οἵ ρονθγηιηθηῦ δΓῸ ἰἴγοο: 1 Τίμπ, ν. 17: Εοπι. χὶϊ, 
Π, 8: 1 Οον. χὶΐϊ. 28. 7μο ἔπο Ἰαίεγ ἀἃγὸ ἴοο νϑαῖ ἴο 
ρον ἰδ ἐπίηρ ἰῃ αὐυοδύοη. Τουοσδίης ἴΠ6 Ββτβί, 
ΒΟΙη6 ἰηϊοτργοὺ ἰῦ 88 ποίϊῃς ἔνο Ῥβαγίϑ Οὐ ἀυϊΐ68 οὗ 
106 Ῥγοβογίογίαὶ οἴδοθ, ποὶ ὑπὸ ϑοτίβ οὗ ῬυοϑΌΥΟΓΒ ; 
ΒΟΙηΘ, ἰπαῷ διηοηρδὲ {Π6 οἰἄδγθ ϑοῖῃθ Ἰἰαδογϑὰ ῥγίῃοὶ- 
ΡΑΙΪΥ ἴῃ σονογηϊηρ, ΟἸΠΘΓΒ ἴῃ ὑδδοὶ ἶρς δη ἃ ργοδοῃίηρ, 
ΤὨυϑ {Π|680 ἨΟΓΩΒ ΤΏΔΥ ΠΑΡΘ ἃ ΥΟΥῪ ροΟὰ δπὰ ἰγὰθ 
Β6η86, πὶ βουϊ Ὀσγοδδίηρ ἐμ ἰδὺθ οοποϑὶῦ ἱοποῖης ΔΥ͂ 
οἰάογα. ΕἸΕῚΡ, “ΟΥ̓ ἴπ6 Οδυτοῖ," Β, ὅ, οἷ. 26. 
“ ΠῊ οἰῆοοβ οὗ πρεσβύτερος διὰ διδάσκαλος ΓΘ 
υηϊϊοά, δὖ (6 ἀαίθ οὗ {πΠ6 Ῥαδβίογαὶ Ἐρίβιίθα, ἰῃ (ὴ6 
ΒδΙΏΘ ὈΟΙΒΟΏΒ; ἩΏΣΟἿ ἰ8 Βμοτη ὉΥ διδακτικός Ὀοΐηρ ἃ 
αυδιδοβιΐίοη τοαυϊνεὰ ἴῃ ἃ ργοβΌγίον : 1 Τίη;, ᾿ἰϊ. 2. 
Βαΐῦ (πουρὴ {18 ππΐοι τηῦδὲ ἰὰ δ} οαϑοβ ἴᾶνθ ὈΘΘῺ 
ἀοβίγδαθϊθ, τὸ δηά, ἔγοσα [18 ῥδβδαχο, θὲ ἴθ γὸ ΜΟΓΘ 
δι}}} ϑοπδ πρεσβύτεροι ἯὮΟ ΤΟΓΟ ποῖ διδάσκαλοι : 
ἐ, 6., νο αἰὰ ποῖ ροτγίοστη ἐδ6 οἰῆοο οἵ ρυδ]6 ἰῃ- 
βιγυιοΐοη ἰπ ἰΠ6 οοημρτοραίίΐοη, ΤῊ 8 Δηοῖ ο Ὁ 
δΒιοης ῥιοοῦ οὗὨἨ [16 θυ ἀδίθ οὗ 6 Εἰρίδβι 16." 
ΟΟΝΎΒΕΔΕΒΕ δηὰ ΗΟΎΒΟΝ, ἰΐ, 473. [Ιὺ τηῦδὲ Ὀδ6 «]- 
ἰοπϑὰ, βοτονορ, τὨΐ]6 ἐμΐ8 ποιίΐοῃ οὗἨ ᾿ἰαὺ οἰ ἀδυβΐρ 
Ὧ48 Ὀὺ} εἰϊριις παγγδης, ἱζ ΔΏΥ, ἰἱῃ ϑοτὶρίαγο, ὑπαὶ ὑῃ6 
ἰάοα πο ῥτοτηριθοα ἰξ ἷβ ποὶ ἰο ὍΘ ᾿ἰαΠΟἾ Ῥαβϑοᾶ 
Ὅγ. Τθθ ὙΏΟΪ6 ὑθη 6 ΠΟΥ οὗὨ [6 ᾿δίον ΟΠ Γοἢ γ͵ὰ8 ἴῸ 
ἴογχοι (16 ἀἰδιτϊ θαϊίοη οὗἨ [86 χάριοματα, πῖϊιο ΜῊᾺΒ 
111ὸ πιοϑὲὶ ᾿ἰνίηρ ἰδαΐυτο οὗ 86 ῥγϊμϊονο Ὀοάγ, δὰ 
ἴο ἰἀοην (86 ΟἸιυγοῖ πὶ (816 ΟΙοναγ. [εὑ πουἹὰ Ὀ0 
ἃ Βτοαὺ Ὀϊοβδίηρ ἴο οὖν τηοάσόγῃ ΟὨ γι βιϊαηϊ ἐγ, ἢ τὸ 
οουὰ Βανθ Ῥγοδοθ ον, Ῥδδίοῦ, δῃηὰ ὑθδοῦον θ8ο} ἴῃ ἢἰβ 
ΟἾ βρῃοτὸ. ἯἯὯἯὯοἼ έ δδυὸ ἰοδὲ ἴπ6 Ποχ ΠΥ οὐ {86 
Δροβίοὶ ὁ δζ6.---Ὗ. 

γεν. 18. ἘΌΣ ἧμο Βοτίρίογο βαΐῖῃ, ὡς, ΤΉΘ 
Ἀροϑέϊο 1)} υδίγαῖοϑβ δῃ ἃ σοῃ βγη) ᾿ιἷ8 ἀοοίτί 6 Ὀγ Πουϊ, 
ΧΧΥ. 4. Οὐμρ. 1 Οὐν. ἰχ, 9, πΐογο ἢ0 ὯΔ8 ὙΠ στοαὶ 
ΘΙΏΡΒαδἰΘ ϑοὺ (Οὐ [Π6 βδὴ6 διρυπιθηὺ δὲ }}} τότ 
τηϊμε οἶγ. [ἢ ΟΌΡ ἰοσχὶ [6 οἱΐο6 ἢπΠ0 πογὰβ οἵ (6 ΟἹὰ 
Τορίδιηθηὺ τ ΘΡΟΪ 88 δὴ ἰπβίγιοινθ Ῥδγα} 16}, δηὰ 
ἴθαᾶνθβ ἴ0 ἐπ6 τοδάδ (86 ἰπίδγοῃοθ ἃ ηεπογὶ αὐ 
πια)μδ ἴῃ τοχαγὰ ἰὸ ἃ δυϊηδη ἰαῦογοσ, ΤῊΪΐδ ἰάθα, δὲ 
βγϑὶ ϑυφξροθβίοι, 18 ΠΟῪ οἰθαυν οχρερδδοὰ : Διὰ [89 



θά ΤΗΡ ΕἸΒΕῚΤ ἘΡΙΞΤΙῈ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ͂. 

Ἰαροχονς ἰβ τοσῖν οὗ Βα μίτθ. 1 {Π|ὸ ρῆσαβθο 
λέγει γὰρ ἧ γραφή ὉὈδ οοππροοίοα πὶ 1π686 ποτ͵γαϑ, 
[856 οτεἰθπὶ 18 τὴς πιο δη8. ὨΕΓΟ ἃ ργοοῦ [μιδὶ 
(86 οομῃηροβί(ίοι οὗ (86 Ερίϑι16 γῶϑ οὗ ἃ ἰαΐοσ ἀδίο. 
Το ΟΙἹὰ Τοδίδπηοπὲ σοπίδὶἢβ ὨῸ πο οου]ά 
Ὠδτο οσσυττεὰ Ὦογο ἴἰο [86 Αροβίῖίο (ἔκον. χίχ, 88 : 
Εχ. χχὶν. 14, οδῃποῖ 6 πῃ68}1) : διὰ (δὲ [Π6 δβαγίηρσ 
οὔ (86 [ογὰ ([μλικὸ χ. ἢ; οορ. Μαίϊ, χ. 10) βου] 
ΑΙΤΟΔΟΥ ὃ6 οἰϊοὰ ογα ΟΥ̓ Ραυϊ 48. ζγ , 8. 88 
δτουπα οϑβ ἃ βυρροδίίοι (οοηρ., Βοπόνογ, Ἧ ογάδ- 
σοτί, ἐπὶ ἰοοο), Βαὶ ἰζ ἰ8Β πΏΟΪΙΥ ὑμη ἴο 
γοίον ἴη6 πογά8, λέγει ἢ γραφή, ἴο Ὀοίδ ραγὶβ 
οὗ 16 σοῦβθ. Τὰ Ἰαβί οἰδιιϑα, ἄξιος, κ'τ.λ., Βϑοῖῃβ 
ΒΙΠΙΡΙΥ ἃ ῬΓΟΥΟΓΌΪΔΙ οχργοβϑβίοη, πιο δα Ὀδοη υδοὰ 
Ῥοίογο ὉΥ ἴμ6 ογὰ, (ΤΏ 8 αἷϑοὸ Οδ]νίη.) ΤΏ18 πῆ. ]6 
Ῥδδββᾶρο 8105 {πὲ (0.6 ΑΡοβίὶα σοαυϊτοβ βυοὶ ἃ τιμή 
ἴον [16 ργοβΌγίουβ 85 βδῃουἹὰ Ὀὰ βῃονγῃ ἴῃ ἃ ἀ6 ὕγο- 
νἱδίοη ἴογ {ποὶνρ ὑθιηρογδῖ πϑοθββὶτ68 (οοιρ. 4]. νἱ. 6). 

γεν. 19. Δρμαϊηδῖ δὴ ϑ]ᾶοσ χϑοϑίνϑ ποῖ δὴ 
δοουδαϊίουῃ. Αἴἶον Ῥδὺ] [28 βῆονσιι ΠΟῪ [10 δοῖ 
ἰονγατὰ γον ΟΥβ ὙΠΟ 8ΓῸ ποσίῃΥ οἵ ὨΟΏΟΓ, 6 ῥτὸ- 
(6668 ΠΊΟΓΘ ΘΧΘΟΙΥ͂ ἴ0 ἀφβηα {Ππ|| οοπάυοὶ οΥ̓ ΤΊ ππο- 
ΠΥ ἰοναγ (Π6 ἀπποσίθγ. [Ιἐ ἰ8 οὐνίουβ ἐπας τ86 
Αροεῖῖθ ἀοο5 ποῦ τηθϑῃ ἤδΓΟ, ὈΥ͂ πρεσβύτερος, ΔῈ οἷά 
ΤΏΔη ἴῃ {Π|Ὸ ΒΌΠΟΓΑΙ Β6η86 (ΟΠ γυϑοβίοιῃ), Ὀὰϊ ἀἰδι ΠΟΙ 
ἃ Ῥγοε τοῦ ΟὗἩἨ ΤΠ6 σδυγοῖ, δραϊηβὲ ἩΠΟΠΙ ΔῊΥ͂ ΔΟουΒδ- 
(ἴοπ ταΐρὶῦ Ὀ6. Ὀγουρὶί, ὙΠΏΟΙΠΥ͂ τγυβὲ σϑοοῖνο μῸ 
σοι ρα ηἴ ἴῃ 8001} ολ568, Ἔαχοθρὶ (ἐκτὸς εἰ μή, ἃ π|}}- 
Κηοσῃ ΡΙσΟΠδβι) Ὀοίογα {0ἴ ὋῸ ΟΥΓ ῆγο6 ὙΪΙΠΘΒΒΟΑ, 
ΤΠ πα 6 π'ὰ8 τοαυϊγοά ὈΥ (Π6 Μοβηὶο Ἰὰν (Πουΐ, 
χυὶ!. ὁ ; Ηεῦ. χ. 28), αηὰ ὈΥ ἴπ6 [οτὰ ΗἰΪπιβοὶ ἷἰῃ ἃ 
δἰ τη αν οδεα (αι, χυῇ!, 16). ΤΙιβ ἀθοϊβίοῃῃ: ΤΏΔΥ 
αν οσουττοα, ροτΒαρΒ, ἴὸ {π6 πιϊπὰ οὗ ἴ86 ΑΡροϑβιϊβ. 
ΤΙΠΟΙΠΥ τγὰΒ ποῖ 0 Ὀ6 αἰδίυγθοα ὈΥ πηρτοτορὰ ρτὶ- 
γαΐθ σου δίηίβ, Ὀαϊ [0 γῖνο ἀπ6 ποὶρην ἕο {Π6 τ ν 8 
οἵ 1ἴῃ6 ρῥγοβογιθγῖαὶ οἤῆοθ, δῃὰ ᾽ο σομ θη πῸ ἱπῃο- 
οοηῦ παδὴ Ὀπῆθαγὰ, “10 τηΐρηϊ δαϑ ὨἸΔΡΡΘη, ἴῃ ἃ 
οἤυΓΟΝ 80 ἴαγρα δυὰ τηϊχϑὰ 38 19 Ερἢοβίαη, {πὲ Ὁ) 6 
ΟΥ ΔῃΟΙΒΟΓ, ἔγοπη πουηᾶάρα [66] ρ8 οὗἩἨ ΒοποΡ, ἔτοτὰ 
ΠΊΘΓΘ ῬΑΓ ΒΔ Βῃ]ρ, ΟΥ ΒΟΠῚ6 δ, Πβἢ: τηοίϊνα, που]ά 
ΒΘΘΙ. ἴο ἰπ]υγΘ ἃ ργθβγίθσ, δηὰ ἀτὰρ Πΐπι ἀοτσῃ [πΌΠὰ 
ῖ8 ἰηβυ θη 4] ροβίκίοη ; δῃηὰ ϑρεῖϊπδὺ ἐΠΐ8 (Π6 ργϑοορὶ 
οὗ {86 ΑΡρΟΒι]6 ναβ {1:6 Ὀθβὺ βαίδχυδγα " (Μαδι 168). 
1 'β. Ὠο οΘ 816 ὑπαὶ τὸ μᾶνθ βοσὸ ποῖ ἐπὶ στόματ. 
δύο μαρτ., Ὀυὺ Β'ΠΙΡΙΥ ἐπὶ δύο μαρτ. 1 1[Π6 ῥτγορο- 
δου Ὀὸ Ποτθ υπάογβίοοα ἰπ [8 Β6η86 οὗὨ οογατη, ἃ8 
ἐπὶ μαρτ. ΔΒ Οἴοη υδοά ὈΥ οἰδββίοαὶ τὶ ὑθγβ ἴῃ (86 
Β6Ώ86 οὗ δέοντα εὐἰέσιδεδε8 (ΗΠ αὐμογ), τὰ πανα Πογο ἰδ6 
ΤΏ]6 παῦ ἴΠ0 ῬΘΙΒΟΏΔΙ ργθβοηοθ οὗ ἰμ6 ἀδβηΐίθ πυμ)- 
δῦ οὗ πίἰποββοδ τηυδὲ ἴῃ ΘΘΟἢ 886 Ὀ6 Πο]4 Ὡδο68- 
ΒΑΙΥ; 8 ΤΌ]Θ ΡὈΓΟΡΘΌΪΝ ἀοβίρμτποα (0 βαν ΤΟΥ 
ἴτοπλ 6 ἀρρθᾶγδῃοθ οὗ ρδγία}}γ. Βαϊ πὸ τοραγὰ 
0 828 ΤἸΏΟΓΘ ῬγΟΌΔΌΪΘ {παῦ ΟὨ]Υ {π6 ἰοβε ΠἸΟΩΥ οὗ ὑπο 
ΟΥ ἴδγθθ τηθη ἰ8 6τΘ τοαυϊγοά (Π)Ὸ Ὑ οἰἴ6); δηὰ 
ἴΠ6γΘ '8 ΒΌΓΟΙΥ ΠΟ στουμὰ ἰο τοῖον (ῃΐβ ὀχο]υδῖν ον 
(Βιυι που) ἴο οομρ]αἰπί8 αἰδοίην (86 οβῆοΘ οὗ ἃ ῥγεβ- 
Ὀγύον, Ὀϊπὺ το δηνίηρ ὈΥ͂ ἩΒοὮ (Π6 ομδγδοίθσ, ρυ Ὁ] 16 
ΟΥ ῥγίναίθ, τηΐρῃῦ Ὀ6 ἴῃ (6 ᾿Ιοαδ ἀθρτθο ἱπ)υγοα, 

δῦ. 20. Θλ ἰμαὶ πίῃ ΣϑΌυϊο Ὀοέοσχο δ]], 
ἄο. Ασοοτάϊηρ ἴο Βοῃγθ, {118 ἀδῃοίθβ, ἰῃ φσϑπογαὶ, 
αἰ ΙῸ] τηθυηθοτβ οὗὨ [Π6 σΒυτοῖ : δοοοταϊηρ ἰο οἴμογβ, 
δίῃ Ὁ} ργοβογίοσθ. ΤῊΘ Ἰδβί, μόσονον, ἰβ ἢθσθ (δ6 
ἸΟΓΘ ὈΓΟΌΔΌΪΟ, δηὰ ἴ86 παίυσγο οὐἩ 1τῃ6 σαβὸ ἰ(βοὶ 
τοαυἶγο8. ὑδαὶ ἁμαρτάνοντας δου] 06 Βρθοΐα!  Υ ἀῃ- 
ἀονβίοοά οΥ̓ ᾶ βτοββοῦ οὐπη68 ; ἱπαἀθοά, οὐ τ[ῃο86. Ὑμΐοἢ 
ΦΌΒΟΥ ογοδῖα βοδηαὶ, Τῇ βίηαϊ ῬΘΙΓΒΟΠΒ ΔΓΘ ΓΟρΓΟ- 
Βοηϊθα 88 8.}}} δὲ {8:6 {{π|0ὸ ᾿ἰνΐηρ ἴῃ βίη, τΠΘΏ66 
[0 ργαβοηῦ ἰ8 υϑοὰ ποτθ οἰμογνίθϑο (86 ρογίδοι 
τοῦ] Ὀ6 Ἔχροοίοα, Τμ αυδδίίοῃ, παραΐῃ, ἰ8 τμοίθοῦ 
86 ζ0]Πονίηρ τογάβ, ΣΘΡΌΪΣΘ Ὀϑέοσθ 6]}, ἐμαὶ οἱ - 
ὌΒ ΑἾΒΟ ΙΔΔΥῪ ἔϑασ, τρθδῃ ἰπ6 ΟἴδοΓ ῬγοβΌΥ ΟΓβ, ΟΥ 

8}1} ἐῃ6 οἴδον τηϑιῦοτε οὗ ἴδ στο, Οτατηδίϊολ 
Ἰγ, οὩ6 ἰϑ 88 δἤον δα 85 ἴΠ6 οἰμβοῦ, δῃηὰ Ὀοῖδ ΟΧΡΟ. 
δβἰξἴΐουβ αν ἃ βυουπὰ βθῆ86. ποθ, ΒΟΝΘΥΘΥ, 8 Ο6Ὲ. 
ΕΌΓΟ ΟΥ̓ ἴ86 ΚΌΪΟΥ ῥΓΟΘΌΥ ΟΡ ἐπ ἴ86 προαγίπρ οὗὨ (ἢ 
δαβοιηδϊοὰ οἰυγοῦ Μ4ῪΒ ποῖ ΠΟΟΘΈΒΑΣΥ, δηὰ τηϊρὶὶ 
ΘΑΒΙΪΥ Ἰοδὰ 0 8 ἀορσγοοίαίίομ οὐἁὨ {Π|| οἰοτίοδὶ οἶϊος, 
ἷε ἰ8 ῬΟΙΠΔΡ8 ὈσίοΡ ἴὸ δΒΌΡΡΟΘΟ 8 ΘΘΏΒΌΓΟ ΟΟΥαπΙ 
οοπδόηδε ῃγοδδνίεγογιτι, ; ἃ τὰῇθ οὔ υὑπαυρϑιοῃδοὶθ 
ταϊυο, βἰποα (6 δϑβοοίαϊθβθ οὗ [Π6 μα Υ πιαη, π|ο 
ΡΟΓθΔΡΘ τορος Ὀ6 ἱποϊποα ἰο πτοηρ, πουϊὰ (δὰ8 Ὀ6 
τηονοϑα ὈΥ̓͂ ἃ ΝΒΟΪΘΒΟΙΩΘ ἔδδγ, 

γεν. 31. Σ σβαυρθ ἴμθ0 ῬὈοίοσο (“οὐ (οοπΡ. 
2 Τίῃ, ἱν. 1). ὙΥᾺ 1818 Βοϊόσοῃ αἰῤοβίβιϊ οι {16 15ὲ 
δὴ (μ᾿ 1Π{Ὁ] οχοουϊοη οὗἁὨ 4}1 ἴΠ686 ῥγοοορῖβ ἰ8 ἱπι- 
Ῥτγοβϑοὰ οὰκ ΤΟΥ. ῬοΥθΔΡ5 [86 τηρηϊοπη οὗ (δ ὸὺ 
μάρτυρες (τον. 19) ᾿ἰοὰ ἰδ:6 ΑρΡΟΚΙ]6 Ὠδίυγα! ἢ ἴἰο ροϊηὶ 
ἢἷβ πσπὰ δηὰ βοῆοϊαῦ ἴὸ 186 δἰριοδβὲ μάρτυς οἵἁ [9 
ἴδ δηὰ ποῦ. Τῇ βυθήοος ν͵)ὰ8 σου ΪΥ πο 
ΘΠΟΌΡὮ ἴο δ. {ῆᾧἕὮὡ 106 πιοδὲ βοϊ θη ομδυρθ. ὅβου 
ΤΙΩΟΙΠΥ ἰογχοὶ ἐδ, (ἢ 6 ἸΠΪΌΓΥ ἴο 186 σΠΌγΟΝ τηῖρμβ 6 
ἱποδὶ ουαῦϊθ. Τη6 οσυτηυ]αϊδνα 5.716 οὗὨἩἨ ἴ6 ποτὰϑ 
Αἶβο ὕγΌΟΥΘΒ ΠΟῪ ὨΘΑΨΙΥ {Π|8 Δ οὐ δ] Β Ποδγὶ, 
Βοηροὶ ΒΑ Υ5 ὍῸ}]}: “ Περγαδοπ'αὲ Τιγποίλιθο δσμὸ ἡιιάϊ- 
οἷ εσίτοπιμι, ἐπ, χμο 1268 τενοϊαδίξεν εἰ ΟΛτίείαξ 
οἰ απ ρεῖδδ σοΥ απ φημ οδ θα Ἠδὸ οὔδυσοθ δίπι 
ποὶ αἰοηρ Ὀοίοτο αοἂ δηὰ Ψ68ι8 ΟἸγῖϑε (κυρίου ἰβ ποὶ 
Βομαΐηα ; 806 86 οἰ ἶσα! ποῖθ), θαΐ Ὀοΐογο αοα δὰ 
1π6 οἰδεῖ δῆγοϊβ. Μδη 0] 4 Θχροβίιῖοπβ πᾶτο Ὀδαα 
βίνοῃ οὐἉ 818 γ6γβ6, ββϑρθοίϑ! νυ ἰῃ τοραγὰ ἰ0 πο δἰ ΠΚ- 
ἱῃρ ἐκλεκτῶν. Νοὶ ἰ0 οὐ οἶδα (Π6 δἰπηοβὲ ἔογροίίοῃ 
ποίΐοῃ οὗὨ τῃοβα πο ὑδπουρῃὶ {1}18 δὴ δ᾽ ΒΊΟΝ ἴὸ ἀ[5- 
εἰηρσυϊδηοα Ῥγόβοῦοῦβ οὐ ΟἹ τ βυ ΘΠ ΠΥ, ΟΥ ἴο τΠ6 ὕγοσ- 
ὈγύοτΒ οὗ ἰπ6 οδυγοῖ, τὸ ἤδῖηθ ΟὨΪΥ͂ {Π|͵πῸ τνίον (Βα) 
ὙΠΟ ΟΧΡ αἰ ἢ5 ἰὸ Ὁ ἴπ6 Ααποϑίϊο (Ι͂ΆΠΟΥ οὗὨ οεοτίαϊῃ 
Δηροῖα, ψ80 βίαηά ἴῃ βρϑοΐδὶ οοπηῃθοϊΐοη πὶ} [86 Κδ- 
ἀθοιηοῦ: ὃ Ὑἱ ον πο ποῦ] ρα ρῖνο ἰῃύογηδὶ 
ουϊάθηςο οὗὨἨ 86 Ἰαἰὸγ ογἰψίη οὗἨ (6 Ἐρίβι]ϊ6, ΤῊΪ 
ΔΥυτηοῖ, ΠΟΊΓΟΥΘΙ, ὈΤΟνΘΘ ἴ00 τυ οἷ,, βίπιος 1818 οοΠ» 
ςαρύοῃ οΥὨ οἷοοῦ δηροὶβ, βίδα 'ῃ ἃ ΒροοἶΑ] το]αίίοα 
ἰο ὑπ6 οτὰ οὗὨ {π6 ΟἸιυτοῖ, 18 οὗ ροπυΐηθ Νὸν Τοθ- 
ἰαιιρηὺ οτἱρίη (οομρ. 1 Ῥοίον ἰἰϊΐ, 22 , Ηοῦ. ἱ, 6, δηὰ 
οΟὔδου ρΪδο68). ΕῸΓ ΟἿΓΡ ραγί, γα Βοϊὰ ἴΐ πιοβὶ ργοῦδ. 
19 ἐδδὺ {Ππ| ΟἹὰ Τοβίδυιθηὶ ἴάρα οὗὨἩΘΧ αἰ δδγθηὶ σϑηκβ 
δηἃ ογάογβ οὗ δηρο}8 ραββοὰ Ῥείογα ἴπ τηϊπὰ οἵ [86 
Αροβίϊο, δὰ ἱμαῦ 6 θα τοΐοτβ ἴ0 ἰδ μἰρβεξὶ 
διθοηρ ἰδοη. ΟὈΠΥθατο δὰ Ἠοσεοη: “ΒΥ ἴδὸ 
ΘΟ ΟΒοἢ ΔΠρβοἾθ, ἈΓῸ ὈΓΟΡΔΌΪ πλθϑηΐς ἔΠο86 ΘΒρεο ΑΙ 
Βοϊοοίοὰ ὈΥ αοὰ 48 ΗΪβ τῃϑεβοηροῖβ ἰο (δ6 μαμπιδη 
Γ806, δυο 88 ΟδΌσὶο]." Τὸ ἱπιογργοϊδου οὗ ἴ86 
ῬΑΒΒΑΡΘ 88 ΟὨΪΥ͂ Δηὴ ἐρἑδλοίοπ ογπαπβ (ἨῸΪΠΟΓ) 5668 
ἴο ἢ8 δοιημοῖνῃδίὶ ἴδηθ. ΕῸΡ οἶμον υΐθνβ, 866 8 
ὙΥ εἰία ἐπ ἰοοο.---Τ αὶ ἴμΟὉ ΟΌΒοσχνθ {1686 ἐπ η 68. 
Ταῦτα τοῖετϑ (0 ὑπ6 ὀχμογίδιϊομ ἱπηταθαϊδίοὶυ Ὀδίοτε : 
(δαὶ ἴθ, τοαροοῦηρ [ῃ6 ργοδυγίοσθ ἀθβογυίηρ δίδπια 
(48 τ }}] δ ἰο ἴοβθ που  οὗἨ Βοηογ ")--Π πουΐ 
Ῥχοξοσσίῃρ οὔθ Ὀϑέοσϑ διηοῖθμθσ, χωρὶς προκρίμα- 
τος: ἩΠΏου ΒΑΒΟΥ͂ ἰυἀστηθηῖ, ΘΒρΘΟΙΔΠΥ οὗ δπ πὸ- 
Γανοτδοῖο Κἰπα,--- οί ποίη ὈΨ Ῥαυ δε, 
κατὰ πρόσκλισιν. ΤΏΘ6 υπ͵υδὶ αἰδροαϊοι 18 ταρδηὶ, 
ἩΠΟὮ ΤΩΔῪ ΘΑ5}}Υ Ἰοαὰ 8 ἴο ἸΟΟΚ οπ 116 Υἱγίυ68 Οὗ 
ἔδυ] 8 οὐὁἨ ἁ οἷδοῦτβ πγουρἢ ἃ τολρο σίηρ ρἶδϑθ οὐ ἃ 
τηϊοτόβοορθ. 1 πρόσκλησιν ὯΘ ἴδ ἔστι τϑδαϊηρ (5 
Τιδοδτααηη {πη κβ, οα ἰῃ6 δυϊμοῦιν οὐἩἨ Α. ἢὉ., δπὰ 
οἶος Μ55.), 186 πο τησϑὺ ἰηίον 1μδὲ (16 Αμοδίϊε 
Θχμοτίβ ΤΊΠΟΙΠΥ ἴο ἀο ποίμίηρ οογαπι γεδίοε 0. 
“παηο, εἰλπΐοο (Βτιοιδοϊποῖ6τ), ποι πουϊὰ ρῖνο ὃυὶ 
8 ὙΘΙῪ ἔογτορα Β6Ώ8Θ: διὰ ἴξ ἰδ Ἐπ ΓΘ ἔΌγΘ εἰ πη ρίογ [0 

τορατὰ (ἢϊ8 τοδαϊῃρ 88 ἃ ἐαρδιδ οαἰαπιῖ, χιὰ [0 δάδερθ 
[0 ἴΠ6 ΘΟΙΏΙΏΟΠ ΟΠΘ. 

γεν. 22, τὰν Ββαῃηὰβ βυδ θην ΟἹ ὯῸ Σρᾶπ. 
“ Ζῇβρηχοιλοῖ δγαΐ, πιαπὰδ ἐπιροηεΥα εγὶς ἢ 
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Ι. Βαὶ [6 ᾳυρδιίοη ἷδ, ο παῖ Ἰδυίηρ οἢ οὗ 
μληάϑ ἐδ Αροβῆΐο βοῖθ γοΐδιϑβι αἀσοοογάϊηρ ἴο 8 
ειῖο, 6 τὴθϑῃ8 {6 δαπηΐβδίοη οὗ δυο 88 ἢδὰ Ὀθ6ῃ 
δχοϊυἀθὰ ἔτοιῃ οπυγοῖὶ ἐδ] οϑῖρ. ΥΥ̓ μουν ἀουδὶ 
ἐδ6 σοηηῃδοίίοη [(ἈΥΟΤΒ (8 Ορἱπίοη : δια ΔΙΡΘΘΩΥ͂ δἱ 
δι ΘΑΓΪΥ ἀΑΥ (Π6 ἰαγίηρ οἡ οὗ πδηὰβ νγδ8 ργδοίϊβοα Δ8 
ἃ δίψῃ οὗ δυθοϊυϊίοη Γ ὀχοοιητουπ᾽ σαίοα οὐ Βογοίίςαὶ 
ΡΟΙΞΟΙΒ γοϑίογοα ἰηΐο {Π6 ρ6]θ οἵὗἩ (16 οὔυγοῦ, [{ἰ ἰ8, 
όπου, ΟΣ ΟΔ040]68 οὗ ργοοῖ (παῖ [18 ντὰϑ ουβίοπι- 
ΔΙ ἰῃ [Π6 δροβίο!ο δρθ ; δῃὰ 88 {6 Αροβίϊθ ὮθΓΘ, 
πίθους ἔατίῃον ἀοβηϊ!οη, δροαὶτα οὐ (6 ἰαγίπας οα 
οὗ δωηδ 88 ἃ σὈΒίΟΠΙ ΔΙΓΟΔΟῪ οχίβιϊηρ, ἴδ 18. Ἰηο ΓΘ 
Ὠδίυγα] ἴ0 τοΐοῦ ἰδ ἴο [ῃ0 ογαϊηδιίίοη οὗὨ ἃ ῬγοθΌυ Γ Οὗ 
ἀεδοο : 8} δχροδί(ΐοη πιιοὶ 18 8180 ἔβνογοὶ ὈΥ͂ ψ ΓΒ, 
24 διὰ 2δὅ (σοπρ. αἷἰιδρ. ἷν. 14; Αοἰδβ νἱ. 6). ΤῺ 
ἰαγίηρ οὐ οὗ ιδη48 νγγὰᾶβ ποῦ ΤΊΘΓΟΙΥ [86 ποθ οἵἉ οΟΙΩ- 
τηυηϊοδιίησ ϑρί εἰτυ2] ρσὶθ, Ὀὰϊ ἃ τϑοορηϊ οι ἔγοπὶ 
006 σηοὸ αἰά [ἰἰ, ἃ ἀοοϊαγαιοη ὑπαὶ ἰΏ6Υ ποι] Ὀ6 
δου 8016 ογ ἰΠ080 ογἀδίηθα, [1 ἰμ6 ᾿διθοῦ ΜογῸ 
ὉΠΥΟΤΙΏΥ, (ἢ6 ΓὈΥΤΊΘΡ βαγοὰ (π6 συ], ΕῸΣ ὉΠ18 
ΤΈΔΒΟΠ [ἴδ6 οἶδιιϑθ νγχὰ8 δἀθα, οἵ ΠΟΥ τραῖσο ἰἢν- 

6Υ οὗ οἴδποσ σϑϑη δ δί:π. Τί ΠΟΙὮΥ 
ἔᾶτο ἴο ὁδοὶ; τηδῃ, ἴῃ {{|6 ἰαγίηρ, οὐ οὗἁἨ Πδῃά8, ουὶ- 
ἀοποθ οὐ ἰδ οὐ δϑίθοῃ ; δηὰ δβῃου]ὰ ἴδ ΔΡΡΟΩΡ 
δαδετπαγὰ ἰἢδὲ Π6 τῦδϑ, ἐπγουρ Βαβϑίθ, ἀδοοί γοὰ ἴῃ [ἢ 6 
Ροιβοῦ, ἐπθη Π6 του ἃ ΓΟΡΓΌΔΟΙ ὨΪΠ]5861 ἃ8 ἢ ΒΟΙῚΘ 
ΤυΘΑΞΌΣΤΟ ΘΗΒΉΘΓΑΌΪΟ [Ὁ (Π6 ΘΟὨΒΟαΊΘΠ66Β οὗ οἰ οΓθ᾽ 
δῖθδ, [π (Π6 πογύβ, ἔζϑορ ἴμγ861 ριισθ, {μ6 ορρο- 
εἶτὸ οὐπά οὶ τ͵ὰ8 γοοοιῃτηθηἀοα ἴο ὃ. Τῃ6 τηδδῃ- 
ἰυχ οἵ ἄγνόν 18 ἴ00 πτηιοῖ οοηὐτγαοίοα, ἱ τοίοιτοα 
ἸΏΟΤΘΙΥ ἴο Οἰδβιίν δηὰ τη 680Υ (οςοπιρ. οἤδρ. ἦν. 12); 
γεὶ ἰξ ἰβ ἴοο οχιθηάθα, ἰἢ πιοταὶ Ῥυγ Υ ἰη ἰ18 [}]]} 
οσίοης 15 ἱποϊυδοά ἴα ἴτ, [Ιη [Πἰ8 οΘοπηθοίϊοη, ρυγὶ 
ἴῃ τεδροςῖ ἴο [16 δἰηβ οὗὨ οἴἤδῦβ 18. ὮΘΓΘ ΘΒρΘΟίΆ} Υ ἰτη- 
Ρτοββοὰ ὑροῦ ΤΟΥ. ΑΒ ἰο ὑμ8 ψΠΟ]0 ργθοθρὶ 
(τεγ, 32), Μοίδῃο βοὴ 8 τοτὰβ ἀσβαῦνο οἰϊδίίοη : 
9 ἑν υἱδίσηι αἀοείγίίαα. γιπια οοῊ- 
σαὶ συοσαίέοποηι εἰ ογαϊπαιζοπόηι, σα ἢὲ »ὲν 
δοηείπεαε ἐπ Τοοίδεϊα, χωΐα αρργοδαὲ ογάϊπαζίονδηι, 

ΖΤιεπιοίλδως 7ασὶοδαί ἐπι Ἰαπῶδ δε, σιο8 
κοίρεία σεὶ ἴρ66 εἰόσενγαί ; αἰΐογα αὐἀνποηλξο ἦα ἐδέ, 
νοῦ υἱέ Μετὶ αἰΐϊοπόηι ἀοοίγίπα εἰ πιογιρη, 
εἰς. 

Ψον. 23. ΤυΥΐκ πὸ ἸοροΣ ᾿ναῖθσ. [Ὁ Τηῦῦ 
βδοῖη, ἴῃ ἃ βυρογβοὶαὶ νίονν, ἰῃδι 0819 σουηϑ6] οἵ Ῥᾳὺ] 
3 οὗ ἐγ ναὶ σναΐϊιθ, πα, ἴῃ {88 οοπηθοίίοη, ΒΓΔ Ρ6 
διὰ υἱέμουϊξ ρύυγροβθ, ΑΒ ἴο {π6 ἰαβϑὺ ροίϊηϊ, τπηποὶ 
ἴθι ππσουθδιοαϊν Ὀ6 δἰϊοποὰ ἴο ἰῃ6 ἴτθα, δυί 688 
δἰγὶα οὗἁὨ τ}}}8 Ἰοίζοῦ ἴο ἷ8 γτοηὰ δηὰ ρυρὶ]: πδ}]6 
ἀκα [86 πογὰβ ἰυδὲ Ὀδίοτο, ἔζδορ ἐλυδοὶῦ »ωγο, 
που!ὰ σῖτο [86 Αροβι]6 ἃ ὲϊ οοσαβίοῃ, ἔγοϊῃ [6 οἷ080 
πηΐου οὗ δουὶ δῃηῃὰ ὈΟΟΥ, ἰο ρῥγεβοῦῖθο ἴο ΤΙ ΔΟΔΥ {08 
οἴκασσα ἴῃ [8 ῬΓΟΥΪΟυ8 ΘΟΌΓΘΘ ΟΥ̓ 0. Τρμαὶ ΤΊ ΠΛΟ ΠΥ 
πῃ 118 ΤΑΔΥ͂ ἴᾶτθ ὈΘΟῺ πᾶ δΡ ἴΠ6 ἴδιοι οὗ ἃ 
ἔαλϊοο δδοοιοίβια (Ὦ ἰοϑῖηροῦ), οΔῺ ΒΑΡΑΪΥῪ ὍΘ 80Ρ- 
Ῥοθεᾶ : δηὰ δ8 1190 (Οἰ0) ἐδαὶ ἢθ γχὰβ ἰὴ ἀσῆσοῦ ΟΥ̓ 7 
δοίης, ντατροὰ ἴῃ ἰδ ᾿υἀρταθηῖΐ ὈΥ ἴΠ6 αποβίο8, πῦο 
οτυλαο [Π6 τ86 οὗ τίη, ΟΥ αἱ ᾿οαϑὲ τοαυΐϊτοὰ δοβιὶ,- 
ΒΕΏΟΘΘ ἔγοπι ἰδ 88 ὨΘΟΘΕΒΩΣῪ [(ὉΥ ᾿τορτοβϑϑ ἴῃ [πὸ (ἸΟΒ.8, 
Ὶς ἰδ τποτὸ ριεοῦδοϊο δαὶ 80 οοτί ἴο οἰθοὶς (ἰῃ9 6Χ- 
Ο0886 οὐ οἴδοῖθ ὮὈΥ πἰ8 ΟΥ̓ Θχδρίο, πδὰ Ἰοὰ Ὠΐπὶ 

ὉΔ}Ϊγ ἴ0 ἰοὺ τίρίὰ ἃ ἀἷει. Βιυὶ ἐποβθ γὲῶὲὸ ζοϊ- 
ποῦ (Οὐηοβίϊο δὲ Ἐροδιήδη γίοτβ τοῖς τη θδη 116 

ἴηδῖκθ 8 τηΐδυδο οὔ ᾿ιἰ8 ὀχαπρὶθ, τ} }]6 ἢΐ8 οὐ ὨΘΑΙΕ, 
ΔΡΡΟΑΓΘΏΕΙΥ ποΐ ΥΘΕΥ͂ ἤττη, γᾺ8 [18 Ὁ]6 ἴο ἰα γγ. Ηθηοθ 
δ. ἀχμοτίαιίοη, ὈΥΩΪς το Ἰοροχ τυσαῖοσ, Ὀὰΐ 186 
α Ἡ11Ὸ υίἱπϑο ἴοσ ἰδ ν βίοσλδοβ᾽)β ΒΆΪΧθ ̓ [1 ΟΓΆ]]Υ, 
06 50 ᾿οὔροῦ ἃ ναϊογι ἀγίηἶσοσ, Αοοογαΐηρ ἰο ΊΝΕΒ, 
Οναρ»εν., διἢ οἀ,, Ὁ. 442, ὑδροποτεῖν τηθδηϑ, ἰ0 130 
παῖοσ 48 6 ΟυβίοΙ ΔΓ δηὰ οχοϊυβῖνο ἀτῖηκ, ὙΟ- 
ἐνὸς ἀγίπκβ α 11{{|6 νίηο, οὗ ΘΟΌΓΒΘ ΟΟΆΒ6Β ἰο Ὀ6 ἃ 

πρὸς τρυφήν. 

ποίου τη ῦ ἴῃ {π||9 Β6Ώ86: ἀπὰ ἱπογοίοσο μόνο; 
πορὰ ηοὲ Ὀ6 οοπηθοίοα ἴῃ ἱποισῶϊ τὶς {{Ἰ686 πόσα, 
ΤΏ γρδϑοη οἱ ([ἷ8 (ΓΘ ΠΑΙΥῪ δάνίοο 18 δα ἀρὰ ἰη τδ0 
οἰαιιβα, ἔοσ ἔν βίοσωδο λ᾽,β βαῖχϑ δῃηὰ ἰῃΐηθ οἱἶδε 

[1698. Οἰινγγϑοδβίοῃι : ὅσον ΤῊΣ ὑγίειαν, οὗ 
ΤῈ οἰὐἷθ, Βονούοσ, Ὀ6. 06. ΟὨΪΥ στοππᾷ 

οὗ 8 π8016 ἱπ) υποϊΐοη, ἰδ ἴπδγα 15. ποῖ, πάσα, 
(6 δἰ ρμύοβὶ οοηηθφοίίϊοη Ὀοίποοη ἰδ δηὰ παῖ ὑγὸ- 
οΘά68 ΟΥ Φ0]]οΟγ8, [10 18 8:}}} ροββϑί]α {παὶ Ὠ18 ἴδαν 16βὶ 
ΤΙΔΟΙΒΥ αἰἱραῦ ἴο0 5 γ ΟἿ υπάἀογβίαπα ᾿εἶ8β οομτηδηὰ 
ἴο Κοορ δἰαβοὶ  Ῥυγο, ἄγον {π|9 δάνϊοθ ἤτοι ἐῃθ 
Ἀροβϑίϊθ. Τ6 ουη͵θοίατο (Ηδγαδητγοὶο ἢ) 8. ἃ (ἀ65» 
Ρθταῖθ οὔθ, ἰπδὲ {8 8 δὴ ἰηϊεγροϊαιίοη, ἰὸ Ὀ6 
(Ὧι8 ΘχΧρ]αἰηοα : ὑπαὶ (6 ραγοδιηθοΐς τγὰ8 βηϊδβηοά, 
δηά, [ὉΓ [86 τοϑὶ οἵ ὑπ0 Ἰοίξοτν, ἃ πον Ἰοαῦ τὰϑ δα δὰ 
δὶ γογ, 24. ΑἸἿΟΓ 411} τγὰβ ἀοῃθ, [118 σοπγδυὶς, σοη- 
ἰαἰηοα ἴῃ νον. 28, οσουττοά ἰο {π6 ΑΡροβιῖ]6 , Ὀαϊ {Π|6τ6 
γ7Ὰ8 Π0 ΤΌΟΙΩ 0η [86 ἰαβῖ ἰοαΐ, ἀπ ἱπογοίοτα δ6 πτοῖθ 
ἴθ οὐ 186 Ρδγοῃπιοηῖ, οἰοϑίηρ τὴ ἢ νον. 290, δὲ [86 διὰ 
οὔ ἩΒΙΟὮ δ 1018 Αρϑοθ ΣῪ Ὦδνα Ὀσοη ἰοΐθ., “50 
ταῖὶσῃῦ 1 το ἄοηο, μιὰ 1 Ὀοοη Ῥαὺ} }} Βοἰίοσ ὈΘ 
οοπΐοηξ ἰο0 τοδα ἴῃ {Π|8 ὙΟΥΒ6 8 οἷοαγ ῥγοοῦ οὗ {8 
δοιυϊηοποβθ οὗἨ ἰδθ ΕΡίβι16, βίποθ βυγοὶγ ἰδ οουϊὰ 
ΠΟΥ͂ΟΣ δύνα οδηϊογοά [Π6 τηϊηα ΟΥἁἨ ΔΗΥ͂ ΓΟΙΏΔΠΟΟΥΡ [ὉΓ 
ΔΩΥ͂ οΘοῃμοοΐν Ὁ] 6 ΡΌΓΡΟΒΟ ἴ0 ᾿ᾶνὰ τυιϊΐοη ἰΉ, [ῬΆΙΟΥ 
[ια8 υγροα {Π|8 ΚΘΟΘΏΪΥ, ἃ8 ἃ ὑγοοῦ οὗ ἴΠ6 σοηυί θη 688 
οὗ (6 Ερίδβι16. “" [πιᾶρῖπθ δὴ ἱπηροβίον βι{ἰπρῷ ἀονῃ 
(0 ἔογχθ δῇ δρίϑι]ϊθ ἴῃ [6 Ὡϑιὴθ οἵ 85:, Ῥαὰ]. [58 ἰὲ 
ογϑαϊδὶα ὑμαῦ ἰξ βῃου!ὰ οοτμα ἰηΐο 88 Ποδὰ ἰοὸ ρῖνο 
Βυοῦ ἃ ἀἰγθοϊΐοη 88 {[119--8)ὺὺ τοπχοίθ ἔγοιῃ δυογυι ΐηρ 
οὗ ἀοοίγίηθ οὐ αἰδβοὶρ πα, οὗἨ ρυ]1] 6 σοηοοτὴ ἴὸ {π6 
τοὶ κου ον {Ππ|0 οἰνατοῆ, ΟΥ ἴο0 ΔΗΥ͂ Βοοῖ, ΟΥΘΓ, ΟΥ̓ ΡΑΓῪ 
ἴῃ 10 ΝοΙΝς Ὀυλ γραῦν, [Π6 ΤΑ] νοι Πα ΠΑΓῪ 
δἰιυδίοη οὗ ἃ τοὰ] ρούϑοῃ, οουἹὰ ΒαΥθ βιιργρεοβιοα ἱϊ, 
.... 786 αἰνοοίίοη βίδηβ Ὀδύνγθθῃ πὸ ΒΟ ΘΠΟΘΒ, 88 
σῖθ ἔγοηι {Π6 βυθ͵]θοῖ 48 ροββϑίϊο. Νον, τῇ θη ἀο068 
118 ὨΔΡΡΘῺ ἢ [Ὁ ὨαρΡΡΘῺΒ ἩΏΘῺ ἃ ΙΔ} ἩΓΙΓ68 88 ἢΘ 
ΤΟΙ ΘΙ ΌΘΤΒ, Ιη δοῖυαϊ Ἰοίίοσβ, ἰῃ [6 πορὶσθῦςα οὗ ἃ 
ΤΟΣ σοΟττοβροηάθηςσθ, Βοἢ. ΘΧΔΙΊΡ]68 γοα θη ἸΥ ἰδῖκθ 
ὈΪΐδοα; βοάοιῃ ἷπ ΠΥ Οἴπον ῥιοάαυοϊίοη," ἤἄἤογω 
Ραιμέπα, οἢ. 12, Νο. 4.----Ὁ0. 

γον. 24. βοιλθ σῃθῃ}}8 δΔῚΘ Ορϑσι Ὀθέίοσθ- 
Βδηᾶ, ζοΐῃᾳ Ὀοίοσχο ἴο ἡπιάφστηϑηῖ, ἄο. Α κεπογαὶ 
οὐϑογγνδιϊίοη (νυ γβ. 24, 256), νίὰ πΐο {{18. μαγὶ οὗ 
ἴΠ6 ΕΡΪ8|10 οἰοβϑθϑθ, πὰ οὔθ θοῆς 88 (ΓΪΥ ᾿ΓΟΤΟΒ 
Ῥαυ 8 νίβάουῃ, δηὰ Κηαοπ]οάρο οὗ Ὠυπιη ἡδίυτα, 8 
ν τγὰβ Βιιοὰ ἴον [Π6 νδηίβ οὗ Τὴ ΟΟΥ ἴῃ σἰυτοῦ ἀΪ9- 
αἰρ!πμθ, δηὰ ββρϑοΐα!ν ἴῃ {π6 δρροϊηϊπηοηὶ οὗὨ (δα 
ταϊηΐβίνγ. [1 πουϊὰ Ἰοδὰ 1ιπὶ ἰ0 ἑογοι ῃουσῃϊ, β'πο6 ἃ 
Παβιυ ἰαάρστηροϊ, πῃ οίΠον ἔδνόγαῦ ]θ ὧγ πο, πουἹὰ Ὀθ 
[0] πο ὉΥ δυσὶ γοαιυθηΐ ἀδοορίίοη (οορ. 1 Οὐον. 
ἷν. δ).---Α4γ ορεπ δεγζογολ πα, πρόδηλοι ; ποι βϑἰτίοιϊν, 
ΔΓῸ ΙΔ} οδὺ Ὀοίογο;θδηά, Ὀυϊ, Ὀοΐοτο [886 6Υ68 οἵ ἃ}} 
(οομρ. ΗθὉ. υἱὶ. 14, τθοῦο ὑπ 0 8Βαπ6 πογὰ 8 υδοῖ, 
ποῖ ἴῃ γοϊδίίοῃ ἴο (ἴπη6, Ὀαϊ Ρ]Δ66).-- Οὐοὐπσ δεΐογο ίο 
᾿ , εἰς κρίσιν; ἴῃ οἶμον πογάβ, [ΠΟΥ͂ ΚῸ 88 
Πογαἀ8 Ὀδίοτο ὑβότὰ (43 δὴ οὖ] τοροῦὺ ουϊδίτ 8 ἃ 
᾿ἸὯ8Π) (0 ἃ ἡάρτηοηὶ, τ οι ἱπογείογο 8 Ὀογοηα 4]} 
ἀουδι. Τηο Αροϑβίῖο που]ὰ βαὺ, (μὲ τὶτ διο]. 6 ἢ 
0 βροοῖδὶ [ογοβδίχμῦ 18 τϑαυΐβῖϊο ̓  (ΠΟΥ ΟΠ ΔΠΕΥ Θοη- 
ἀθιθμ ὑπμοτωβοῖνοθ: Ὀσξ ἰδ ἰβΒ ποὺ 8ὸ ΙΒ ΟἰΠΟΓΘ.-α 
βοὴθ πῦϑῃ [ΠΟΥ 10]]οτν, ἂς,, 86. εἰς κρίσιν ; ἱ. ὁ. 
ἐποῖν δ'η8 τὸ θγϑὶ Κηστῃ δον δπὰ ΟΥ̓ [πὸ ᾿υάςσημηθηῖ, 
ποῖ κηοντῃ Ὀαίογοδαηά, Κ [6 δυβιπδιηοα. [Ιπ τὸς 
Κατὰ τὸ ἴζοβθ γι056 οἰαγδοίθ 8 ποῦ γοὺ ΟἶθΆγ, οἷ. 
ουπχθροοίίΐοι ἰὰ ουν ἑιάἀρταθηῦ οδπηοῦ Ὀ6 ἰ00 ΒιτΟΙΡ 
υγροὰ.---Τ ον ΦΟ]1ονν αἴοσ, ἐπακολουϑδοῦσιν. “71»- 
ἐογ τι μα ἑεπίον ἐχερεοίαπάμηι, ἄμπι γὲ8 86 αρεογὶαΐ, 
πο ἱπσμίγοπάωηι πιογοδῖμε. ΤΕ  ἀοἶοηι, δογύυωνι ἰαηιθπ 
γεσὶξ 7 ειιδ, μὐ ὁ» αἱ δὲ ἀΐσαί. Ῥγαροκ᾽ο 
ἐπὶ αἱοὶξ ἱπίονυ ἡσιώη ;" Βρηροὶ, Τῆῖ 

γίμηα 

μηὶ πΟΉ, 
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ΨΟΙΒΟ 48 ἰηάἀοοα {π6 οΠδγδοίθῦ οὗ ἃ δογηοη ῥγον ΓὉ 
(Ευκμογ) ; Ὀαι ἰδ ἀο68 Ὠοὶ ΤΟΙ ΟΝ εἰπαὶ κρίσις 18 ἴο ὈΘ 
ληἀογβίοοά ἰπ ἃ ΠΘΓΘΙΥ ΚΘΠΘΓΔΙ 86η86, τηυοὶϊ ἰ686 (ἢ δὲ 
ἐξ εἰχηῖβοθ ὀχοϊ υδί νεῖν 8 τηογὰ] ἰσϊδυμδὶ (6  εἰ(6). 
Ἧνο τουδὶ γαίας Ὀοϊονο (Ὀδὲ ἰδ ΑΡΟΒΙΪ]6 σϑϑδῃβ ἐδ 
ἡυάριροπὶ δὲ τ06 δάνοπὲ οὗ Ομ τῖβὲ, δ8 [6 μοαὶ ἰονασὰ 
ὙΠΟ 4Δ}} βἷῃβ δωηὰ 6}}] ροοὰ πόῦκβ ργοοθϑὰ ; βοῃιθ 
Ὀοίογο ἐμοῖς Ῥοββϑοββοσθ, οἴμοῖδ δον {Πθτ : ΒΟΠ16 

. δοίοτο ὑδ6 ογεβ οὗ ἴ1|6 ποῦὶά, οἶδεν ἰάθη ἔγοτι 
τωθη, ὑπ δὲ {πῸ ἰδβὲ ἡυἀιταοπ, ἩΠοΙΠοΡ ΚΠΟΤΏ 
Ὀυοίογθ οὐ ῃοῖ, [ΠΥ δὸ Ὀγουρῶς (ΠΥ ἰητο {Π6 ᾿ἰχὶ, 

γον. 2ὅ. Σύὐϊκουυσίδο αἷδο ἴῃ βοοὰ οἱ. 
ὟΒαι [56 Αροβὶὶο ᾽)88 βαίά δῦονο ἴῃ γσορασὰ [0 ρδ- 
ἀουϊαν δἰ δ, [6 ἀρρὶΐθ8 ΠΟῪ ἰὼ ροοὰ πογῖβ, Ζεἶκθ. 
τὔὐἶδο αἷβδο ἴδ γροοὰ ὍΤΟΣΪΒ ἀχὸ σηδυϊέοει Ὀϑίοσο- 
Βα ἃ. ἤομηθ Ὦδγνο Ὀ66ὴ 70 ἃ ἰοηᾷς ἐἶπιθ Κπόπῃ, δηὰ 
ἴποτο οουἹὰ Ὀ6 πο ἀουδύ οὗ ἴῃοπι. [1 ναϑ Ὡοΐ 80, 
Ββοπονος, πὶ 41} χοοὰ πόσῖβ, δπὰ ἱπογοίοσγο ἢθ ΘΟ0Ὴ- 
(ἴπυςβ: διὰ ἴδον ἰμδὶ ἂχ ο ἃ, 6., ἴΒοβα 

ῬΟΣΚΒ τΠ]ΟὮ ἀγὸ ποῦ γαῖ τηδηϊοβῖ, οδηοὶ ὍΘ 
ἃ; {ΠΟῪ δοίη ΘΑ 6 Ρ οὐ ἰδίογ ὈΥ ἐἰποῖνς ΟὟ {γΓῸ6 

πδίυγθ ἰὸ ἴδ6 Ἰ᾿ρμξ, Τἷθ 15 βαϊὰ δὲ ἃ οοηῃβοϊδιϊοῃ 
ἐο Τίπιοί!ν, ἰπ 6886 [6 δβἰιου]ὰ ὈῸ6 ἰγοι]οαὰ ὉΥ͂ {{60 
ἐπβουριί ἐμαὶ 1Π0 ἀο6ΓΒ οἵἁ ΤρΔηΥ ροοὰ πογκβ που]ὰ 
ΓΟΠΊΔΙἢ ΡΟΓὮΔΡΒ ὑκηόνῃ (0 Βὲπι, δηὰ τσὶ ἰῃυ8 ὈΘ 
ονουϊοοϊεοα ἰη 186 οἰοῖοθ οὗ ργοβΌγίοσβ ἰῃ (6 φυτοῦ. 
1 πὸ ἰηϊογργοὶ ἐλέν ἐλαὲ αγὸ σὲδ6 88 ΤηΘδηΐηῦ, 
ΟΥ̓] ποῦίκ8, 1:6 Ῥδγα! οὶ (8118, δῃηἃ γ͵ὸ ΠΑΥΘ ΟΠΪΥ ἃ 
ποῖκ τοροι ἴοι οὗ τοῦ. 24. Τὴ6 ΠΒΔΓΙΏΟΙΩΥ ἀδιηληβ 
ἐπαῦ γογ. 26 Ὀ6 Ἔχρἰδηοὰ 88 τοΐοσσίῃη ρ ἩΒΟΪΥ ἰο ροοά 
ὙΟΡΙΒ; σοσ, 24 ἰὼ οὐ ποῦ, Ἂἀσοοογάΐηρς ἰο 6 
ειΐα, ὈοΙΪδ οὈδογνδιίοῃϑ τθϑῃ ΨΟΙΤΎ 116: δοοογά- 
ἴηρ ἰο Βοηροὶ, ὙἘθ Ὦδνο ἰοῦ, Οἢ (Π9 ΘΟΠΙΣΑΣΥ, δ 
ἐπείσπο αἀ'οιρη οὐ λοάὶδ οεογυαπάωμπι. ΝΟ ἄστοθ 
ὙΠῸ 186 Ἰαιίοτ, 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΣΙ, 

1. 10 ἰΒ ἃ ἀυ ποιοῖ (Π6 οἰυτοῖ δθουϊά Ὠο]ὰ 
ἄρα, ἰο ῥσονίἀθ δι ΪΥ ἴος {π6 δυρροτὶ οἵ ἰΐ9 ἐδδοὶ:- 
οὔ. Τὴθ πορὶοοῖ ον ἀϊ οἵ ἐμΐ8 ἀμ Ἰοδὰβ ἰοὸ 
ΔῊ ᾿ΠΌΓΥ ἩΒΙΟἢ [Δ}}6 Ὀδοὶς οὐ ἰΐθ6 1! ,) ὙΠ6 ταἰηϊδίον 
Ἰηηϑὺ ΔΙΑΥΘ ΓΘΙΏΘΙΩΌΟΡ (6 ποτὰ οὗ [6 Ἰοοτὰ: 
“ ἘΓΘΟΙΥ γα ἴδνα τοοοϊνοά, ἔγθοῦ εἶν :ἢ αὶ (86 
οὐπγοῖ, ἴον 18 οὐγῃ ἰηὐογοδὶ, βῃουἹα ποῖ τὶδὰ ἐδ 19 
τοῦ] δρρ θὰ ἰοο [Ἰογαῖ γ. [Ὁ σδπηοὶ 06 ἀθηϊδά, ἴοο, 
{παῇ ἃ οογίδἷπ ἱπάδροηάοῃοοθ ΟΥ̓ {Π|ὸ τηΐϊηϊδίον οὗ 9 
βοβροϊ, ἴῃ ἷβ ἱπάϊν  ἀυδὶ τοϊδξοη ὑο (86 τηθιαῦογβ οὗ 
186 οΒΌγΟΙ, ἰ8 ΚΡ ΘΕ (0 Ὀθ0 ἀφαϊτοά, 

2. ἴῃ τεβρϑοῖ ἰο {86 ργοροὺ αἰδοῖ! πὸ ποι, δοὸ- 
οοταΐης ἰο αοἀ δ ποιὰ, τηυβὶ Ὀ6 οχογοίθϑοα οὐον ἴῃ0 
τηϊηἰϑύοτβ οὗ ἴπ6 οπυγοῖ,, {Π6Γ6 διὸ ὕπγὸ Ρογὶ]8 Θαῦδ!} 
ἰο Ὀ6 ἀγοϊ θά. Το τηδχίπηβ οὗ ἐδρίοπασε, οὗ ἰπιηλ)- 
ἀαδιίοῃ, οὗ βυβρίεἴοη, οὗ οδθαγο ἰῃ (ο ἴδ τηοβὶὲ 
ὑτ ναὶ τΐηρθ, ἤανθ δὲ 41} ἰΐπιοβ Ὀόγῃθ Ὀἰζίον ἔτι, 
Βυϊ {πρὸ οδη 6 28 ᾿Σ 1116 ἴτοτα [πδὺ ΤΩ ΟΓΑ] ]αἱὶ- 
(υαϊπατγίδηΐβηι, (Παὲ [4186 ἰηἀυΐχοποο ποῖ 8 80 οἴὔθῃ 
Β6ΟῚ Οἡ {πΠ6 οὗδμον αἰάθ, Τῆο Ὀοδὺ αἰδοῖ π6 ἴον (ἢ 
Βρὶ γίζυδὶ οἶἶοο 9, ποπόνον, ἴ8αὶ τ ΐοῖ [ῃ6 Ραδβίογ, ὈΥῪ 
[86 Ἰίρῃε οὗἩἉ {π6 ποτὰ «πὰ (86 ϑρἰγῖξ οὗ ἀοἀ, Ἔχογοίθοθ 
ΟΥΟΡ ΠΟΙ, 

8. Ενϑῃ 1 ἴ(δ6 ποτὰ δ ρυγοῖν ργοδομοᾶ δπὰ ἰἢ6 
ΒΔΟΓΔΙΩΘΏΒ οὐ δαπιϊηἰαίογοὰ, γοῖὶ ἰΠ6 οἰυγοῖ ΓῸ- 
Τ δ 5 ὈμίαΙΓΠ ῸΪ ἰο ἰΐ8 οΔἸ Πρ ἰζ ᾽ξ ἮΔ8 ὯΟ ἀθαῖγο οὐ 
ΡΟΥ͂ΘΡ ἰ0 ΓοιηοΥο Ὀδαὰ τηδη ἔζομ) 18 τηϊἀδὺ (ΦΟΏΡ. 
1. Οον. ν. 18) Βαϊ, οἢ (δ οἶμον εἰάθ, [ἤοϑθ πῶο 
δ γῶν ΤΩΟΌΤΙ ΟΥΟΡ (Π6 ἀθοαῦ οὗἁ οἰυγοῖ αἰδοῖ ρ! ἷΠ 6, 
οϊθη ἰογροῦ (δαὶ (86 οἰΐοῦ ταϊηϊδίοτβ οὐὗὁὨἨ ἔμθ οἰνυγοὶ 
οδηηοί ἰυᾶρθ Ὀροῦ τορογίβ τἰζῆουῦ ουϊάθῃοθ. ἰπαὶ 
ΔΠΟΥ τηυδὲ μδτὸ βυθδίδηί αἱ ργοοῦ; ἀπὰ {μδὲ 4}} {ΐπρβ 

τηυδέ Ὁ6 δυπίαϊποὰ ὮΥ (δ ποτὰ οὗ ἱπὸ οὗ ἴδτϑο νῷ 
Π6Ά6668, ἘΠ᾿, τ ΏΘΩ {(Π|6 ὑτία] ΘΟΣΏ6Β, ΔΓΘ υ808}}} το ἰδίην, 

4. Το ἀοοϊτίηο οὗ γνασίουβ γϑῆϊβ δῃὰ ογάει ἰη 
(86 δῆρο!ϊο νογϊὰ ἰβ ηο ἔγυϊὶ οὗ Φονίδ δυρογβθιίοη 
οὗ Βοδίμοη {Ππθοβόρῃῦ, Ὀυὶ οὗὨ 86 Ὠ΄νἷπθ γονϑἰδίϊου 
(569 [6 Ὀοοὶς οἵὗὁἨ θδηΐοὶ, δὰ 6 ἀἰδοτγοης 
(ἰομδ ἰπ [Κ6 ἱ, 19: Ἐρῆἢ. 1, 21; Οὐ, ἱ. 16). το 
οὐτοῦ οὗ ὕπο δροουϊαῖῖνο ρηοθεϊοίβηι ὮΘΓῸ ᾿ΔΥῪ ἴῃ ἰὼ 
Γαδ 8 δὰ ἰΐ8 τηοίμοά, Ὀσὺ Ὡοῖ, Βονανοσ, ἰη ἰὼ 
δτουηά ἰάοαα, Ενδη ϑοιηἃ γθᾶβοι τηυδϑὲ δηὰ ἰΐ ῥχοῦ» 
δὑϊο, ἃ φυϊογὶ, (δὶ τῇ6 δρὶ γι υαἱ ποι]ὰ, ἐδ) σϑδτ οἱ 
ἔγθοάοπι, πλυϑὶ 6 [86 ΒΟΘῺΘ οὗ 186 τοιαδὶ την. 
0 σαπηοῖ, ἱπθη, Βυγργῖϑο ὺ8 {παι ΔῈ] ἰῃ {πιὶβ ᾿Ἶδοθ 

ΤΙΠΟΙΏΥ ὈΥ 16 οἰδοὶ δηροῖὶα, ὙΠ ΘΏ ἨῸ τγοθοοὶ 
(παῖ, δοοογάϊηρ ἰο ἴ1Π6 ΑΡροβι]θ᾽ 8 ον ἰθδοϊξίηρ, [89 
ΒΘΑΥΘΏΪΥ ΡΟΎΘΓΒ ὮδΥ6 ἐ{|6 τηοϑὲ ᾿ἰ γ᾽ ΒΥ ΘΙ ΠΥ πιὰ 
(86 πνδὰὶ δῃὰ ποῦ οὗ (ῃ6 Ομυσοῖ οὐὁἨ Ομ γῖδὲ (ΡῈ, ἢ}, 
10: οομΡ. 1 Ῥοίον ἱ. 12). 

ὅ. ΟἸὨ τί βυ αὐ οΥ ἴθ 88 ἴδ γοιηονυθὰ ἴτῸΠπὶ ἃ βοβυλὶ 
δηἃ ορίσυγοδ ΥἱἹΟῊῪ οὗἁ Ἰ1ἴδ, 88 ἴτῸΠ᾿ ἃ βδίοϊοδὶ δυά 
δδοοίίΐο οΏ6. 

6. Ηδ πῆιο, ἴγοπι 6 ργθοορὶ οὗ Ῥδὺϊ! ῃ σοδρεδοὶ 
ἴο ἀγηἰκίηρ ναῖον δα πίηθ, ἀουδὶϑ ἴΠ6 ἱπεαρίγαίοη 
οΥ̓͂ ι(ἷ9 Ἐρίδι16, τηυβὲ πδνθ (86 τηρεῖ Βυ ροΓ ο 14] κόοδ 
οὗ ἱπερίγαίίοη, [1 ἱποθά, τ βδυρροϑα [86 Αροεῖδ 
τηονοὰ ΌὈΥ ἴΠ)6 ϑρίγίς ἴῸὸ τιῖῦθ πῃηϑομδηΐ8}}} δηὰ 
Ραβαίτοὶυ πιδὶ τ αἰοίαιοα, Π6 δοηΐθῃοαβ [{κ6 (ἢ9 
Ρτθοθαϊηρ το δίγδηρο ἱπάθϑᾶ (οοιρ. 2 Τίπ,. ἷν. 13) 
Βυϊ δὲ πιο [οΪἀ8 πὲ 106 τμοΐθ ῬΘΓΘΟΏΔΙΣΥ οὗἉ 180 
Ἀροβιῖϊο νᾶὰβ 811] δὰ ἱπίογροποιγαϊθα Ὀγ (86 ϑρίηϊ, 
80 85 ἴο Ὀ6 ψυϊάοα ὈΥ ἐΐ 88 γ68}} ἰὴ ἃ ποσὰ οἵ δανΐοδ 
ἴο ἃ ἔγίοπα 8 ἴῃ ἴῃ6 περι ε8ὲ στυ]68 ἴοσ {Π6 ᾿ἩΟΙΈΓΟ 
οὗ ἴπ6 οἰνυροῖ,, οὐ ῃ γϑυθδ ηρ [Π6 Γηγδίοτίεβ οἵ ἐδ6 
δυΐυνο, ν1}} ποῖ ὀνθὴ ἴῃ δυοῇ Βοοια ΠΡῚΥ δρὰς (πίηρν 
ἀθν [06 Ῥγόβεποθ οὗἉ ἰδαὶ Αρί τυ, ἐὸ ποτα, ὈΘΟΔΌΒ6 
Ἧς ἰδ ἀϊνίηθ, ποις οαπ Ὀ6 ἴο0 ρτοαῖ, ποιῃΐηρ 0 
ἱπδ χηϊβοδηῖ. Οπἡ (Πϊ8 ΜΠΟ]6 ὙΘΓΒΟ, ΘΟΙΏραΓο ἢ 
[86 βενθηίθθῃί) ΗΟΤΝΪΥ οὗ ΟἨΒύβοστον (226 Διαξεῖ, 
αὐ τω Απί οεἢ.) 

ἢ. Τμ6 τοδαΐηρ, “ Β6 πο Ἰοῃροῦ ἃ σαϊον-ἀπίκον, ἢ 
Ὀτΐηρβ ουὐ τῇογο (7 (86, ῬΔυ]η6 ΥἱοῪ οὗἁ ἰοταροῖ- 
δῆς6. Ιπάροά, {18 ἰγὶνία! δ᾽ υδΐοη, 116 δἰπηοαὶ δἱὶ 
ἴπ6 βαγίηρβ οὐ [0:6 Αροβίϊα, ἱγοϊνοϑ δὴ οἰ ἰοαὶ ῥγΐπ- 
εἶρῖ6. Ομ ιγδύδηϊον οοταμηδη 8 οι σΆηοο: δαΐ ἰΐ 
Ρἰδηΐβ {π6 ἰὰνν οὗ ἐξ ἴῃ (Π6 οἰδγδοῖοῦ, δηὰ 80 τρλκοῦ 
[16 τηδῃ ΔΌ]6 ἰ0 ᾿υᾶρθ Ὀεοίνγοθη 086 δηι αῦῦθο. ΤῸ 
Ρυὺ ἰπδιοδα οὗ (μἱβ ἃ ἰΔῪ οἵἁ ἰοίδ] δβποηοο, ἰδ ἢοΐ 
ξοδροὶ εἰίςδ, θὰ (ἢ6 ὙΘΓΥ δδοοιἰοἶδῦ πηϊοὰ δὰ] 
τευ κοΒ ἴῃ {δ6 ἔλ]50 ἰθδοθοσβ οἵ 18 {ϊπ)6.---Ἶ .] 

ἩΟΜΙΕΤΊΟΑΣΙ, ΑΧῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Αὐποὴρς ἴδο τιΐοτβ οὐ 186 οππγοῦ, τὸ τηθοὶ πὶ 
το ΟΥὗἨ τη ἱ ΟΟΥΥ͂ τογΘ οἴδῃ (δὴ οὗ δὶ» ΔΌΪΥ ; 
Ὀυΐϊ τὸ τηῦδὺ ἀσδρίϑο παῖ πον ΟΥ̓ ἰμοτα, δἐπβουσὰ [89 
Ἰαίίον Ὦδνο [Π6 ργοδίοδὶ Ὠοηοῦ.---Ἴὴο ἸδΌοσο 18 νοῦ- 
(Ὦγ οἵ δἷ8 ᾿ιἶγο : (1.) Νὸ ποιῖς πίίμβουξ γοναὶ; (3. 
ΠῸ ΣΟ ρα πίϊπουὶ ποτῖς ; (8) ὯῸ σοτὶς δηὰ 
Θχοθρὲ δοοογάΐηρ ἰο {86 συὶθ οὗ βοτίρίυγο.---Νὸ πιδῇ 
ἐδ Ὀ6 οοῃαοτηηοα ὑπῃοαγὰ τὴ 1688 ᾿υδιῖοα ἐμδη (09 
τηϊηϊδίοῦ οὗ (06 πονὰ.---Ἴ)ὸ οἴεοοὶ οὐ οσδπυγοὶ αἷδ. 
αἰρ πο ἰ8 ποὲ ΟὨ]Ὺ οοττϑοϊδνο, Ὀὰξ ργο Ὀἱεἶνε.---ὙῊἢ 
Θοἀά ἰδογθ β πὸ τοδβρϑοὶ οὐὗὁἨ Ῥϑγϑοῃδ; ἰδ βϑβουἹὰ δ 
ούθῃ 80 ΝΠ τ26η..---ΗΟὟἮ τοῦδὲ ἃ ΟἸ γί βείαη δεὶ ἴῃ 
ἡπάρίης [06 ἔδυ}: οὗἨ δοοίδον ἢ (1.) Οκυϊίουι ἰῃ ὁ» 
ἀεοτηπίηρ ἃ ὑτοίδον; (3.) Βα ΟΕ παι! ονὸς δέπι 
β61[.---ΤΘ υπίΐου οὗἨ ἰονγθ δηὰ δαγῃοδίῃϑδβ Ἡξιοὰ νὰ 
Βιου ὰ δἰοῦν ὑοτασὰ (μ0 οἴδμποοβ οὐ οἰδιοτθ (ΟΡ. 
Μαγίς [|, δ)..-- 9 ΟἸνἠ δε δηὰ {πὸ (8186 ποὺς 
δϑοϑιοίβῃ)."--- ἄνθη ΤΙ ΟΙὮΥ μδὰ δ ἐμόγῃ ἰπ 86 βορὰ. 
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«“Οὐτο ἴον (86 ὈΟΑΥ 8 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΟΥ̓́Θ [Ὁ ἴΠ6 
ταϊηϊϑέος ΟΥ̓ τ6 Ιωοτὰ.---Νοῖῦ [00 ΒΘΘΙΟΥ͂ ῬΡΘΡΟΒδ6θ- 
δου ἰὰ ΟΌΓ ἱπίδγοοιγδθ ἩΪ0 τη6ῃ, γοὺ 20 ὑῃ]ονίηρ 
ἀϊοιτυδὶ.--Τ 6 ἀν Ὀγίηρδ ονεγγιδίηρ ἰ0 ᾿ἰκῶν (1 Οον. 
ἰδ, 18 

ὌΑΒΗ͂ΞΕ ΟΒΙΑΝΌΚΕ: 80 ἨΘΑΚΚΏΘΒΘΟΘ Οὗ δ τιΐηἷ8- 
[εν οἵ τ6 οἰντοὶ βιουϊὰ ἱπαθοὰ ὃὈθ 8ο ἣν Κορὶ ὕσοπι 
Ραδιϊεέεγ, ἰδδὲ [Π6 τογίί 686 οὗ ἷθ ΟἾο6 Οὗ ὈΓΘΔΟΒΟΓ 
ὩΔῪ ποῖ Ὀ6 ἀδφαρίὶθοα : γοῦ ρτοαὶ δηα τωβηϊοϑὶ δἰ ἢ 8 
τοῦβδὲ ποῖ χγὸὺ πηρυηίοποά, ἰμδὶ (ὴὩ6 οἰ υΓοὶ ΤΩΔῪ ΚΠΟῪ 
ἰδδὶ πὶιδὶ ἰ5 τουυκοὰ ἴῃ [06 ὨΘΆΓΟΓΒ, οαπηοῦ Ὀ6 τἰχμς 
ἴῃ ἐπαὶγ τι ἰδ Γβ,---ΗΚΌΊΝΘΕΕ : Το ΒΟΙΥ δΔῆροῖβ ΔΥῸ 
εἷθο ἰῃ ἰμ6 ΔΕΒΘΙΌΥ οὗ ἰπ6 [οτὰ, δηθὰ θηο6 ἯΘ 
βου ϊὰ 6 Ὀ]Δπ)61685 (1 ον. χὶ. 10).-Τιοῦ Βδι- 
ἰοσοϑὶ ἐπ γβοὶ (80 Βαβὲ ποῖ οοτητηϊ θὰ {ἰ 8 οΥ ὑπαὶ 
βἰη . πὶ 17 του πιαϑὲ ἰῃ ΔΩΥ ἯΔΥ δοὶρμθα ἰδ οἱ, ἱξ ἰ8 
[6 βᾶῖιθ 88 ἰ δου {πγθοὶ Γ μαϑὺ ἀοηθ ἰξ (Βοιι. ἱ, 
82).---Βα οοχίογι θα ὈΥ (18 Θχδίρὶθ, γ6 δεσυδηΐβ οὗ 
Θοὰ πῶο δὸ σαῖς δηὰ δἱοκὶν ἰῃ Ὀοὰγ. ΥὙο ὁδὰ 
μουοτ 6 1685 6 ὑδοί!! ἰὸ 86 ΟἸαγοῖ οὗ ὟΟοά.--- 
ΑΥΤΟΝ: ΤΠοσο ἰβ πὸ 6ῦὺ 80 Βησιδρυῃ, Ὀπὶ δἱ ἰαϑὶ ἰξ 
δὐη68 οὐδ ἴῃ εἰ|6 δι] ρηὶ,---ΟΒΙΆΝ ΡῈ Ε : 186 ΘὨυΓΟῦ 

ἀο68 ποὺ ἰυἂρθ ῥγίναίθ δὰ πἰἀάθη ἰηΐηρβ. ὙΓΒαὶ ἷς 
ΤΩΔὨΪ6δὲ, ἨΘ τηῦϑὲ τοίοστηῃ ; Ὀὰΐ ταὶ ἰδ ἰάθη, τὰ 
τηῦϑι ἰθᾶνο ἴο αοα, 86 τρῃύθουβ δυάρο (1 Οος. ἷν. δ). 

ΒευΒΝΕΕ : Α τηοάογαῖθ, ΒΟΔΩΙΥ͂ ΒΘ ΙΆΡ μου ὰ ὕὉ9 
8 δοῖ!οοὶ οἵ ἀἰϑοϊρὶ ῃθ ἴον (86 ἔσιιθ, ραγθ, ὨΘΑΥΘΏΪΥ 
βρί εἶξ.---ΟἸναγοὶι ἀἰϑοίρ] 6 18 ΘΒβϑῃ 4} } γ αἰ ογοηι ΠΌτα 
ΟἿ] οὐ ἰθιρογαὶ.---Αἡ οἱ! στουπὰ ἰπ ἴῃ φαγὶ οδῃ.- 
ποῖ Ἰοης σϑιμδίῃ τπαϊβοονοσϑᾶ.---α ΟὨγδιίδη ἰαὰρ- 
τηρηϊ οὗ ἴδὸ οΠαγμοίον οὗ οἰ 6 18.----ΟἸγίϑ ἰδ} Υ ἐΠΓΟΘ 
᾿ς οὐ ἴν6 ἱκποπίθαρθο οὔ τηθη.---Τ)θὺ που οἵ ἃ 
ξοοὰ τορυϊδίΐοι,---ὙΌΝ ΟΕΒΙΔΟΗ : 10 ἀο068 ποὶ ΒΟΝ 
τοχογὰ [ὉΓ 1π6 πιἱηἰδίοτίαὶ οὗϊοο, πῇθῃ (Π6 ΟΠΟΟ8 
οἵ [6 Ῥαδβίου. δῖὸ οοποραϊϑὰ δηὰ ρἱϊδὰ ουϑογ, Ὀυὲ 
ΝὮΘΩ ΠΟΥ͂ ΓΘ δρΘΟΙΔΙΙΥ Ρυη δι οα,--- 1500 (0 γοτθ. 
17-.2}}" Το ἴονο τμϊοὰ βμουϊὰ 6 βῆονῃ ἴο (ἢ 
τηϊη ἰδίου οὐ ἴδ οὔυγοῦ : (1.) αθπογοῦβ: (2.) ἔον- 
Ὀθαγίηρ ἰοΥ6.-- Το αἰδοῖ ρ! πο πίονι ραβίοτθ βῃουϊὰ 
ὉΣΟΓΟΙβΘ ΟΥ̓Σ ΟὯΘ δῃοίδογ.---(ϑυποάαέ ϑέγη)ο.) ΟἹ 
νοτβ, 22-.2ὅ : Ου ἔγτθ μτυάθποθ ἴῃ (Π6 δρροϊπιίπιοπὶ 
οΥὨ {{|0 το ηἰβίγυ : (1.) [πὸ πθδο ἐῦ οοπείθιθ ; (2.) ῈΥ 
ὲ 8 ὨΘΟΘΘΘΑΣΥ.---Α ΟἰΘΙΥ οχμιογίαϊίςοη δῃὰ 8 βυγθ 
ογοδίρδς, 

ΧΙ. 

Ὑαιίουβ Ῥυοβοσρίβ, Ἦ διπίηρβ, δηὰ ΕχΒοτίδ 018. 

ση. ΥἹ. 1-21. 

1-͵Ἴ3ιο οὐ! χαύοι οὗ ΟὨτίδιΐαμπι βἰδυοβ.--- αγοΐῃρ δραΐπδε ζα͵8θ ὑβδοῦθσβ,-- Γταΐδο οὗἨ τοοδογαιίοι, δοὰ 
ὙΔΡΏἷΩρ ἀραίΐηδί σΟΥΘΙΟΙΒΏΘΒΒ, 

σε. ΥἹ. 1-10. 

1 Τρῦ 88 ΠΙΔΗΥ͂ Βοσνδηΐβ Ἀ8 8.6 [48 ΤΩΔΗΥ͂ 88 2.6 ΒΕΔ} 18] ὉΠ. Σ (80 γόκΚθ οουηΐ 
{ποῦ ΟὟ Ἰηλϑίουβ ὙΟΣΓΔΥ οἵ 8411 βομοσ, (μδὺ [86 πᾶπιθ οὗ αοἂ δῃαὰ δὲδ ἀοοίτΠθ 

2 Ὀ6 ποὺ Ὀ]Δερῃοιηθα. Απαᾶ {Π6Ὺ {μαῦ ἤᾶνθ 6] ον ἱηρ᾽ τλλβύθγβ, ἰοῦ (μθτὴ ποῖ ἀ680 186 
ἑλεηε, Ὀδοδῦβο ΤΠ6Υ͂ ἅτ Ὀγοίθγοη :. [0] Ὀαὺ τϑῦθοΣ ἄο ἐλόηγι βούυΐϊοθ, Ὀθοϑιβθ [ΠΟΥ 
ΔΓ ἈΠ] δῃᾶ Ὀοϊονθᾶ, ραγίδκοιε οὐ 16 Ὀϑθῃθῆῦ [ἷῺ0 8416 Ῥδγίδκοιβ οὗ [}6 

8 θοη6 81)... Ὑηαβθ ὑπίπρ ὑθδοῦ δὰ ὀχβοτί, 1 ΔΩΥ τηδῃ ἴθδοι οὐ βοσυίβθ, ἀπ α ὁοη- 
δοηϊ Ἶ ποῦ ἰο ψΒΟΪοβοιηθ ὙΟταΒ, δυο ἴπ6 ψοτὰβ οὗ οὐῦσ Τιοσὰ 9685 ΟΠ τιβῖ, δηα 

4 τὸ ἴῃ ἀοοίτίπο το 18. δοοοσαϊηρ [0 σοῦ] ηθ88; [0] Ηθ 18 ργουᾶ, Κηονίην 
ποίησ, θαΐ ΠΌΡΕΝ ἘΡΟΩΣ αοβῦοηβ δηᾶ εὑ! οβ οὐἠ τογάβ, τ Βοσγθοῦ οοιμοίῃ ΘΗ, 

8, ὅ πἰτδ, ΤΑΙ] ΡΒ, 6 ΒΆΓΙΩΙΪΒΙΏΡΕ, ῬΘΥΟΓΒ6 Οαἰθρα ηρΒ᾽ οὗὨ τηθπ οὗὅὨ οοττυρῦ τι ΐῃ 
δαπᾶ ἀοαιαΐο οὗ (6 σαι, βαρροδίηρ [μαῖ ρμαὶπ 18 σοά]ηοϑθ [σοῦ π6 88. 18 ἃ 

6 πηθϑ8 οὗ ρἈ1η]: ἔγοτι βυοὰ τϊθάγανν ὑμγβοῖ Βαΐὺ σοα]ποββ τι) δομ θη πηθης 
ἢ ἷΒ στοδῖ σαΐη, ΕὉΣ τῊο Ὀτουρθῦ ποιθΐη 
8 Δ): ΟΔΥΤΥ ποίπϊηρ οαΐ. Απᾶ δανΐηρ [Ὁ 
9 [0686] σοπίοπί, 

ἕπίο ΤΑΘΌΥ ἴοο ἢ δηα δυγίίαϊ! ᾿υδῖ8, τ ΒΙΟΝ ἀγόνῃ θη ἱπ ἀσοβ ΓΟ Ο δᾶ 
ἴον [86 Ἰονθ οὗἁὨ ΠΙΟΠΘΥ͂ 18 [86 [4] τοοῦ οὗ 411 ουἹ] : [9] τ οἢ 8116 ΒοΙηΘ 10 ἀϊου. 

1ηἴο ἐλὲθ σου]α, απα ἐξ ἐδ οοΥδῖη ἡ" 6 
οἢ Δη ταϊτηθηΐ, Ἰοῦ τι8 θ6 {που 8 [τ1} 

αὖ (Π6Υ (δῦ Μ1}1 Ἀὰ τοὶ 1411 ἱπῖο ἰοιαρίδιοη δπᾶ ἃ βπᾶτθ, δῃὰᾶ 
7. 

οονοίοα αἴθον, 0 γ ματὸ οττοᾶ ἔγοτι {86 ΖἈΣἢ, πα ρἱοτοθᾶ ὉΠ Θηλβ ον 68 ΓΒΓΟΌΡἢ 
ὙΠ ἸΔΗ͂ ΒΟΙΤΟΥ͂Β. 

1 Ψεε. 3..-[7Τ:)ὁ6 ττνοτᾶδ ὅτε ἀδελφοί 
3 Ψψος 8, ὃ 

4 σας. δ... 

ΒΕΒΤῚ ; Σ0Ὲ ἰδ 

Ἢ. 
᾿ ο . 6. ἔμποθθ Ἡοχάβ διὸ ἴο Ὧθ 86 ἃ δρῃσίουμδ δ ἀἱξίοσι, αη ἃ ἂχς 

Ἰκιε Ὁ. δέν: 1αΐ οἂῤ ὉΥ Τιοοδαπάοτξ ΣΟΥ φη εξγμν ἐμ τφαρν Δείρρνεῖξα νυλοθ νι λας κα τότε ἀκ πὶ 
8 ἘΠ Υ. ποτὰ, ΔΙ μου κἢ τοϊαίμοὰ ἘΥ Τιϑοδοπάοτί, 1{ ἰ6 οσαϊεϊοὰ ὉΥ ΙΔΔοἷν» 



88 τ ἤἘΒΕ ΕἸΒΙ͂Τ ἘΡΙΞΤΙΕ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ͂. 

ἘΧΈΘΈΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸῺ ΟΒΙΤΙΟΘΑΙ, 

Ψ εν, 1, Τιοῖ δα ΤῺ Βοσυδηῖϊδ δ Δ1Θ Ὁτῆῖοσ 
ἴδο γοῖϊκο, ἄς. [Ὁ Ὁπάᾶδὲ {10 γοῖκθ, 88 Ὀοπάβογνδηϊα. 
Δοῦλοι δ ποῦ [86 διυθ)θοεῖ, Ὀαῦ δὴ χρη δίογσυ ὑγοαϊ- 
ἐαἴο ; ΕἸ]ϊοοῦς, ἐπ ἰοοο.--- . Τπὸ Αροβίῖὶθ Ὀθρὶπϑ 
ἴῃ ὑμπ8 ομδρίον [ο ρῖνο δοῦῃ861 [ὉΓ γαγΐουδ ο145668 ἴῃ 
186 σΟΙΤΩΠ ΕΥ̓, 88 ὯὮΘ [48 Ὀσίοτο δβοὶ ἔογίδι τβδίρθυοῦ 

Αἱ [86 οὔἱ- 
Βοὺ Πα αἰτγοςίβ ΤΙ ΠΟΙΠΥ͂ 88 ἴο ἴ:6 ἀιΥ οὗἁ (Π086 ΣΊΘ.- 
Ὀ6ΓΒ οὗ (π6 στο τῦο Ὀοϊοηρ ἴο ἴ86 σομαϊοη οὗ 

10 νγὰβ ποῖ βίγδῃρε {πδὺ βυοῖ Ρ6Γ- 
{ΠοΙΏΒΟΙΎ 65 ρ]δοοα, ὈΥ (μοῖρ ΟἸτῖ8- 

ἐδ ῥγοζοβϑίοη, ἴῃ δ ομβδηροά τοϊδίΐοη ἰοπαγὰ Ὀο(ἢ 
τοῖς ὨΘαΠοη δηὰ ὑμποῖγ οοηγογίθα σηδδίοσα, ΤΉΘΥ 
τοῖσι ρογνογὶ {Π6 ἀοοίτίπο οὗ α Ὁ τίη ἔγοθάου, 
ΟΥ {ΠΟΥ τἷριὶ πὰ ἴῃ (6 Φονίβῃ ἰατσὶ ὈῚ πηϊοῖ 
ΒΙΑΥΟΒ ὝΘΓΟ ΓΟΪοαβοαὰ ΟΥΘΥΥ͂ θβαουθηοῖ ΟΡ ΔΌΑΙς 
Υ̓ΘΆΓ, ΒΟΙΩΏΘ ΓΟΆΒΟῚ ἴ0 ἩΠΙΠΟΓΑΥΤ, ΒΟΟΠΟΡ ΟΥ̓ ]αΐδγ, 

0 τα ἐπογοίογο 
ΠΙΘΟΘΑΒΑΡῪ ἴ0 υὑγχ6 ὁη πολ (86 αὐ οἵ 8 οοῃβίδης 
βι ογαϊιαἰΐοη (οοτρ. ἘΡΉ. νἱ. ὅ . ΟΟἱ, ἴἰϊ. 22 , ΤΙ 
ἷϊ,.1, 9, 10: 1 Ῥεοίογ ἱϊ, 18). ΟἸγἰβο δ Υ ἀο68 ποὶ 
8. 0]18}} δἰ ΔΥΘΓῪ δὲ ΟΠ06, ἱπ Ορροβίϊοη ἰο ἸΔῈ :- Ὀαῖ, 
ΟἿ ἴΠ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ͂, ὑδ6 Ὀοηῃατϊηθη πηυδῖ, Τγουρῖ (Ποῖ 
ἴυθ ΟὨγβιίδη οοηάποῖ, ον ἃ ᾿ἰνίηρς ἰοϊίον οὗὨ οοπ)- 
τηοηἀαίίου, ἰο Ὀ6 γοδὰ ὮὉΥ αἱϊ, οὗ ἴΠ6 τι δηὰ ᾿ἰνίηρ 

Τὸ ζυγίῃον [18 δηά, [6 
Ἀροβίία σουηβθὶθ δον ΟἸγβιΐδιι βἰανοβ (τσ. 1) ἃγθ ἰὼ 
ἀσταθδη {Πποπιβοῖνοα ἰοσσαγὰ ὑῃροϊἑονίηρ (νογ, 2) δηὰ 

αΔ αγἵὰὸ δ8εγυαπίϑ 
ἸΓΘΟΟΥ ἰὼ ΒΌΘΝ 88 

ΝΟΓΟ ἰγοαίθα πὶ} δρθοῖΐαὶ βουογιυ, Ὀυΐ, ἰῃ βΌΠΟΡΑΙ, [0 
[Ὧ0 ΟΡΡρτιθβδίγο οδεγδοίου οὗ βδνειγ. --Ο Οσμ μοὶ 
οὔσῃ τρδδῖίοστε ᾿σοσίν οὗ 411 ΒΟμΟΣ. ΑἸτηοβὶ (ἢ6 

νη ἴῃ γοχαγὰ οὗ [Π6 ῥγοϑ- 
Ὧ6 Αροϑίίθ ροϊηθϑ ἰο ἃ τιμὴ, 

σι ἷοἢ ἀνγ6 }}8 ἰπ ἴδ Ὠοατί, δηα 8 ἰῃθ ποθ Ἔχ ἰ οα ἴῃ 
(Πη6 πογᾶὰβ, ἀδπγθδῆοῦ, οοπάυοὶ.--Τ Πα [86 Ὡδτὴθ 
οὗ αοά---οὐὨἨ (6 ἴτὰυοὸ αοά, ποι {86 Ομεϑδη 
δἰασοθ ποῃοσοα, ἴῃ οοηίγαδὶ τὶτὰ (Ποὶρ ἰάἀοϊαίγουβ 
τηαϑίοτβ--- δὴ ἴΠ0 ἀοοϊσίηὁ---ν!]Ζ., οὗὨἨ αοα (οομρ. 

-ὃὁ ποῖ Ὁ]45- 
ΟἸὈΟΪ685 Ὅ6 {6 6886 

διουϊὰ {Π6 ΟἸ γί βιίδῃ βδίανοθ 06 συ τ οὗὨ ἀϊθογάθεὶν 
δοϊΐοῃ. [Ιῃ δηοίδμον ρἷδοο (Εοσω. ἰϊ. 24) (16 Αροϑιὶ]θ 
δοσυδο8 [06 6 ν8, Ὀθοαυθθ {πγουρῇ ἴδ οπὶ [Π6᾽ ΠΑΙῚ6 
οὔ Οοα νὰ8 ὈΪδβρῃῃδτηθὰ διηοης Π6 Ὠοδίῃ θη ; δηὰ ἰΐ 

Ετοαϊοβί δἷπ οὗ εν! ἃ (2 ὅδῃ). χὶϊ. 
οἀ ἴἰο ὈΪΔ8- 

ΤῊ ναγηΐηρ οὗ ἴ89 ἰοχὶ 15 ἀοδὶριιοα ἴο ῥσο- 

8 τοαυϊγοὰ οὗἁἨ 118 ΟΥ̓ΟΓΒΟΟΙΒ δηὰ οἰ ΠΟΤΕ. 

δίανοβ (νογα, 1, 2 
ΒΟΏΒ Βμουϊὰ [Πΐῃ 

ΨῈΟἾΪΥ οὐ Ῥαγίϊγ, ἔγουι [ἢ 6 γοῖζϑ. 

οδδγαοίος οὔ ΟὨ γί βυϊδη γ. 

ὈδΙ]ονίη 
πον ἐ 

ΤΩΒΒ6ΓΒ.--- οὕ αὐ πιᾶπ 
ψοῖο. Νοῖ τοίουτίην 

ΒΔΠ1Θ Ἰἰΐογαὶ ἰηἡιηοί 
Ὀγίονγ, ἰῃ σἣδρΡ. ν. 17. 

Τιιυδ 1]. 10), (86 ἀϊνίπα 
Ῥθοσηϑὰ ; ποΐϊοῖ που]ὰ 

γ788 οουηϊοα ἴῃς 
14), ὑπαῦ ἢΘ δὰ τηδὰθ [Π6 θηθιηΐθβ οὗ 
ΡὮΘΙΏΘ. 
νοηΐ 8. {|| ἀδῆρον. 

γογ, 2. Απὰ ἴδον. .. Οχμοχὶ. Ὁ γί ϑιΐδη 
δίανοβ, σῆο, οὐ μα οἴμοῦ ἢδπᾶ, παν 186 ῥγίν]ορμθ 
οΥἩὨ ΒΟ ον Τηδϑίογβ, τα χζἢξ ΘΟ ΘΙ ἴογχοῖ (πδὺ ἘΠΩΥ͂ 
π0, 848 6] ΟΟΥΒ, πογΘ {ποῖ Ὀγοίθγοη, γοὺ μιδὰ 
αποῖμον το δίίοη 88 μοῖρ ΒΌρουΐοσβ, δηὰ τηΐρος ἴδ 08 

Το Αροβιῖθ 
ογαιοὰ νἱοῖ οὐἁἨ Ογβιΐδη 

τ8δὶ βᾶνὸ Ὀοϊὲον- 
28, ὁ ἴΠ6 
Τη6 ἔον- 

ἸΏΘΡ δἰχηΐθοβ (6 τοϊδίίοῃ ἰοὸ ἴποδθ πο μανὸ ὈΘΘῺ 
θουχθς, τῇ το οποὰ 85 ῬΓΟΡΟΓΥ; {π6 Ἰδοῦ ἴΠ6 
(Δ Ϊγ οδάβηΐρ, (86 τοϊδίίοη οὗ [86 τηδῃ ἴο ν]ΐὸ δπὰ 

1 ἰθ ἴο Ὀθ οὐϑογνοὰ ἰμαὺ ἴῃ δὶ8 ΟἾΠΟΣ 
Ερίβει]ϊθβ Ξὶϊ, Ῥδὰϊ υὑδ08 κύριος 88 ἴ16 ζϑηθγαὶ {{{16.--- 
γ.]--(πιστοὺς ἰΒ ρίδοοὰ Ὀεΐοστο διρμαιςα}]} γ) 1οὲ 

ἘΣ μα ἴδοσα, Ῥϑοδῦδο ἴδον δ. 
Ὀχϑίασϑα ἃ ἑ. 6., [110 τπηαβίοσα, ϑυοι ἃ οοῃἰοιηρί ἰδ 

αἰ ΠΟΙ ἀ τ ΒΟΩΟΡ ἄἀπθ ἴο [δθτ. 
δΒίΓΟΏΡΙΥ͂ ΟρΡΡΟΒΘΒ {118 6 
ποράοτῃ δηα δαυδ  ν.-- 
ἑπρ τὴδε 860 Ττοποῖ, “ Κγηοη.." ὃ 
ἀἰδιϊοιΐοη Ὀοίποοη δεσπότης δηὰ κύριος. 

σοὨϊ!άγοῃ. 

[θὰ ποὶ ἃ 

Ἰηθᾶτξ ΠΟΘ 85 που]ά ἩΠΟἾΥ, οὐ 'π ρατί, Ἰόβα εἰρὴὶ 
οὗὨ τΓ16 παίυγαὶ αἰ θγθηοθ Ὀδύνθθη τηδεΐοῦ δηὰ εἶδγο, 
ΤΏΘΓΘ ἰβ ὯὨ0 τοϑρθοῖ οὐὗἨ Ῥδυβϑοῦβ ὑδίοστα (οὰ; δαὶ 
θοἴογο τπηδὴ {86 αἰν᾽βίομϑ οὗὨ βοςΐδὶ γδὰπκ τηπδὶ ὃ6 μοἰὰ 
ἴῃ ἀπὰς τορατὰ.---Βυϊ χαῖμοῦ ἀο ἴΒοτὰ 
Ῥθοδῦδθ ἴθοΥ᾽ τὸ ζαέξηδι δηὰ Ὀοϊονθὰ. [ἰ ἰδ 
δἰτηοδῦ ὈΠΟχρ δἰ 80 ]6, ὑπαὺ ὈοΔδ ὑπ) 656 Ἰαδὺ ΟὈὐ δαί ση9 
Βῃου]ὰ ἤν θδὸη τπουρῆϊ (0 τοῖδὺ οἰτθοῦ ᾽ἢ0 [88 
δἷανοβ (Ἐ οἰβιθί ἢ), Οὗ ἴ0 τηδβίθσβ απὰ βἰδυθδθ ἱοχοί νοῦ 
(Μαιί.8). Ιἐ 18. ρἱαία πὶ ἴΠ6 ΑΡροβίὶβ ᾿ογὲ οχ 
Ῥγοβϑὶν ἀϊδιϊησυ βῆ (Π6 τηδβίογα, δηα ἴῃ ϑυοῖι πίθο, 
ἰπάφοα, 88 ἴο ρογβυδᾶθ 1}}8 βίαν ἴ0 ΠΟΥ δηὰ τοτοτ 
ἴση). Α8 Ὀοϊΐονοσβ ἴῃ ΟἸὨγδὲ δὰ Ὀοϊοτοὰ οἵ Θοὶ, 
{86 ΤηΒΙΟΓΒ οΔ οἰαἰπλ ρΘΟυ]ΑΥὶν {Π|6 τοϑροοὶ οἵ (μεῖς 
Ομ γδιίαπ θοπηάσθη, [1 ἷἰβ ἃ πδάσᾶὰογ αυρειίοη, τἰδὶ 
1}16 Ἔρδις ΠΔΘΔῺΒ ὈΥ͂ [Π6 ὙΟΓΟΒ: οἵ ἰδ 
Ῥοηοϑδῖ, οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι ; [γυὶ 
»ανίἰσῖρεδ δυπί ; υἹραῖθ.---.} 6 πῖρῃῖ, ροηιδρε, 
ΒΌΡΡΟΒΟ (Παὺ εὐεργεσία -Ξ χάρις, εἰσ. γηρ τΠ6 ὈΪοα» 
ἷηρ οὗἨ ΟΠ τ βιϊ αἰ Υ (σοι. Βοτη. ἱ. 7; ἴῃυ8 Ἠογάεῃ» 
τοὶ ἢ δῃᾶ οἴμοτθ). Βαΐ ἐμἷ8 Ἰβουρηϊ 8 αἰγεδὰν 6χ- 
Ργοββοὰ ἴῃ ἀγαπ. δηὰ πιστοί, ἀνὰ που]ὰ (ἢ Ὧδ ΗΠ 
Δ ΘΙΏΡΙΥ ἰδυϊοϊοσγ. [10 8 ἴὭδη Ὀδίΐον ἰ0 υπὰογδίαπα, 
ΌΥ εὐεργεσία, ἴμ6 Δ᾽ (Π1 βογνίοθ οὗἁὨ (ἢ δίατϑ, δὸ 
τὲ [06 Β6ηθ6 βῃου)ὰ δ: β᾽ανεβ οὐρὰν 80 πιυεὶ 
ΙΏΟΓΟ ἴ0 βοῦν θ6] ουΐηρ τηδβίουα, Ὀθοδῦβα {Π| 6} πιὸ 
Τοοοῖνο βυοἢ Βογυΐοα ἅτ Ὀ6᾽ ον ογβ δηὰ Ὀοϊουεὰ, ΤῈ 
ΤΟΙΔΘΙΏΓΗΠΟ6 ἰδαὺ ἃ ἔγιι6 βουνίοα, ἄοπα ἴτου ἃ (μη 
εἶδα ρεϊποῖρ]ο, που]ϊὰ θ6 8 Ὀοποδὲ ἴοὸ 186 δε οτίης 
τηδβίοσθ, τὰ8 ἰπἀοοᾶ ν6}} οδὶουϊαίοὰ ἰο ροτδυδὰθ 
ΑἸ γ βία δἰανςβ.-- 086 ἰίηρα ἴϑδοῖ δυὰ 6χ- 
Βοχῖ. ΑΤ' ἀΐγθοῖ τοίργοθηρθ, 88 ἴῃ ομδρ. ἷν. 11 Ὁ ἢ, 
ἴο ὙΠδὺ 88 Ὀθ6ὴ βαϊὰ }ι8ὲ ὈοΙΌτο. 

[Τ ἷβ ἐχρμοβί οι, Ἡ 16 ἰδ Βϑθιιβ ἔπι (0 {86 Ἰοὺ 
(δγ, 8 ἀπῖταθ ἰο ἴπ6 ρῥτϊποῖρ!θ οἵ Ομηξεδηίιγ. ὕ» 
ἀουδίοα!γ δι, Ῥαὺϊ ἀἰὰ ποῖ αἰίθτηρὶ ἰοὸ 80 ἶβἢ εἶδτ. 
οΥγ. Βιυΐ πίθη ἰδ 8 ἰπίοιγοαὰ ἴτοτὰ ἐπΐ8 (πδὲ ἰδὲ 
ΤΩΟΓᾺΪ δοιΐοη οὗἩ [μ6 ῥγίτηϊ εἶν Ομυτοὰ εἶτοβ 08 (Εὲ 
σοι ρ]οΐο βίδπάδγά ἴογ 4}1 ἰἴστησ, ἰΐ 8 ἃ ρείἐο ὑτθν 
εἰριϊ, Τὴ Ομυγοὶ οὗὨ ἐπὶ ἀδὺ τγὰβ σοτηροβοὶ οἷ 
ἸΏΘ ἢ Μ͵ἮῸ δαὰ πὸ ροϊϊ(ῖοαὶ οὐ εἶν] (ἴθ8. ουἱδίἀο {δεῖν 
Ππ||6 ὈΟΑΥ ; ἰο 1μ6πὶ, 811} ε͵86 τῦδβ “"τ86 ποιὰ ἢ οἵ 
Βοδίμβοπάοῃ. [0 τχὰβ δῃουσὰ ἴον 8ὲ. Ῥϑὺ] (0 ἱπαῖν 
οδία {8:6 αν ΟὗὁὨ Ἰονϑ, δηά ᾿θᾶτθ 16 Ἰδγροῦ σποδοῦ 
οἵ Ἐοπιδῃ ΒΙΑΥΟΥΥ ἰὸ {π6 {πἰυτο, Βυΐ πρϑὴ (ΠπΠϑ 
εἰδη!Υ Ὀοοδηθ (μ6 το ίομ οὐὗὁἨ ἴδθ διδίθ, διὰ 1 
ὈΟΙ ἰόν τθ οἰ ἴσθηβ, {Π6γῈ ἈΓΟΒ6 ἃ ὨΘΎ, ἀοβηΐϊ8 βρδεῖθ 
οὗ ϑοοίαὶ ἀυὲγ ουἱδίάα (6 ΘὨΌΓΟΙ τοϊδιἰοηβιῖρ. ἢν 
ΤΑΥ͂, ἱπάοοθα, 6 ῥγόσθῃ ἴγοπι (18 [8Β8866, 
Βἴα ΕΓ 9 Ὠοὶ ἀρ ϑοϊ αἱοὶγ ἀπ ἴῃ 8}} οϑϑθβ 8 8ϊη, [ἴκ8 
Ἰγίης οὐ βίθδ! ηρ ; ἰμδΐ, {Πκ ῬΟΪΥΚΆΤΩΥ, ἰδ ΤΑΥ̓ ὑδδ 
ὁ56 οὗὨ [6 ῥιδβεθ οὗ βοοίαὶ στόν, Βυΐ ἴ0 ΒΗ 
ἐμαῖ, Ὀοοδυβο Ὁ γι βιίδη ῬἩ απ ΒτΟρΡΥ ἀϊὰ οὶ ἴδει 
ἰουοῖ ἰδ, ἵβ ΤΑΥ͂ ΠΟῪ οἱαίτα [86 βαποίϊοη οἵ ΟἸ τ βίϊδη- 
ἰνγ, 8 τηοπβίγουϑ.--οῦ 6. τοῖρμξ, ἱπάοοα, ἄγαν [τοπὶ 
{818 ὙΘΥΥ͂ Ῥᾶββαρα ὁη6 ΟὗἨ ἴδ6 βἰγοημοδὶ διχυμηεηίβ 
ἀραϊηδὲ 106 τηοάογῃ δροϊορίϑ, Ξ|:. Ῥδὺὶ ἀοθβ ποί 
ΘΟΌΏΒ6] τηδδίογβ 0 06 ἰεϊπα, Ὀυϊ δανεβ μοί ἰο ἀδρὶμ 
(μοῖρ ταδδύογθ, δεοαθδο ἸΠΘΥῪ ἀγὸ ὄγείῤγεηα. Τίς ἴ0πὲ 
οὗ ἴ86 πῇοϊα Ῥσονοβ ἐπδὲ ΒΙΑΥΘΥΥ͂ ἴῃ δὶ ΟΠ πεῖδα 
ΟΠΙΣΩ ΠΟΥ γὑὰβ ΠΑΡΪΥ δ γοῖκο αἱ αἱ], ὙΠ μαι που] ὰ 
(9 5᾽ανθβοϊάθτθ οὗ ουν Ὁ βείδη εἴταθ (δίηῖ οἵ 
υΐβιορ πο ββου]ὰ πὰ! ἶγ Ὀδρ Ὀοπάτηθῃ (0 ἱγεδὶ ἃ 
τοδβίον πίτ τοϑρϑοῖ, ποὺ βοοτῃ Βΐπ), ὈΘοδυ86 δ Ὰ 
ἃ ὈγΟΙΒον 3.---Βὺλ πὸ ἰ8κ6 Βογὸ (86 ἰαγρεβὶ ρτουπὰ, 
Τὸ 540 {παι ΟὨ γι Δ Ὠ ΕΥ 8 ὑο-ἀαΥ οοπβποὰ πίη {δε 
Ἰἰγηΐ8. οὗἨ 5:, ῬαὺυΒ δοίίοη, ἰ8 ἴο βασ {παῖ ἴῃ 1800 
ΥΘαΓΒ ἰξ πδ8 ττουρῦ πὸ ομδηρο ἰῃ [86 ποτ] ὰ ἴ( οαπὸ 
ἴο τϑίοιτω [0 18 ἴ0 ΒΔ Υ, {πδὲ ἴὶ ἰθ Ὁ ἱπα δυάαϊδοι δἱ 
ἐπα ὙΟΤΥ {ἶπη6; ἴον βίδτογυ, ὑπ τ86 τοδομίπρ οὗ 
δυμδης ἨΔΌΌΐβ, Βαὰ ἰη Ξὲ, Ραυ} 8 ἀαν δἰχοοδὲ ἘΠΟΪῚ 
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γαυλμβοὰ ἴγοιῃ Ῥαϊθδιΐθθ. [Γὑ 15 [0 ὨΔΙΤΟῪ βογὶρίατο : 
ἰε ἰν ὕο ὨΔΙΓΟΙΝ Οἰιγίβιίϊδλῃ οἰμἶοβ: ἰδ ἰ8. [0 ΠΑΙΓΟΝ 
Ομ γϑεῖαπ εἰβίοτγ. Οἱν. !Ζαῖῖοιι 1188, ΒΘ ὈΥ̓͂ ΒΙΘΡ, 
Ὀδοη ΚΑ] ἴἰθ0 γδὲ Ῥγορῆθου οὗ ἴμῃ6 [οτὰ, ὑπδὶ 
Ηὲ ολπα (0 “ὁ Ὀγοδὶς δ ΕΥ͂ γοῖζο.) ΑΒ ΘΑΓΪΥ 88 ἴ86 
οοὐδ οὗ ΦΔυπβεϊηΐδη, τγ͵όὸ ἴδγὸ (Π0 διδϊθιηθηΐ οὗ (9 
τλλχίπα, “ Οἱ 7ωγα παίμγαί ἐ οπιπδ8 ἰἐδογὲ παδοεγεη- 
μν ;᾽) Οὐοά, ομϑδί, ἰἰδ. ἐ. εἰ, ὅ, Τὶ πὰϑ ἃ βοσίαὶ ἰδῪ 
πιο ἐμ δαγὶυ Οἰγίϑϑδη ἢ 86 Γ Ὡδαὰ ποῖ σταδβροά : 
ἶδ ΔΒ [110 ὩΘῪ τον οἵὗὨἨ δοοΐδὶ οἰ ιΐς8, ΟἸ τι ϑιΐδη 
ἰαπερευάφηοο δηα ΟἸ γί βιίδη ἢ} ΔΌ ΠΠἸΓΟΡΥ͂ αν Ὸ ΟἹ] 
ἱηξεγρτεοιὰ ἃ, 7]ο τιδὺ ΜῸ]} ἀδιηδηὰ, δὲ {18 ἀδΥ, 
[δὲ ϑοτὶρίυγα! ογιοἰοίθτη δ88}} πὸ ἰοῦχονῦ χτηϑῖο [ἢ 6 
ποτὰ οὗ ασἀ [δ ἀροϊοχίβὺ οἵ 8οοΐαὶ πτοηρ.---Ἦ.]" 

γεσ. 8. 1ὲ δὴν ὕλδὰ ἰοδοὶ οἰδοχσίδο, ὅς. 
Τη6 ΑΡροβϑί!θ ργοςθϑὰβ ἔγοπι [116 βἴανοβ ἰο {86 ζμ]86 
ἰρδοΐοσα, Τῇ οοηπροϊίοῃ οὗ ἷθ ἐδουρἢ 8 ΒΘΟΙῺΒ 
[.}5: {πδὶ ἴῃ ἴω]86 ἴθδ ΓΒ ὮΑΥ͂Θ ργοροθϑθα ἀδηρογουϑ 
Ἰλχΐ τη 8 ἰπ τορᾶσὰ οἵ Ομ γί ϑἰἴδη ἰγοοάομλ δηὰ ογάδγ, 
πὰ οἢ τα σαϊ, Η{ {ΠΟΥ͂ σργοδα Γιγίῃογ, τη] 68 [ῃ6 Ὀοπἀ- 
τηδὴ, 6 ΤΊΔΥ͂ (ἰ03 υπηὰογβίδηα (ἢ ἑτεροδιδασκαλεῖν 
ἀεβηΐ οἷν οὗ ουττυρὺ τμαχὶπιβ ΘΟΠποΟΓηΐηρ [86 ἰορὶςβ 
͵υδὲ ἀϊδουποοα, δ που ὶὶ 16 ΤῊΔῪ δα ἐμαὶ ἴΠ6 Αροβί]θ 
ἴλκοβ οσσαϑίοη ΠθΓΟ, 88 ἰῃ οἶον ρΆβθαρσοδ οὗ {686 Ερἰ8- 
[1ἐ6. ἰο ροϊηΐ ουδ ἀπ ορροβϑθ ἴαϊβα ἀοοι τ η68 ἴῃ βθῃ- 
ογδὶ, Τμοῖγ οἰαγαοίογ 18 ΠΟΘ γα ἀσβοῦ 64, δηὰ (μοῖγ οο- 
ἀοιπδίίοη ρίνθη τ τ ἃ [Ὁ] Π 688 οἵἉ Ἰάπσυρο ἰΠδὲ πιὶρ 
δοοπλ Βυπιο δὶ ἰγγοίονδηὶ, ἢ τὸ ἀο οὶ Θοπϑί ον ΠΟΥ 
ἀληρθγουῦδ δυο (4186 ἴβϑοῦογβ ΘΓ, ἀπ ΠΟΝ 88 ὑποὶγ 
οοὐτυρίίησς ἰπθαδηοο οἢ ΙηΔΠηγ.---Απᾶὰ οομδθοεῖξ ποῖ. 
ΤῊ τηοτὸ ἀοβηΐϊΐα οχργοββίοη ΠΟῪ τη τὲ 5 ἢ 6 [8180 
ἰραοῦοσβ Δ8 6 η ὙΠῸ ΓΘ αἰγοοῦν Βοϑί]α ἴο ἴΠ6 ζ08- 
ΡΕὶ ἀοοίσίπο, παΐοῖι ἰ8 οηὐοϊηθα ὈΥ δι, Τὺ] δϑ ἰῃ6 
[ουπίαῖη δηὰ ἰουομϑίομο οὗὨ {116 ἐγ ἢ.--ὦἜ Οὐπδεη ποί 
(μὴ προσέρχεται), ὨΔιΆΓΡΑΙΙΥ βίη 868 ἐΠδὶ δοοορίλῃοο, 
ἴῃ ἃ βρτιλυσὶ νον, τ οἢ ἰοδά 5 οὗἉ ̓ ϊ861 ἰΟ ἀστοοπηθης 
(αοοεάετε ορὶπίοπί, αἰξομὲ ἀοοοάεγε). ΤἸθο ᾿σοχάδ οἵ 
ἴ)6 [οτὰ δγὸ βροόκϑῃ οὗ 88 ἩὩυ βοϊθδβοσῃϑ, ἰῃ σοηἰταβὶ 
πιὰ ἰπ6 αἀἰϑοαθοά οἰασγδοίον οὗ [0 ζλ]8δο ἀοοίγ᾽ 68 
(οοπΡ. νοσῶν, νοῦ, 4); δηὰ ἰδ6 ἰγυΐῃ οΥὗἨΤΏ6 ζοβροὶ 18 
εγὸ πδαπηϑὰ α8 δοοοταίΐηρ ἴο κοάξ 9885 (κατ᾽ εὐσεβ.), 
ἐ0 5Βδονν ἐπ6 παν ἱβὶ Ὁ}6 ἀηΠῪ Ὀούνοοη ΟΠ τἰβιίδη γιὰ 
διυιὰ τρογδ) ῖν, ἸῺ ΘΟὨθοαιθη66 ΟὗὨ Μ] Δ οἢ ΔΏΥ, ὙΠῸ [88 
τοϊδίδθη [86 Ἰηἰτ6Γ, 1188 ἰΓΟδαΥ ἴῃ Ὠϊτη56} ἢ 1Π6 δ86ῃ- 
ἴδῃς οὗ ᾿ἷ8 οοπαοτηηδίίοη, [Νοΐ “ σμα σα ρἱοίαίεηι 
ἀμεῖέ," Ὀὰϊ ““φμῶ »ὲοίαἰἐ οοπδοπέαποα εδί ; " ΕἸ]ϊοοὐί, 
“--.-)5Ὁ11 ϑδυςα ΟΒ ει δι ν ἀϊγθοὶ Υ υϊοῖκοηβ δπὰ ἀ6- 
τηδη 3 ροά ΐηθ88, ἃ ἰὰΧ τη ΓΑ ΠΥ οδηποὺ ΠΑΥΘ τηΐϊοῃ 
πὰ τ, Το Αροϑβί!ο ὩΟῪ ργοοθθα8, ΤΟΓΆ, 4 διὰ ὅ, ἴο 
ΒΌΟΥ ἰδ6 ΒΟΌΓΟΟΒ δῃὰ οβθοὶι οὗ ϑδο; γστίθνοιβ δου, 

γεν. 4. Εἴἶο ἱβ υχουὰἃ .... εἰτιίο5 οὗ τυοχᾶξ. 
Α ἀσυϊκοποα υπάογβιδηἀϊης ἰβΒ ἴπ6 ἤγβι οἰπασϑοίοσὶο 
ποιοῖ δὲ, Ῥαὰ} δϑοῦῖθ65 (0 δυο δὴ οττογίϑε (τετύφω- 
ταιὺ)ὴ: Ὧ6 'β Ὀδοϊουαοα, τ ΠΟ] Ὁ ὈΪ πἀ6ά, ἔτοια εἶθ ργουὰ 
Ἄςοποοῖξ (οορ. Ερὶ.. ἱν. 18). Ἰκηουσίηᾳ ποις 
[τί Β1]; {π6 γεβυὶὶ οὗὨ [86 ἴόγπλθγ υἱοθ, Ηθ πῆι ἰ8 
ὈΠ πάρα ἴῃ Ὠἰ γι ον οἵ [86 Μ}016, σδῃηηοῦ ροΟΒβΙ ὈΪῪ Ἰοοῖς 
δὶ ἈῬαγ οΌ]ΑΣΒ ἔτοπὶ ἃ γἰρὺ ροΐη οὗὨ εἰχιιῖ, Τὸ παρὸ 
ΟἽ ἴδο δροοΐΔ!] ἐγ οὐ ΟἿ βυϊδη Υ, τηυδὲ τοααΐτα, 
ἰπ ϑοζῶθ ΤηΘΑΘΌΓΟ, ἃ Κποπίοαρο οὗἉ 118 ποῖα οἰαγαοῦθν. 
Τὸ {{|8 βλα βἰδαία οἵ [8 τηϊπὰ ἐμγο 18 εὐ ἀδὰ α, γοῖ ποτα 
ἸΏ Ο]ΔΠΟΠΟΙΪΥ βίαίθ οὗ ἐδ9 Βοατί.---Βαῖ ἀοϊίης ἀνουῦὶ 
ηποκιίοι δηὰ εἰχέξοα οὗ τυοχάδ, νοσῶν περὶ (ητ., 
κιτλ. Τῇ ργοροβίοῃ ἀδοίαγοϑ ἴμ6 ΟὈ)δοίϑ ἰῃ τοραγὰ 
το ὙΒΙοἷ [8 ἀΐδοδδϑο ἰ8 τηδηϊοϑὶ, ΤῊΘ [Ἀ]860 ἰθδοῖοσ 
8 ὈΠΏΔΡΡΙΙΥ Ὀυβίοὰ πίϊ ζητήσεις αῃηὰ λογομαχίας. 
Ης [8 ἰοττηοπίοά πὶ [86 ρυγβαΐ! οὗ ἔπο86 Ὀογοηὰ {Π6 
ξοοὰ δηἀ ποράξῃ] Ἰἰπλῖῦ ; δὰ τ }]6 6 ρϑσδρθ Ὀ6- 

Φ (Ο0η (δὁ τοϊδέϊοῃ οὗ Ῥααὺὶ [0 δ δτοσῃ, οοΐηρ. 180 ἐδ σο- 
σρδσῖκα οὗ 86 Ασὰ, Ἐὰ. ἱῃ Οοτὰ. οἱ ΒΡ. ἴο ῬΒ θπιοι.---. Β.] 

Ἰίονοβ ἐμαὶ Π6 ΤΩΔΥ͂ δἰϊαΐη (86 τὶρὶνὲ σοβυϊὲ, ἢ ΟρΡΘὨ 
ἴον ἰμπηϑο ἢ πὰ οἰδογὰ 8 βουγοα οὗἩ ἀθερ γειά 688, 
ὟΥ)αῖ οἶβθ οδὴ ὃὉθ {16 οπὰ οὗ 4}} {1686 β γ[68 ἢ (860 
Ὀοϊον.).--ἷ Ποσϑοῦ οοσβϑῖῃ, ἂς., ἐξ ὧν, δς. (ητήσεις 
καὶ λογομαχίας. --- ΕἸΏΝΥ, εἰτίῖο, χα ηρα; τοὶ 
ἀἰγθοῦυ δραϊηδὶ αἀοὰ (ΟΠ γΥϑοδίοσῃ), Ὀιι γαῖθοσ ἀραϊηδβὶ 
οἶδποῦ τηθη.---ΕἸὙῚ] Βυστοϊ εἰ ρ5. “ ϑιδριοίοποι πιαία, 
»εν ψφυαξ ἰὲ, ψμᾷ πολ δἰαίίηι οηιπῖα αδοοηιέδμηίεν, ἑπυϊαὲ 
»υίαπίων ;"" Βοιροϊ. 

εν, ὅ. ῬΡογνοσῆθ ἀἰδρυϊί ρα; παραδιατρίβαι, 
δοοογάϊηρ ἰο (0.6 οΘοηιτηοη τοδάϊηρ, ἴοὸ τ ϊοῖ, μού ΟΣ, 
ἈΠΟΐΠοΡ (διαπαρατριβαί) ἀοϑαῦνοβ [Π6 Ὀγοίδγθηοθ (866 
Τιβομβοηάοσῆ. Τὴ βγεῖ ἀθποίθβ 0.86]088 ἀἰβρυϊαίοῃ, 
10:6 οἴδον, κτονίηρ Βοβυ 68 δηὰ οοηῆϊοιβ (ΘΟ Ρ. 
ὝΊΝΕα, Θγαγηηι., Ὁ. 92).---ἸΤῖθῃ οὗ οοτχυρὶ 
ἀοαιϊαϊθ οὗ ἴδο ἔστιϊῃ. Τὴ Αροβίϊα βἰαϊθβ ἤθγθ 
(86 ἀοοροϑὲ στουπά οἵ {}|}8 ὈΪ πΠάπ 688, το Β6 [88 
ἀοϑογί Ὀθα ἰῃ τοῦ, 4. Ηδρτγθ, ἴοο, ἴπ6 σοττιιρὶ Ὠοατγὺ ἰ8, 
ἰῃ ΠὶΒ νἱον, (ἢ6 ΔΌΥΒΒΘ οιΐξ οὗ ἩΒ]ΟὮ ῥτγοσθοαβ {πΠ6 ἀδτῖς 
688 ὙὙὮΪἰοἢ ΟὈΘΟΌΓΟΒ ἴΠ6 Βρὶ ἰδ] υἱϑίοι. “" ΤῊΪΒ δηὰ 
1Π6 ῥγοοθάϊηρ ραγοὶρία! οἷδυ8θ ἀδηοίθ, {πο ΓΘΙΌΓΟ, 
ἰδαὺ [6 ὀτγτογίδίϑ Το γΘ ὈΘΙΌΣΘ ἀηροτνογίοα, δηὰ ἴῃ ρο8- 
βοβϑίοῃ οἵ {πε ἐγυ τ : Ὀυὶ Ὀοΐδὰ [Π686 τογαὶ [6 618 Ὦδνὸ 
Ὀ66η ογίοιἰθά, δηὰ, δοοογαΐϊηρ ἴο οἴδρ. ἱν. 1, {πγουρἢ 
ἀοπηοηΐδολὶ ἱπβυθηοο ; " Ηυΐῃοσ, ΑΒ 8 β'ζχπαὶ μὑγοοῦ 
οὗ [6 Ἔοχίοηϊ οὗ [818 ρογνογβίου, (ἢ 6 Αροϑί!α δ ἀβ {π6᾽ 
[ΟἹ]Ἱονίηρ.---Θαρροκίηρ ἰδδαῖ ἐβ κοά!πθδβε. 
ΤῊΪΒ ὑγαῖῦ σοτηρ]θίοβ {86 δἰκοῖοι οἵ 1Π|6 [4180 ὑφ ΟΊ ΕΓΒ, 
Ὅ00 (8 ΔΡΌΘΑΡ 88. ὉΠρΥΙποΙρ᾽ οα Ὠγροοτγίί68, ΔΟυδὶηρ᾽ 
1Π6 ϑρί γἰϊαδὶ γί δ ἱΠ6Ὺ μαή γοοοῖνοα ἰὸ {ποὶν 86} 865} 
οηἀ8 (οοιρ. 2 Τίπ). (1. ὅδ). Εὐσέβεια '8 ποῖ μοτθ 186 
οὈ͵οοίνο τε ρίοη, πίΐοϊι 15 ἥ κατ᾽ εὐσεβείαν διδασ- 
καλία (νεν. 8), Ὀὰΐ σοα]ΐπ6 889 ἱπ ἃ δι )θοιγ 6 ΒΘΏΒΘ, 
[6 τοὶ σίουβ βρίγιϊ, οὐ ρἱοῖγ, ΤῊ 8 νὰ τοζαγαθά ὉΥ͂ 
106 ΒογοίΐοβΒ ἃ5 πορισμός, ἃ ΒοῦγΟΘ οὗἁ δοουΐαῦ ρϑίῃ, 
ΤΊΘΥ ρυΐ οὐ {Π6 ριΐβα οὗ ροάϊγ, οοηδοϊθηϊουβ τη 6 ῃ, 
ἴτοτῃ Ρρυ ΓΟ Β6᾽ ββῃῃηοθθ, Α 8:0 οὗἨ ΟἸ γἰβιίδῃ 116 τὰ 8 
ἰῃ ὑποῖὶν Υἱϑν ἃ Ἰυσγαίδνα Ὀυβίηοαβ (ΤΊυ5 ἱ. 11, 8 
ἰταᾶθ: [1μΠ6γὺ); δηὰ ΠΟῪ ΤΩΔΥ Ὀδ6 ἰπὺ8 οδ᾽ δὰ δὴ 
οὐος οὗ ΨΦοδβυΐβ Ὀδίογο 1 ογοΐδ, βίηοθ ὑπο Ὺ [ΓΟ] ονγοὰ 
ἴῃ ἐῖ8 τὉπ6 τυ ]ο, ἴπαῦ “’ ([Π)6 οηα βαῃοι 68 [Π6 Ἰη68}8. 
ΤΊ οοπίοιηρί οὗὨ (6 Αροβιί]α ἴοσ δ οῃ!. νου! 658 Τ6 ἢ 
8 Β66ῃ ἴῃ ἰἷ8 οὨοῖσο οὗ ποιὰβ. δῃηὰ ΤΊ ΟΙὮΥ ΒΑΡ Ϊγ 
ποοάρὰ ἰδ6 ὄχργοδβ δχϊιογίδιοη, “" Εγοιι δυο πὶ 0}}- 
ἄταν (Π γ586} ,,) υἱοῦ 18. ποὺ ἴῃ {πΠ6 οτἱρίηδὶ ἰοχὶ (866 
Οὐ εἶσι] ποί68). 

[ΤΠοτο ἰ8 ἃ βίηρυϊαν ἸΚοΠ 6865 Ὀοίνγθθη (ἢ 8 βκοίοῃ 
οὗ ἴῃ ἴαϊθα ἰδβοθογθ, δηὰ {ἢ 6 ΘΟΡὨἰβ(8 80 ΘΟ Ὡ]Υ ΡΟ» 
ἰγαγοῦ ἴῃ ΕΪδῦο 89 (6 οὁρροπθηῖϑ οὗ βυογαίοθ, Ὑμῖν 
ΡΒΪΙΟΞΟΡΗΥ ΑΒ ἃ τηθγὸ αἰδ᾽ οοῦϊο μιδὶγ.ϑρ! ὐἰηρ,, τ ἢ- 
ουΐ ΔΩΥ͂ ΙΔΟΓᾺ] ὑγα }}---ἃ λογομαχία, ἃ πογὰ-Βσιίίηρ: 
δὰ {6 ζγτήσεις οὗ {μΐ8 ΕΡίδ8116 δῆθνγαν ΘΧΑΟΟΥ ἴ0 
16 σαρίϊουϑ, αποϑιοηΐηρ βί}]6 οὗἩ 186 ἀγροῖς βο 0018, 
Α8 8 ᾿αβΞῖ [δαϊυγο, ὑΠ6Υ ψοτο χρηματιστάι, δηὰ Ὀοδδί- 
οἀἁ παὺ ὑπο βοϊὰ μοῖρ τιβάοτη ἴἰο ἐμὸ γουΐ οὔ 
Αἰθθηβ, 860 Οογσίαδ, ο, ἢ; Ῥτοίασ,, ο. 8. ἴτ δ 
[1.6 δΒαπΊ6 ΘΙΩΡ(Υ͂, Ἰπητηογαὶ δορλέδίο,παπία, οτορρί 
ουῦ ἴῃ {18 τοβθηοα Ψ6π βῃ-ΟἸ τ ϑιϊδη βῃδρο.--ὟΝ .] 

γεν. 6. Βυῖ χοά]ηθδα τῦὶϊ οοπϊθηϊζαθεϊ ἐδ 
διοαῖ ψαϊῃ. [Ιὑ τηϊριϊ Ὀ6 ἱπουρῶῦ παῖ [Π6 Αροβίϊο 
ἀδηίοα σοα!ΐηοϑβ ἴο Ὀ6 ἷῃ ΔΗΥ͂ Β6η86 8 πορισμός. Τὸ 
οοὐτθοῖ 80 ἩΙΤΟΠΡ Δῃ ἰπήδγοησο ἔγοτῃ [018 τοσγά8, Ἦἢθ 
ἬΟΙΪα ΒΙΟΥ ΠΟΥ͂ [ἊΡ μοῦ 1 Π688 ρίνοδ ἰγὰ6 ΒΟΘΟΘβΒ ; 
ἀηὰ ἐμἷ8. ἸοΔα8 πὶ ἴο ἃ ζι}} υἱθν, γοδοῖηρ ἴοὸ ἴΠ9 
οηᾷ οὗ νοσ. 10, οὗ ἴπ6 ΟΠ γίβιίδη οοηθηςηθης, Ἔστι 
δὲ πορισμός. ΟΟΑἸΐπ688 8 (ἢ 6 ὙΘΡῪ ΤΟ  ᾿ἐν, ΑἸΠΟΌΡΏ 
ἴῃ δῃοίπου δηὰ δἰρῦθῦ βθη86, πιἶοὶ {Π|686 ουτοσὶϑιβ 
Ῥοτνογί.---Ὑ 0. οοητοηίπηοηῖ, [1 ἰδ Ὀ6 οΟἸοΒΟΙΥ )οἰποὰ 
πὶτὰ σοπιίοηςπηοηΐ, ἴσο ἰΐ ἰδ ἃ ΠΟΌΪοΓ σαὶηῃ. [Ι {Π]}8 
οοηοθθ δὰ πο σὨΥ τηθδηΐηρσ [86 ΑΡΟΒΙ]6 ΘΧΡΓΘΒΒ6 
Ὀούδ ({Ἰ᾿656 πιαΐῃ ἰάθ48, ᾽μὲ ρΟ 688 Τραἶτ6 8. Ὁ8 Θ0Π- 
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ἰοηῖ, ἀρὰ ἰο Ὀ6 οοπίθηὶ ἴδ (6 Βίρμοδὶ ροοὰ, “ Σο. 
φαπίεν, ποπ δἷηα ἱγοπίρα οογγοοίίοπα ἐπ οοπίγαγίμνι 
δοηδιπι, ἐαύεηι ὑεγδα πιος τοίογσωεί, αο δὲ αἐκιξδοί ; 

ἐξ οἱ ποχωδίεν, φιιὶ οσπαΐσηι λαδοπέ Οὐγίοίς 
βμδμόρίω: φυαεὶ ὑυεγὰ ἐδεεΐ . 1060 
αμΐσηι εἰς υοεαί, παρε εἰ αὐοοίμέαπι δεαΐίέω» 
ἀΐπενι ποδὶ αὔεγί. }1ὶα ἡογο ζ ἐἰοίίαα ἐκ ρἱσίαί6 δία 
εαί,͵ ἦας νεγοὸ διιϊιοϊεπίδα ἐδέ υοἰτιδὲ ατῳοίο- 
γίωπι ; ̓ ) Οαϊνίη. 

γεν, ἢ. ἘΣ 'σὸ Ῥσουσὶ ποϊδίηκς πο ἐμῖν 
τνοχϊὰ, [Ιπ ιμ5 πὰ (π6 [ΟΠ] οπίηρ, σογβαθ [Π6 Αροϑ- 
116 βῆοτβ [6 ΤΩΔΠΥ͂ ατουπάβ οἵ [818 ΟἸ γί διΐδη αὐτάρ- 
κεια. ΤῸ βγϑὶ 1168 ἱπ (886 ὙΨΘΟΓΥ͂ Ὠδίυτο οὗ (ποθ 
ἩΟΓΙ ΑἸ (Βΐημβ [ὉΓ 066 ροβϑεβϑβίοῃ [09 υῃδαιθθοα 
ΣΩΔῊ δίγνοθ, ΤΏΘΥ δτὸ ποΐ οἱινγ ΔΝ Δ] ργορογΥ, Ὀυὶ 
8 ἰοδῃ, γοοοϊνϑὰ δ οἷὖγῪ Ὀἰγίι, το Ὀ6 δοοῦ δυστοη 
δὲ 16 δγθῦ βυπητωοῦϑ. Α8 Ἧὸ Ὀσουρίις ποιδίηρ ἰπίο 
8 ποιὰ (οοπρ. Φοῦ ἱ. 21}, ξ ἰδ οογίδίῃ τὸ οδῃ 
ΘΆΓΓΥ ποι Πΐηρ οἱ (οορ. Ῥὰ, χ]χ. 17, 18: [Κα χὶϊ, 
16-21). ΤῈ δΌθοποο οὗ δῆλον ἱπ Α. Ε. α΄. νον. 17, 
ΒΟΟΙΒ ἴ0 08 ἃ ΤΩ6ΓῸ ΟἸΤῸΓ Οὗ (6 ΜΗΒ,, δίποθ (18 
ποιὰ σδῃ δ 6 αἰδροηθοὰ πὴ. [ΙῈ ἰδ ἴθῆο6 
ΒΕ γοϑιίογρα ὃν Τὶβοποηαογῇ, ἰῃ ἷβ 70Ὡ οαἰίοη, 
ΔἸ μου Β6 πδὰ Βείογο ϑγδαβεὰ ἰξ. 

γον. 8. Αυὰ Βανί: ἐοοἃ διοὰ χαϊτοϑηξ, 1Ἰοὶ 
ὭΣ, ἄς. Α δοοοῃὰ Ὕθδβου [ῸΣ δοῃίθηϊθηῖ, ὈΘΟΔΌΒ6 
ΤΟ δανο ἴοσοῦ γϑαὶ τδηῖβ ἰῃ8η (ΠΟῪ ΘΟΠΙΓΔΟΠΪΥ Βὺρ- 
ΡΟθ6. --- αυι ΓΞ απὰ ταϊμπεπί, διατ καὶ 
σκεπάσματα ; Ὀοϊπ ποτὰβ ἅπαξ λεγόμ. : {πᾶὺ πη ϊοῦ 
ΒΟΙΥ͂ΘΒ [Ὁ {Π6 ΠΟυΡΙΒΒιηθηὶ δηὰ οἱοιπἰηρ οὗ [Π6 ὈΟΔΥ : 
ὑηᾶορ 16 ἰαίίον, βμθῖ τον 4180 βῃουϊὰ Ὀ6 υπάοτγδιοοά, 
Ἔχοντες, λαδοπίεδ, ἐπιρί οῖία αϑίγηκαίων, πος Λαδὲ- ἴσο 

ἴοπῖ, ἄρκεσϑησόμεϑα. Τδο ἔυΐατο ΤΩΔῪ ὮΘΓΟ Ὀ6 6Οῃ- 
ἱ ῬΟΓΏΔΡΒ 88 δὴ οχπογίδίίοη, ([μεῖ υβ ἔδοπ Ὀ6 
οοηἰθηΐ ; [006 0}. Ιἐ ἷβ δ ρ]οῦ, μουουοῦ, [0 ἰδῖκο ἰὰ 
ἷπ {Π6 ΟΥΪΑΓΎ 8686, 85. ἰαΐ ὙΔϊοὮ ἸΩΔῪ Ὅ6 ΓΘδϑοῦ- 
ΔΌΪ οχροοίοά, Τμθ ΖῸΪῪ οἵ ἀϊδοοηίθηξ ἱβ 8 αἱ 
ΟΠ09 ΓεουρηϊΖζοά. 

γον. 9. Βαὶ πον ἰδὲ ἡ} Ὅδ6 τοῦ, ὅθ. Α 
[ηἰγτὰ γοββοη οὗ αὐτάρκεια, (ἢ. βδὰ τοβυὶὶ οὗ (π6 ορρο- 
δἰιο 5ἰδίθ. (ΤῈ ψυϊμαῖθ ἰδ Ἰορίοδ!ν τριξ, αὶ ποῖ 
δι τ ΟἽ στδιημηδίϊοαὶ, παι συ νοΐϊωπί, ἃο.)-- Τλαὶ 
«οὐ δὲ; βουλόμενοι, Ὡοΐ ϑέλοντες. ΒαΏρΘΙ μποῦν 
δΑγΥ8: “ως υοἷωμπίαδ απὶηιξ δυᾶ δογία οοπέερμίε, 
ἐπὲπιϊοα, πολ ἔρϑα οβρϑδ, ἑασέγοο αὐυδίεδ πολ 7}ώ- 
δομίων αδ)ίοογο " (νοτα. 1}--19)..-. 411 ἐπῖο ἴοσαρ. 
ἰαϊίοι 5 ἰδαΐ ἰδ, ἰηῖο (ἢ ἰοτηριίδίίοη ἴο ἱπογθαβα ἐμοὶν 
που] σοοάβ ἰῃ δὴ υηὐυδὺ πα γ.---Αὐὰ ἃ διδσο, καὶ 
παγίδα, ΤΏΘΥ ΓΘ ἰπΘΥΘΌΥ εἰ οτοὰ, δπὰ 1οὰ οδρίϊνο 
ὈΥ οΥἿὶ : σἱἢ τὰς ἀγοὸν ἈΡΡΟΔΓΒ Οἰγθο οι Υ δίϊοσ.-- 
Ασα στοδον ἰοοϊδἢ βατέξαι το ἢ 
ἄσονσῃ τος ἰῃ ἀοεϊγυοϊίοι δορὰ ροζξιου. Τῆς 
Ἰαβὲ ἔνο πογὰϑ βου δύ 6δοῖι οἰδεσ, διὰ ΠΙΔῪ Ροῖ- 
ὮΔΡ8 Ὀ6 ἀἰδιησιὶ ΌὈΥ δρργίηρ (6 ἔυγηιον ἴὸ {Π|6 
ἀοειγυιοίίοη οὗ [86 Ὀοάγ, ἐπ: ἰαιζοῦ ἴο ἰδ ρμογάϊιϊοι 
οὗ [Π|ὸ δβουϊ, [Ιὺ 8 δεΌΓΑΥΥ, ἰπ ΔΩΥ οαθο, ἰὼ Γοΐδν 
ἔοι ΠΟΙ ἰο πιο] οοττυροη (06 Ἧ οἰἴ6), ἱπίο 
ποῖ ΠΟΥ͂ ΑΓΘ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ Β0Ὸ ΒΌΠΙΚΘΙ 85 0 Ὀ6 ἱποδρδῦο 
ΟΥ̓ δὴγῦ [τοῦ ἄθατθο: οΥ ἴο οἴεσπαὶ ρογαϊώοη 
Ηυϊμοῦ), θδοδυϑο (πὶ ἰδ ΟὨΪΥ (Π|6 οοιηρίοῦθ πλδηΐ- 
οϑίδίίοη οὗ νμδὺ ἷ δθβὰγ Ὀοσυη οὐ φασί, Τὴθ 
Βοτ δῃὰ μογοδῖογ ἰῃ ἰμΐ8 πδσῃϊηρ οὗ βί, Ῥδὰϊ τηυδὲ 
ποὺ Ὀ60 ἩΠΙΛΠΠγ αἰοα)οϊποὰ, Βαυὶ ἰδὲ Ὧ6 'αϑ ποὶ δρο- 
Κϑῃ ἴ00 ΒΙΣΟΠΡῚΥ ΠοΓθ, ἰ8 ργουοὰ ὈΥ 186 ποχὶ γϑγδθ. 

[Τ|ι6 ἔοτοϑ οἵ ἰδ οοηρουπὰ ἔοττο ἀπώλ., δὰ ἰδ 0 
ΧΟΓΘ δὐβίγαοὶ ἱδστηϊπδίοη οὗ ἰδ ἰδίου Ροι- 
Ὦδρβ, ρίντο δ εἷηϊ (Πα ἃ οἰϊπηδοῖϊο ἔογοθ ἰβ ἱπίϑῃη ἀρὰ : 
ὄλεϑρος ἷἰ8 ἀοδίτιοιίοη ἰῃ 8 βοῆθγαὶ θθη86, ἩΠΘΙΠΟΓ οὗ 
ὈΟΟΥ οὗ βου]: ἀπώλεια ἰπίοη8:Η6 8 ἱζ, ὉΥ μοϊπιΐης 
ΤΩΔΊΏΪΥ [0 186 Ἰαϊδον ; ἘΠΙΙοοίς, ἐπ ἔοοο.--- 

Ψεν. 10. ΕἘοσΣ ἴδ ἴονθ οὗ ΣΩΟΏΟΥ ἐδ ἴδιο τοοὶ 
οὗ 411 ονἱδ. Το οχἰμίβαίοη οὗ [6 αὐτοῖο Ὀαίοτθ 
ρίζα βιουϊὰ Ὀ6 υπἀοτϑιοοά. [Α τοοῖ ; ΑἸέοσά, Οθαγ.- 
Ὀὕθδσο δηὰ Βονβου : 866, ΒΟΤΘΥΟΣ, ΕἸ]Ποοῖς ἔον τὉ9 
οἴδον Υἱον.-Ἦ.)] δὲ. Ῥαὺϊ ἀοθα ποῖ Θαὺ {λι2ὲ (19 
τοοί οὗ 4}} ονὶ] ἰβ (Π6 ἀοεῖσθ οὗ ΣΩΟΏΘΥ, ἐπ τ οὶ 6886 
1η18 που ὰ ὈΦ Πόγθ τορσοϑεηϊθαὰ δ8 {6 δοῦζσοο οἵ 4] 
οἴδιον βἰ 5---ἃ Υἱο ὀρροθϑὰ δ8 Ὑ6]] ἰ0ο δουπὰ βθῆ8ο δὲ 
ἰ0 δἰ οχρουθηοο--ουδ ἮΘ. ΟἾΥ͂ Θηυξησοζαῖοδ ἰ0- 
κοῖπον ἰδ κακά βρτηϊησίπα οὖὐ οἵ [6 φιλαργνρία: 
δουρὶ ἰὰ 58. 88 ἔσθ {πὶ {Π|6 88Π|0 οδῃ ὃθ δβεαϊὰ οὗ 
οἴδαν δἷῃβ; διηθἰιίομ, ᾿σϑι, ἱπάἀορθὰ ΟΥΟΓΥ͂ ΟΥΣ με8- 
βίου ἩΠιΐοῖ τηδϑίογα τηδηκίπὰ, Ὑοὶ ἴΐ τουδὶ ὍΔ 80. 
κοῦ] ἰἕθδὶ ἰπαγθ 8 20 βἷῃ Ὑοῖ δὸ δηθγοὶγ 
ΤΌΪ65, ἱπβυθησοα, δὰ Πδυάθηδ τΏΘ ἢ δρδῖπδὶ ΘΥΘΕῪ δοὺ 

γοὰ | ἴ΄ορ ἔθ  ἶηρ, δ ἰδ, (ΤΏΐΒ 8 ΘΟὨΓΆΓΥ ἰο 6 οὔο 
ὑπ ἴοοο) ΤΊδδ ἸΟΥα οὗὁἨ Ιρο ΟΥ̓ (φιλαργυρία) ποὶ 
ΤΏΘΡΕΟΙΥ εἰχηΐβοθ {πὸ Ἰυδὲ [ὉΓ μαϊηὶηρ ἸΏΟΠΟΥῪ ἰῃ εἰἱὶ 
ῬοβεὶὉ]9 σαγα, ὑαὶ 1:6 ἀδεῖτο οἵ Κοερίηρ ᾿ξ δὲ Ἔνθ 

“--- 116 δόσὰθ οονοϊοὰ αἴοσ, πον 
Βδνθ οσχοὰ δοσαὰ ἴδο ἔαίϊἢ; ἧς. 80. 
ΑΒ ἐμΐ6 Ἰαϑὲ 5 δὴ ὄρεξις, ἰὰ τηυδὶ Ὀ6 σταηιοὰ {μδὲ (86 
οοπμθοϊίοῃ οὗ ἐπουμκὰϊ δϑοσὴδ ποὶ αυϊδα οογρθοὶ, δἷβοθ, 
πῃ ἃ βισϊοϊς βθῆβο, [6 ΠΙΟΏΘΥ ἐἰδοὶ ἢ, οὶ ἴΠ 6 ον οἵ ἱϊ, 
8 (06 οὐὐεοοῖ οὗὨ δυο} ἰοϊϊδοη οἴογί, Τδ δϑῆδο ἱα, 
Ὀονονον, οἶθδν ϑηουρὴ ; διὰ ἰΐ 5 ἐβογείοσθ ποοάϊοδὲ 
ἴ᾽0 ὀχρί δίῃ ϑα, ἴῃ [1:10 θ6ὴ36 οὗ ἀδαέξινε δμϑε ; 
Μαϊιΐοθ, ὙΒοονος (πἰταὶ δοῦ ἸΩΟΠΟΥ͂, βοοὰβ οἱ 
[Π6 δΒα6 ἔδιηθ ἰο 58} 8 (Ὑ ἷδ μαδαίοῃ τι δὲ πῆροΐθ 
᾿ΑλθίΩὶς δηὰ ἰδ Ὧ6 ὙΔΏΘΘΓ ἤγρομι ἱσῦο ΟΠειβεῖδῃ ἀφ βέμπο: 
ΘΟΙΏΡ. οἰδρ. ἱ, 6, 19), απὰ 1258 ρέοσοφὰ 

ΔῈ υἱἱὰ δον βοσσοσε. ἸΤΏο ὀδύναι, Βεῖὸ 
ἱπιαζοὰ 89 ἃ δυογὰ μἱογαα ἰπ6 δοὺ] (μυϊο ἢ, 38), 
δηὰ ᾿οανίηρ ἃ ἀθὸρ πνουηά, διὸ [ῃ6 ῥδῆρϑθ οἵ ο08- 
βοΐθῃοθ ὑὰ ον (86 οογοίουδ ἔδοὶ πο ιμοὶρ δγοθ 
ΔΙῸ Οροηῃρὰ (0 ἴι6 δἰιαπηθίι! τηθθὴδ {ΠΟΥ Πανο υδοὰ 
ἰοπναγὰ ἰπ οὐ, ΤΟΥ͂ δγο, Γυγίθοτ, [}6 ἔοσοισαγηΐης 
οὗ (δὶ ἀπώλεια ἩΠΟΓΕΟΙ͂ [Π6 Αροπῆῖθ 85 δροΐίκοη ἱπ 
(16 ῥγουΐουῦβ γογβεθ, Ῥογβοῦδὶ γϑοο ]θοιϊοῦϑ οὗ (δὲν 
ΟΥ ἰδαὶ οονοίουβ Π2 ΔῊ ΙΏΔῪ ΠΑΥ͂Θ Γἰδα (0 ᾿ΐδ σοϊν, 
Ἱποιθδὰ οἵ περιέπειραν, ἐγανδήχεγωπέ, ΒοΙηθ οτίθδοθ 
Ὧδγνο περιόσκειρα»---ἃ τοραϊηρ οἢ ΝΠϊοῖ ἴδ Υ 
ἐγδῃδ᾽αιίοη τοβ γε αὐλρέβα τὴ εἰσοϊγίηρ ὑπαὶ 
Ὅδγο δυττουπάοα ἰδ οἷν 16 τὶῖ Ῥαδΐ, δϑ τὶ ἃ βοάρο 
ΟΥ̓ Ἰπόοσθα. [Ικ ἷἰΒ οἷοαρ, Ὠοπουον, ὑπαὶ ἰδ6 Ζὲ 
ὙΠ ΟΣ οΥἸ ΕἸ 811} ἰ8 ἔδυ Ὀειίον βυδιαϊηοα, σἶνοβ τ 
ὙΠ86 8 ΠΏΟἷ ΒΙΓΟΏΡΕΓ Β6Ώ86. 

ΤΟΟΤΒΙΝΑΙῚ, ΑΝ ἘΤΗΊΟΘΑΣΙ,. 

1. Τῆο ἰηὐυποιίοη οὗὁὨ ἰδοὸ Αροβιϊα ἴῃ τερεγὰ οἵ 
Βα ΟΓΥ 8 ἱπηροτίδηϊ, Ὀδοδῦβο ἰξ ἀδῆποβ, δ ρὶν δπὰ 
ΟΧδοῦγ, ἰπΠ6 τοϊδύίοη οὗ Ομ βδηΐΥ ἰο ἰς, ΤῊΘ βοδ' 
Ῥοὶ δυδίδὶπϑ ἰηδοϑα (86 ῥγίηοίΐ ρ]ο οὗ (86 πον ρὺ 
ΔΠΓΟΡΥ, δεγυξέέια λυηιαπὲ σενογίδ δέωπε; διὰ 
Ομ Γ)}8 4] δΌυδο οὗ ἰδ6 δἷδυθ ὮΥ ἴπ6 τοβείοσ. Βυὶ 
οἢ ἴδο οἵμον Βαπὰ, νοτο Ὀουάδρο οχ δι, ἰὶ πὶ} ἴα 
ΠῸ ἯΔΥ γοΐθδϑο [0 δίασο ΠῸπ| ἢἷβ ἀυ!γ ἴ0 Πὲδ πρϑδίοσ. 
"{ (06 ΜΔ ἴον ἃ Ὀεέζος οοπαϊδοι, ὑυὶ ἵἃ 
ἀοοθ ποὶ δῇο βηῃ :}}18 δ ὉΥ ἃ τηδρὶσ βίγοϊχζο. Ἐγεθ- 
ἄοπι, Θαμδ} γ, ἔγαιθγηΐγ, ἰῃ {Π|ὸ ΓΘΥΟΪ Οἱ ΟΏΒΓΥ 86180 
οὔ 86 πογὰ, ἃγθ ροβί ΠΟΙ Υ δὴ ὉΠοΟ  γ  διύδη ϑοπιπηθῆὶ ; 
διὰ {06 ὈΟυΠάΔΓῪ ᾿ΐηθ ἰ8 ΠΟΣΘ δΏΔΓΡΙΥ ἀγάπῃ θεοί πο ῃ 
τονοϊυϊίοη δηὰ τοίοττηδίίοη. Τῆ6 ἤπεθάοι ἰὸ πιεῖ 
[00 [Γ,οτὰ ο81}15 ἢἷ8 αἰδοΐρ]68 8 ποῖ δὴ ὑευψαρθλο πιὸ 
γ᾽] οη6, ἩΠΙοἷ ΘΕΥΘΓΒ 4}} Ὀοπάβ, Ὀαὶ ἴπ ἴτεοάοα 
ἴο ἀο μοοὰ ἰῃ ουὖν αἰϊοι θὰ Βρῇεγο, δηὰ ἴο δεῖτθ οἴδεῖθ 
Τγουρὴ Ἰοτο, 

6 δαῃίθῃσα 68 ἴῃ ἰξ ὁ νεῖ Ἐν δά οὔ ΟἸπ- 
εἴδη ἐγαιςι, ὈνῈ ἰδ ἸΏΔΥ ὍΘ τοδὰϑ ἐμδς δι Γιγοιδ π οι 
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ἰδ πθοὶθ οὕτοσ, ΤῈ ροβροὶ τ ΟΓΑ Ὗ ἀο0686 ποὶ ἐοδοῖ 
τοεῖο ΡΟ  Ἰεἶσ8] ΘαΌΔΙΠΥ ; ἰξ ἀ068 ποῖ Ὀρίαση (Π0 ἦπϑὲ 
ἀϊειποιίουβ οὗ βοοΐδὶ σϑηκ .: Ὀυϊ, τ 116 ἐξ ἄγβὲ ρυτ 68 
(δο ποατγῆ, ἰὲ Θο ΚΒ 4190 [0 δυο ἰδ απδοςΐαὶ οαϑίθ, Ιὲ 
ὧσεδ ποῖ ἰοδοὶ [86 δἷανθ ἴῸὸ σενοὶὶ: Ὀυΐ 10 ἀ068 ΡῥτῸ- 
ΒΟΌΠΟΘ ΒΙΔΥΟΓΥΥ͂ δὴ πε υἱΐο ἀοθαβίηρ ὈΟΓὮ ἰ0 τϊπὰ 
διὰ ὈΟΑΥ͂, δπὰ δὲ νᾶρ τὶῖτπ ἴΠ6 στοπί οὗ ΟΠεϊδιΐδῃ- 
ἵψ. Απ Ῥρίοίοϊυβ ΤΏΔῪ ὈΘ ἱππαγαγ ἴσο ἴῃ ὈΟΠὰβΒ : 
δαὶ εἷ5 νἱγίυο ἀ065 ποὺ ᾿ΘΕΥ ϑογνυϊυἀθ, Τ86 φιρέοί- 
ἐνεὶ βοτὸ ἰδυρῆς, Ἡ οἷ Θοτοσα ἴΠ6 Οδατοὶ οὗἨ ΟΕ γίβὲ 
ἤοπὶ βοοΐδὶ ἢ] δη ΒΓΟΡΥ, {πὸ Βίτηθου 86 ΒΕΥ}16 πῃ 
(6 ἀσϑοτί, 88 ἴοο οἴδθη σγουρὰ ἰΐβ6} (Π6 σοῦβϑὶ 
ἱπα, ἐμαὶ οὗ 8 8618} Οὐ δῇ οιηδδουϊδλιοα τίοιγις « : 

ὡ, Ηστο ἴδ6 Αροβίῖίθ δοιηγ θη 8 ἃ Ργϑοὶ οϑὶ 
8688, ἰη Ὠ8 ΠΟΘΙ 10 811 οδἰγεβ οὐ πογάβ, μι ἤλέοας 
τπρο ΠΗ ΤΩΝ τοπον ΟΦΑΡΡΟΝ σὲ ΘΟΕ 60 ϑἱεπεε αὶ 
ἐπι δδι ἢ [κε 

8. Τὸ μασζηΐης οὗ ἴ06 Αροβιϊο αραϊηβὲ δυδγίοθ 
το .116 ἰ86 ᾿πηργοδαῖὶγο πογὰβ οὗ (86 1 οτγὰ, οβρθοΐδ! 
ἷἰὰ (0 ρΡασδῦϊο, [ἶκὸ χὶΐ, 1δὅ-21, ΟὈΤΏΡΑΓΘ 6190 πὶ τἢ 
δα ἐ6 ὀχοο ]θης βούτοῃ οἵ ΑΡ. Μονοῦ, Ζ᾽ απιὶ αὁ 
ἰ αγφενέ, Ῥατία, 1843 , Ὠδηάϊθά πῃ ρατγὶ 1ἰἶζα ἐπ! οββδὺ 
οἵ κ “Μαοιθοῦ, οὐ ΟὈὐνοίουβηθαβ ἴπΠ6 ϑ5'΄'η 
οἵ [56 ΟἸπτο ἢ.) Ι0 ἴ6 οΟἶθαν, ἔγοτη ῬΉ. ἱν. 1]--18, 
ον αν Ῥδὰὶ Ηἰτηϑοὶ Γ δὰ δἀναηποορὰ ἰπ (86 τὶ οὗἩ ἴ86 
Οὐπείδηι αὐτάρκεια. 

ΜΟΜΙΙΓΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ, 

ΟΞ δ  δηὰ βἰανοτυ.---ΤἸὯο. ἰονο οὗ ἴγδϑάοπι, 
κιὰ {π6 δετγῖοο οἵ ᾿οΥ6.--- Ἶ οθ ἴο Πἷπχ [πγουρὴ ἩΟΙα 
ἴδ0 οὔδηοο οοτηοὶ (Μαδιξ, συ], 7).---ΤΊιο ΟἸὨ γί ϑιΐδη 
κιχὰ (ΠἸ6 ὑπο  γίβιΐδη ΟΠ Ἶ8ΒΠ).---ΤΏΘ οἱ ἁ Πογοβῖο8 
ἴπ ἸΏΔΗΥ τοβρθοὶβ ὑγρ68 οὗ [86 ΠΟΊΥ.---Αττόρδηοο δηὰ 
ὶ Εὺ δΟΙΏΏΟΠΪΥ παηὰ ἰπ ᾿ιδηά.---ὙἜὙ5, 8--ὅ. 

: (1.) 116 οδεγαοϊοτίδιϊοβ ; (2.) ἰΐἴ8 ΘΟΌΓΟΘΒ; 
(3.) [(8 τεϑ να... Εττου, [80 σαγοδίαγο οὗ γα ι.--ΤῊΘ 
οορποσίου οὗ ἴη6898 δηἃ οοπῃίθηϊμηθηῦ, Οοἀϊ]ἷ- 
Ὧ685 (1.) τιδῖςοθ σοῖο : (2,) Ὀτίηρα βαϊη.--α 
ΤΌγοα πηοῦτοβ (0 οοηϊοηϊηθηῖ : (1. 6 ΓΘΔΙΪΥ Ρο9- 
5658 ποίμίηρ (τοῦ, 7); (2.) πὸ στ δι πϑοὰ ποίη 
(ταν. 8); (8.) τὸ Ὀθοοῖηθ Ῥοῦσοῦ ἰῇ Ὠδρρίηθβθ ἐδ 
ΤοθοΓ τὸ ὈΘΟΟΙΩΘ ἴῃ που] ἶν Γΐηρ8 (νογ, 9, 10).-- 
Ανατίοα ἃ σοοῖ οὗ 4]1 οὐἱ!: (1.) Α8 δυοσΥ οαγάΐπαὶ 
5. ; (2.} τῆοτθ ἰδῆ ΔΩΥ Οἴδον σαγάΐϊηαὶ 81η3.---Αὐνὰ- 
τοϑ ἴΠ6 τηοϑδὲ υὐΐοῦ οχοΐϑι, πῃ 18 Αἰδηλοιγί σαὶ μοϑε)]- 
ἐγ ἰο (86 Ἰ οἵ Ἰονα. ---ΤΠ16 ΤΏΔΩΥ͂ ΟΧΑΙΡ 168. ἴγοιη 
δδιογοὰ δηὰ δϑουΐαῦ ἢ βίου Ὑἱο σοηβττα ὑΐ 6 ΡΟΥΤΟΡ 
οὗ δτειῖοο.---ΤΊιο ἐγοπὰ οὐ Μαδημηοη Πΐ8 ΟΥΤη ΘΙΘΙΏΥ͂, 

ΘΤΔΕΚΕ: ΑΝΤΟΝ: Μίδη ἰβ ἱποϊηδὰ ἰο ἴθ Ὀογοηὰ 
Βἷᾳ δρῆδγο :. Ὀυΐ Βυοῇ δἰτῃβ ὅσ υππῖδο (Βα, χὶΐ, 16 : 
δ8ιγ. {4 19).---πῬϑρί γἰτσα] Ὀγοιμουτπῃοοὰ οὐθγίαγηϑ πὸ 
εἶν] ογγδηϊζαϊίοη (Μαιῖ, χνΐ, 24).---ΤῊ ζλ186. τῆθῃ 
οὗ 186 ποτὶ ἃ ἐδπίηἰς τοϊϊσίου παττηίαὶ. Ναγ, ἰδ ἰδ 
Ετοδὲ ραὶ Βυῖ (06 ΘΠΘΙΥ͂ ΠΟΘ ΠΟῪ ἴο Ὀϊϊηὰ 
186π: ἴοι. ΧΙ, 1, εέ Φ6.}--ὨΑΝ 0 ΕἾ Ορμδ: Α ἴαϊδο, 
βεἀπείησ ἀοςοίτίηθ δηὰ ἃ οοττυρί βρί τὶ Ὁ αἰ τ 8 ζὸ ἴο- 
κεῖθεν, βροοΐα!!ν ἴῃ ρμογνογιθαὰ ἑθδοιοσθ, ἘῸΓ δϑ ἰῃοΥ 
ΔΙῸ πηρ ἰσῃίοιοά, υηἀαογβιδηάΐηρ δηὰ ψ|ι}} ἀγὸ Ὀοΐὴ 
ετὶ! (τεσ. 4λ.- τ βαυσε: ΤῊο ἀ6Υ]] [88 ΠῸ τῇοτθ 
ὥὔξοςι παν οὗ  ἀοΐηςς ἰμ͵αΓΥ ἰο (86 ΟἸιαγοῖ,, (πῃ ἰῸ 

10 

ὈΘΟΟΠΙΘ ἃ ᾿γίηρ δρὶ τὶς ἰπ (ὴ9 τηουτἢ οὗ [6 Ῥτορδοῖδ 
(1 Κίηρε χχὶϊ. 22), Ηο Ὀορίηδ τῦῖθῃ ἰμβοίθησο : {Π 68 
ΘοΙη6 Βέεϊίο οὗ πογάβ, μδῖθ, βίδηδρ, ΘΏΥΥ, δπὰ ΟἢΘ 
τηϊϑίοσίαπθ ὁ. ἀποίθογ, 80 {πὲ ΔῺ ἱποΌΓΔΌΪΟ ἰΠ]ΌΓΥ [8 
Ὀγουρῶδ ρου ἴδθ ΟἸυγοῦ οὗ αοἀ (ΡΒ. οχχχίϊὶ, 1).--- 
ΘΤΔΒΚΕ: ἸΠΟΘΥΘΡ 8 ρΟΟγ, μαι : ὙΠ080 Βαιἢ 
αοά, Βαὶδὶ αὶ] ροοὰ.---ὈὨΒΑΡΡΥ ταΐβον, τοδὶ θ88 πὶ ἢ 
ιἷ8. οδρ, πὰ πανὸς οπηΐηρ δοουρὴ !--- Νηρ σαπ 
ἸΏΟΓΟ ὨΌΙΤΩΡ]Θ πῖδῃ, δὰ μοῖρ πἷπι ἴο σοπούῃοθ ἰῃ6 
ψδηΐϊν οὗ ἴΠ6 που], ἰδ θη Π6 τοβϑοὶβ ατίσῃϊ οἡ 
8 Θηίγαποῦ ἰηΐο, δηὰ διΐβ οχὶὶ ΠῸσ {116 που]ὰ (7 οὉ 
Ἰ. 21. Ἧἴἅοϑ ποοὰ ἴοσοὰ δηὰ οσονοτίης ἔον ἴῃ6 ὈΟὰγ ; 
αοἀ [ι48 ρῥγοιηϊβοὰ Ὀοίδ, ἢ τὸ ἀο Ηΐδ πὶ] . γοὶ Ηδ 
[48 ποὶ ρῥγοπιδοὰ ἜΣΤ᾽ [δὲ 1Π0856 ΠΟ πᾶν ἰμαῖ, 
6 ρτδίθδι, δηὰ 4}} οἴμεσβ οοηἰομίθὰ (αδῃ, χχν δὶ. 
20). -“ΟΒΙΆΝ ΕΒ : Το δνατγίοἰουβ τη παηΐϑ Ὑδαὶ ΒΘ 
68, 88 Ὑ6]} 85 δὲ 6 ᾿)Δ8 ποῖὶ.---Αὐδτίοθ 8 δὴ οΥ]ἱ] 
τηοΐδιον, πὰ 25 ΤΏΔΩΥ δαίοίιϊ ἀδυρμίοτβ.---- Αὐυδτῖοο 
οδη δ8 1110 οοοχίϑὶ τὶ ἔδιἢ,͵ 28 σδῃ ΔῺΥ οἴδος 
ΤΌ ηρ νἱοθα.- τα νασγίοο 18 ἔδαγίυϊ, Ὡοΐ ΟἿΪΥ Ὀθοδυβθ 
(6 θἱνίπο οοπάοιηηαδίίοη τοϑίϑ οὐ ἰΐ (1 Οον. ν. 11 : 
ἘρΆ. ν. δ; Οοἱ. ἐϊΐ. δ), Ὀὰὺ Ὀασδιδθ ὯῸ0 υἱοθ 80 τηδ8- 
[ΕΥ5 ἐδ δου], δηὰ ᾿σθθρ8 ἰξ ΠΌΤ ΘΟΠΥΟΓΒίοΙ. 

Ἡκύβνεκ: Ῥαδίοιβ βῃουἹὰ οὶ πορίϑοῦ ἰο Ἰοοῖς 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ αἴονῦ βογυδηίβ.-- -Μ ο δο οὐ ἀοδίἢ ἰβ 8 
δαί διραϊηδὶ διυδγὶοβ.---Ἴὸ ΟἸ γι βιίδη ᾿ἰμν  διίοι 
οὗ οὖν παηίϑ.--- δοοῃίθης ͵8 ἃ δουγοσ οὗἁ ἀϊϑοοιγαρθ- 
τηρηὶ,--Αὐαγῖοο ἷἱβ δίγοδὰγ ἃ ἴαρϑο ἤγοιαῃα ΟἸ βιδη γ. 
ΤῊ ἀνυδυϊοϊουβ ἰβ ἢἷ8 οὐγῃ ἑοστωθῃίοῦ. 

11800 (νοτβ, 1,323): Ηον Ομ τἠδιίδη ΠΡΟ τΕΥ ῥτονοβ 
ἰἰ66 1 Ὁ (Ὠ6 ἔσυθ, ΌὈΥ οὐράΐθηοο (τ τα, 8, 10).---Οοα]}- 
688: (1.) Ιπ τεϊαϊΐοα ἴο ἴαϊϑο ἀοοίτίπο8.; (2.) ὃ 
σοῦ ϊα]γ --Ἴ ὸ ̓ ποοιρδοϊ Ὁ Π Ὴ οἵ δναγῖοθ Ἡὶ(ἢ 

Ἰ]Ώ688,---ΤῆΘ ποι ἢ οὗ (Π6 μΟΟΪΥ βρίγὶὶ.-- -Κὶὶ “. 
ΓῈΜΜ: Τηο ρτοδὺ ρτίζθ οἵ ἰδ6 ΟἸ τί ϑιΐαη.---ΟἜΠΟΚ : 

Α οοπἰορηϊοὰ δρί τὶς ἐ καΐη : (1.) 58 16148. 08 ἴγοπλ 
(Π6 δῆδγθη οὗ {86 ὅρον: (2.) ἰοδοῖθϑ 8 ἴὼ δίγίνϑ 
δίνουν ὨΘΑΨΘΗΪΥ ποϑ ; (8.) σἰαάάθη8 ἐπ 6 Ὀτίοῖ ἐΐπιθ 
οὗ Ἰἰδ ; (4.) Ῥγεραγοβ 8 ἴ0 αἀΪ6.---ΜΆΒΕΖΟΙ,,: Ἐπ» 
οουταροιπηθηῖ δηὰ αἰὰ ἰο σοηίοηίτηθηῖ.---ΠΙΚΥΖΒΟΗ : 
Ηονν ἰποδὶου [Δ 0]9 ἃ ροοὰ ἰδ οοπἰοηϊμηοηὶ ἴῃ τοραγά. 
οὗ οΌΓΡ σον ΪΥ ροΟΒϑοββίοῃβ, 

γον ἀξβιιση (τοῦ. δ): ΤῈ6 χοδροὶ οαϑὶβ ἃ τ0Π- 
ἄγουϑ ᾿ἰρθξ, ἴο νάστα δηὰ ἱΠΠυθλΐμδῖο τδῃ ; Ὀυὶ ἰ{ ἷξ 
[Δ1] [σου Ὠἷ8 οπτῃ 8ἴη, {θη ἐμαὶ Ἰΐρξ [τότ Ὀδοὶς 
ἴτουα ἷτὰ δίηρα ἰ(8Β ΤᾺγ8 οὐ 86 ποι], δῃ ἃ ἀδΖσὶ 8 
εἱπὶ τι ἀοοοὶ [Ὁ] ἱπηαζοθ, 611 Ὧθ [0868 αἱ Ἰαδὲ {Π 68 ἔγαδθ 
οὗ ἐγυϊῃ, Δ Βουσῖ Ἦθ ΘΑ ΣῪ [ΟΠ] οΟνγ8 δἴτον ἰ18 βῃδὰ 
οὐϑ,. ϑδ΄'η σοιηδίηβ υπαἀοδίγογθα ἴῃ ἷ8 μοασγί, δηὰ Π ΒΥ 
ἀοβῖγοβθ ἰδίκο δἀναπίαρο οὗ ἐπ οοηδιβδίοῃ, βοὴ Ὑ ΓΘ. 
156 πογοιὶς8 οὗ οἷ, διὰ δυο (16 Οηοϑεϊςβ οὗὨ 8}} {{π|6. 

[ᾧ᾿Ῥάβοδλι, Ῥεηδοόβ, ἷ., Ὁ. 6:: Τὴο αἰδοοηίοπὲε οὗ 
ΤΩΔΉ.--ΟὉΥ ἀοδῖγοβ βδιΐου ὕ8 τὴ [ῃ6 ἱπιαρθ οὗ ἃ. 
ὮΔΡΡΥ͂ σομαϊ οι, ὈΘΟΔΌΒΟ (Π6 δά ἰ0 δαὶ γὸ ᾿ᾶνθ;. 
16 Ρ]οδϑυγοβ Ἧ6 δαγο το :: θὰυϊ ἬΘΗ Ἧ͵ ΓΟΔοῦ ἴῃ 686; 
Δ ΓΘ Ὧ0Ο Ὀδρρίοῦ, ἴος γὸ ἐπδῃ Πανοὸ 8.}}} πον α6». 
8 το8 [ῸΓ ἃ Ὠδρρίηοβθ Ὀογοπά ἴδ 6Πι|.. 

Ὧν. βούτη, ϑοσεωοηδὲ Οοα ποθ ἰ8 χαΐη. “Το; 
Ἔσδογὶ πηθ (0 Ὀ6 τοὶ σίου, 15. ΟὨΪγν. ἱπι οἴου νρογάβς, 
ἴο Θσχμοτὶ ἰἤθπὶ ἰο ρῥἰθᾶϑυγο---ἃα ρ᾽οδβυσο δίρι,. Γὰ» 
τἰοῃαὶ, δὰ δηροὶϊοδὶ, τὰὰτἶ πῸ βιΐηρ,. πὸ Ἰοαι  , ὨΟ’ 
ΓΟΙΏΟΓΒΟΒ, ΟΥ ὈΣΠΘΡ [ΓΟ 18.: ποτοῦ 1140 ]6 ἴ0 δοοῖ- 
ἀδηϊ, ΠΟΡ οχροϑβοά. [0 ἰηΐυγγ.. Απάὰ ψΒβθ δρο ἰἴδβο]Γ. 
88}} Ὀσρίη ὕἤο τοπιϊηὰ υ8 οὗ τιοτί δ! γ, γοῖ ἴῃ θη 180 
ΡΙοαβαγα οὗ δ ταϊηὰ 58:8}} Ὀ6 ἴῃ [18 (111 γομξῃ, νον, 
δηὰ γοβθποαβ, Α ῬΑΙΒῪ ΙΏΔῪ 88 ὙΓ]] βαϊζο δὴ οαΐ, 
ΟΓ ἃ ἴξὙοῦ Ογγ ὮΡ ἃ Τουπίδίη, 88 Βα κ οὐ ἱπιρεΐγ. [ἢ 0 
ἀοΙ κι οὗ. σαπϑοίΐθηςα, Ῥὸν ἰξ 1168 πὶ ΐη : ἴξ σοη γοϑ 
ἰπ (06 Ὠοατίὶ : ἰδ σρονϑ ἰηΐο [Π6 ὙΟΓΥ δυϊδίαλποο οὗ [Π0 
800}, δὺ ἴπαὶ δ ΠΏ8Δὴ ΠΟΥ͂ΘΡ ΟἸΠΪΥΟΒ ἶξ - ἀπὰ ἴον ἴδ 
οαῦ90, Ὀδολι50. Β6 οδλῃθοῖ οὐ γα Ὠἰτηβοὶ." -ἸΚ.1 



ἼΩ ΤῊΕ ΕἸΒΞΒῚ ἘΡΙΒΤΙΙΒ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

Β.--Αἀὐάτοββ ἰο Τίκηοί}γ.-ὰ ποτὰ ἕος (6 τίοῖι,--- σομοϊ πείσῃ οὗ [πο Ἐρίδιϊο, 

σπ. ΥἹ. 11-9]. 

11 
13 ξοσ θοαα, αὶ ἢ, Ἰονθ, 

Βαΐ δου, Ο χδη οὗ αοἄ," οο (686 ὑσὶ τ 
δίίθησθ, τῃϑοΐζηθθθ.Ό ΚΕἹ 

ο]ά οἱ [186] οἴοσπαὶ 116, τ ποσϑυηΐο ἴμου ατῦ 

; δα [Ὁ]]οἿ δήϊον σὶρ ὐδοῦεηθθα, 
ἼΗΙ {86 Βοος ἔρδῦ οὗ δἰ, [ΔΓ 

οἾἢ ο816α [παΐο τΒΙοῖι ἰδοὺ ταεὶ 
18 04164], ἀπᾶ Βαϑῦ ρτοίθββθα 8 [186] ροοᾶ πὰρδεῦθα ὈΘΙΌΓΘ ΤΩΔΩΥ Ἡϊίμοββοβ. 1 

τὸ ἰδθο οἴδγρο 1 {Ππ60 βἱρηῃὺ οὗ 
᾿γιδῦ 5688, το Ὀθίοτθ 

ΒΏαν,, τοδο ἐδ [9 Ὀ]οθβοᾶ 8δπᾶ 
16 Ἰοτᾶβ ; { 

ΔΡρσοδοὴ υπίο ; [9] 

οὔ, τ 
οὐἴδαβ ῬΙΪ]αΐο ᾿τιϊηθββοᾶ ἃ 

14 Τμδὺ του Κοορ ἐλὲδ οοτησηδηαπιοηῦ ψὶζμοῦῦ βροῦ, ὉΠΤΘ 
1δὅ ἱπρ οὗ οὖσ Ἰιογ Φοβὰβ Ομ γιβὺ [ΟἸισὶβὺ “6888] : 

"ΠῚ Ῥοϊρῃηίδίο, ὶ 
ὟΥΟ ΟἾΪΥ δῖ ἱτπηπι οΥ δ} γ, ἀὐγο! ]ηρ ἴῃ [86 ᾿ρηῦ ΒΙοἷλ ΠΟ ταλῃ οδὴ 

ὙΠΟΙΩ ΠΟ ΙΔ ΠΑΪΏ Β6ΟΏ, ΠΟΣ Οδῃ 866: 0 ὙΔΟΠῚ δέ ΠΟΠΟΙ 

ο 4υϊοκοποί ̓  811 Τϊηρβ, δηὰ δείυτο 
{18.] οοἄ οοπίδβδίοη ; [0] 
ΚΑΌΪΘ, πηὉ}] (16 Δρροᾶν- 

Π] ὙΥΒΙοΣ ἴῃ ῖ8 πηοβ 6 Ε}4]} 
9 Εἰπηρ' οὗἉ Κίηρθ, δῃᾶ Τογὺ οἵ 

17 δῃηὰ ΡΟΥΘΣ δυϑυ ϊδδῦϊηρ. Αὐηοπ.ὐ ΟἸδΓρο βοτὰ (δὶ ἈΓΘ ΣἹΟΒ ἴῃ [818 ποΥἹα.' [πὶ 
ΠΟΥ 6 ποὺ Βἰμἢ-ταϊπἀοα, ποῖ {ττιϑὲ 'π πποογίδίη τίομοβ [Ὀποργίϑ! ΠΥ οἵ τΊ0}68] 

. 18 Ὀαὺ ἰπ {80 ᾿ἰνίηρ " αἀοᾶ, το ρνϑ τ8 ΤΟΙ 411} (ΒΙΩΡΒ [0 ΘΠΊΟΥ : ἯΙ Τρδὺ (6 
ἅο ροοᾶ, (δῦ [ΠΟΥ δ τἱοὶ ἴῃ ροοᾶ ὙΟΥΚΒ, ΤΟΔαῪ ἴο αιδίσὶ θα ζ6, τ ]]ΠΙηρ᾽ (0 οὐπιπιν 

10 πἰοϑίθ, Πυδυΐηρ ὍΡ ἴῃ βίοσγθ ἴου ὑβοιηβοῖνοθ ἃ ροοα ἔουπαδίοη 
20 Ο0Π16, ἰδαῦ {ΠΟΥ ΤΊΔῪ ΙΔ Ὠο]ἃ οἡ οἴοτγμδὶ [86 ἴσὰ6} 116. Ο 

αἰπδῦ (86 {10 ἴ0 
Ἰπ] ΟἿὮΥ, Κοορ ἐμαὶ 

ὙΠ1Οἢ ἷ8 Θοπηταϊ θα ἴο ΤΥ ἰτυδῦ, δνοϊα!ηρ ῥγοΐδηθ απα νϑΐη ὈΔΌΌ]ΠρΒ, δπὰ ΟρΡ0- 
21 5. 0]0}8 οὗἁὨ Βοΐθποο {Ἀ]ΒΘΙΥ 80 οδ]] θα ΠΉΒΘῪ πϑιηθα ΚηΟΤ]Θοαρ6] : ὙΥ̓ΒΙΟΙ. ΒΟΙΔΘ τ" 

ζοββίηρ ἢδγθ ϑυτθᾶ οοποοσηΐηρ (86 

1 ΨψὰαΣ. 11.--ἸΔοῦο σι 
Ὁσοίοσγοὰ ἰο ἐδ: Θοϊωσι ἢ " 5 Δ." 

1.8. Οὔὕσβοθ ὅθ 1 66. Απιρη." 

οταἱίδ [86 δυίδοὶθ Ῥοῦο Θὴν ; 80 Δἶϑο ἔμο Βα! ἴοπδ, ΤῊ (6 Βᾶσῃθ γασθα, πραῦφαθίαν ἱὰ ἰὴ Ὁ 

8 ΨΣ. 13..-καὶ αἴδον εἰς ἣν 8 οπαϊεἐἐοὰ ΒΥ 189 ταοάθττι δυΐμοτέξίοδ ; 660 Τίδοβαπᾶοτί. [Χοΐ ᾽πὶ [86 ΒΡΑΙΒρΣ τ 8. 
διὰ ἸΔΟΒΙΩΔΏΠ, δος Α. Ὁ. σ. νοῦντος. ἰὼ ὯΔ 8 ΨαΣ. 13....-.ὄ|Ἰ :ςδοπσηάοτῖ τεδὰ ζωογο μαι, Βιαμε, 

ΠΕ διδιλτη στ τό ταρς μροναν ξις οὗ οοὔσϑο, (0 ποσὰδ ἀἰθογ, ναὶ ἔλατο ἐδ ποῖ ταῦσοὶ ἀΐδογαηοθ ἐπὶ ἐδθ δεσιδ9 1 [δ 16 γἶδ0. 
-Ἑ. Ἡ.) 

4 σόοτ. 1θ.-- 
οταΐσι, 89 Κίπρ οὗ 
ΙΣῶλτ (ΟΥ̓ ὩΟΣΘ διρδοῦρβί 

Ἐδο (ο᾽ 

ΣΩΘῺ) ΘΘΟΣΙ, ΟΥἨ ΟΕΣ 866, 

ἐσδ:δὶαἰΐοι οἵ τοτα. 1δ,16: ὙΤΒΙΟΝ πὶ εἷς οὐ {{π|66 ἐπο Ὀϊοδοοὰ δηὰ βοὶθ ΒΟ. 
58 διὰ Τοτὰ οὗ Ἰογάβ, τῈΟ δἰοσιθ ᾿ιδ8 ἑτητιοσία!γ, (80) ἐδ ἀπο πα ἴῃ ᾿ἰχδὶ ἐυδοοοδαί δῖ, προ [Ἢ 

ον. Τὸ ἩΒοσα Ὁ6 ΠΟΌΟΣ δῃὰ ῬΟΥΤΟΣ ογοεϊδειίμβ. ΑἸ. 

δ 6. 17.--Ἰπσέοαὰ οὗ ἐμο τισὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, ἔδο δηδί ἔσαδ μδ5 καιρῷ. 
4 Ψας. 17.- -Τ8ῖ8 ΔΟΙΟΘΗΥΘ [ΠῚ πδν ἴημα ἷπ Α. ὅν διὰ οἴδποτα, δηὰ ͵δ οτηϊεἰθὰ ὉΥ Τιβοβοηδοτί. [πῃ 2). δοὰ ἰα (ὃν 

τβυπαισυδ, ἔδ6 διίίοἱο . [186 μος π᾿ ἃ ποιξηρ. | Βιπδίξδουδ 86 ἐπί Φεῷ , ἸΔΟΒτοδΣ, ἐπὶ τῷ Θεῷ. ἘΤίιφοδοσάοτί τοίαϊηα ὧν. 

ἴ ΨοΣ. 19.--ἰπεϊοδᾶ οὗ αἰωνίον, τὸ κῃου]ὰ τοδὰ, πὸ Α. Ὦ.: ΒΕ. ἘΕ. α., 1.9 Βιπιαϊείσυε, διιὰ οἴμοσβ, ὄντως. 80. τον» 
ΓὍΔΟΣ, ἴπ ἐπ ἶ6 υἷδοο. 

δ ὙρΣ. 21.--- ΡΣΟΌΘΔΌΪΥ δυνυτίοιε. 

ἘΧΕΘΕΞΤΊΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ὑε εν. 11. Βαϊ ἴπου, Ο σδι οὗ αοα, ἂς. ΤῈ 
ἈΡΟΒΟΘ ἔυγὴ8 Βυ 6 }}} δραΐη ἰὸ ΤΊΣΙ ΕΥ, 88 ἱἢ 6 
᾿μεὰ οδηἰογθὰ δἰπηοδϑὲ ἰοὺ ἐἊΡ ἰπίο ψϑηθγαὶ ὑορίςβ, δῃὰ 
ἰδ οα Βοποοίοσί ὑο κθορ ἷ8 γουης ἀἰϑοίρ!]6 τ ΒΟΙΥ 
ἷὰ νἱον ἴο {86 εἴοβο οὗ ἐμ Κρίβίϊο. ΤΏΟΓΘ ἰ8 δῇ 
οι ρΒαϑὶβ ἰῃ (Πῃ6 ἴοηθ ἩϊΐῚῈ το 6 δἀάγοββοβ ἨΪπὶ, 
Α8 Ὡοΐ ΟἿΪΥ ͵6 βριὐθθαὶ δο, Ὀσπὺ ἰδ 6 τηδῃ οὗ οὐ, 
86 βεσνδηὶ οὗ {80 σά, Ο πιαν οὗ Οοά͵ ἷἰΒ οαυΐγνα- 
Ἴδη το (86 Ηρῦτονν ὈΤΊΒιὲ ΘΝ, ΤῊΪ Ὠδπιθ ΡΙδοαδ 
ΤΙ ΟΙΌΥ, 45. ἃ ΟἸ τ ϑείδη Ῥεορμοῖ, ΌὉΥ [06 πἷά6 οὗἁὨ (8 
ΟὨΟΒΟΏ ΤΩΘΘΘΘΏΡΟΙΒ οὗ ἐδο Ὠἰνίηθ π|}} ἱπ ἴ86 ΟἸἹὰ 
Τοβίαπιοηῦ (οορΡ. 2 Ῥεῖοε ἱ. 21). --- ΕἾΘὁΘ ἴποαθ 
Γΐηρη, ταῦτα ; ἰμαὺ 8, (09 φιλαργυρία, αἰγοδὰγ δρο- 
Κα οὗ δηὰ δραΐῃ ἰη το, 17, πῦογο Κι, Ῥδὰϊ πηθῶ- 
"ἴοηϑ [86 ἰγ15 080 ΟΥἨὨ ΘΑΡΕΒΙΥ τὶ 68.---ἘΌΣΙΟΥ δέϊοσ 
εἰκμϊοουκησξα, δαῖτ, Ἰονο, Ραϊΐϑεοο, 
᾿ὨλΘΟΪκσιθδα (οοίηρ. 2 Τίμ. 11, 233).) Αοοογάϊηρ ἰο 
'Ἄοτμ. χὶϊ, 21, δυνῇ! τοῦσδῦ ὈῸ0 ονογοοηθ ὉΥ ζοοῦ : δηὰ 
δ 5, Ῥδὰὶ βεῖϑ ἀραϊπϑὶ {16 Ορροὶθο υἱοθβ ἃ βουΐϑβ 
«οἵ Οτβιδα νἱγίιοβ δηὰ αἰδοίΐζοηβ, Ζέρλέθοιιδιιοδ8 ἷβ 

ποὲ ΒΟΤΘ ἰο 06 ἴακοῃ δέησι γογεπεὶ, Ὀυὺ δοπεῖ προγαῖ!, 
88 ὈρΓΙΡὨϊΠοδα, οὐ ἰηίορτιῖγ. Οοαϊέησει, ο᾽, τοῦδ 

1117, [86 αἰγοσιίοα οὗἨ ἐπ ἰηπαγὰ 10 ἰοπεπὶ 
Θοά (οομιρ. ΤίτυΒ ἰϊ, 12). ΤΚαΐλ, ἴουο, (86 ὕπο Ρῆ’ 
πιαὶ νἱγίυοθ οὗἤἨἁ ΟὨ τ βιϊδηΐγ, ἀτθ ἰο Ὅ6 ποῦ υπϑεῖ 
βἰοοά ἐπ ἔθ υϑυδ] Ῥαυϊΐπθ βθῦβθ. Ῥαέίεποε, ἐμδῇν, 
ΘΟΠΟΟΓΉΒ 81} πίοι οουὰ ἀϊδίατο ἰδο βοῦὶ; ἐπὰ 
ΣΤ.) {τράσεάδειαν, λον 186 τόσὰ ργουαυὶε τεδὸ: 
ἱπρ ; 860 ΤΊΒΟΒΕΠ4οΣ), τεΐοσθ ἰο δ}} παίομ τὐρὰὶ 
οἰ τον [86 Βοδγί, Ἰοῃξ δ Τίμα Ων ΤΕΥ ἰμῖο 
{18 τρογαῖ ομδγβοῖδυ, ἢΘ σϑὴ Ω0 ἀδβῃρογ οἵ ἰμίδοῦοα 
ἔγοπι ἐδ βδηηθὶθβα ανασίοο οὐ 86 Βογοιϊοαὶ ἰεβοδεῖα. 
[ΤᾺ696 υἱτγῖαθβ βϑοῖὰ ρτουροὰ ἰπ ραΐγβ; διξαιοσύνη ἐπὶ 
εὐσέβεια, ἰουςμιΐηρ φοηοταὶ οὐδάΐθηοθ ἰὸ Οοὰ᾽Ἤ 5; 
πίστις δι ἀγάπη, ἰῃ6 ἴππον βργίηωρ οἵἁ (Ἰπεαδῃ 
οδαγδοίου ; ὕπομ. ἀηὰ πραύπ., οὐὖν δρίτὶς ἰοπαγὰ (86 
Θποτηΐθ8 οὗὨ ἔδο γα : 866 Ηυΐμον, ἐπ ἰοου.---Ὗ. 

γον. 192. ΕἸΣ τδ89 ἄρμὶ οἵ [1 
(οοταρ. 1 Οον. ἱν. 34: ῬΒΠ. {|. 15: 1. Τίπι, 1. 18 
4 Τίτῃ, ἰν. 7). Αἰ τοροϊίοη οἵ 186 ΤΑγοτῖθο ἱπιαβὸ Ὁ] 
σπου Ξι, Ῥδὰϊ 8 πσοπὲὶ ἴο ἀοβογῖδ ἐ86 ΟὨγίδιίδα "δ, 
αηὰ αϑρθοίδ!!γ (δαὶ οὗἨ (86 ταϊπίϑιος οἵ (86 [τὰ 
Πτο, ἴοο, ΤΟΥ ἰ8 ποὺ δἀάγοββοιὶ τοΓΟΪΥ 88 ὃ 
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δῆ Οὗ 88 8ὴ Εἰγδηρο δῖ, Ὀυῦ ἱπ Ὀοΐὰ τοϊαιΐοηα, ΤᾺΐ8 
ἄσῃι ἰ8 οαἸ]οὰ ροοί, μοὶ ΟὨΪΥ ἴῃ τοραγὰ οἵ 1.8 τηογαὶ 
Θσρο θῆοθ, Ὀὰῦ 48 Δ ἸΟΠῪ δηὰ 00 ]6 Οοῃ6.-- δρλέ 
δ αι ; ποῖ δυο Ὀθοδυϑο ἰδ 8 οῃ ὈοΘΒΑΙΓ οὗ ἐ86 
ἃ (Μαδοῖς ἀπὰ Ηογάθηγοῖ ἢ), ὈὰΣ ταί θθοδυδο ἰΐ 

ἷς Ὀοτα οὗ 186 ἰδ, 15. ὑσορδὺ ἴο [86 ΦΆΣΝ, δηὰ ΠΔ5 
ἴ βόονοσ ΟὨΪΥ δοι ἰδ6 δ, ἸΤὴΘ βαπιθ ρυγαῖλνο 
ἅγὶ6 8 οοπίυδα ἰῃ τ μδὲ Φ0]]Ονγ8.---Δ Υ ΠοΙὰ οἱ 
οἰθτδ 119; 88 (Π6 βραβεῖον, ἴον Ὑ]ιϊοῖι (86 δἰμ!οῦθ 
μεῖνοβ, δοα Ἡδῖοἢ ΒΘ Κτῶϑρ8 αὖ 6 οπὰ οὗ ιἷ8 ΘΟΌΓΒΘ. 
--ΛἨΠποσχοαηῖο ἔδου αχὶ οαἱἹϑὰ, ΤΆ ΐβ, δοοογάΐηρ' 
ἰο Πογάσητεϊοϊι, βῃουϊὰ 4190 ὈὉ6 οοπϑί ἀογοὰ ἃ ἥσυτα- 
ὥτνο εχ ργοδαίοῃ, δ πἀΐηρσ ἰο ἴΠ6 Βοσα ἃ ΏΟ ΒΟΪΘΤΩΙΪΥ 
ΕΠΙΏΙΩΟΏΒ ἔθ δἰ ]οῖθβ (0 ἴπΠ6 οοηίοδί, Βυΐ {}|}8 ἐδ 
ἰε88 ρΓΟΌΔΌΪ6, δὲηοθ βιο ἃ δβυϊωποηδ, ἱμουρὶϊ Ττὸ- 
αυϊγοά, ἱπάροα, ἔοῦ ἰμ6 δἰγί δ, Ὑδ8 Ὡοὺ 80 0} (86 
ρηζο. 76 [Πογοίοσθ ππἀοιβίδπα ἐκλήϑ. μόγὸ ἴῃ (ἘΠ 
ΟΥΟΪΠΕΤΎ 86|86 οὗ ἰπδὶ ουὐνγαγὰ δηὰ ἰηπαγὰ οδ] ἰηρ 
πιο Κα} Βυροθδθ ἐ0 ἴΠ6 ΟΘΟὨἤοβϑον οὗἩ [6 ροβρεὶ. 
Τὰδ τοι οτ  Ὀγδηοθ που]ὰ ἀγακοη ΤΟΥ ἰὸ ΐβ 
ἀυϊγ ἴο ῥτεβ8 ἰοναγὰ {δ 6 τηδτὶς  ἰὲ του βγη ρί 6 
πὰ ἴῃ δ δϑϑύυγϑησθ (δα, ἱἢ 6 δίγονο, 8 οδ  ΐηνσ 
πὼδ ἰΠ6 μοῦσα οἵ οἴθσγηδὶ 11|0.--Αὐᾶ δεῖ ὑχο- 
ἰοεεοὰ ἐδ 9 χοο Ὀχοζοβείου. Α ἔγοβὶ χηοίϊνο ἴου 
ΤΌΔΟΩΣΥ ἴῃ ἰδμ6 βριιν οὗ δῖ, ὙΤπου Ὠαϑὺ ρτγοΐδεϑοά, 
βιουϊὰ ταῖς (06 οίία, ἀπά οὔ 6.8) Ὀ6 σοπίἀογοὰ 
ἃ πε΄, ἱηπἀοροηάοῃΐ Ῥγοροκί(ίοη, ἰΔη, 85 ἸΏΔΩΥ͂ ὅ0, 
ἴ0 πεδίο ὡμολόγησας ἀοροηῃάδοηξ οἡ 86 ῥτγϑοοαϊηρ 
εἰς ἦν͵ σὨλοῖλ σῖνε8 ἃ παγὰ οσοηβίσιοιοη Δῃ ἃ ἃ ΒοΔΓΟΟΙΪΥ͂ 
ἰμἰοἰ Πρ! Ὁ]6 Θοθα. 116 ροοὰ ῥγοίδαδίοῃ πιο Τί πιο- 
(ἂν δὰ τηδθ ἰβ ποὲ εἰϑωεὶν ἀοδηθὰ ὮὈΥ Ῥαυ]. ἥοιηθ 
(ἰπὶκ ἰς (86 οοπίδββίοη τηδάα δὶ ὑαρΐϊβιι ; ΟἸΏΘΙΒ, ἐμαί 
᾿ἀδῷ δὶ, ;ἷ8 ἱπαυσίοῃ ἰμίο (86 τοϊηϊϑίγγ : ΟἸΠΟΓΒ, ἃ 

ἐδδῃ ἰδ ἰπλ ηΥ͂, ψίνθηῃ ΟΥ̓ εἰπὶ ἀστίηρ Βοπιο ΡιὉ- 
ἔς ΟὮ ΟΣ ΒΟΙΠΘ ΒΟΥ οοηβίο, Βαϊ [Π0 
γοῦῖι οὗ ΤΊΙΔΟΙὮΥ Τηαῖκ65 ἴΠ6 ᾿Δϑὺ Υἱο ν ἱρΓΟΌΔὈΪ6 : 
διὰ 66 [8 ἐο5 πιοῺ Υ (τον. 18) 8 οοπιρατοὰ ἷῃ ΒΟπλΘ 
ἄορστοα αὶ ἐμαὶ οὗὨἉ [860 1,οτὰ, το μδὰ Ὀοτπθ τϊζη 688 
θείοτο Ριϊδξο ἴθ Ογὰ8 88 Μ6]} 5 ἀθοάβ, 6 πιδ  Ὀδδὲ 
τείες (π8 ἴ9 οὴ6 οὗἁ [8 {π|Ὸ ΟΟΟΑΒἴΟΥ8 Αἰ τοϑα  παπηοά, 
Τὸ 'παπὺν τ 6 3308, ΠΟ 8ύγοὶ Υ πο ΓΘ ργοθοηΐ δὲ ἢΐδ 
οεἀϊηδιίοη ταί μοῦ ὑμαη 8 Ὀαρίΐδηι, ἰοδ υ8 (0 σοῃ- 
εἰσάο (μας ἴ)6 Αροϑβιῖθ δἰϊυὰθθ ἰὸ ἐΐθ βαΐὴθ αονϑῃηί, 
Ὠδτηδὰ ἴῃ οἤδρ. ἶν. 14 δπὰ 2 Τίη. ἱ, 6. [Τ}}}8 Υἱὸν 
οἵ (δ6 ἰοχὶ ἴδ τιαϊηἰδίποὰ ὈΥ ΝΈΑΔΝΡΕΒ, “" ΡΙδπίίηρ 
Δα Τταίηΐηρ οὗ (6 ΟἸυγοῖ,,᾽" το. ἴ1, - αἶϑο ὉΥ ΕἸ]}- 
εοξί͵ δλὰ οἰδοτα, ἐπ ἴοοο. Ιξ 58 ποσί! ποίζηρ, Βον- 
Ἔτος, ἰμδὲὶ τ[ῃ6 δυϊποηξο ἰγδαϊ θη οὗἨ ἴπ6 ΟΠυγοὶ 
Ῥοΐηὶ Ὀδοῖς (0 (86 ουβίομι οὗ διιοἢ δ ““ οὐπίδϑβίοη οὗ 
[αἱ " δἰ ἰραὶ ψεῦν: “ 2ἴοε ἐδὲ ἠδ γρ ΣΑψν, 608 
φυὶ σγαδ ἱδηιὲ διδοορίμγὶ δυπὲ ἰσθ, ἑὰ δε, 
Ἀλέ, ροριῖρ σα αὐαϊεπίς ἐνηιδοίιη, τοάάζονα ; ἢ Βσε. 
γιχθα, 6 ὄγταδ. 8. 6 ἀο ποὲ δβύρροβθο ἐμαὶ 86 
ἰδίου Ὀαριίβιηαὶ ΟΠ 6 οχίβίθα ἴῃ 9 δροθίο]ίος ἄΔῪ : 
ἵχιξ ἴξ ἰδ ποῦ αὖ 411 ἱταργοῦθδ 16 ὑπαὶ ἐμ6 βόγι οὗ βιιθἢ 
δ Ἐπ δορδη δὲ (μδὲ {1π|6.---Ἶ.] 

τ, 18.Α σὶνο ἴ:90 ΟἾΑΣΘ . . . Οὐῃέθββίοσι. 
Τῖιο δι ̓σαδΐοη το ΤΊ Οὐ μγ᾽ 8 οοπίρβϑίοη ἰοδά45 (ἢ6 ΑΡΟϑ- 
[16 ΠΟΤ ἴο βροαῖὶς οὗ ἰῃ6 βανίους ΗΪπιβο] Γ, 086 ΓῸ- 
ΤΟΘΙὈΣΒΏΟΘ Πλτιϑὺ ΔΊΓΑΚΘΙ 8 ΠΟῪ Ιηοίῖνο [0 βΒάοΙ ἐγ 
δικὶ ΣΘᾺ] ---  ολαγσο ἰλο6 (σοτρ. οἤδρ. ἱ, 8); ἃ ἔοστω 
οἵ δοίοιιπ δά ϊυσγαϊΐοῃ γγ0}} διίϊοὰ ἴο {86 γγδηᾶθυν οὗ 
[δ δαδ)εςὶ.---ἰπ [09 αἰαμὲ οὗ αοα, το αὐἱοῖ- 
ϑηδδ 411 ἰΐηρσα. ““Αἡ οηοουγαρσίηρ ΓΟΙΩ ΘΙ ΌΓΔΏΟΘΟ 
οἵ ἰμ6 τοβυττοοιίίοη, δηὰ ἐμυ8 ἱπαϊγθοῦ Υ ἃ παοῖνο 
δραϊηεὶ (6 ἴδαν οὔ ἀδδίϊι ἰπ 186 οαυ86 οὗἩἉ Ψε5ι8, ἴο 
ὙΒΟΝ [80 0] οΐπρ᾽ οἶδυδθ α͵50 αἰ 68 -᾽ Ὀο ὟΝ οἴίο. 
“--Αιὸ Βοίοτο ὕοα ΟἸὨχίαξ, το Ὀοίοχθ Ῥου- 
πα ῬΠΔῖΘ. Ἐπὶ ἀοο8 ποὶ εἰβην ὠπάδν Ῥοηίίι8 
Ρῆεια (06 οι; βὸ Βοηρεῖ, ρογίοοδα ἐσηιρογδ 
ποϊιδεῖηπα), Ὀυξ, ἃ8 Μαῖξ, χχνὶ!, 14, ἀπὰ οἰβοτοσο, 

οογαηι. Το τϑοο]]θοοη ὑμαῦ ἐμ τὰ μὰ ᾿ἰνοὰ 
δηὰ ευβετοα ἴῃ (Π:0 ἀ4γ8 οὗ Ῥοπίίυβ ῬΙ]αἰθ, γγὰϑ αυἱῖθ 
Βιυρογβυοιβ: Ὀαϊ {86 δἰδίοτηθηξ ἴμαὲ ΗΪΐβ8 οοηξοβϑίοη 
ΔΒ Ἰη86 σογαῖε Ὀγοσμῦαίογα, ΟἸΘΆΓΙΥ ΒΒΟῪΒ ἴ0 πιμδὲ 
ἩΠΙΏ658 (6 Ὰ 6 Γοίουβ, [ζ 681} ΟἾΪΥ 6 ὑπαὶ Π8Γ- 
ταϊθὰ ἴῃ Φολη χυϊὶ. 86 δηὰ Μαίϊ, χχυὶϊ,, 11 . δηὰ (8 
ἯΔΒ ἱπάθοα ΜΟΥ ἐο Ὀ6 ΒοΙά τρ ἰο ΤΊ ΠΙΟΙὮΥ, 85 ἴ86 
ῬαιίοτΏ οὗ ἃ ἰσ0 δο;ΐοβϑος οὗ ἰῃ6 ἐγι ἢ ἴῃ ἔδοθ οὗἁ 
ἀθαίῃ. Μαρτυρεῖν ταδ8}8 ΠδΓα ἔΠ6 8ΔΠ16 δϑ ὁμολογεῖν 
ἴη πρὶ Ἰβόρ Ὀείοτο ; ὃῃὰ Μὸ ΣΩΔΥ (8, πΏΘη τὸ 
ΓῸ 8 ῬΑΒΒΑΡῸ, ᾿υ80}γ τοραγὰ ΟἸγίβε 88 (6 Βυβὶ 
Ματῖγν οὗ ἴ)6 ΝοὸῪ δοτεν εις 

[ποτ 8 βοιῃθυμαὶ δἰ κίηρ ἴῃ 186 ἰΔἀΘμΥ οὗ 
1686 πογὰβ οὗ Ῥδὺ] τι δ6 οἰδυδβο οἵ “6 ΑΡροβὲ!θ᾽ 8 
Οτθοᾶ, ““βυβδτεὰ υὑπάορ Ῥοηίΐυβ ῬΙ]α6.) [Ι{ ἀοο8 
Ποῦ Β66Πλ ἴ0 0.8 ἃ ΤΩ61Ὸ γΟΥθΔ] ἕΆΠΟΥ, ἰζ πὰ σοραγαὰ ἱΐ, 
ἩΒῸΠ οουρίοὰ τὶ [6 καλὴ ὁμολογία ταδὰθ ὉΥ 
ΤΙΔΟΙΙΥ, 65. αἰνίηρ 4 ἱηῦ ἰη ταραγὰ ἴο 1π6 οτιρδίίοη 
οὗ ἰῃαῦ ἢγϑῦ δῃηὰ εἰπρὶοδὶ δυγηδοίμι οΟΥὗἨ [86 ἐαίὶι, 
Ἧ)9 ταὐθοῦ, οὗ οουγβο, [86 οἷά, τρϑοϊδηΐοαὶ ἰγβαϊἴοη, 
ἐπὶ (μΐ8 ογοοθα γγὰ8 τηδάθ ὈΥ ἰὴ6 Αροβίϊϑϑ, οσ. οσχίδιθὰ 
ἴῃ ἐΐ8 ργοϑοηὺ τε θη ἔοσιη Ὀοίοτο ἃ ἰδίου ἀρ. Βαῖ 
(886 ναγίουβ ἔτασπιθηίβ οὗ βυοδ ἃ γϑοοϊγθα “ ἔοστη οὗ 
τΟΓὰ 5.) 885 τὸ ἥπὰ ἰδ ἴῃ ΦύΌΒΤΙΝ ΜΆπτ. “οὶ, Ἰ, 
18, αὶ. 8δ. Ιπενδυβ, Τἴκνεδ., Ἱ, ἃ, δηὰ ΤΈΚΒτΤυΙ, 
ΜΙΑΝ ; 8}} ἀρτοοΐηρ ἴῃ [6 Ιά688 δηὰ σϑῆθγαὶ βίγυς- 
ἴαγο, ὙὨ116 αἰ δδγίηρ ἰἴῃ ἀοίαι!, ροΐηῦ ΟἸΘΑΣΙΥ ὑο ΒοΙηΘ 
οὐἱσίηαὶ ὁ" οΘοηςρϑϑίοη οὐ ἔαιιἢ,᾽) ῬΓΟΌΔΌΪ οτγαὶ: δηὰ 
δἰμουμὰ σπίϊπμουῖ δυγο ἀβϑί6 οὐ δυϊδπουβῃῖρ, γαῖ τυῃ- 
ηἰηρ Ὀδοὶς 80 ἴας ὑοναγὰ δροβίοὶἷο ἔπι 88 ἰ0 ἤδυδ 
ὈΘΘμ ΠΔΙΌΓΑΙΥ βου θὰ ἰο ἰ6. Τυ8 {8 ῬὮΓΑΒΟ, 
“4 ἀηάον Ῥοπίυβ ΡΙ]αί6,᾽) 85 οἰϊοὰ ὈΥ δι, Ῥαὺυ], ΤΥ 
ανο ὈΘοΟΙῚΘ ἱποογρογαιθα πὶ (116 φαΡ οδὺ ρογτηΐηδὶ 
οτοοᾶὰ, Ὅ7ὲ6 βανο ποῦὸ Ὑδ8αῖ ΒΘ Π15 {{π|0 ΒβιγυοσίυΓα) ἸΔῈ 
οὗ σγτοπίδ ἴῃ (6 οὔτοι : ὅγϑὲ [ὴ6 ἀρὸ οὗ ογβδηίΐο, 
γοῖ υπάἀονοϊοροά Ἰἰο, (θη οὗἁ βοϊοηϊβο ἔοσιηδοη ἰῃ 
ἀοοίγίηο δηὰ πογδὶρ.--- 

γοει, 14. ταὶ δου Ὁ, ἂς. 80. Ῥϑὺ] πὸ 
βοίβ ἔοσι δ [Π6 πιλίου, πνϊοῖι Ὧ6 Βα8 ἰηϊτοἀυσοα ἴο 
ΤΙΔΟΙΠΥ Ἡιτἢ 80 δο] πη ἃ δ, Τηρῆσαί σε τὴν 
ἐντολήν. Ιὰ ἰ8 ποὺ ἸΚοΙγ, αἴλον β8ὸ ἸΟΥΌ δὴ δάΐαγα- 
ὕοη, ἰμαῦ Ὧ6 χτχαϑδηῦ ΤΩ ΘΓΟΙΥ ἢΐβ8 Ἔχμοτίδιοη ἰο᾽ 8.66 
ἴτρολ δναγῖίοθ (τοῦ. 11), δῃὰ || βίῆβ, 76 ἰοοῖκ 
ΤΑΙΒΟΡ αὖ Ὠἰβ Θῃοοιταροιηθηῖ ἰ0 ἴπ6 ρσοοὰ βρῇς οὗ [8 
Ομτίβείδῃ 116, δὰ ἰῃ6 Ὀοϊά σοπήδβϑίου οὐ [86 [οτὰ 
(νοσ. 123, εἰ δῳ.. ΝΘ ΤΩΔῪ ΒΑΥ ἴπδὲ ἴπ ἐῃΐ8, 88 ἰῃ6 
οἰίοῦ οοιμτηδηατηθῃηϊ, 811 18 οι γδοθα ἡ ϊοῆ οουϊὰ Ὀ6 
δϑίκοὰ οὗ Το ΠΥ. ΤῊ Υἱοῦ οὗ την, ἐμαὶ τ πηυδὲ 
τοραγὰ [μἷ8 ψοτγὰ, οοσασηδηαχηθσῖ, 48 ἰῃ9 π 
λία οὗ 86 ΘΟ γἰβιίδη τηογαὶ ᾿ὰνν ἴῃ χΟΏΘΓαὶ (οἢρ. ἱ, δ), 
ΒΟΘΙΏ8 ἰ00 ζιτ-οἰοῃ 6, δηὰ αὐἱύα Π666|688.--- 10- 
οι προῖ, ἸΠΙΥΘΡΌΪΩΑΡΪΘ:; ποὺ ἰὼ δα τοίοιτοὰ ἴο 
σε, Ὀυὺ ἴο ἐντολήν. “ῬδὺΪ οχῃογίβ ΤΊ ΠΥ 850 ἴο 
Κραρ ἴΠοὸ ἴατν, ὑπαὺ ἰῦ ἸΏΔῪΥ ποῖ 6 βἰδίποα δῃὰ ρθη 
ἴο δὲ ρβύαρω, 88 ὙΠἔΠῚΠ (6 4186 ὑσδοθ 6 ΓΒ; ") ἩΙΠ ΠΟΤ, --- 
ὍΒΕΙ ἴ8)6 ἀρροασχίῃφ οὗ ουῦ ζοτὰ ὅθετι5 ΟἸ τίσι. 
ΤῊ 84] παρουσία οὗ (86 [μοτὰ, δὖ [86 λυιάρπιουϊ οὗἁ 
ἰμ6 πο], νῃ οι πῃ [86 Δροβίοὶϊοσ δρθ τγὰϑ ὀχρθοίοά 
88 ἰρὶι αἱ παῃὰ, Βοηροὶ ᾿υΒ 8408: “Ζ οῖδα ἐπ 
Ῥγαζὶ εμᾶ ρ»γοροποδαπί δἰδὲ αἀἶεηι Ολγίδίξ οὐ ἀρ» ῦο- 
»ϊπφιρηίσηι ; πιὸ8 δοίεηνδ ποδὲβ λογαπι πιογίἐ8 ῥγὸ- 
»οπθγε." 6 τηυβί, πονονοσ, δα ἐπα (Π6 ΟἸγἰβιΐδη 
16 ΟΥ̓ ΠΙΔΏΥ͂ Π48 ραἰποὰ ποίμῖηρ ὈΥ (8.6 οἤδηρο, 

[10 8 ἴο ἰδῖκα ποίμῖηρ ἔτοπὶ [Π6 οβδϑηΐί] δυΐδον. 
ἐγ οὗ 16 δροδίοϊ!ς υυυϊίηρ, 1 τὸ σταηῦ ἐμοῖν Ὀ6] 16 Γ΄ 
ἷπ ἃ ΒΡΘΟΘΑΥ͂ δάνοηὶ οἵ Ομ γίϑι, [παάθϑὰ, οὰν οστὰ ἀ6- 
οἰαγϑὰ παὶ ἐμ 6 5 πδὰ Ὧ0 τονοϊαϊϊοη οὗἨ (86 ἐἰπιοβ (Αοἰ8 
ἱ, 7). ΤΏΘ ΡΓΟΡΉΘΟΥ τγα8, ἴῃ (9 δίαιτα, 8 ἀἶπὶ ὉΠ 6 
ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 ᾿πίοτρσοιϊθα ΌΥ Ὠἰβύοτυ : δῃὰ ἰΐ ττγῶβ παῖ 
(μαὺ ἰο ἐδοι ἴδι6 ἸοῪ ὑγτί βίοι Ὀ6 ἃ Ῥτοβϑηῦ γϑαὶ 
ἦγ. Ι0 18 (8 ἂν ἀόρτοοβ ἰἢ6 ογυ ἀφ τ] ομπΐ4] [Π60- 



4 ΤΗΕ ΕἸΤΒΞΒῚΤ ἘΡΙΞΤΙΕ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

τἷο5 οὔ ἃ Ῥαρΐδβ βατθ ἰδάθὰ ΔΎΑΥ, Ὀδοδυδο ἰπτουρὰ 
οἰχυίοσῃ οοπίαγίοα [86 ΟΒΌΓΟὮ 648 6 ἢ ΑἸ ΤΑΥ͂Β ἃ ὩΘῪ,, 
(γίμον μογίζοη σίδο Ὀοίοτο ἰδ, δὰ οδῃ ΤΟΓῈ ΒΟΌΘΕΙΥ 
σοδα 16 ἱδίοστίς ρἴδῃ οἵ Ὁ πτϑώδηϊγ. Ὑοὲ 1 ἰεϊηρ- 
1οπι οὗ αΟοἀ δἰιουϊὰ δὲ ἴο ον τηδίυγο ἔδϊ (ἢ ἃ ΠΟΌΪΟΓ 
ΓΟΔΙΣῪ {ΠἸδὴ ἱἶ τὸ Ὀοϊονοὰ ἰξ ᾿ἰλογαν δἱ μδηὰ, θα, 
ἴῃ ΝΕΑΝΟΕΒΒ “ ΡΙδπιίηρ δηὰ 'Γγαϊηΐηρ,," βόῖο δά- 
ΤΑΙΓΑΌΪΘ ΓΟΙΏΔΙΚΘ ΟἹ ἴδ6 Βρίγ 8] οἰαγδοίοσς οὗ 8... 
ΦοΠ πη 8 ἀοοίϊγίηο οἵ [Π6 υσία.--- . 

γεν. 1ὅ. ἴῃ εἰπιοβ, ἄς., ἣν καιροῖς 
ἰδίοις δείξει, κιτ.Δ. ; 8 ῬΘΟου ΔΓ Ἔχργοβδίοη, Ὁ}}1κ6 [ἢ 6 
δυδὶ διγ]96 οἵ δι, Ῥδὺ!, γεὶ οἷθδγ ἐπ ἰΐ8 τηθδηΐηρ, 

(6 ῬΆΙΠον οὗὨ οὔν [οτὰ Φεβὰβ ΟἸγὶϑί, π||}} βῆον, 
δοὶ ΤὈγῊἢ, Ὀγίηρσ ἴ0 Ρ488, [6 φ]οτίουβ γονοϊαϊζίοη οἵ Ηΐ8 
5οη (δεικνύναι), ΟἸγῖδο ἰ8 Ὀπβθθὴ Ὁ. ἃ ΝἘ116. {86 
επιθ οὗἨ Ηΐδ πιδηϊΓεϑιδείοπ ἱπ ΓᾺ]}} ρίουγ (ἐπιφάνεια) 
τοβὶδ ἰη (6 οουηβο}6 οὗ αοά, 0 [48 δρροϊπιοὰ [ἢ6 
Θχδοῖ πηοσηθηϊ,---7π λὲς ἐέπιοα (ςοπηρ. ΤΊΩΒ ἱ. 8 . Οαὶϊ, 
ἷν, 4)λ.-- Ττ}29. Ὀϊοπδοὰ δὰ ον Ῥοϊθηϊαϊθ. ΤὨΐδ 
τοοηϊίου οὗ αοα, δ8 Οη6 τυγουρῖ πολ ἴπ6 ΕἸΡΙΡΏΔηΥ 
οἵ Ομ δὲ ἱβ ἰο Ὀ6 τοδᾶὰθ Κπόνῃ, ς8}}8 ἔουτἢ ἔγου ἰἢ 6 
Ἀροβίϊθ ὁ ρδαΐπχ οὗ ὑμδηκερίνίυ, ἰὰ το Π6 6χ- 
ῬΓοβθοϑ ὑμΠ086 δἰὐγ υΐο8 οὗἨ τ80 ΑἸ παΐοῖ οοπ- 
βετὰ (πἷθ ΟἸγίϑιίδη δορο, δηὰ πο ἀγὸ οοπίτγαδιοὰ 
ΟῚ [66 ἀοδῖγοβ οὗ δὴ αἴον ἐ86 ἰγδηβίοπὶ ροοὰϑβ οὗ 
ιὴ8 ποῦ ἃ, 2 εδεοά, εἰσοΐϊθοβ οὔθ πὰο 85 ἰη Ηϊΐη)- 
86] δίοῃε [86 βουζοθβ οὗ [86 δίρῃοβὶ ἰον ; 86 οπἶν 
οίεπίαίε, 100 οηθ ΟΠΙΥ Ἧ8Ὸ διὰ οχϑγοῖβοβ 
Ρονον. ῬογῦδρΘ μόνος ἰθ8 ἱπα τ οι] οοπίταβιθὰ πὴ 
100 Οποριΐς ποίου οὗὨἨ (6 ἸΏΔΗΥ 433 0}}5---ἃ ποίΐοῃ 
ὙΠ ΟὮ οχἰ δίοα ἴῃ ἰζ8 βΈΣΠ. δἰγοδαν ἴῃ ἰμ6 ῬδΌ 6 ἀρο. 
--το ΚΕίωηε οὗ κίηρε διὰ Τοχὰ οὗ Ιοχὰδ; ποὶ 
ΟὨΪΥ ἰῃ ἃ βρίγιϊυδὶ, Ὀαϊὶ ἃ οοδηχῖοα! 86 η86. 

Ὗ ὁ Ἄοδηηοῦ Ὀυὺ ἰμίηἰς ὑπαὶ (88 ῥδβϑασο, ἰδίζθη ἴῃ 
οοπηθοιϊίοῃ τ} ἴΠ.6 ἩΠΟ]0 Βοιοἢ οὗἨ [Π686 ὀγγογβίβ, 
τοίογθ δι ρἤδιϊ Δ} ἐὸ 8 Φονίβῃ ἀοοίτίο οὗὨἩ ΖΞομ8. 
10 ΤΏΔΥ ὈὯΘ ΟἸΘΑΡΙΥ ἰγαοοὰ (ὁ {Π6 τηγβιὶςβ οὗ ἴδ6 
Ἐδβθθηθ ἴγρθ. ΤΤΏΘΥ Ποϊά δ ΠΙΟΓΑΓΟΩΥ οὗὁἨ ῬΟόνοΓα, 
ϑιηδηδίίοηβ ἴσομι ἴπ6 ΕἸγοὶ Ῥυϊηοὶρ]θ, δηὰ ργοδὶ ἀΐϊη 
ΟΥ̓́ΟΣ οογίδί ἢ σοβιηϊοδὶ Βρἤθγοδ. [1 ἨὍΔΒ (Π6 ρἜΓα ο 
[86 ϑορμίγοι δ οἵ (1:6 Καῦθα]δ, διὰ {πὸ “Ζηβ οἵ {Π6 
Οποκῖθ, 866 ΕπσλιΡ, Οεϑοῖ, ἀ. Ῥοΐκεδ Ϊεγαεὶ, Β, 4, 
Ῥ. 208. ΤῊ να {1|ὸ οϑοίοσίὶο βοΐθῃςο, ἱκορὶ ἴογ {86 
ἐϊωρηιπαίἑ, τ ἢ1]6 (ἢ6 Ῥϑορὶθ δοϊὶ ἃ ΟἹ ἐπ Φοπ θα 
ΔΏΡΘΙΟΙΟΘΥ ἷπ ἰ(8 ὁχοιοσίο, βποίίαϊ ἔοόστηΩ. βοὴ ἤοαι- 
πῃ βοϑὰβ οὐ ΟΥΤῸΓ ΙΏΔΥ ΟΔΘΙΪ ἤανὸ ἴα θη ἰηΐο {6 
δον 8 -Οτἰδιίδη δοὶὶ οὐ [26 Ομυγοῖ, 8.66, [ὉΣ ἃ οἶθδγ 
ψίον οἵὗἉ {μ8 δατϊΐον 6 8} Οποβι οί, Ἐκυϑθ, Τῆοοὶ. 
ΟἾτεί,, τοὶ. 1, Ρ. 811, εἰ δεᾳ.---.} 

γεν. 106, ἷ2ιο οἷν ἔστι ἐσησηοσχι αν. ΤΉο 
Ἀροβέῖο οοῃεϊηυθ8 ἴο Ῥγαὶβϑθ [1:6 Ἔσο] θηοΐοϑ οὗ αοὰ : 
δηὰ ΠΟΙΘ 06 δρθοίδὶν βοῖβ ἔουὶ ἢ (Ππαᾶὺ ΟΟΠΙρΙ δ ΘΏΘΒΑ, 
ὙΓΘΓΘΌΥ ἰη Ηΐδ οἴοσηαὶ Βοΐηρ Ηθ ͵5 Πῆἂοὰ δῦονο 4]} 
οἰδηρίης ἰΐηρε. “40 εἐ ἀἰχίρεοεί ΤῬαυμζις, δοἰωηι 
εμηι ἈΟΉ α δεῖρεο ἐαπίιρηι, 6886 ἱπιπιφγίαϊεηι εἰ διιαρίο 
παΐμνα, δοά. ὡπηιογίαϊαίεπι ἐπ ροίϊοείαία λαδογε, οἱ 
ὁπ ογοαίμγαδ ποπὶ οοηιρείαί, πἰδὶ φι"αίοημδ 8μαγὶ δἰ 
υἱγέωμζεηι ἐπδρί γα ἐαΔ υδροίαξ ; " Οαϊνίη.--- τυ 6.}}- 
ἴπρ ἐπ ἴΠ6 Ἰαδϊ τυ} ὩῸ σθδὴ οδλλ ΔΡΌΣΟΔΟΙΒ 
Ὀπΐο. ῬῬΡΟββοβϑοῦ οὗ ἰδ ᾿ἰἰχδι, δ. Ηδ 18 Ῥόββϑοβϑϑοῦ 
οΥ̓͂ 0 ᾿ἰ, μμῖκθ ἀδβοῦροοηϑ ἂὸ ἔουηὰ ἰῃ ΡΒ. 
εἶν. 2. ΘΟυὰ ἴδ οἰοιποὰ πίι Ἰμηῦ, 88 ἃ ρϑγιηθηῖ, 
1 Φοιιη 1. ὅ. Θοὰ ἰδ Ἰίρηὶι, ἃς.-- ΟΣ ὯΟ πλδὴ 
Βαϊ πϑϑῖὶ, ὩΟΣ οδῃ 806. Α ἀοβοτϊίρέίοη οὔ 16 
ἰην δ 0]6 ἡδίατο οὗ Οοά, πλεῖ ἰποϊυ 68 6180 (Π ἰάθα 
(μαὐ Ηρ ἰθ8 ᾿ποοιργοῃθηβι Ὁ] 6 (ορ. Φολη ἱ. 18 - 
1 Φοίνη ἷν. 12. Οὐ]. ἱ,. 16. Ἡδοῦ. χὶ, 27: Εομ. χί. 
88--86). --Ἰὸ τόσα Ὅ6 ὮΟΣΟΣ διὰ ροῖσοσ οὐοσ- 
ἰλσῖϊησ 1 ἐ. 4., 10 σθοπὶ ΠΟΥ Ργορου ὈΟ]οηρ. 
ϑοῃ10 ΒΌρροΘΘ ἰδαὺ τὸ ἤανθ ἸΟΓΘ, 88 οὔδρ. ἰἰϊδ, 16, 
μ6 δαρταθηὶ οὗὨ δῇ δησΐθπὶ οἰ γοῖ-᾿γτηη, 

γεν. 17. ΟΒασχο ἰδόσα ἴπδὲ δχὸ σχίοὶ ἐὰ [οἷν 
Ἱσουτϊὰ. Το Αροδιὶθ τοϊρηϊ Παγα ΒΥ οἱοδοὰ ἰδ 
Ἐρίβι]6 πὴ ἐμ ἀοχοίοσγ. Βαϊ Πα οῇς6 τροτὰ αππ 
Ὀδοῖὶς ἴο [86 τορίς, τ ῖοΒ δὰ Ὀόϑη ἰηϊοτγυρίοά Ὁ. ἐϑ 
ἀϊρτεβαείοη (τεγβ. 11- 16). Ηρ δὰ παιηοὰ ἰδε ἀδλῃ. 
ἔετβ οὗ [8086 γῆο ποῦ] δ6 σοι :- ᾿Γ6 ΠΟῊ δι ἀγαθοῦ 
ἴπο80 ἯΒΟ δ.6 στον ἱπ που ]γ ροοὰδ, Βυὲΐ δε εἰ 
ΟὯΘ66 ΒΏΟΥΒ [86 ΤΩΘΓΟΙΥ Γαϊαιῖν ποτὶ οἵ ἰδεῖν πραὶι, 
ἴῃ οΑἸης ἰὰ οὗὁὨ "τἈ818 ποι]. Ἠθ ἀοεβ ποὶ, ἴον. 
ΟΥΟΓ, Βροαὶῖς οὗἨ {Π6 το! δβ δβανίηρ ἰποὶγ ραγὶ ἐχοΐυ: 
δἴν οὶ ἴῃ ἰμΐ8 που ὰ (16 χνΐ. 26); ταίδοτ, δὲ οἷ: 
ουγαροδ ποῖα ἰ0 ΟἸιυϊϑδη ρου μ8, Ὀθσδυβα (δεῖν 
πολ], (πουρὰ ἰῃ ἰἰδο! Γ ΤΟΙ ρογαὶ, ΤΏΔΥ, ὉΥ Δ Νὶβὸ 
Διὰ ΣΟΘΒΟΠΔΌΪΘ 0.86, 00 Γαϊϑθαὰ ἴο βοιηδπ]δὶ ἰἰἰρίντ. 
ΤΙΠΩΟΙΕΥ τουδὶ, ὑἱμογοῖοσο, τσ ἴδοι οὗ ἐμεὶν ρεηϊ, 
δηὰ οἴδγχζο ἰδθπὶ ποῖ ἴὸ Ὅ6 Βὲρ},.-τϊτδοὰᾶ---ἃ μευ. 
ἴδ υἱοὶ οὗἁὨ το τρομ (Φοτ. ἰχ. 24; Ῥβ. Ἰχὶ! 9). 
Ῥηὰδ τοδὺ Ὀ6 ἑουπυὰ πίϊῃους τοδὶ. Ὀυὶ ἰδ ἰδ ματὶ 
ἰο ανὸ πο ἢ πίϊπους ῥὑγίά6.---ΝοΟΥ ἰχυδὶ ἰῃ υ. 
οοχίαξηι χίομϑα. Τμς Αροϑβίῖο, ἴῃ βροδκίησ ποὶ ὁ} Ὁ 
οὔ υῃοροσίαΐη τίοϊθδ, Ὀυΐ ἐπ διιδείαπί. οὗ [16 πῆρες. 
(Αἰ οἵὨ 4}1 τίοδιοβδ, Ὀθδυ Ὁ} οουγνογα (86 ἰδουρὶιὶ 
ἐμαὶ 6 ὙΠῸ ἰσγυδίϑ ἴῃ ποῖ τοδί οἢ (84: προ ἰ5 
ἐιβε] Γ ἀδηλότης, πὰ 50 ἷ6 ἰῃ ποτ͵εῖ ρει]}.---υὶ ἰῃ 
ἦδο Ἰἡνίηρ Θοα, το ρκἰνϑὶδ τυ ΣΔΟΏΪΥ, ἄς. Δὲ 
ζῶντι ἷθ στ Δ }}} ὈΒΙΟΏΔΌΪΟ, τοΔΩΥ οὗὨ [86 Οομεῦ 
ΠΟΤῈ δῖθ υϑοῖθβδ: γαοὶ ἴμοθο οὐἩ Μοϊδηοδιδου δηὰ (8. 
γἱὰ ἀσδοσνο ῃοιϊΐοθ Ζωβίοδα οὐ ἰγυβιΐηρ ἰπ πεαῖίι, 
[26 τοι δῃῃου!ὰ ἐγιδὶ ἴῃ ἴἰλ6 Αἶνον, πιὸ π|}5 ὑμὶ 
ἯἮ6 βῃουϊά 6δη͵ΟΥ ΗΙ8 τὶοἢ σίἣβ, Εἰς ἀτόλαυσυ, τοὶ 
Βιγ 11} οοπίγδϑίοαὰ πῖτ δϑοοιςίϑεω, ὑπὲ πίιὰ ΟΣΟτδ' 
δἶνο ἀδεῖγο [ὉΓ ἐἀρθσνν δ ήνν ρὲ 4“ ΤῸ ΘΠ]ΟΥ͂, ποὶ ἰ 
ταδί ΟΣ ΠΟΑΥΐΒ ΟἹ .} ἮΝ ἰοδίζον. 

γον. 18, Τμαὶ ἴδον ἄο ροοὰ... . οοπιπιῦπί» 
οδἷῖο. ΤΊ Αροδβίῖὶθ ἄοεβ ποῖ τῃροσεῖὶυ παῖπὶ (86 το 
6555 ὀστοῦ, ὕυν δοίδ Ὀοίοσο ἐμοὶ ἰδα τίρδ ἘΔῚ 
Μ ἰοῦ π|}} ραΐπ (86 οπ᾽ογταθης Θοὰ δον ἴὸ 
ἀο 8. ἃ οηογαὶ οοποορίίοῃ, [|ἴκὸ ἀγαδοκοιεσ 
(Λε χίν. 17); ῥγοιωούηρ (6 Ππαρρίμεβθ οἵ οἰδετα 
--ἘΙΟῺ πὰ κοοὰ τοΥΪκ8 ; τηοδηΐϊηρ ποὶ ΟἸτβι125 
Ὀσποβοθῃοα πη ΓοΪΥ, Ὀαὶ σοοὰ δοιίοη ἰπ ξεπεταὶ. Τὰς 
ἵπο ποχίὶ ποσὰβ δὸ βροοίδε: χϑαᾶν ἴο αἰδίτίθαυϊθ, 
τὶς ἴο οοτασυυπίοαϊο (οομρ. [υζκὸ πὶ, 11; 
Ἐρδ. ἱν. 28). 1 ἰπετθ 6 ΔΩΥ αἰδοίου μετα, (δὲ 
[ΌΣΤΑΘΡ ΤΩΔῪ ΘΔ (Π|6 ΖοΠαγουβ Πδηά, ἴΠ6 ἰοἴῖεν ἴδ 
δυτορδμοῖῖο Ὠοατὶ : ὈοϊΪὰ σοποορίίοηα, ΒΟΝΘΥΟΤ, δΓ 
οοπηροίοα, δοιὰ ποίεπον οὗ ποῦ πίϊδουϊ [86 οἴδεξ. 
ον. 19. Σιαυίῃρ ὉΡ ἰπ πἴοσχο, ἄς., ἀτοϑη- 

σαυρίζοντας ξαυτοῖς. ὅι, Ῥαυϊ τηρῖοθ οἰοαν, ἰδεῖ 
ἰγυυσὶϊ δυο ποσί οὐ ἴονα γγχ Ῥγοζηοὶς ΟὟ ΟΜ 
οἰαγηδὶ ἱηίοσοβίβ, Οὐνγ δοίΐοπ ἑοπαγὰ οἴδογὸ ἰδ ἃ 
ἰΓΘΑΒΘΌΓΟ ΤῸΓ Ουγθοῖνοϑ (οορ. Μαίὶ, υἱ. 21). [ὃ ἰδ οὔ- 
γἱοῦβ ἰμδὺ δρί γι 0.8] ΓΟΔΒΌΓΟΒ ΔΓΘ τηοϑῃΐ, 85 ἃ 
ἔουπδαϊέου δραίσιδὲ ἴ)6 τίσηϑ ἴο οοσηθ, ϑεμέλιο 
καλὸν εἰς τὸ μέλλον. Τμΐθ νἱοῦν οὗἩἨ δ ὑγεδδυγε 88 
ϑεμέλιον ἷθ ποὶ βίτδημο ἴῃ βυοῖι ἃ Θομοἶβα δίγ]ε 88 ἴδε 
ΑΡοβί]θ ἤδγθ υ868, ΘΥ ΔΘ ΠΕ Παβέθηϊηρ (0 (δὲ αἰοξέ, 
διηὰ οὐ εἶσαὶ οοπ)οοίαγοβ δύο ἴμ8 ϑυρεσῆπουλ ἴδὲ 
οοποορίίοῃ 8 δὲ Ὀοϊζοπι [ἢ6 δδσὰθ πὶ {Ππδὶ οἵ οὐ 
Ιμοτὰ ([μικὸ χνΐ. 9).-- δὲ ὑμον τοαν ἸΔῪ Βοϊὰ 
οα ἴδ ἔχ 16. "Ὄντως ἰπδιοδα οἵ αἰωνίου (δεξ 
ἰοσχιιδὶ οί δῦονθ), Ἵνα τελικῶς, ποὶ ἐκβατικως, 
ἷθ ΒΟΙΘ ἰο Ὀ6 υπὰοταιοοά, Τὴδ δἰίδϊησηθηὶ οὗ ἃ ῦς 
ἸΣ6 8 ἐδυβ (86 Εἰφίιοδὶ μὰ, τοι (86 το πιπεὶ 
βοοῖς Υ 80 πίῖϑθ δῃὰ που 180 οὗὨ διῖ8 πολιὰ. 
ΤῦΒ 6 τϑδοῖθβ 6 βραβεῖον, ποῖ δὲ, Ῥδὰὶ δεὶ 
μοίοσο Τἰπιοίμγ. Βοηροὶ ὙΟΓΥ ΒΠΟΙΥ 58γε: “ Ἀετο: 
ον, μάν ϑαΐνως͵ ἐμέδπυγος ἀονηλιηα 
ἐπυεη .)" [78 βίγοης δχργοβϑίου οὗ ὅ3ὲ. δὶ ββεπιὲ 
αἱ βγεῖ ρίαποθ μιαγὰϊγ Ῥαυϊΐπθ. [6 τωῦβὲ ποῖ δὲ 
δυβοά ἰῃΐο δΔὴγ ποιΐοη οὗ ἃ ἀδροβῖς οὗ τηογίοπου: 



ΟΗΑΡΤΕΒ 

48 ἷξ ᾽845 ὈΘ6Ὼ ὉΥ͂ βοΐλο Εοῃιδὴ δχροβίϊοσβ, 
ἀδαοροδϑὶ 86Ώ56, οἴογπδὶ Ἰ᾿ἰΐο 18. ἃ αν, δηὰ ἰΐβ 

Υ ϑεμέλιον ἴγ6 ρβτδοθ οὗ Οοὰ, Τὸ ὃ6 οἰμαγὶ 8 0]6 
(Π6 βακθ οὗ ραϊηίηρ Βοανθῃ ὮὈΥ͂ ἰΐ, 8 δὐρβυγά- 
ἴος (6 κβο ββὴ τηιοιὶνο υἱιδίθϑ (16 δοῖ. [ὲ ἴ8 
δι[η6 {ΔΠΙΔΟΥ ἩΔΪοὰ ἴῃ ἔογηοῦ ἀΔγ8 80 οἴη ἰοὰ 
τοι Ὡοῦϊθ, αἴνου δ ᾿|ἴ6 οἵ δ]οοάβαροά, ἴο πὶρϑ 
.ἱ8 δἰπϑ ΕΥ̓ Ὀυϊΐηρ ἃ οἴυτοῦ. Βαυὶ δὲ, Ῥαιὶ] 

ἱκο ἀθηΐοα ἴ[πδὲ ΘΙΡΑ͂ [αἰ ποῖ ὯΔ8 πο ἔγυϊς ἰπ 
οδαγίιγ, Τθ6 ἴονα ἐπαὶ 18 “τοι ἴῃ χοοά ποτῖκ8," 

πὸ ὙΪΔὨΐη δ ἴξ οσἷνοβ ΔΑΥ; διὰ ἰδὲ πϑ] οὗ 
(δ9 δοατὲ ἃ ΟἸ γίβεϊδη τδῃ β8.[8}} “" ΟΔΕΤΥ πὶϊὰ Ὠΐπ 
σἴδη ᾽6 αἰοι!,, ἴον ἰΐ 18 οὗ 1 γυϑγγ Ὀοίωρ οὗὨ ἐῃ6 
8ου].--.] 

γεν. 20. ὁ Τποῖϊῶν, θοὸρ ἰμδὶ, ἄς. Οποθ 
ἴλογο ἴἰ86 Αροδίϊα βυμηθ [06 πῆ016 Ερίβι16 πῃ ὁῃ8 
μοιτγιίεϊς, οἱοαϊηρ ἱπ)αποιίίοη, Ὁ ΤΙπιοῖιγ, 6 ΒαγΒ 
οαὶ οὗ ἐπ ζυϊο88 οὗ ἷβ δ ΠΟΥ] Ὠοασῖ, ἴσθὸρ ἴδ᾽ 
οοἴαηἰϊθἃ ἴο ἐὰν ἰχυκῖ, τὴν παρακαταϑήκην 
φύλαξον (σοτρ. 3 Τίπι, ἱ. 12). ΑΒ ἐδογ8 ἰ8 πο ὄχδοί 
βιλϊδιωηοι!ϊ ΠΟΓΟ, ἴπ6γῸ 8 ΓΟΟΔ [0Γ ΤΩΔΗΥ͂ ΘΟΠΘοίΌ ΓΕΒ, 
διὰ ἴσο δδνθ ὈΘ6μ ΘηΟυὮ, ΟἷἀοΓ δηὰ πϑῦγογ, [ὶ 
βεεῖηβ Οὐνίουδ, ἔγοπι ἴΠ6 Οοοουγτοῆοσα οὗ παρακαταϑήκη 
δὲ ἰμ6 εἶοϑε, ἰδὲ βοσηθι ΐηρ ζϑπογαὶ δὰ οὗ δἰμὴ 
φαΐ ἷβ τρϑληΐ: ἰὕ ΠΙΔΥ Ὀ6 (86 βουηὰ ἀοοίτίησ, ἰὲ 
ἸΏΔΥ Ὀ6 {6 τωϊηἰδιογίαὶ οἤῖοο, οὐ Ὀοΐἢ ἱοροίμοσ, ΤΏΘ 
ἰοττοος Ὑἱο ν᾽ Βϑϑωβ Ῥγοίογανίθ, βίηοο φύλασσειν ἷδβ 
δείϊος τοίοιτοα ἰο ἴΠ6 ἰγεάϑυγο οὗ 6 ποτὰ, [ἤδη οὗἁ 
(δὲ διακονέα : διὰ γοὺ τηοτΘ ἴΠ6ΓῸ ΒΘ ΘΙῺ8 [0 Ὀ6, ἴῃ ὙδαΣὶ 
ἀἰγοοῖγ ἔοϊϊοντα, δὴ δης ποδί Ὀθίσθθ δουηὰ ἐ00- 
υἱη δβὰὶ οστοσ. Παραϑήκη 88 Νὸ}} ΔΒ παρακαταϑήκη 
ἰὼ ἴθ ατθοῖ εἰσηίβθοθ (μ6 ἀδροβίς οὗ δηγιμίηρ πὶ 
8 ΡΕόΙδοΏ, ῬὮΟ 8019 Ὠἰτηβοὶ Ὀουηπὰ ἰο τοίαγῃ ἰξ υἢ- 
ἰη)αγοὰ - πὰ Ὠρηοδ ἴΠ6 πογὰ 8 Δρρ] ρα ἰο (6 (ΐην, 
ἴα ἀεροείέωπι ᾿ἰ661}..--ΑἩὐνοἱἀίηκ, ἄς. ; ἀοηοίίηρ ἐμ 
ΝᾺ ἴῃ Μοὶ ΤΊ ΔΟΙΠΥ δου ὰ Κοορ ἐδ 18 ἐγ δὲ, --- 
ἔλθ δὰ ψαΐῃ ὈΑΌΌ] 5 (οομιρ. 2 Τίμα, 1ϊ, 16), 
Νοριίης ἰδ βογὸ τοϑδπὲ Ὀσγοπὰ [86 ματαιολογία διὰ 
λογομαχία, 

8 
ΞΕ Ἑ Ε' 
4 

ΞΕΞΕΞΞ ὶ 

8ῈΞ 

πὮοθ6 ΜΟΥ] βθη 688 ὅὲ. Ῥδὺϊ [)48 αἰγοδὰγ 
δῦοπῃ; [Π6 οἴτοὸῦ οὗ ἐδ6 Ποροίοδὶ ἰθϑοθοσα, ἤοΓΘ 
ΔΩΘΗ͂ Ὀτδραοὰ 85 δὲ δοίζοτωο θα ρΡΥ πορϑϊΐοη. Ηθ 
δὲὰ9 ἃ γοῖ {γίπον ἰδδίυγο : ορροακίξἑομα οὗ βοΐίϑυιοθ 

8Βο οαἹ]οὰ; ἡ 4, ὑππνουῖιν οὗ 8οὸ ροοὰ 8 
πᾶ. ΤῈ6 ΟΙἸΤΟΙΒ ἀἴὸ σα! ἀντιϑέσεις, ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
δοοδαϑα ἐπΠῸΥ τότ ἰοῦ ορροϑοὰ ἰη ὑποιηβοῖνοθ ἴῸ 
Ρατο κχοεροὶ ἀοοϊτίηα, Ὀυϊ Ὀτουρ) ἔογπαγὰ ἴῃ ἃ ἀΐγθοὶ 
Ροϊθε)ὶδ ἯΔῪ δρείηδι ἰ(, ον ΟΡ οχρ δηδίίοηϑ, 8606 
θὸ ει. ὨΥΌΘΔΓΟ δπὰ ΗΟΉΒΟ. ὙΠ] ΒΑΥ ἐμ 
ἴοοο: “ ἸΏο τποοαὶ Ὠδίυγαὶ ἰηϊογργοίδου (οοηδίἀοσγίηρ 
[86 ἱπποιίου πἰϊὰ δηὰ ἰδ6 λογομαχίας 
δαιτὶ υδἀ (0 (6 Ὠογθιῖοβ δον, νοῦ. 4) ἰϑ [0 βάρροθθ 
ἴδὲ δὲ, ῬῬδὺὶ ογὸ δροδῖϑ ποὺ οὗ ἴμ6 ἀοοίτῖπο8, Ὀαὶ 
οὗ ἴθ6 αἀἰαϊοοῖῦδοα! διὰ τὨοιοτίοδὶ δγίβ οὐὁἁ ἰδὸ ζδῖθο 
ὑρδοδοτα," ἘΤ680 δη }Π|6866 ποθ ἰδ6 ἔγυϊς οὗ (ἴ6 
ΑΙ ΘΟ βο.φα]θὰ δοίθμοο, [ὑ 18 δοϊηον  ϑάχοὰ {λιδὲ 
155 οετουΐδίδ δἰγοδὰγ ἴω (πδί ἐΐπηθ Ὀοδείθα οὗ δ εἷρίος 
κηουϊοῦκε ἰῃ (6 σηγαιογίοβ (0). ἰΐ. 85) Βαϊ Βι, 
Ῥδαϊ, δἱ ἴμ6 οἷοϑο, Ἔσρίδῃ8ϑ δον (μΐ8 γνῶσις γῊΒ (6 
ἀἰσεσῖ ΘΩΘΩΥ͂ οὗ δ6 πίστις, ἴ[Π6 ρεϊποίρί᾽α οὗ ἰδἰτὮ ἴῃ 
ἐδο ἱγσυΐι, 

[ΤὩἴ6 ὀχρεοβδίοη δὲ {μ6 οἷοδθθ ἀθβθῦυθβ ἔδτ ΠΟΘ 
φἰγ ἰὔλη τοοϑὲ οσροαίίογβ χἷνο ἰϊ, [1 ΟἸΘΑΣΙῪ βῆονα 
ἰδὲ ἐδοδὸ [Α186 ἐποοῦίθβ Ὡοῦ ΟἿΪΥ οχἰβιθα ἰῃ ἃ βρ0- 
τοῖο ὙΑΔΥ, Ὀυὲ δὰ ΔΙτοδαγ δϑϑυτηοὰ ἰΠ6 ἀοβησά Όγη, 
δου οτος: ἐδ πδιη6 Οἵ ἃ ἀηοϑί8, ΝὼῸ οσρίδηδίίου οὗ 
(86 ἀντιϑέσεις 16 δαϊἰαἰδοίοτγ, ἔγοτι οὔν αἰπηοδὶ δηςίτο 
ἱσιιοΐπδῦοο οὗ ἴδ τπιοϊδοάθ οἵ ἐπδῖὶ οαῦὶγ βοῦοοὶ. Ῥθγ- 
᾿δρα ΘΟΠ6 ΘΟ ΟΣ Ναγοΐου δὴ Ὀγουρσὰς ἰοσναγαὰ δἷδ 
τίει ἰη [Π6 5ἴδρο οὗὨ δῇ δηι!οῦν ἴο (Π|6 τοοοϊνοα 
ἐεδοδίης, Βυὶ, 'ἢ ΔῺΥ ο686, 3(, Ῥαὰ] τϑοορηίζοα (16 
ἐϊδιί οὶ οἰδετη Ὀσίτγοοη ἃ ΟἸ γί ϑιΐδη ἰγυῦι δηὰ ἃ ἤν]86 

ΥΙ. 11-2]. “8 

δοΐθηοθ. Τὴθ ΟΠ6 γγχὰβ ἃ ἰΠΘΟΒΟΡΏὮΥ, (᾿ΐ9 οἶδιοῦ ἃ ]ἷν- 
ἐν πε ύμόμα δος, ΤΏΘ ὁη6 ἰυγημοα ΟὨ γί βιδηΐ Υ ἰηῖο 
ἃ ἈΔΌΒΙὨἶ Δ] βο 00], πίιἢ ἰΐ8 ἀοοίτπα οἵ αἀἰνῖπο διδ- 
ὨΔΙΪΟΏΒ δὰ ἐπ6 ἀυλ᾽ δι οὗἩ δὴ ον] σηδίθγίδὶ ῥχίποῖ- 
Ῥὶο; [16 οἶδδνρ ἰδυρθὶ (6 ῥ]αἰπ γονοϊδιίοη οὔ ἀοά ἴῃ 
06 ἱηοαγηδίο ὅοη. ΤΏ οὐδ μοϊὰ 186 υπίοη οἔὗὨ [9 
801}} σὲ [πο αἰ νῖπο ὈΥ ἃ τγἰρίἃ δϑοθιοϊβη), οὐ ἃ βρί τὶς 
ὯΔ] ΘΟΒίΔΕΥ ; {86 οἴδον κηἰῦ ΟΠ τ βιίβη στον τ} (86 
(ἰε8 οὗ πουβομοϊὰ δηα βοοΐαὶ 116. Ὑπὸ οὯ6 ζᾷγθ δὴ 
οϑοίοτῖο κπον]οᾶχο ἴον ἴῃ ἴδον ἰηἰτἰα θὰ ; [86 ΟΥΒΟΡ 
ἃ τοὶ σίοη οὗ συγ ἴον 81} θη. Ἧ 6 ἐδηποῖ τγοδὰ {18 
Ἐρίδβι!θ, δηὰ ἐἰαὶ ἴο (8:6 Οοἰοβδίδηβ, νίλπουϊ οἰοανὶν 
βοοίϊηρ ἴΠ6 Βοοά Ὑ6686}8 οὗἨ 41}, ν ἱοῖ τ ροηθα ἴῃ Μαγ- 
οἷο δηὰ Ὑαϊοηίίηι.---Ὗ.} 

γες. 21. ΨΏΪΟΒ δοῦλθ ὑσχοΐϑαενίηβ, ὅσ. Τὴ 
πογβῦ ρμουὶ! οὗἨ ἃ ΟἸ τ βεΐδη τηδη 18 ΒΌΣΟΙΥ. ἰῃ Ἰοβίηρ [116 
δίταῖσμῦ τοδὰ οὗ ἰὴ ζοϑροὶ δηὰ βίγαγίηρ ἰπίο {86 
ὈγπαΥ. [0 δαὰ Ὀδθθῆ 8δὸ τῖτ ΤΩΔΩΥ 80-0]}]0ἃ πῖδβο, 
τ ΏοϑΘ Ὠδρ 688 μὰ βῃουὰ Ὀδ ἃ νσγηίηρ ἰο ΤΊΣ Υ. 
Ἡλέολ, δοηιδ εἰ ἠδ θοῦ ἣν τινες ἐπαγγελλόμενοι ; 
"ἐνώμα ποππυδξ »γοϊίοπίεα, αυἱῦθ ΔΒ. ἴῃ οὔδρ. ἰϊ. 10. 
ΠΟΥ Ῥτοίδβαθα!Υ βουρθξ βαϊ να οη ἰὰ (μοῖρ πον 

οάξο, δῃὰ ἴῃ ε{|8 ψΕΓῪ τΔΥ μανὸ οχχϑα οοποοχιυίηδ 
ἴδ ἐαϊτ, ἡστόχησαν (οομαρ. 2 Τίμι, ἰϊ, 18). Βοη- 
ξοὶ: ““ γέγαηι δασαοϊἑαίοηι͵ γα Παδσὶ 6εδί, απιϊδογωπί, 
ποὺ οαρὶοηΐοα χωϊαά δἰέ ογεάεπάινρη εἰ φυϊα εἰἰ σγοενε 
(οορ. 2 Τί. ἱἰἰΐ, 7, 8). -Οταοθ ὈῸὸ τσ ἴ;996. 
Ασαθσ. Μετὰ σοῦ; δοοογάΐηρ (0 Α, Ε, 6΄, ὑμῶν 
Βιιου ὰ Ὀ6 τοδά, ἴῃ νΐο οαβό ὑπ6 οἰυτοῦ πουϊὰ Ὀ6 
ἱηοϊυοα, δὸ ἴδε δϑ ἰὲ μοαὰ δὴν Κηοπ]οῦχο οὗἩ [16 
Ἐρίβι]6. Α8, δΒβονονογ, ἰὲ ἰ8β δι ἀγοβϑοὰ βρϑοίδ!] ν [0 
ΤΙΟΙΙΥ, ΠΟ ἸΏΟΓΘ ΒΑ] ἰδέ οη8Β ἃ δὐάοα, Ιῃ ἐπ6 
βεοοηὰ Ερίδβι]6 ἰὼ 8 Οἰπογσίβο, βίηοο ἰξ τγαδ, ἴπ ἃ 
τηθάβιγο, ἰη6 ἵἴδγον οὶ οὗ 89 Αροβὺθ ἴο ἐμὲ εἰύτον, 
δηὰ το 18. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΉΙΟΑΙ, 

1. ΤΏ {ΠΠπδἰγαϊΐοι, ἀγασῃ ἴγοτα (Π6 δηοίθης δὲἢ»- 
ἰοϊΐς οοηὐοβίθ, βἰκούοῖνβϑ πηοβὺ βίγ Κἰ ΣΎ ἰ06 οἰαγδοίοσ, 
106 οΔΠΠρ, [6 ἀδηρογθ, δπὰ δίρἢ Ὠορα8 οὗ [86 ΟἸγῖ8- 
(ἰδ 116. [0 ἴ8 ποὶ προ ἐπαΐ ᾿ξ 48 Ὀ6οη ἃ ἑδνογῖνο 
βχυγο οὗ Ὀο]ΐον τ ἴῃ {ἰπιθ8, 88 Ὑ6}} 85. οἵ Ῥαυ]. 
Βυι ἰξ βεῖβ Ὀδΐοτθ 8 1 κον8θ ἔπ ΟὈ͵θοῦ οΥ̓ ἴππ0 ταΐη- 
ἰδίου οὗ 186 Ερρροὶ ἭὮΟ ἰβ σα]]οὰ ἴο ὃ6 ἃ πἰίηοθ88 οὗ 
{δ ᾿μοτὰ, Ηία ΙΝξ6 ἴ8 οοπιθαϊ, Ὀυΐ 4 σοτδαὶ ὙΠ οἷ 
ΔΒΒΌΓΟΒ ἷπι, ἰἦ πὸ 6 ΔΙῸ] τὸ (89 οπά, οὗὨ [6 
ὨΘΔΥΘΏΪΥ ΟΓΟΏ. 

2, ΤΏΘ ΓΤΟΙΠΙΘΙΌΓΑΠΟΟ οὗ [6 Βο] ὁπη ῥγοίθββί ουα 
τηδὰθ ὉΥ ἴδ6 Ομ γίϑυίδη οὐ οπἰογίηρ [μ6 οἰυτοῖ, τασδὶ 
ἰηάοοά ἱπδρίτγθ ἰῃ ἷπὶ ἃ ἔσο δηὰ βιοαάΐαϑὶ σοὶ. 6 
Δἷδο, 88 Ὑ6]1] δ Του, ἤδνο, ἰῇ οὐ απΐοι υἱτὰ 
Ομγιδὶ δηὰ Ηΐθ Βοαυ, οομίοθθθά Ὀθίογο Ἰϑὴγ Μ]ΐ- 
ὨΘΒ968---Π}  ἱβίΓΥ, ὑθϑοῦ 8, το η 8, 1Π6 ὙΠοἷο υἱβὶ Ὁ]6 
δηὰ ἐην 5:016 ΟΠ ΓΟ ὭλΥ, Ὀοίοτο [6 Ἰ,οτὰ δηὰ Ηἰβ 
ΔΏροῖα, Τιΐα οοπἔεθείοη ἰδ, ἰμθῃ, τηογο ἐμβδὴ δὴ οιιί- 
Μαγὰ ΒΟΥ ; ἰδ 16 (0 Ὀ6 οοηβειτηοὰ ὮΥ οὖν ἰδ. Νοχὶ 
ἴο ὸ ἰδουρὰῦ οὗἨὨ (86 [ογ ἢ  οοιηίης (Μαϊί, χ. 82, 
88), 8. οὗ οὖῦ οοηίοδαϊοη 88 (6 δβἰγοημοβϑί 

ΘΏ66 Οἢ ΟΡ δά! ἐγ, (Οοτραγθ ἴΠ6 νἱον οὗ [Π6 
πδίαγο δηὰ ἱπηροτγίδηςο οὗ σοῃβτιτηδίίοη, ΌὉΥ ΝΊΤΖΒΟΗ, 
“ Ῥχγδοῖ, ΤΉΘΟΪ..᾽) τὸ]. 1]. ῥ.. 486). 

8. ΒΒΔΙΙΟΥ δηὰ ὑηβα βγη 88 ἴΠ6 ταιϊοπ δὶ βιΐο 
Υἱοῦ 8 οὗ οὖν [τὰ ὃ δυβογίηρ δηᾶ ἀθαίί,, 88 ΟὨΪΥ {}|6 
οοηβετηδίίοη οὗ Ηΐ8 ἐοδοιίηρ δηὰ ἔθ Ὀοβίοναι οὗ ἃ 
ἱρὴ ΟΧΔΙΏΡ]6, γοὺ ἷἱξ τουϊὰ Ὀ6 828 οηθ-αἰἀ δὰ ἰἢ νὸ ἴοτ- 
οὶ ἰδδὶ Ηὸ πνὰβ ἴμο ἤγβί, πουίοβδὲ πίιϊηθθθ οὗ τ} 
{ταΐι. [ἐ 18 ἴο Ὀ6 ποίρά, ἐμαὶ τρλγῖγτθ δηὰ πἰτποθθθα 
ὑμάρτυρε) 816 1:6 βαῖὴθ ποτὰ. 

4, Τὴ ἀοοίτίηθ οὗ (86 ἰηνίεί 6 Ὀεΐηρ οὗἩ ὠαοά, 



ΤῊΝ ΕΠΒΗῚ ἘΡΙΞΤΙΒ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. Ἴ6᾽ 

εἰ υπάογβιοοά, ἰβ ἃ δορά] δβαῖ διζαϊπεῖ 4]} 
ΔΗΪΓΟΡΟΙ ΣΡ ἶβπη δηὰ δη  ΠΡΟρορδιίῃΐδπι (οοΡ. Εἰχ. 
χχχῆὶ, 18, 28). ὙΒδίονον ἴῃ πΐ6 ἐγαϊ οὗ 86 υἢ- 
806} Φομονδὴ Μ8 μαρὰ [οΓ 8 ἀο0η0 ΔΊΔΥ ἴον 

“8 ΟΠ γἠδιίδηβ, ἨΔΟ μανὸ βοϑῃ ἐμθ Βδίμοῦ ἰὴ ἰμ6 βοῃ 
(οορ. Φοδη ἱ. 18 ; χὶν. 9). 

ὅ. ΤΏΘ παῖηθ Βόγὸ δϑδουϊ θὰ ἰο Οοά--Κίης οὗἁ 
Ιίηργα δηὰ 1οτὰ οὗὨ Ἰογὰ9-.--ἰ8. (Π6 Βδιὴθ φίγϑη ἄμον. 
ΧΥΪ,, 14; χίχ, 16) ἰο {(Π6 ρ]οτίδοα βανίουγ: ἃ οἶθὰγ 
Ῥιοοῦ οὗ (δο αἰνίιιν οὗ (86 ὅοη. 

6. Ομ νϊβ δηλ 068 ποὶ Τοτυὰ ἐδ6 υ86 οὗἁὨ τίομο8, 
δΔηὰ δϑαΐζῃϑ πὸ ΟἴδοΡ 1ἰτα]8 ἰο [8 ᾿ἰατυῖιϊ ΘὨὐογτηθη 8 
οὗ 16 (δὴ τρδὺ Γοδδοῦ δηὰ οοῃβοίθῃοθ ΘΡΡΓΟΥ͂Θ. 
Βαυὲ ἰὰ πασηδ [Π6 τἱοῖι οὗὨ ΗΒ δρθοΐαὶ ρμου]β, δη ἃ διγίνϑβ 
ἴο ΤΏΔΙΚΟ ΘΑΓΙὮΙΥ ἩΘΔΙΕδ (9 ΤΏΘΔῺΒ ΟΥ̓ στον ἴπ (ἢ 9 
ὨΘΆΥΘΏΪγ, ΤῈ ΒίοΓΥ οὗ ἐπ το γουηρ τὰδη (Μαίϊ, 
χίχ, 16-21) 18. ἃ τορι ἐἸ]υδιγαι οι οὗ ὅι, Ῥδὺ} 8 
Ῥγοοορί, 

ἢ, Τῶο τοϊδέϊοη οὗ πίστις 0 γνῶσιν ἮΔΒ ὈΘ6Ὴ 
ΔΙΝΑΥΒ ΔῊ ΟΒΒΟΌ 18] αποδίίοη. Τμ6 ογεάο σιΐδα αὖ- 
δεγάυηι θὰ [16 ὁ ἐπίοϊϊδρενο, τὲ ΟΥ̓ ΔΙῸ 
ΑΙἸ κα οπο- δἰ θα, Θ ἱτῖιο ρῬοδίϊου 18 αίνοῃ ἴῃ {116 
ΕΠ ΠΝ ὦ Ὦ δἰ ιἢ ἰο 

ΟΥ̓͂ ΔῊ ῬΔΒΒ υς ΟΝ [ο8 
ξτοπίης αἰ. Τῇ ἴγὰθ οοπηθοίίοη ἷβ εὐ αίνας δι ἐν 
ουΐ ὃγ 5, δοδη (1 Φοδῃ τ. 18): “ ΤΏ οδο ἰπΐηρθ Πανθ 
Ι πεἰιθη ὑπο γου ἰμδὶ Ὀοϊΐανθ ἴῃ [Ὧ6 πδτηα οὗἁ ἔθ 
ϑοη οἵ αοά : ἐδαὲ γὲ ΤΩΔΥ ΚΠΟῪ [Ππδὲ γὁ ἤδυϑ οἰο τ] 
᾿ἴϑ, δὰ ἰδὲ γ8 τΏΔῪ Ὀο]ΐονο ἴῃ (Π0 πδῦιο οὗ 86 βοῃ 
οἵ αοἀ.᾽ Ἱττγαϊίομδὶ δβ ἴξ ἴβ ἰο ϑοοσῃ Κπον]εαρο ἱπ 
1:6 πδῖὴο οὗ αὶ, 11 18 85 ἐγ 1688 ἴο Ὡοῖ- 
Ὡς 85 ἴπο οὐ͵οοῖ οὗ πίστις, πἢϊοῦ ᾿Δ8 ἢοῦ Ὀθοὰ ΒΚτϑὶ 
Τοδοῦθα ΟΥ̓ γνῶσις. ΤΊ16 ογοάο, αδευγ- 

ΒΏΔΙΥ, ἰδ ἔγυον ἰδ ἰδ)6 05 ογϑάο, γμὲα αὖ- 
διγάμηι. Τὴ γνῶσις ΤΩΔῪ ἀθνεῖορ (Β6 ἰσγυϊῃβ οὗ 
ζαϊιἢ, Ὀὰΐ σδῃ ἴῃ 20 ὙΦΔΥ ἴΔΚ6 {80 ΡΪδ06 οὗὨ [αἰ ἢ. 

[5τ. Αὐυσῦδτιν : Εθδβοι βῃουἹὰ ποὺ βυρπῖῦ, Ἀη 1688 
ὧι ἀδοίάο8 ἴον ἰιϑοὶέ [μὲ ἔπθτο τὸ ὀοσδϑίοῃβ τΒ 6 ἰἰ 
οὐσθς ἰο βυθτηΐ, [118 ὙΘΥΥ͂ Βυθχηϊδδίοη ἰδ ἰδ Σϑᾶ- 
ΒΟΏΔΌΪΘ. 

ῬΑΒΟΔΙ, Ῥεμδοόβ : Νοιμίης ἰδ 80 τδαϊομδὶ, δ8 [86 
ἀἰβαυοναὶ οὗ σοδδοη ἴῃ Ὑμαὶ 18 οὗ ἴδ ἢ. Απὰ ποίϊ- 
ἰὴ 8 80 ΘΟὨΕΓΆΓΥ [0 ΓΕΘΒΟΏ, 88 {116 ἀἰδανόναὶ οὗὨ γϑδᾶ- 
ΒΟΏ ἴῃ Ἡδαὶ 8 οὶ οὗἩ ΓΑ. ΒΟΙῊ οχίγοιηθθ ΔΙῸ 
ΔΚ ἀδΔηρΘΓΟΙΒ: ἐδ) Θχοϊυδίοη οΟὗἁἨ τοδϑοῦ, δπὰ {Π6 
δι τηϊβδίοη οὗἨ ΤΟΆΒΟῚ 8[0}6.---ἾΥ..7 

9. " δμϊμδηθ ογοο ἐπ Ἰοοϊεεῖα Οἦγίδίΐ ργοϊδοίνϑ 
λαδεδίίων γε σἰοπ ἢ Ἡαδεαΐεν »ίαπα εἰ πιαχίηνιωϑ, 
δε ἐία ἰαηνδὴ μὲ ὕεγε Ὀγογεοίμα δέ ἐἶ6 Παεὶ, πον 
»εγηνμίαξο. ϑιίφχωϊξάεπι ααἱ Ῥγογθοίῥοτμεηι ρεγίϊτιαί, μέ 
ἔπ δεηιοέ ἔρϑα ἱπὰ συαρσιὰ γε αγερὶ ὁ Ποείωγ, ααἱ Ρεν- 
πιμέαζίοποηλ ὑογο, μὲ αἰϊσωϊά ἐκ  Ὰ ἐπ αἰϊυά ἐξίμβα 
ψεγίαίμ". Οὐγοδϑοαΐ ἐρύ(μ" ορογίεί, οὐ πιωϊερη, υοῪθ- 

γβεῖαΐ ἑαην δἰπρωϊογιμὴ ομππζμηι, 
ἔαπι μπλμ8 ἐπὶδ σιιαηὶ ἐἰοΐδιιδ ἰα αἰαζειι ας 
δαοσιζογμηι σγαάίδις ἐπίεἰΠροπέξα, δεϊοπίία, ξαρὶοηπέϊα, 
Δ ἐν το ἀωλἕυχαὶ, δας, Μὴ βοάν δ ες τάυδι 
τπαΐὶ, οοάσμη ξεπξι εαὐοπιψμα δοκίοηδα,. 7ηι είωγ απὸ- 
πκαγεῆι τοὶ  σὶο ταξέοποηι ἐξοεί ἀπηο- 
γι ΦΏΠΛΟΥΟΒ ὅμο8 ουοϊυαπί εἰ ἰοαπῖ, 
φαύδηι ἑαπθα ΄υ ογαπί, μεγηιαπεηΐ ; ἢ ὙΊΝΟΕΝΤ. 
Ζ18|Ν.. Οοηιηιομδονγλιμη,, ΟὮΔΡ. χαυϊὶ, 

ἩἨΟΜΙΣΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΏ τηϊηΐδίον οὗ ἐδ τνν ἃ τὴδὴ οὗ Θοὰ: (1.) 
ἨΐῈ ἱπέδσίοσ Ὑ ἰο, (2.) ἷϑ δαυλι ον πῖϊι, (8.) δῖδ 

ΤῊ δῦογο [Π|6 ὑτορμοίδ οὗ ἴδ Ο]ὰ Οονθηδη.---Νοὶ 
δηουσὶ ὕ0 Εϑοδρα ΟἸΤῸΣ ; Ἧ6 Ιηυδῖ ΑἾ80 ὀχοοὶ ἴῃ ροὰ 
᾿ἴπ688.---Ἴον, 12 (δροοΐδ!!]γ διξοὰ ἴον το ΤΠ ΒθΡΟ)" 
ὙΠῸ οοτοθαὶ οὗὨ ἴῃ ΟὨ γί δεδῃ 116 : (1.) Τα “6 οἵ 
ΘΟ τί βιδη ὁ ὅρδὶ; (2.) ἃ ξοοὰ Βρδξ; (8.) ἃ βρὰι οἵ 
ἔδιι : (4.) ἃ Βρθιῦ Ἡθιοθο ὑσίσο ἷ8 116 οἴδγηαὶ ; (ὅ. 
δ ΕΙΣ ἱπαρίγοὰ ὮΥ͂ 16 ΓΘΏΙΘΙΌΓΔΙΟΘ οὗ ΟἿΣ 
οοΟῃίαδβαί οἢ.-ὁ65ὺ8 Ὀείοτ Ῥ[Ϊδίθ, (6 δεοδοῖτρο οἵ 
ἃ σΟΠΌΕΒΟΡ οὗ {πὸ ἰσυτἢ.---Ηονν [Π6 τΠουρὶ οἵ 10 
μονα δ δάνθηϊ βιου]ὰ 81] τ8 πιὰ διθβα ἔδδίπθβα.-- 
ΑἸιδουρὶι [6 πιο οὗἨ ΟἸ γῖϑι Β ἱησ Ὀ6 ἨΪΘΕΙΥ υἱὰ 
ἴτοτη υϑ, γοαὶ ἰδ ἰδ ΟΧΔΟΙγ ὅχοα ἴῃ ἴδ6 ΘΟὨηβεὶδ οἵ 
ἀοά.---Οοἀ, πίο ΟἿ δι ἐτητηοσίδ!γ: (1.) Τθο 
δ Ὀ]ἰ τα  (3.) {πὸ οοτ[οτὲ οὗὨ {μΐ8 ἐσθιὶι.--- ζεῖ, 
ἀυικίεα, ὈΪοβδίησβ οὗ πο! ἢ..-- 6 ΣἸἸαδΐοη οὗὁ ποιίαϊγ, 
διὰ 106 διΓ6 ὮΟΡΟ ΟὗὁὨ ΒΟΔΥΘΏΪ ΣΟ Π68.---ΗΟῊ ΠΙΔῪ 
ποι ἢ Ὀ6 ἃ ἰπάγαποο, ΠΟΥ͂ ἃ ΠΕΡ (0 εἴσγμαὶ 118 --- 
Το πολ οἵ Οοᾶ: (1.) Ηο ρῖνοα 4}} (Ὠΐησε; (3) 
Ηο αἶνοϑ σῖ Ὠγ; (8.) Ηο ρίνεθ ἴον Ὁ8 [0 60]07.-- 
ΤῊΘ ὉΠ οὗ δἰ δηὰ οοπίθρα ἰπ ΟἸὨτἰ δι ϊδηῖγ.--- 
Το ἴσυθ δηὰ [196 ἐἸΠ υτηϊηδίίοα.---- ΟΠ γιδιίδ ἐδ] δἰνὸ 
ἔσθ τβάουῃ (ΟΡ. [μΚὸ χ, 21). 

ΘΤΑΕΚΕ: ΑΝΤΟΝ: Ἰογο ἷ͵δ σηυσοῖ ἰὼ δάσο ἱπ 
(ἴθ οἴἶοο οὗ ἴμ6 ΟΠ τι διίδηῃ ἑθδοδον, Ὀπὶ οἰογηὶγ 1168 
Ῥογοηᾶ, 1 πὸ Ἰοοὶς ἐμ ον, γ,ῪόὝ δ}81} Ὡοὶ ῬΓΘΑΙΥ οὗ 
1π6 οοηραὶ (1 Ῥοῖίον νυν. 4: 23. Ὅος. ἱν. 14, 16)-- 
Ηκρικοκῃ: Κηοπίηρ δηὰ ῥγοίοαδιηρ [δ ζειπον ν. 
δεξεηη θη} βου Ἱὰ ποὺ Ὀ6 δορδγαϊθὰ (Βόσ,. χ, 9.)-- 
ΑΥΤΟΝ : ΤΏοΤΣΟ ἰδ 20 δίρδον οοτηίοτί ἔπδῃ ἴῃ Ἰοοκχίπε 
ἴο ΟἸγίδι, Νοιδίηρ οδὴ ὈΘΙΆ]1 υ ἰῃ 16 ποτὰ οὗ ἴδ 
τηϊηΐβιγυ ὙΠΟ 88 ποὶ ἃ Τοδροῦϑ9 ἄοτῃ ΟἸγδὲ (Ποὺ. 
χἰΐ, 9).--Ιὸ ἰδ ἃ τὸ} το Ομ γίδεῖδη Βδιδς, ἴ0 δίγευρῶ 
6 ΟὔΣΒΟΙνο 5 ἐδγουρὴ {10 δυδοτίημα οἵ ΟἸἾσίδί.---αἹὸ 
Οοὰ ἱθ Κίηρ οὗ Κίηρβ δὰ [ογὰ οὗ Ἰογάβ, πὸ τουδὶ 
ὭΘΥ͂ΟΣ ΟΌΟΥ ἴΠ6 Κίῃρβ δηὰ Ἰογὰ8 οὔ (,͵]}8 πουϊὰ πίιεὰ 
ἸΠΘΥ οἰαΐπι πλδὺ 18 ἀραίπδὶ αοἀ Β ἰδν (Ασίδ Υ. 39).-- 
σπάμσα : Θοα δι ἢ βολ}]} 88 τοὶ ὑ0 χῖτο 88 Ηο ἱεὲὶ 
οἴνου, ΤῊ οδυι ἰβ Ηΐβ, δπὰ 4}} (μδὲ (μονεΐῃ ἰθ (ῬᾺ 
ΧΧΙΥ. 1). ΞΤΆΈΚΕ : ἀοα ΚἾΥ65 ΤΟΔΏΥ 6811}, ἰδὲ Ηοὸ 
ΤΩΔΥ͂ ῬΑΓΠΥ δεῖν μταϊιυάο ἰο Ηΐπι, Ῥαγι ν {δεῖν 
κἰπάποδθ ἴὸ (π6 Ὠϑρὰγ (Ἐς. χνΐ. 4)--- ὁ προ μεὶρϑ 
[86 νοοῦν, αἷνοβ ἀοα διΐ8 ΤΩΟΠΘΥ͂ ΟἹ Ἰηίογοδῖ, δηὰ γαΐῃϑ 
ΤΏΟΓΘ ἰπδὴ Π6 ἴ8γ8 οὔὐ (τον. χίσχ. 11).---Τ)8 κοδρεὶ 
8 ἃ ΘΔ [ἢ οπίτυδίοα υ8 ὮὈΥ αοὰ ; ἐπογοῖοσθ τομϑὶ ΝῸ 
σδΓο, ᾿Κ6 4}} πῇῷο μοϊὰ ἰγυδὲ Διμὰβ, ποὶ ἴοὸ 1οβὸ (μ8 
ἐγϑαδυγθ (Εν. 1, 10, 11). -οΌΒΙ ΑΝ ΡΕΕ : Τ89 δίσδθουι 
Ββοίθῃοθ ἰβ, ἴοὸ ΚΟΥ, ὕ0 ΒΡ Ὀεϊδονθ, δηὰ ἐγεοὶγ 
οὔον ΟοὐΒ ποσὰ ([μκὸ νἱῖϊ, 16). 

Ἠκύβνσα: Τπὸ σοι θ τᾶποο οὗ μδῖ 1}. 
ΒιτοησίΒοη5 ἔοσ (86 Ὧ65.--- Ἢ 6 δου] πονεν [81 Ὀ6- 
μἱηὰ οὔγβαῖνοβ.-- -Τὴο δοιἰβῆηθθθ οὐἠἨ ἴδ μεουὰ ἃ 
ἰγυδὲ ἴῃ γα} }}.-- -αοοα ποτ β δγα ἃ Ποδυθηὶγ οὐρα], 
γ οἰ ϊηρ δὰ ονοσβονίηρ ῥγοβί. --- Τὴ. ποίοϑ οἵ [090 
ττ00 Καοπ]οᾶρα (8606 Φ8π168 κε οἷ᾽. 

ΨοΝν ΟἼΒΙΑΟΗ : “ὁ  ΠοβΒο Ὀυϊ 489 οἡ {π6 εἴδηρθ- 
8016, τησδὲ ποοὰβ Ὅο Ἰοδὶ: πόθο ὑυ]} 5 σα ἴδ ἱτω» 
ταοτίαὶ, ομδηροίεβθ Οοά, ᾿ἶνοβ ἰὰ Ηΐ 116, Ηϊ9 περιδ, 
διηὰ 8.18}} βῆδγο Ηΐ8 δἰογηγ. 

{μπ8σο: Τμὸ ΟἸγβύδη 116 (1.) δισίνοβ δε ρεῖ- 
ἐδοοη (νον. 11); (2) βεῖνια δραϊπαὶ εἰ (γεσ, 12): 
4.) ϑῃάυτοδ {}}} 16 19 οὗἨ ρίοῦγ (τοσβ. 18, 14)-- 
186]: (1.) ἴος ἔμα ποιὰν τίοἷι : (3.) (86 τοεπιαι!γ 

τέο, πθο ονοσνδῖυθ κηοπίεάκο.--- ΝΊΤΞΘΟΗ (Υο8 ἢ 
16) : Ηον τἰσυϊ δὰ ποοᾶΐαὶ ἐπὶ τ τολκο ἃ 
ἀπε μαβοθα ῖο τ: χρῷ δὰ είν νὴ ο βαράση μὲ μῃ; Ιε 
188)...-Βεσκ : [116 Ἢ 170} ΤΙΔῊ 3 
ἄγ Το ἩΠδῖ: (2.) ἴον ἡμαι -- διρόρεο: Το οὗδτθο 
ἰογιϑιΐοβ οὗ [6 Ομεδεῖδη 16. 



ΠΈΓΕΙ ΞΕΟΟΝῸ ἘΡΙΞΤΊ,Σ ΟἿ ῬΑΤΙ,. 
ΤῸ 

ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ΙΝΤΒΟΡΟΌΟΘΤΙΟΝ. 
«---.ὕ.ὄ..Ὁ----. 

41. ΤΊΜΒΕ, ῬΊΑΟΘΕ, ΑΝ ῬΡΌΒΡΟΒῈ ΟΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΚΝ, 

ΤΕΕ βεοομᾷ ἸοίξοΣ ἰο ΤΊΠΛΟΙΌΥ γγδϑ τὶ ἴθ ὈΥ ῬδῈ] ἴσοσα Ἐοτηθ, Δ Ρ Ἦθ ὙΓΔ8 ἱπυ ρΥ]βοηθα 
ἴδ0 βοοοπᾶ Εἶπη6, Δ ἃ ΒΑῊῪ ἷ5. τηλυίγ το δὲ μδηᾶ, Τὶ Ῥ] Δ ΠΥ ΒΟΥΒ ὑμαῦ {86 οοπάϊ(ίοι οἵ 
ἴδε Αροϑεῖο 8 ΒΟΥ ομδληροαᾶ βῖποθ {π0 βοπᾶϊηρ οἵἉ ἴδ βγεὺ Ἰοΐοσ ; δηᾶ {18, ἑορϑίμος τὴ Ἠΐ8 
εἷοας υἱοῖν οὗὦὨ 18 δρυσοδοδίηρ θη, σὶγοβ ὑο {8158 ἩτῚΠΠΩ 8 Ὑ ΒΟΥ απίαυθ ΟἸΔΓδοίοῦ ; βὸ {μδΐ Σξ 
δκ6 Ὀδοι ποὺ Ὑϊίμουΐ τϑάϑοι ο4]16ἃ (μ6 ἐεβίδιηοηϊξ οὗ [16 ἁγίηρ Ῥδὰ] ἴο 15 Βρ᾽ τ 8] βου, δηᾶ 
ἰο [29 1016 οομητηπηϊέγ, ΤῈ ΠΟΡῸ τι ποῖ ἐδ6 ΑΡροβί]ο μιδᾶ βοηΐ ΐβ βγϑὶ Ἰοίίεσ, ΥἱΖ., 
ἰδδὲ δο βου] βοοῖ σοίυση ἰο ΕΡμοδυ5 (1 Τίηι, 11. 14), τδβ ποῦ ἴο Ὅο ζ18]19ἃ : ἢΘ γχᾶϑ ΠΟῪ 
ἷῃ Ὀοπὰδβ (506 3 Τί. ἱ. 8,16). ΤΠδί 16 ἰ8 ᾿πιροβ81 }1]6 Ἰοτο ἕο ἐπίηκ οὗἉὨ 18 γεῦ ἱτργβοησηοηΐ, 
ΔΡΡΘΑΙΒ αἰτγοο γ ἤτοσι (18, (δῦ Ματῖς 8 ποῦ Ῥγοβοῃὺ (οὮΔρ. ἱν. 11), τὺ τὰ ὙΠῸ Ὠΐτη, 
Ἰσπτογοσ, ἀυσῖπρ [16 ὅγεὶ ἐπ ρυϊβοησηθηῦ (00]. ἰγ. 10), 88 1.011 88 ΤΊ οί ἰπ)86} (Β.1], δ, 1). 
ΑΣ ρῥγεβοηΐ, [Π6π, 8 ΑΡοβίϊθ πὸ Ἰοῃρον [88 [π6 οχροοίδεϊοῃ, 88 Ῥεΐοσο, οὐ Ὀοΐηρ' τοἸθαβοᾶ, 
θη ἔδο σοπέγασυ, μου ἢ ΓὉΣ [8:6 τηοτηθηΐ δ6 18 γοϑᾶ ἔγουα ἐδ σὰρο οὗἁἨ ἴδ Ἰΐοπβ (2 Τίμι. ἵν. 17), 
γοῖ μα 18 βΒίσοῃ ον οοπγίποορᾶ ὑμπαὺ 86 εἶπλο οΥ̓͂ εἷ8 ἀορασίυσο 8 δ μβδηὰ (ΟΡ. ἷγ. 6). ΤῈΘ 
γοὰΣ οὗ Ῥδυϊθ ἀοδίς, 88 18 δοκηονοαροα, '8 ὙΔΙΪΟΌΒΙΥ ρίγοι ὈΥ ἐδ 6 ὈΣΌ11041 ΟΠ ΤΟΠΟ]ορίο8 οἵ 
81} ἐΐηεβ. ΤῈ6 ορίπίοι οὗἩ 6881. (Οὐ γοποῖ, 68 αροδίοϊίδολοπ, Ζοϊίαϊί67γ8), (λαὺ μ6 ἀϊοᾶ ἴῃ {Π6 
ΥΕΑΣ θ4, Δρτοοβ Ὑ1|} εἷ8 ἀ6 14] οΥὗἨὨ {1:0 Βροοῃᾶ ἱπιρτίβοητηθηΐ, δηἃ, ὨΘΏΟΘ, ῃ6 Ῥ]δοοθ [86 ἀοδϑία 
οὔ 6 Αροβέϊθ βοπιουμδὲὶ ἴοο θαυῖγ. ἘΠΟΒΒΟΣσΙ, ΣΟ ρτοδίον ἰγυςῃ, σομβί 6.18 ἷθ8 ἀρδί ἴοὸ 
ἰιατὸ Ὀθαπ Ὀούνοοη θὅ ἀπ 68, ΑΙἶΟΡ ἃ τηδίυτο σοοκοηίηρ οὗ 811 {8:6 Τϑδϑοῦβ, [10 δϑί-παπιϑᾶ 
ΥΘΑΙ ὧδ, ΒΟΎΤΟΥΟΣ, ἱῃ ΟἿΣ ὙἱοΎγ, ΒΓΑ ῬΓΟΌΔΌΪΟ: δηἃ Ὑ5 ΤΩΔΥῪ ΔΟΟΟΓΑΪΏΡΊΤΥ ΠΑΙῚ6 [06 γον 67 88 
ἔο ὐέηηι ἐσγηνίπιϑ αὦ φυσηι, Αἱ ἴπ9 Ῥορίπηϊηρ οὗὨ ἐμῖ8, οὐ ἑοαγὰ [89 οἷ080 ΟΥ̓ [16 ῬτΟΥΙΟῸΒ 
γεδσ, (8 Ἰοϊίος ὑο ὙΠΠΟΙΝΥ ταυρέ, ἔθη, πᾶν Ὀθοα βου ἔοσα Ἔομθ. Α Οἴόβαῦ σϑοκουΐηρ ἰδ 

ΒυροΙβαου8 [Ὁ ΟΡ ῬΌΓΡΟΒΟ, βἶποθ {80 αἰ βδγθηοο οὐ δ 67 σῃοη 8 88 πῸ ἀθοΐβῖγο 1ῃβθηοθ 
εἶδος οἱ {π6 οχρ᾽απδέϊοη οὗὨἩ ἔπ6 Ἰδηρτιαρθ ΟΥὁ [Π6 Υἱοῦ οὗἉὨ [16 ἔδοίβ, ΤἘῈ6 Υἱοῦ οὗἨ Βδγοῃΐυβ 
ΔΙΓΕΔΟΥ ἘΧΡΙοβϑϑᾶ, δᾶ δοοορίοα ἰπ Ῥαβοίηρ Ὁ Βοηρεῖ, ἐμαὶ σαμο 39 οὗὨ [6 γϑᾶσ 67 νγγὰϑ {86 
ἔτῦ9 ἀδγ οἵ ἰμ6 ΑΡοβίϊθ᾽8 ἀδδίδ, [88 πὸ οἶμασ ογίρίπ ἔμδη ἃ ἰσαὰ τοι, ποσίμγ οὗ 1110 οοη- 

βάᾶδισο. 
Αἱ εἰ εἶταθ Τί ὮΥ ττᾶ8 δὲ ᾿ἷβ Ῥοβὲ δὲ ἘΡΒθβυβ, Ἡμοτο ἐμο Ἐΐταὸ ἘΡ 5616 1 Κουῖθο μὰ 

τεθοδιοὰ Ηΐτα, τ ΐϊδὲ ἐπ6 οομαϊξίοι οὗ [λ6 οοτωιαυπἱεν δἰ}} οδυβοᾶὰ ἐμ ἀροβίϊο ἡυβὺ δηχίϑίυ. 
Ἡὶς Ἰεἰέον͵ πο ΟΔΟἸΥ Ὅθδτα (86 ΟἸδυδοίοῦ οὗ ἃ ῥγγαίθ οοιησαυηϊοδίοι, 8 ἀοβίρτιιοᾶ ἰο 

ἀποοῦγαρο ΤΟΥ, ἰο δοαπαϊηὶ Ηἶπι τ ἐπθ οοπαϊείϊου οὗἨ πο Αροϑβίΐο, δῃὰ Ὀσζὸ ἷτι, δϑ 



8 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝΌ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ΒΟΟῚ 88 ΡΟΒΆ10]6, ἴο Θοτηθ δηἃ Ὀσίηρ Μαγὶς π ῖῖ Εἷπι (ΟΠΔΡ. ἶν. 9, 11, 21). ΤῺ ἴοῃθ οἵ ἐδ 
ὙῈ0]6 Ἰο ὕεΓ 18, 1 Ῥοββὶ}]6, 5Β[1}1 τωοσὸ πδίαγαὶ δηᾶ δϊοσξξοπδία μδὲ {πὸ ὅγε ἰο ΤΙ πιο ίαυ ; δὐὰ, 
Ὑ1116 ἰη ἐμαὶ {μ6 ΒΟΙΥ ἱπάϊσηδίου οὗὨ [π6 ΑΡοβί]ο δραϊηβὲ {16 δυγου δίβ οὐ δ6 οἰνυτοὶι ἰδ ἸΠΟΓῸ 
δρραδσζθηΐ, ὑπ6 0 βρθδκβ ἴῃ (18 σαί (π6 ἰδηᾶογ οτίοΐ οὗ ἃ ἀδρασίηρ ἴδίμοσ. ΤΊ τιοπου οἵ 
ἃ στοοῦ ΠΌΠΙΡΟΣ οὗ ἱπαϊγνἸ 8] ῬΟΥβΟῚΒ δῃ ἃ Πδιη68, ὙΒΙΟΝ ΔΡΡΘΑΡ ΠΕΙΟ, 18 δὰ ἰπίογηδὶ οὐϊάθαρο 
οὗ ΚοῃΌΣ ΠΘΠ688; δη, διλοηρ [Π0 Ῥϑϑύογαὶ σου 8618, ἐμ ΘΓ ΟΟΟῸΓΣ ΤΩΔΗΥ͂ ἜΧΡΙΟΒΒΙΟἢ8 οὗὨ δυγραϑείηρ 
ποτ ἔοσ {16 ἀοοίτίηθ 88 γ76}} 88 [Ὁ (16 δροϊοψείϊοβ οὗἨ Ομ τ βιϊδηϊέν (οὮΔρ. 11, 8-18; οἰδρ. ἢ, 
16-17; οἴδΡ. ἷγ. 7, 8, δα οἵ 615). 

42. ΙΤἅ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ὈΙΤΊΞΒΙΟΝ. 

Αἴτεσ ἴμ6 υδῦδὶ ἱπίσοἀποϊοι, ἰορσοίμοῦ 16} [86 δροβίο]ϊο στοοϊζηρ, Ῥδὺ] {πδηκ ]γ 08}}» 
αοᾶ ἴο πίϊμοβθ, ΒΟῪ ὉΠΟΘΔΒΙΏΡΊΥ πὸ {πη οὗὁὨ ΤΟΐὮΥ, δηἃ ΠΟΤΕ ἀοβῖγοβ [0 866 Βΐπι, δ 
Ἰιδὰ τοοοῖγθα 8ὸὺ Θϑυν (π6 πηδίαϊπϑα ἔδιτ οὗἁὨ ἷ8. στδαματηοίμοῦ δηαᾶ στηοίμον (οἶδρ. ἰ. 8, 6). 
ΤῊ δαπιοηϊξίοι, δα ἀοα ἰο [πΐ8, ἰοῦομοβ ὅγθὲὶ ὁπ {16 ΠΟΙ͂ οἱ δα (Ομ ΔΡ. ἱ. θ6--18) τ ΐοῖ ἢ ᾿ιδὰ 
τοοοϊγοα ἱπουρὰ {16 Ιαγίης οα οὗ βαμᾶβ. ΤΣΟῪ τηυβὲ δὲ ἱσ ὉΡ ἴΠ686 οἱ 8 ἱῃ ὨΣτηρ6}Γ (τ τα. 
θ, 7), δῃὰ σἱ ΠΥ Θρίου ἴμθαι (γον. 8) Γπσουρι Ρδίοης δυβογίης (γε β, 9-12), δηὰ διγουρὶ 
ἴσο δάδμογθοηοο [0 ἴδ6 ἀοοσίσῖπο, τ ΒΙοΝ Ἦθ Δα Βοαγᾷ ἔγοτα Ῥϑϊ (τοῖα. 18, 14). ΑἾοῦ δ δἰιοῦὶ 
βικοίοι οὗ (16 ῬΘΙΒΟΏΔΙ οχροσίοποο οὗ (16 Αροβίϊο (γεῖβ. 1δ-18), ἔποτο 0010 078 8 ϑοοοπὰ 
δτηοηΐοη (ΟΠΔΡ. ἱἰ, 1-18) ἴο δυο ὈΟΙΑΪΥ τμδὺ ἷβ δρροϊηπίθα Ηΐπὶ ἔοὸσ ἔπο οϑῦθο οἵ [9 
Ιογτᾶ,. Ηδὸθ τηυβὲῖ 6 ἃ το Βο]άϊαν οὗ Φεδὺ8β ΟἸγὶβί, ἃ ξοδίουβ ποσκιηδη ἱπ ΗἨΪ8 μτεδὶ δεϊὰ, 
Το Δ ΡΟσίηρ [86 χοβυϊτοοίοη οὗ ΟἸσϑί, δῃὰ ἴῃ Ὑἱον οὗὁὨ [16 ΘΧχδσαρ]ο οἵ δὶ, οοπδάϊηρ ἰῃ 
186 ἐγ οὗ {Π6 Τογᾷ. Βαΐ βοοῖ ἐδθ ἴοῃθ οὗ ἴθ φδαἀτηοηλέϊοι Ῥορΐμβ ἴο Ζ,ΟῪ τρογα ῬΟΪεμΐο, 
αἰτοοίοα δραϊπδὲ {Π6 οττουβέβ, 086 οσὰ 8 ΘΧΘΙΏΡ]6 ταϊρῦ τηλοϊοδα Τίσι οἴ ΠΥ ὑο τταἸκ ἰῃ δὲ 
ορΡροεΐίο ραΐ, Τθο (ὐγὰ τοδὶ αἰγνἱβίου οὐ (μ6 ΕἸ ̓βί]6 (ο8Ρ. ἱΣ, 14--26) οοπίαϊηβ δάυϊοο, 
ἩἘΟΪΝ ΘΟΠΟΟΓΙΒ ΟἸΟΘΕΙ͂Υ ἐπ 6 οομάποί οὗὁἨ ΤΊΠΟΙΌΥ ἐοτγαγὰ {686 ἴδ18δο Ἰοδᾶοσβ. Ηρ τηυβί δυύοὶὰ 

811 εἰστἱίο οὔ πογὰβ (τεσ. 14), τ σμον ἀἰνίθ {86 ποσὰ οἵ αοὰ (τον. 1δ), διὰ, 88 ΓᾺΣ 88 Ῥοβεῖθ]ε, 
Ββυῃ ἰἀ16 ὈΔΌΡΙ]Π᾽ηρΒ (γεσα. 106-21); ΒΘ τησδὺ 866 4180 γουῦυίμ(α] Ἰυδία, δηι ἃ ποῦ ΟὨΪΥ δοθεὶς [0 ΟΥ̓ΕΙ- 
οοτα ᾿νἷθ Ορροποπίβ, μαξ αἷδο βιιδιλθ ἴμποπι, δηἃ βἰσῖγο ἰο ἱταρσουο ἴδοι ἰπσουρὶι πὰ ἐθὰ 
δόμα δοῦος (νασβ. 238--26). 

ΤΏ Αροβέϊο ΠΟῪ Ῥϑδβδβεϑ ἰὸ ἔδο ουγίϊ ῥτίποῖραὶ αὐνἱβίου, ἴῃ τ ἰοῖ 6 ὁποοῦγαρεβ ΤΙΟΙΙ. 
ἰο Ὀο]ᾶ Βάοϊϊέγ ἐπ υἱὸν οὐ [10 δρργοδοιίηρ δροβίβευ οὗὨ ἴδ 1δβὺ ἐὐπιθβ (ομδρ. 11, 1-ὅ). Εθ 
ἀθβοσῖθεβ {8:6 ᾿πηπλοσαὶ ομδυδοίδσ δὰ [86 π|ιοϊκοα βέγι υἱηρβ οὔ ἔμοθθ, ὙὮῸ βου] βοοι Ὁ πιδὰθ 
ταδηϊίεδί οὐαπ ἰο ἐμδὲ ἀθθδβοὰ ψοπογδίζοη (ομ8ρ. 11}, 1-9) ; δηὰ βροΐίβ θείοσο ἴπι ἴδ οχδιηρὶθ 
οὗἁ μαΐίοηοο, ποῖ ΤΊΟΙΒΥ͂ δὰ ϑοθῃ 'π ἷπι (γετα. 10-18): δηὰ δ [86 βϑῖὴθ {πι6 {16 ἰδβκ, 

ΜΠΟΝ Β6 πουϊᾶ μδυὸ ἰο {0110 (γοτβ, 14-1}) ; ἴῃ ποι Ἰροῦ Ἠ6 Ῥοΐπὲβ Ηἷπι προοΐ Δ! (ο [80 
ἑπβρίτοᾶ βοείρίυτα, 88 ἐΐθ Ῥεδὺ ἀδίδβμοθ δραΐηδὲ ἔῃ οὐδ μοϊταΐηρς ζαϊθομβοοα, ὙΒεπ, ἴῃ (δ 
τοοβὲ βοϊθιθη ἕο, ἔδο Αροδβίῖο βυτμηβ Ὁρ Ὑϊ ἃ [6 οσὰβ [6 τγασηίηρ ἰπ τορασγὰ ἰ0 συ] 
1168 Ὀοέοτο ἷἶπι, 88 Ὑ611 88 [Π6 ΣΕΙΩΘΙΔΌΓΔΙΟΘ οὗ τμδῖ 6 [88 (0 ἀο (ΟὮΔΡ. ἱν. 1--ὃ). 

Νον ἔδο ἘΡρίβεῖθ μαδύθῃβ ἐο ἐξβ οἴοθθ (οὮδρ. ἱν. 6- 21). Ῥδαὶ Ῥγορμιδβῖθβθ ἷ8 δρριοδοϊίης 
τηδυίγτάοσι, δηἃ στϑοογὰβ ἷβ ἡουἕαὶ ΒΟρΘ οὗἉ οἰογιϊευ (τογβ. 6- 8). Ηθ δᾶδβ ἐδ) Ῥγαδαγεγ, (διδὲ 
ΤΊΔΟΙΕΥ ὙΠ} οομιο ἐο Ηἷπὶ 88 Βοὺπ 88 Ῥοβαΐῃ]6, βῖποθ οὐδ οσυίθα ἢ ΤΩΔΥ͂ ΠΕΥ͂ΟΣ ῬΘΙΉΔΡΒ 866 Εἴ 
δῴαΐη ἴῃ ἐδο Ἰδηὰ οὗ ἐδο ᾿ἰνίηρ. ΤΕΐδ ἱπυϊ δέοι 8 γεοῖ ΤΊΟΣΘ δἰγουριποιοα ὉΥ 8 Ὀτίεῖ δοοουαί 
οἵ ἴἰμ0 ΑΡοβέϊοΒ ἔοσβαικοῦ βίδίθ (τοσβ. 10-- 19), τ πιῖο 18. ΟἿἹΥ τοϊξουοθὰ Ὀγ 1πΚΘ ; ΠΟΤ ίοΓΟ [6 

ΘΑΓΠΟΔΕΙΥ τΐδοα ὑο 800 Μαιῖς αἷθο ἈΥ ἷβ εἰάᾶθ. ΤΊ ΟΠ 8 δακοᾶ οἱ ἐμΐα οοοδαίοῃ ἰὸ ὑπης 
πὶςὰ Ηἷτπι ΒΟΙΔΘ πΘΟΘΘΘΔΙΎ ἐξπίπρβ ἔοσ [μ9 Αροδίϊο (νασ. 18). Ῥδὺϊ βρϑαῖκβ [ατίμεσ, Ὀείογο διὸ 
Γαδοθα ἔμ οἷοθθ, οὗ 8 βϑούθζθ ὁρροαϊξΐοῃ τ πϊοῖ μο δὰ οχρετἰοηοοα (γεσα. 14, 16) ; Ὀπὶ αἶρο οἵ 
8 τοῖση γ αἱά, τ ποπ ΓΟΣΒΔΚΘῚ οἵ 41}, ὉῪ το 6 8 δἰγεηρίμεηοα ἴῃ (16 Βορο, ἔπαὶ {ππ|0 ΠΟῸΙ 

111 00 ΟΟΠ16 ΟὗὨ ἷβ Θοτηρ]οίο ἀοἰἑγεσδηοα, ἱῦ ποῦ ἤγοσα ἀοδίδ, γοεί ἐπγουρῆ ἀοαί (ὙΕΓ. 10-18). 
ἩΟΙ͂Υ τοοίίηρα δῃᾶ Ῥαπϑασελομβ, 88 ὙΓ6Ϊ] 88 ΒΌπ26 ῬΕΙΒΟΠΔ] ἰορίοβ, οἷοθο ἐμ Ἰείψεν, πβιὰ 
ὀρθοί! ἐπ {μ18 1δβὲ ρατί, βθᾶσβ 8ὸ Ὑ ΠΟΥ͂ ππἀοπίδοθ ἃ βίδρ οὗὨ ροπυϊμθηθαβ διὰ γε 
(δδὺ γγὸ οδπποῦ δπουρα ποπᾶος δὲ ἐμ ἀδδρεγαίδ διἐθιαρίβ ὑο μθηΐρ ὌΡ δηοίμασ δαΐδοσ ἴμι0 

ἘΔα]. (Οοιάρασο [δ αἴδμοσαὶ [πἰτοάυοσίϊοι.) 
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ΜΙ οῦΐ δὴν οχίοπἀρα δγχαμπιθηΐξ, (π0 Ἰαδίπρ ΔΌΓΒΟΥΣΟ οὗὨἨ [818 βοοοηᾶ ἘΣ 8.16 01 [1.6 χη 87- 
ἐχτάοπι οὗ Ῥ80] 18 βεϊ [ουϊἀθηῦ. Τὺ 18 ἃ ἐγθαβῦσο [ὉΓ {86 Ο γι βίλδη μαστοὶ οὗ 811] δρδβ, ἃ ΠΟΌΪΘ 
τι οὗ μἷ8 δα νοῦ ὑδβυϊτ 68. ὁ Δίέογίοηι λαδεδαΐ Ῥαυυζωδ απΐδ οουῖζοϑ, φιιαηι δυυδίγο ραγαΐωδ ὁγαΐ 
γιὸ ναηροϊτέ ἐδείἑπιοπίο. Ομαομηιχισ ἐρίδι" λΐο ἱορίηια ἀ6 Οὐ γιδεξ τόρηο, 46 ερ6 οἴδω αἰόγηαι, 6 
εγἰαίαπά πε ἰά, 6 Χυοὶά οοηγδεοίοηΐδ, 6 οογεϊζιίπ6 ἀοοίγίπα, ποτὶ ἑαπφυαηι, αἰγαηηδηΐο ϑογίρία, 
ὦ ἐρεῖ Ῥω δαηρυΐηθ αοοΐρεγα οοποσηδέ ; πὐλὲϊ δηΐπι ἀδϑοογῖδ, ῬΥῸ φιιο τηογόϊθ δ ρίρηιδ ποῊ 
φρροπαί, Ῥγοίπαᾶδ λαὸ ρίδίοῖα φυαδὲ δοϊδηιπὶδ φυσάσηι ἐδ διιεογὶρέίο Ῥαιζίπα ἀοοίγίηα, ἐασιιά 
ἐς γο ῃχγαϑοηζὲ ;"" ΟαἸγΐῃ. 

4 8, ἸΤΈΕΈΒΑΤΌΒΕ. 

Βεεϊᾶοβ [86 Ὑτίξεσβ ΔΙ ΓΟΔαῪ πδιηθα ἴῃ 1Π0 δγβὺ ΟὍΠΘΓΔΙ Τηἰγοαποίίοι, 179 ΤΩΔΥῪ ΘΟΙΏΡΩΓΟ ὕ. 
ΒΕΟΟΧΝΕΕ, Οὐηιπιδηζέ. ἀὯ6 Τρὶδί. ροοίογίογὶ Ῥαωΐ αὖ Τιποίῃ., ΟΟΡΘΏΝ., 1829. Ῥγοργαπιηνκ α 
ἴουπι ἀροϑίοϊέοιση, ἢ Τίτα, 11, 8-18, ΤΌΡ. 1820. 866 ἔασίδιοσ, ὁπ [6 ΑΡοβίϊοβ βοοοπὰ ἱτυργίβοι- 
ταθηΐ, ἴῃ ΤΟΙΌΓΘΠΟΘ ὅο {10 ζοηυΐηομοθθ8 οὗὨ [Π0 ἘΤ8.16, {1.0 ΤΘΙΏΔΙ ΚΒ οὐ ὙἸθϑίηρον, 'π 8 Θοπ)» 
ἹΩΘΩΓΔΙῪ ΟἹ {Πρ Ῥδβθαᾶρθ, Ρ. ὅ81 δ᾽ δοᾳ. ἘΠΏΔΙΪΥ, ἴῃ Σοίογθηοθ ἰο [Π6 Ῥαββίογαὶ 1,οὐύθιθ 88 ἃ 
ἩΔ0Ϊ6, τ. Ο. ἘΠ Κσηάπικο, “ Τδἰοθέ Ἱπαυῦϊτῖο8 88 ο {10 80-08116ἃ Ῥαδβίοσγαὶ Εἰρὶβί168. οὗἩ (6 
Νὸν Τερίδπιθηί, ἐσδποδὲρα ἔγομι {16 ΤΠ μΐ8ῃ.,᾽) 76Π8, 1846. 





ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῺῸ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟἿ ῬΑΤΙ͂, 

το 

ΤΙΜΟ ΤΗΎΥ. 

1. 

ϑαρογβοσ ρου δηα ϑ'δ᾽ αὐἰδίϊοη, 

σπ. 1. 
,΄ 

1 ΡΡαυΐ, δὴ βϑροβίϊο οὗ “6808 ΟἸγ ϑὺ 

1, 3. 

ὉΥ 86 Μ|1 οὐὗἩἨ (ὐοἄ, δοοοταϊηρ ἴο {86 
2 ῬΓΌΠΙΪδ6 ἡ ΟἿ 118 τ μοὶ 18 ἰῃ ΟἸτἰδὺ ὅθϑιθ, Τὸ ΤΊ τὶν ἀθδυ]γ Ὀο]ονθα ὅοῃ : 

Τ806,) ἸΏΘΓΟΥ͂, σπα 6806, ἔοτι σοἄ {86 ΕΑΓΒΟΙ δηᾶ οὐν Ἰωογὰ “968ὺ5 ΟΒτιϑί, 

1 γοει. 1. σοά. Βῖη. 864 ὃπα .-.... Ἡ. 

Βγᾳ. 3. ὁ Ἀερέρία, δὰ εἶ! Σιοάαχῃ αἰιώ οὐἑίομαε, 

ἘΧΒΟΞΤΊΟΑΥ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Υε:. 1. Βν ἴμο ἢ] οὗ Οαοἀ, διὰ ϑελήματος. 
ἴα (ὰο Εἴγεὶ Ερίδιϊο [80 ῬΈγαβο 18, “"" Ὁ [6 Θομπλτηδῃά- 
πιρηὶ οὗ ἀοἀ." ἘΤο ἐπιταγή ἰβ ἴ6 ἔγυϊέ ΟΥ̓ ἰἰ6 
ϑέλημα, δοιὰ ἐδ ομοΐοθ οὗὁἨ {18 Ἰαίίος πογὰ ἴῃ {πι:8 
Ρίδοα 8 ἴὸ Ὀ6 

ἯὟεὅ 

Βαγο ἃ Προίηϊ δτος τέκνῳ.---Ε. Ἡ.] 

ἢ 158. οοἰοα, ΤὨτουρὰ ἰἢ6 ἩΣ] οὗἩἨ Θοά, ἴο ἴπ6 οὔἶἶοθ 
οὗ ῥγοοϊαϊταΐηρ 015 ῥτοτηἶβο (οορ. ΊΝΕΚ, Οταπιηι., 
Ρ. 83ὕ8).---γοηιῖθα ΟΥ̓ {76 'ἴθ ἰναὶ ῥγογηἶϑθ ἔῃ πγαΐη 
ϑιιθβίδποο οὗἁὨ Ἡδί οἷ 18 106 ἵἔτιο, οἰθγηδὶ, δα Ὀ]οβϑοά 
Ἰ1ἴ86. Ὑδδαὶ κἰπὰ οὗὨ 116 6 Αροβίΐϊθ βογο ἀδῃοίοϑ, 
Ὧ6 Βαίοθϑ ΣΟ τὶ σὰς νὰν ὉΥ 186 ποτάβ, τῆς ἐν 
Χριστ. ᾿Ιησοῦ. δδῖηοο, ἱπάοοά, ἐμ 18 11{6 15. τουθαϊοὰ 
δΔηἃ τηληϊοοιοα ῬΘΥΙΒΟΏΔΙΪΥ ἰὰ [26 Ξανϊουν, τ 1]6 ἴῃ 
Ηΐδ [6] βΐρ ἰδ Ὀδοομηθ8 ἰδ6 ἱπμοτιϊδπο6 ΟΥ̓ 811 Ὀ6- 
Ἰίονοσθ, 80 1 κουτῖθο 18 Ηδ ἰδ6 σταπὰ σοηΐγο ἴον ἔγοηι 
ὙΠΙΟΣ ἰδ δίγθδσηβ Ἡϊπουΐ οοαδίησ, [Ὁ γ͵Ὑὰ8 ἴ0}6 8ρ05- 
ἰο]16 ΤΟΑΙΐηρ οὐὗὁἨ Ῥαλ] το βοῖ ἕουτίϊν {8 1" ὁοη- 
ΒίΔΏΓΥ ; δηα ᾿υϑὺ Πογοίῃ 168 ἰῃ6 ῥόον οὗ ργοοϊαϊτω- 
ἱηρσ 1Π6 ροβροὶ---ἰῖ9 τηδίῃ βυϊδβίδηοο Ὀοίηρ ἃ ῥγοιμηἶβθ 
οὗ ἴδ, 28 [06 δἴπῆον πΘΘὰβ ἱϊ, δηὰ οὶ Ὧ6 866 8 ἱπ 
γαΐῃ δρασὺ Ὅτ ΟἾγἰϑὲ, 

γον. 3. Ῥοϊονοάᾶ βοιι, ἀγαπητῷ τέκνῳ. 
Οὐογίδὶ]γ ἰδ 18 ΔΡΌΪΓΑΓΥ ἴ0 τὶβἢ ἰο δηὰ ἴῃ ἐϊ6 Αροϑ- 
1168 086 οΥ̓ (9 δἀ͵δοϊίνο, ἰηδίοδα οὗ γνησίφ (1 Τίῃ). 
ἷ, 2), ἃ Ῥτοοῦ ὑπαὶ ΤΊ ΟΙὮΥ μ0 Ἰοηροῦ ἀσβεσνϑα ἰδπαὶ 
ΒΟΠΟΙΔΌΪΟ ορὶ ποῖ, οα δοοουηὶ οὗ δπ ὀρθὴ ἀείοοϊ ἴῃ 
1:6 ἰδθιρον οὗ μἷ8 αὶ (80 κ). Ὅν. ὅ οβίδ]} 8}168 
ἰὴ6 σοπίγαῖγ. Τη6 Γοδϑοὸη ἬΪΠΥ τ ͵8 τογὰ ἀγαπητῷ 
δ ὮθτΘ υϑοᾶ, πῃ ΟΡ ἰυάρτιηοπὶ δάμη 8 οὗἨ ἃ ὙΘΓΥ δβἰτη- 

ἐδδὲ ] Ρ]6 οχρ᾽δηδίίΐοηῃ. ΤΏθ Αροβι]α, ἴδε ϊ πο ἰμαῦ 6 ταυβὲ 
δυὶ 

οἱ κατά ΘΧΡΓΟΒΘΟΒ 
ΒΟΟΏ 6 ΒΟΡδΓᾺ ἰη ἃ τηοῦα δἰδοϊ οηδίο 06 
(δὴ Ὀοίογο, δηὰ ἰδ ἰ8 Ὀοϊζον βυϊϊθὰ ἴο 18:6 πΠΟΙΪΙΥ͂ 
ΤΆοτΘ δυϊ οοιίδνο οἰδγασοίορ οὐ ἐπὶ8 βοοοηὰ ΕΡί8ι16 : 
σθϊοῖ νον 8 ἱποοΙτ ΟἿ Υ αυοβιἰίομοα ὈΥ Ηυΐϊπον. [δ 
ΔΒ ὩΟΐ 80 τη οἷ ἰη ἐδ τηϊηὰ οἵ [ἰἰ0 Αροϑι]8 [0 Ὀθαΐ 
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Βοπογὰ Ὁ]6 πίἰίηοθεδ ἰοὸ ΤἸΟΙΒΥ, δ (0 Ὄσργοβδ [86 ἴη- [αἷδο δροϊορεῖο γαϊυθ. 18 ἴοῃθ οὗὨ (π6 ἀροβίϊο [0 
ὙΆΓῸΠΟΞ8 οὗἨ [ἢΠ6 τοϊδιϊοῃ ἰῃ πϊοὶ Ὀοΐδ βιοοά 0 Θδοῖ 
οἶδοσ. - ἸΔΘΙΟΥ͂, ἄς. 66 σορδλγῖθ ὉΡΟῚ 
1 Τίμα, ἱ. 2. 

ὉΟΟΤΒΙΧΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1. ΒΥ ἀοβογί δἷησ (6 βοβρθὶ 88 ἃ ὑγοιηῖδο οὗ {86 
{|6 προ 18. ἦι, ΟἸγῖδι «6808, (Π6 Ἄοἰαγδοίογβιῖο ἀΪ8- 
ἐησίώοη Ὀοΐπδοη ἱξ δηὰ ἰἢ6 ΔῊ ἷ8 βίγι ΚἸ σῚ Ὀγουρῃὶ 
ουΐ, δῃα ἰΐ5. μἰρι, δ] }-δυγραβαίηρ ποσί δὲ (6 βδὴθ 
πιο ἷ8 Βῃονῃ. 

2. Τπο ροθροῖ 18 η0 δὐδίγασὶ βυβίριῃ οὗ ἀοοίτϊῃο 
ΟΥ̓ [16 β'άθ οἵ οὐ οὐϑῃ δῖρθος ἰδ Οὗ ΟΡ Βυδίθιηδ, 
δι ἰδ 18 ἃ γονοϊδξοῃ οἵ {86 116 ποῖ 18 τοδηϊοβὲ ἴῃ 
Ομ γβὶ, δηοὰ πη ΐοὰ ἰπγουσὰ ΟἸγίδὺ ἰα οουνεγοά ἰο [86 
βίπηοσ, [Ι}«{ὖἬ εἰι|8 ρῬαγίουϊαν Ῥδὺὰϊ αηὰ Φοδῃ ἄρτθθ 
(οοιαρ. 1 Φοδη ἱ, 3) Τὸ ἱρὰ βοορθ οἵ {86 πιδηΐ- 
[οδϊδίώοη οὗὁἨ Ομγίδι γα ποὶ (μδὐ Ηθ πιΐχοϊ οοτηταυηΐ- 
ολἱθ ἰο ἴΠ6 δρίγὶς οὐ πῶμ δυο ἃ ΠΟῪ ψ6ΔΙ (ἢ ἴῃ ΓΟ- 
᾿Πξιουβ ἰάθϑα, Ὀὰΐ ἐμαὶ δ τηΐρξ ρῖνο ἴο 186 Βοατγὶ οὗ 
[86 δίπῃρν, ᾿γίηρ ἴῃ Βρί᾽ γι] ἃ (86 ἔγοδβυγο οὗ ἃ 
ΠΟΥ͂ 6 (ΕΡδ. 11. 1. Βιυΐλ δυσὶ ἃ οοτητηυηϊοδιίοη οὗἉ 
116 ἴο {Π6 κἰπηθργ, ΕΟ ΠΕῚ ΟἸὨγίδὶ, ἰ8 βδοιηοιίηρ ἱποοῦ- 
οοἶνβ 6 ΔΒ ἰοῃβ 88 ὁῃ6 ἐιοδὶ(δίεβ ἴο δοϊζῃηουϊὶ {3.0} 
ἴσυο Θοαμεδά οἵ {δ6 [ογὰ (οοιαρ. Φόοδη ΐ, 1-4). 

8. ΤῊο ἰγδοαυ γ τὴ τρΐοῖ Ῥαι}---δ γὸ Ὀ6- 
Βο]ὰ μἷπι ποῦ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ ἐπ8 οροηίης οὗ, θυ ἐπβγουρδους 
(06 οῃίγο Ἐρίδβι)6---σοπίοιηρὶ ἄρδ, ἷἰβ ποὶ ΟὨΪ 
ΟΟὨΥΪηοΐη ῥγοοῦ οὗ 8 ἔσῃ στγοιίηθβϑα, Ὀὰΐ ἐδ [88 

-. 

ηΐβηθ8 ῥγοοῦ αἴἷἴκο οὗ ἴ)6 φίογυ οἵ [86 
106 τὐρθῖν ποιϊηρ οἵ ἴ86 ροόπον οὗ 
[ϑοὉ]6 δοσυδηίβ, 

ἔοὰ τ ἣν 

ἨΟΜΙΠΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΙΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ῥδυϊ ῥσγοραγοὰ ἰὸ στίία ἴμ6 ἰοβέδπιθηὶς οἵ ἴοτο ἴον; 
πε ερίγίϊαδ] Β0η δηὰ Ὀγοῖθοσ.--- ῬΔῺΪ ΤΟΙ ΔΙῺ8 [06 10 
.υἷθ ΒΟΙΥ ΘΟ] ουθῃ πηίο ἀφδῖ (οορ. Μαίί, χχὶν, 
18. ον. ἰϊ, 10λ.-- 16 πηνγδυθγίηρ οογιδίη!γ οἱ (9 
ἈΡοβῖ!6 ἴῃ οὗ εὲβ 641} ἴο δροδι!οβιρ : (1.) 1ἴὼ 
[ουὐπάδιίοη ; (23.) 9 πΟΌΪΘ νδ]υο.---ΑΠ]Πηἰβίτυ ἰπ (86 

1 ἰβ ἢο Πιποίξοῃ οὗ ἀδδίδ, Ὀυϊ ἃ ῥγοοίειπδῦοη 
οὗ 1 ἴδ ἐπ Ομγίβε 96 808.---ἘΓ ΓΑ] 116 ἴοῦ ἴμ6 τ» 
(ἰδῃ 18. ἱπ Ραγὶ βδοιμοι ῃΐηρ δοίπδϊὶ, ἀπὰ ἴῃ ῥρϑγί βοῖηθ. 
της ζυΐϊυγο.--- 6 οοτηπιθμπίοι οὗ Βαϊηί8.---Τ|6 ΒΡ 
ψαὶὰθ οὗ δρίγίζυδὶ (168 βυροτγίος (ὁ ἴδοθα οἵ δεβὰ 
δηὰ δ]οοά.---Οοα (6 ἘΔίδΟΓΡ Θοτητησηΐοδίοθ ΕΠ με» 
οβὶ ρὶῆϑ οὗ ἴο υ8, ποῖ ΟἸΒΟΓΉΪΘΟ (ἰδ ἱπ ΡΕ- 
Βοῃδὶ 96] ον ἷρ τι ΟὨτῖδὶ, 

Βτλπκε: δέδί, Ἡγῶνγί. : ΑἹ] ἔτγῦο ἰθδοθοῖβ 88 
δρ᾽ὶ γίτυδὶ ἔλίμ τ οἵ ἐμοῖς ΟἸ στ βιέϊδη δηὰ ἀδυουῦὶ [δα 
618 (1 Ὅν. ν. 1δὅ).--Οπάνεα : Τοδοθ γα δηὰ βοβοίαϑ 
Δμου]ὰ Ἰοντα οη6 δποίμος δὲ ρδγθηϊδ δῃὰ οὐϊάτει 
(2 Οον. χὶϊ. 16; 1 Τηθεβ, ν, 18). 

ΟΝ ΟἙΒΙΑΟΗ: “1 ἱπ ΟἸεῖδὲ ἷβ ἰο 186 ἀρὸν 
{|6, δἰαπΐηρς δὐ (86 δηά οὗἁ ιΐ8 οοῦτθα, Ἔὐθῃ ἴῃ ΤΙΥ͂ 
οὗ τ06 ἰΔβί, τχηοδὲ Ὀἱϊίον οορβίςξ, οὗ (80 υὐτοοεῖ τθ0 
τηοηϊ," 

Η, 

Ἐχρτγοβεῖου οὗ [86 μδηϊεα τοιμοπιθγαηοα οὗ Ῥ80] αὖ {π6 οοπίϊππουβ γϊοπαϊν τοὶ 
(10η8 ὙΠῸ (86 Ῥοϊονγοᾶ ΤΟΥ. 

ΘΗ, 1, 8-ὅ. 

8 [1τὐδηκ αοᾶ, βοΐ 1 βοῦν ἤτομὶ γῖψ Τοτοίδι μβοσα τι} [ἢ Ξῷ ἐν] ραγθ ὁ" 
βοΐθῃοθ, [μῃδὺ τ] μουὺΐ οϑϑβίηρ 1 ἢδνθ τοπιθιαΌγϑμοθ οὗἉ (866 [ΠΟῪ [8ι8ῦ ὉΠΟΘΔΕΪΠΡῚΥ 

4 1 ἢδλνθ ΓΟ ΘΙ ΣΆΠΟΘ τοθροοίηρ [866] 
ἀεβιση ἴο 860 {Π66, ὈΘΙηρ' ΤΠ ] ΟΥ̓ (ὮΥ ἔθαγθ, ἐμδύ 1 

δ᾽ )οΥ: [,] Ὑ͵ ΒΘ 1 04}}" ὕο τϑιμθι ΓΔ ΠῸ6 

ἄδγ ;. το 
νὰ Π]1οἀ 
{86 πηΐεϊχηοὰ 

ἴῃ ΤΩΥ ῬΓΆΥΟΙΒ πἰρῃῦ δηᾶ 

οὗ [πᾶν ηρ᾽ ΤΟΠΔΘΙΏΌΓΑΠΟΘ οἵ] 
ΤΆ ΤΒδῦ ἴ8 ἴῃ [Π66, τ μἱοῖ ἄνγοὶο ἢγθί ἴῃ (ΠΥ σταηπμοίμον 1,οἷβ, ἀπ (ΕΥ̓ πιοίβογ 
Ἐαμΐο6 ; δηᾶ 1 8ηὶ ρογευδᾶϑα (Πδῦ ᾿π ἴ{ 66 3150. 

τὸ ἘΠ τοΣ  {Ποδδιβηπ τρρεε ως ἬΡΟΥ κ. 
[ φ δ Ῥτοοϑάΐξῃ ὰσ 9 

3 ΣΆ δ.--᾿Ιπεϊοαὰ οὗ λαμβάνων, 
διὰ οἴμεσχαε. ΤΙρϑοβοσάοσχζ, ", δίῃ. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΧῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

γεν. 8.ῥ Σ ἴὅδοκ Οοὐ, χ ἔχω; ἰπειοδὰ οὗ 
{Π|0 τοῦθ υδυδ] εὐχαριστῶ, ἡμρθ να Ῥδα]μο Ὀ6- 
εἰπαΐηρ (οοιρ., 6. σ., ἴπ6 Ερίδιϊοα ἰο (89 Το ββαϊο- 
ὨἰδὨ8), Ὀυς ἀου ]Υ οἰ Κίηρ ἴῃ (μ686 τοϊδοηθ, ΤῈ6 
δΔααϊθίομαὶ μου ἷἰπ βοῶ ΜΩ͂Θ, (866 Τιβομβοηδογέ οὴ 
(Ὠἶ6. ΡΪΔ66), 8 Ὡοιἰπρ ΤΩΟΓΘ δι ἰπηϊδιΐοι οὗ 
Βοτα. ἱ, 8.--] ΒΟΣΩ Σ βοσυθ ; ἃ γοϊδίϊνο οχργοβδίοῃ, 
διὰ ἰξ ἰ8 ΘηΕγοῖν δυροσῆυουβ ἰο ἱπαυΐτο ἰηΐο ἔδι0 δρ6- 

ἡμέρας πἰῖὰ πο ποσᾶβ ἐμαὶ ἑοϊοπτ. Ὑίιβοβοπᾶοσέ πίει ἐμο Βεοερία βϑὰ 9 

α ὧν ἰ6 ἰο Ὁο τοαὰ μΒοχο. ΤῈ6 πδοὶα πείραξ οἵὗὨ δυιδοσίεν ἕάτοσα ἰὲ ; 4. 6. ΣΕ. θ0 

οἷαὶ οὐοοὶ οὗἩ [39 Αροβίϊθ ἐπ ἰδ '86 οἵ ἃ [58 
ἔτ μἰΥ οοτησαυπσϑοη ᾿ἶκο (6 ΟὩΘ ΠΟΥ͂ 1ἴΏ 
ΘΧΡΡοββίουβ ἃΓΘ Ὡοΐ 80 ΘΔΓΟ ΓΙ Υ περ οὰ δηὰ πιεδδ, 
υτοὰ, "αὶ ἕἰα οπουρὰ ἰξ, ἔτοπι ἰὯθ δυλήεοίενο ὕοπὸ οἷ 
(80 Αροβίῖθ, (Π6Ὺ οδῃ 86 δδεϊβίβουογ υ εσρίοἰπεὰ. 
Ἐὸν [86 ταδὲ, ἐμδὺ ἴῃ τιΐ8 ὑοβποΩΥ τ ἱοὰ ῬΔῸΪ ΕἸτεϑ 
οοποογαίηρ, ἰτοϑοὶτ ἰμοτο 16 δυγίδίπρ οὐοοίοπιδοίο 
Ἡ ΟΠ οομηρατοὰ πὶ 1 Τίμ, ἱ, 18, μ88 Ὀθοι πιΔὶπ- 
ἰαἰηθὰ ὁνθμ ὈΥ ΟὨγγβοβίοιῃ : “" αἴξανε ὦογ- 
τιξίαὶ δοπια Ἡοηιογυα." Ὧο Ὑεῖϊα β6}}]} ἔμγίμε β86ε8 
ἴῃ ἴδ ΟὨΪΥ ἃ ἀϊεϊοϊπιεὰ οοτορι᾿δίώοπ. Βαὲ ἰΐ, ἰπἀοσὰ, 
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ἐδο Αροϑίΐα ῃδὰ δἰ ταῦβ ὈΘΘῊ ΣΘΔΙΟΙ8 ἰ0 Βεσνα αοά ἴῃ 
ἴδο θοδὲ ἨΔΥ, 88 ψ6ὶ} ὈΘΙΌΓΘ 858 αἴἴοὺρ ἢΐ8 οηνθυβίοῃ, 
οοραβίοῃ τρις ῥτοιρί δἷπιὶ ἰο βροὰκ οὗ ἴξ; δπὰ 
γεῖ Τα, ᾿ιδὲ 88 ἴῃ 2 ΟΟΓ, ἱ. 12, ΠΟ σἴδγβθ οδῃ ὈΘ 
ὑουσον ἀραϊηϑέ Πἷπηλ οΥ̓ δὴ ἴα] βοὶ [-ρ]ογ βοβίίοῃ. 
ὙΠ βόῖαθ οὔγίεἶοβ 10 Βϑϑηβ ἰὸ Ὀ6 ἑουυ ἄρῃ, δὲ [86 
ῬΕΠ] οἵ "ἴδ δῃὰ Ἰἰτοῦ, ἰοὸ ρψῖνθ δχργθβδίοῃ ἰὸ ραγίϊου- 
ἴα τοὶ σίου οχρογίθῃησθδθ ΟΣ (ἤδη ΟἸΘΘ, δηἃ 68ρο- 
οἶδ πὶθη κίνοῃ ἴῃ δι θε θη 8 ἰπ ΔΩΥ͂ ἀοστθ6 πηοάϊ- 
β.ἀ,---ΕἾἸΟΣ Σὰ ζοχοξαϊμοχα, ἀπὸ προγόνων : ποὶ 
Αὐτδθδιη, ΟΥ Οἰδοσα, ὙΠΟ, 88 ἃ συΐθ, 86 πδιηθὰ 
κατέρες ὈΥ Ῥδὺὰϊ (οπι. ἷσ. δ), Ὀυὺ φγοσεπεογεβ 
»νοζιπεὶ, 80 (μδὶ μου οδῃ ὈΘ Βυρρ᾽]6, 6 ΚΠΟΥ 
ὯῸ ραγουΐϊατα οὗ (86 Δηοοδίουβ οἵ ἴ86 Αροϑίίθ, Ὀυὶ 
ἰδοῖα 8 ποίϊηρ 10 ἰπίογίοσο πὶ ἴΏ6 δυρροβϑίοη 
ἰδλι ἸΒ6Υ πογο {ΓῸ}] Οοἀ-ἰοαγίησ ῬΘΟΡΪΘ ; δῃὰ ἴῃ {18 
6386 ἰδ 18 ΥΟΓΥ ΘΟμοεΐΔὉ]6 ἰμδι Ῥδὺ] ἰγοαδυγοά 8]}} ἴῃ 6 
πῦρ, (818 ἰϑέοτῖο ΘΟὨΕΠΙΠΌΪΥ ΟΥ̓ [Π6 ἔσθ βογυΐοθ οὔ] ( 
Θοὰ ἱπ ἷ8 οὐστὶ ἔδυ, δίησο 86 ἰτηβοὶ ἢ ἀϊοα πὶ» 
οὔ ἰεανϊηρ Ομ ἀτο ὈοὨϊμὰ Π1Π1.--ὌΣ ἢ Ῥυτο οὐ» 
βοίΐδῃοθ. Α Εἰδηοθ, τ18. δ {86 βρίιθγο οὗ [86 ἵπῆον 
᾿6 ἴῃ ποῖ ἴθ ΑΡροϑι]9 88 πὶ] πῇοη Φ6 νν, 85 δἰϑὸ 
ἰδίος πβοη Ομ ἰπιίδη, δὰ οχογοϊϑοα (}}9 σαμυΐη6 86Γ- 
τίοο οἵ Οοἀ (οορ. 1 Τίπι. ἱ, ὕ).--Τπδῖ . .. οἰσδὶ 
δικὶ ἀδγ ( γε ἑολ -Ξ Βον 1). ΤΉΪ8 ἱποϊἀθηίαὶ 8 Θο- 
ποοίοὰ π|ιῇ [Π6 Ῥγουίουϑ μαγιϊοὶ ρἷδὶ οἴαυβα; Ὀυΐϊ γὸ 
τηῦϑὲ Ὀ6 οδυ( οι δϑουϊ ΒΑΥΪηΡ᾽ ΓΟοΟοῦΓδΟ ἴ00 αὐἱοκὶγ 
ἰ9 ἰδ6 ργϑοδσίουβ δϑϑιβίδποθ οἵ Ῥδγθῃ (ἢ 6868.--Ὡς 19 
ἰο ὃ ἐἰταμαϊαιοὰ λοισ (ΗΠυΐμοῦ, Ὗ ἰοβίη σου), βου δὶ 
88 ἴῃ (ὕΔ]. νἱ. 10, δηὰ εἰρη ΐῆοθ, ἰπἀοοα 1μα ἸΓΘοΙΥ, ἰΒδὲ 
[6 ἰπΔηΚ ] 688 ἴὸ τ οι ἴΠ6 ΑΡροβίϊθ ἴθγθ γψίνϑβ 
ἐχρτοβδίοθ 868 σϑίθγοποθ 0 Ὧ0 οὔθ ὃδυὺ ΤΊΠΔΟΙὮΥ.--- 
ἴῃ ν Ῥσαψοῦπ ἰρσῃϊ διὰ ἄαν ; [16 Ἰαίίον ποτὰβ 
ΒεΙτο ἰ0 διἰγοχίῃοη ἰμ6 ἀδιάλειπτον, πὶ ποῖ ΓΠΘΥ 
ΔῈ τηρεῖ ἱπεϊτηδίο ! Υ οοπηροίοα, δηα ἰΠ6Υ Ὀτγΐηρ ἰμἴο 
εἰελγος ἀἰβιϊποίηοεβ ἴ06 ᾿δουρηὶ τμδὶ Ῥαι] Βολσοοὶν 
οδαδοὰ ἰο (Ὠξηϊς οὗ ᾿ιἰ8 ἔγία πὰ δηὰ ρυρὶ] θη ᾿ΓΑγ- 
ἰησ, δηὰ ἰδὲ 6 Ὀογα ἷπι ΘΟὨΓΠΌΔΙΪΥ Οἡ Ὠΐ8 ποατὶ ἴῃ 
ἰι8 δυρρ! οδιξοηϑ. [0 8. ὨΘηΘΘ ὉΠΗΘΟΘΑΒΑΓΣῪ Κ᾽ ἴ0 60}- 
Ὠροὶ γυκτὸς καὶ ἡμέρας πὶῖ [06 [0] ἐπιποδῶν, 
88 Νέας 68 Ὠ48 ῥΓῸ Ἶ 

γος. 4. Ουιοαῖν ἀοείτίμα, ἄς. (οοτρ. Ἐομι. Ϊ. 
1, ΡΙ, ἰ, 8). ΤῈ6 υἱίοταμοθ οὐὗὁὨ δβυοὶὶ ἃ ἀδβίγο, 
τθοῖ Ὧ6 ΑἸΡΟΒΙ]6 ὀχργαβϑοὰ δἷβὸ ἴῃ οἴπεὺ Ῥαββασοβ, 
ἶβ δὸ τησοῖ [86 τη Ὠδίυταὶϊ ΠΟΤ, 88 ἢ6 8668 Ὠἰβ ᾿ 8 
δρριοδοὶι γδρϊά]γ ἐΐδ ὁπ (σοιρ. οἴδρ. ἱν. 21). [πῃ ἃ 
Ἰηρδὲ ΔΙῚ ]659 ΙΏΔΉΠΟΡ ΟἿΘ ἰοἰρίθ ἤοσθ 8 βυδογαϊ- 
Βαιοὰ ἴὸ 1:6 οὐδοῦ. “Το Ἰοηρίης αἷνος ΤΙ ΠΔΟΙὮΥ 
ΟὐσΑΒΟη8 ἰπ6 οοπίϊηυαὶ ἱπουρηλ οὗὐ ἷπὶ ἱπ ἰδ 
ῬΓΆΥΕΙΘ Οὗ (6 Αροϑβίϊο, δηὰ 1 18 πουτίβῃοα ὉΥ [86 
το] οοϊΐοη οὗ ΤΟ ΝΥ Β ἰθδΓ :᾽) ΗΠ 6Γ.-- ΤΥ 
ἰθαϊβ. Μίοδς ῥγοῦΘὈΪΥ ἰμο80 βῃοα ὉΥ ΤΠΩΟΙΒΥ͂ οἢ 
διἰϑ Ἰηδὲ ἃ ἴοι Ῥαυΐ, {πὸ ἴῃ086 οὗἩἨ δο ΕΡδ6- 
εἶδ εἰάοτβ ἴῃ δὴ δδγ] ον ἀγ (Αοἰδ χχ. 87). -ΤΒαῖ Σ 
ὯΔΥ Ὅ6 ΠΙ1οἃ τσὶ ἰΟΥ ; ἰΐ, ἰπά δορά, ἢ6 88}}- 866 
Τιπο δὴ ἀσαΐη, ὙὯ͵Πλο Ἰοαᾶσπὶ Βογα ΠΟΥ []] οὗἨ [δε] ηρς; 
ἰδ6 οδδσγδλοῖοσς οἵ ΤΊΟΙΕΥ πγαϑ, δηὰ, ἱπάθοὰ, 0 1688 
ἰδαὶ οὗ ῬαῸ] Ὠΐπηϑ6 1} (οοταρ. Αοίθ, χχ. 81). “Ζαονν- 
πα ἤἶοε οογαΐδ, αμὲ διηιπιαηι ἀνροογέδιπ ατξ διμηι- 
πιαηϊ εἰποεγίἑαίεπι ἱπάϊσαπί. Ζκαιδγέμηι ἐς ἰαογγηνὶ 
ἐποιοίωπι ἐδ ργαυξίαί δωοσιοὲ ποείγὲ ;" ΒοΏροΙ. 

γε. ὅ. δι Σ ο411] ἰο ΣΟΙ ΘΣΔΌΧΔΙΏΟΘ. 
αϊμον 1685 δοσυγδίοὶυ : “ὦ ογίμπογε πιο." 
Ὑσόμνησιν τοῦυδὲ ΠΟΓΟ, ΔΒ ὉΒΌΔΙΪΥ ἴπ ἴ86 Νονν Τοβίδ- 
ιϑεὶ, ὍὈ6 πηἀοτϑίοοὰ δεπϑμ ασέέσο (οΟΙρ. 2 Ῥοΐδγ, 
ι.. 18. ὕϊ, ἢ. Τὸ Αροβιὶο αἰϑὸ Βθγθ β6γ8, {πδὶ 
ἰσουρῆ δοτὴθ οἰγουτηδίδηορθ, ποῖ ἕδσίμον ἰηαϊοαίοα ἴῸ 
0, δί8 τϑοοϊ]οοϊΐοι ψγὰ8 διουβοὰ ἰουοδίηρ βοιηοι ὶην 
ἱμάοοά νον Β6 ΚΚηΘῊ αἰγοδαυ, Ὀυΐ ἩΠΙΟὮ ΠΟῪ δ 

5. [Π{πιὰγ Ὡοὶ 6 ΣΙΘΟΟΘΕΑΣΥ, δὰ γοί το]].--Ἐ. Η.] 

μαὰ οὐβοσνθὰ δῃθῖν, Υἱξ., [6 πηΐεϊρηοα 811 πο 8 
ἀστοῖς ἴῃ Τί ογ. Αταμπιοηΐυβ: “ ἀνάμνησις, ὅτα! 
τις ἔλδῃ εἰς μνήμην τῶν παρελϑόντων, ὑπόμνησις 
δέ, ὅταν ὑφ᾽ ἑτέρον εἰς τοῦτο προαχϑῆ.--[Ὧ6 τι» 
ξοϊξιιθα ἔαὶ τ, ἀνυπόκριτος ; ἃ Υ68] [6 Π688 οὗὨ ΓΔΙΤΠ, 
ἩΔΙ ΘΙ, ῥτοοοοάϊης ἔγοτῃ [86 τηοβὺ ἰηνγαγά, τοδὶ }ΐν- 
ἴῃς οοῃηνϊοιίοι, βίδηβ Ορροβοά ἰὼ 41} ββδη) δπὰ ἰὸ 
8}1 οὐ} ΔΡροδσγδηοο.--ὉΤ ΣΟΙ ἄτσοϊὶὶ δγεὶ, δος. 
Ηθ πῦο ἴον ἰὸ πδὴθ ϑρθϑοΐδι ἰἰο8 οὐ ἰπ6 Κἰηά, 
“ὁ βοιθί δ η ΔΙ οοῖμῈ Ὁ. ἴ00 δβίηρυϊαν,,) σδὴ ἱπαεοὰ 
ὯΘ 8 ΤΩΔΑΪΟΡ ἴῃ ὑτδτηη)δίϊοαὶ οχορϑϑὶβ, Ὀυῦ οονίδί ΠΥ 
οὶ ἴῃ ῥβϑυοδοϊορίοδὶ, βυοἢ ἀ618113, ἰη ἃ ὑτίναϊθ Ἰοῦ. 
ὑοῦ ᾿|κὸ (}18 ΠΟΤ ὈΘΙΌΓΘ 8, ΘΓ υ8ὲ 88 παι ΌΓΑ] ὩΡΟῺ 
(86 ρασὶ οἵ Ῥδὺ] δ8 ΠΟΥ σησδί παῦθ ὈΘΟῚ ἈΡΤΘΟΔΌΪΟ 
δΔη οαἰϊξγίηρ ἴο ΤΊ ΠΙΟΙΠΥ . ὙὮ116, οὐ ἴμθ οἵοῦ Βδηά, 
ἃ ἴογσεν που]Ἱᾶ, νἱιϊπουΐ ἀουδὶ, αν ἰαίκθη ῥδίῃϑ ἴὸ 
δ Οἷ ϑροοίδὶ ἰἰθιηθ, Ὑ οἷ οου]ὰ δα ΒΓ πὸ ἐδόμάδποη 
ἑοπάεηζ). ΤθοΓΟ 18 ὯὨ0 ποοᾶ, 5.}}} δισίμον, οὐ 186 
Βυρροβί(ίοη (Οτίρθῃ) ἰμαὲ 106 τροῖποῦ δηὰ ρταηά- 
τοῖον οὗ ΤΊ ΔΟΙὮΥ ὙΟΓΘ δἷ8ο το αι νο8 οὗ Ῥδϑυ. [1ἱ 
ἷβ βουρῇ ἰδδὲ (πὸ Αροδὶϊθ δαὰ πιοὶ Ὀοϊὴ ΝΟ Θ ΟΣ 
ἷ8 ἰοὰ οὗ ἱπβροοίΐζοῃ. δὖ 1υγβίσα δὰ Ποῦθα (Αοὶϑ 
χυΐ.), δῃὰ πδὰ ἰοασποὰ ἰ0 γαῖ 186 πὶ 88 90] ΘΓ οὗἁ 
16 Ἰμοτὰ.---Δἶἔγϑί, πρῶτον ; ΤΟΩΔΏΥ ΥΟαγΒ Ὀδίογο [86 
οοηγογδίοη οὗ ΤΙΠΟΙΩΥ (α 7), ονίαδδε απίς παίωπι Τῇ ο- 
ἐλεωπι ;" ἘΒοηρο]), παὰ ἔαϊ ἢ ἀποροῖ ἴῃ 8 σταηᾶ- 
ΤΑΟΙΠοΡ ἀπ ἴῃ .ἷβ τοῖος, 10 νγὰβ ποῖ ἃ Ὀᾶγο, Βθοῖ- 
ἴῃ, ΤΩΟΙΩΘΗΙΑΓΥ [ΘΟΙἰηρ, Ὀυὺ δὴ δὐϊάϊηρ, ἱπά τ 6} ἢ πρ 
Ῥυϊποῖρ!θ (οορ. Ἐρῆ. ἱϊΐ. 17); διὰ ἴῃ Εἴ τϑηπον 
8180 ἴδ6 Αροβίϊ ἰβ ΠΥ ρογβυδάρα {(πέπεισμαι---ΟΧ- 
ρτοβϑίοη οὗ Ἵοοπδάορις Θδχροοίδιοη) {πᾶὺ ἔπ6 Β8ΠῚΘ 
ἰνίηρ (αἰ ἀποῖν αἶδο ἰη ΤἰπΙΟΓὮΥ ἡ πη8ο ] ἢ, “ὁ συΐα 
(ἐδ εδὲ ἐδὲ γμαδὶ λεγεαπαγία" ((οτπεὶ. ἃ ἱδρίἀ6 ἴῃ 
{π|8. ΡΪ466). -- οἱδ τΞῷο [πΠ6 Ὀοίϊοῦ Κηονῃ Λαΐξ. - 
Εὐνίκη --Ξ ΥἹἱοίοτῖα. ΑἸδουγῃ ἴ86 μάμμη υϑυλὶ]!ῦ 
ἀφῃοῖοθ στηοίδοσ, γοὶ ἴδ αἶδο οἵνθῃ 18 υβοὰ (Ὁ στδῃηά- 
ΤΩ Οἵ Σ, 83 8 ὨΘΟΘΒΘΑΥΙΥ {8.6 ΟΘ486 Β6ΓΘ, οὐΐηρ ἴ0 [Π0 
οοηἰοχῖ, ΤΊ ΠΠΟΙΩΥ ὁλἢ 8180 ἴῃ ἃ τηϑᾶϑυτο, τὶ δὲ Ῥδὺ] 
ὙΌΟΙΥ οοὐυἱὰ ἀφοίαγα, ἐμαὶ δ6 βοσυρὰ ἀοά ἀπὸ 
τρογόνων, ἩΪΪΟὮ ΤΟΡΓΟΒΟῺΪΒ 81}}} ΙΏΟΓΘ δὴ ΔΉ ΠΥ 
διὰ ᾿ΠἸκθη 685 Ὀοίτθοη ἴδ6 {0 0. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΠΙΟΔΙ, 

1. ΑἸΒουρῆ Ρἱ ον ολπ ΟΥ̓ ΠΟ ΤΏ68ῃ8 δ Ὠδτηθδὰ 8 
Ὠδίυγαὶ ἱπηορίϊδησο, γοὺ 1ὺ ΤῊΔΥ͂ Ὀ6 βαϊὰ (πῇ, ἱῃ ΓΩΔΗΥ͂ 
ἔδυ 168, (Δ: ἢ δπαὰ ἸοΥ 6 ΔΘ ὑγαηστη [6 ἔγομλ ῬδΓΘΏ β 
ἴο οἰὐϊάτϑη, διὰ τπδὶ ΟΠ γίϑιίαπ ἔἈΙΠΟΓΒ δηὰ τοῖο Γ85 
Β6Υ6 ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἐΠΘΙΏΒΟΙΎΘ3, Ὀΐΐ 4180 {πεν ὨουΒ6 0149 
(οορ. Αοἱἰϑ χνὶ. 81). ἀοά-ἔδαγίηρ ἔπ} 168 δηὰ 
Βουβοῃοϊάα, ἰῃ προ [Α10} 18. 4 ρογροίυα! ἐγοαϑυγο, 
Δ ὙΠΟ ΓΟΠΘΥΒ ἰἰ56] ἴῃ ἃ οογίδίη ἄσρτοο πὶ 
16 πὰ, ΔΓῸ ἰῃ οοηίγαϑυ τὶ [Π6 πηροῦᾶϊγ. ΜΜΔΩΥ 1|108- 
ἰγαιοη}8 σἂ Ὀ6 ουηὰ οΟἸ]Θοιοα ἴῃ μΔηρ Θ᾽ Β ἰπίθγοβίς 
ἴηρς ἰγϑαιῖβο, ΒΒ] δυεγισαπάίε αἷδ Οἱ ἰδδυεριταπαί6 ἐπ 
ἄἀεν ιγολόη. πὰ Ἡοϊσεδολιολέε, ἴθ ΟΕἸ.ΖΕΒ᾽ 5. Χ70- 
παίεδί ξεν, Νονοτηῦονῦ, 1869. 

2, ΑΘ ΤΊ ΠΟΙ, ἴῃ τοϑροοῦ οἵ ἢ8 βρί γα] 116, 
παΒ ἱπάοθιοα Οχίγοι οἷν 10 ἷ8 τηοΐμοῦ δηὰ ρταηά- 
τηοίπογ, 80 8 156 κίηραοτι οὗὨ Οοά τοι ἱπ ὑγοοίβ οὗ 
186 Ὀ]οβοίηρβ πο Ρἱουβϑ τηοίμοτβ μβανθ βοουγοὰ [ὉΓΣ 
ἐποὲν ϑυϑθα θη} ἀἰβη σι δηθα βοη8. ΑΒ ΘΧϑΙΏΡΪΘΒ, 
πΘ Ὡδιὴ6 ἰδ6 [Ὁ]: ΜΑΥΥ͂, ϑαίοπιθ, Απίθυδα, 
Μοπίοα, ΝΟημΆ, δηὰ οἴμογθ. Οοιηρατο ἴπ6 Ὀθδυθἢι]} 
ΟὈδογυδιΐοηβ οὗ Νοδηάδγ, ἱῃ ἴ[0)6 ἔἢγθι ρατὶ οὗ 1}9 
“ Μοιηοσίαἑβ," δηά, 81}}} δγίδον, 1ϑηρσθῖβ ἰγθαιβα 
ὕυεδον ἀπ Απίλεὶϊ ἀε6 τοοὐδίίολοη Οὐδδολι οοδίδ απ 
ον Ἐηξιϊοκείμησ ὑπ Οεδολίολίε ἀν Ολγὶ ολεη 
Αιἰνολε, ἰὼ ΟΕι.2κῈ᾽5 λίοπαιεδίἀέίεν, Αὐρσιυι, 1868. 

8. ἴπ [))6 ομαγαοίον οὗ Ραυ], 1Ὁ 18 ΓΘΙΙΑΡΚ Ὁ ]0 188) 



84 ΤῊΕ ΞΕΟΟΝῸ ἘΡΙΞΤΙΕ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

(86 κτολίοδὶ δσίγοιηθδ τοθοῦ ἴῃ Εἶπ πἱμοῦϊ ὩθαϊΓΑ]- 
ἰσίηρ, δδοῖ οἰμοσ. Τηθ βαπὶθ ἄροβίὶθ, τῇῆὸ ἀδθασνθθ 
ἴἰο 6 παιηρὰ ἃ τηοάοὶ οὗ σορθυδὲ ΤΩΔΗ]]Π6588, δίδπαδ 
ΒΟΙῸ ὈΘίΌΓΟ ΟΡ 6γ68 αρίἰδίθὰ ὈΥ ἴ86 τηοδὺ ἀο]ϊοδίο, 
ΠΟΙΏΔΗΪΥ ἐδοϊΐπρ, ἀπ γοὲῤ ΦΔΣ τοπιονοὰ ἴσζοῃ δὴ 
οὔοιηΐπαίθ δος τηθηία γ, ΒΥ [86 τεοο]]οσίίοι οὗ 
[86 οατθ οἵ ΤΊΠΔΟΙΠΥ Δἰγοδ 8 ἷ8 μοατὶ ἰουοποα, 
διὰ {86 ἴοΟΥ πδιίοι 8 ἀδεῖγοϑ τηοδὲ οὗ 41], ἱβ 0 Ὀὸ- 
Βοϊὰ ομοθ πιοσο {86 ἴδοο οὗ εἷῖβ ἔτίοπαά δηὰ αἰβοίρὶθ. 
ΤΏ δ πΐΟ ἴῃ Ϊ8 το ἰβδίοη. Ὁ ]Δη8 οτγδοθα [ἢ6 
πί01]6 δον δ δηὰ Οδηεἶ]θ ποῦ], [ι88, δὲ ἴ1|ὸ βδη6 
ἐἴπηθ, δῃῃ ρθῆ 676 ἴον ἰηαἰ ν᾽ ἀ0Ὰ] ἔδυ το δι οβΠ ρα, 
διὰ οδῃ σΟΙΩργ βου ἰδ6 1Π||ὸ ποσὰ οὗὨ ἐδο μἰἀάθῃ 
Ἰ"8 οὗἁὨ αἰ οὗ ἃ ἴδε τηοάοδὶ ργουΐποὶδὶ ρϑορῖίθ. ΤῈθ 
ἴρϑοῦον 0 σου]ὰ ΒΟΟΌΣΘ ἐλτὰν εἷ8 χύθεεν: ΠΗ δΝ 
[86 τοοοριέδέφη οὗἨὨἁ ἷ8. ἀροδίο!ο δυϊμοσίγ, ἀϊὰ ποὶ 
(Βίηϊκ ἰέ Ὀομοαὶ ΜΒ ἀὐμμολέν 0 41} Ὁρ Ὀδίοτο δΐ8 
νἱ βίου 86 ΚίμαΥ ἰτθαρο οὗ ΐ5 τοοδον διὰ ὐγθνι 
ταοῖπον, Τὸ Αρορίϊο, Ὑΐο86 μᾶζα Ἰοδὺ ἰἰ86 }}ἴἶ΄ ἢπ ἐδ 
ἴα ἔαΐξυγα, δραπαομοαὰ ἰπι8617 πὶ ονϊάθης βαὐαῖδο- 
τίου ἴο {86 ἔτ μα συλ ἢ ἰβοθηοθδ οὗ ἃ Ῥοδυ [0] ραϑὶ, 

ἩἨΟΜΙΙΣΕΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΧΙ, 

Ῥαυὶϊ ἃ ραϊίογσῃῃ οὐὁἩἨ οὈθάΐθηοθ ἰονατὰβ 8. ΟΥ̓) 
Ῥγοβοσίρί : “Ιἢ νου ίηρ σὶνο ἰπδΏ ΚΒ (1 ΤΏοδα, ν. 
18), Τῶο Εἰσὶν ναϊυθ οὗἨ [6 τϑοο]]θοϊίοιβ οὗ ἃ Ὀοδυ- 
ἘΠῚ γουϊῃ, οσρθοΐδ! αὐ [86 οἷοδβο οὗἉ ἴ86 Ομ τίδιδη 8 
ΟΟΥΓΒ6.---ΑΒ ΒΟΓΓΟΤΙΩΙ, γοῖ δἰ ταγα ταὐοϊοίηρ (2 Οον. 
νἱ, 10)-͵Ὧ6 Ἰοηρίηρ οὗ Ἰονϑ.---ἼΠὸ ἀυ οὗὨ ΟἸγῖθ- 
(ἴδῃ ἰηὐογοοββίοη.-- -ΤῊΘ οοτηταυπΐοι οὗἁὨ δβαίηϊβ: (1.) 
ὴ (δεῖν το ΘΗ ΟΥΩλΘΩΐ8 ; (2.} ἴῃ ἐποῖν Ῥαὶπ 1] 1ϊπκὶ- 

ἰδ! 0}8.---ΤῊ6 ἰηδηΐϊνα βυ γα Υ οὗ ἰδ ΟἸγβεδη ἴο, 
Ἰοπβῃΐρ οὗ ορίὶτῖξ, ταϊϑοὰ δῦονθ (86 ΠΔΙΤῸΝ ἸἰπιιΑ οἵ 
τη δηἃ βρδοθ.--- 6 ῥγορογοηδιο γαϊυσ οὗὨ ἰδδῖ8 ἰῃ 
86 Ομεϊδδη 116, ..--- ΤΒΔΏ ΚΙ] οδΒ δηὰ ὈΓΆΤΕΙ δἵϑ 
τοὺ ΟἰοθοῖΥ Ὀουπᾶ ἰοροίμος (οοταρ. Οοϊ, ἰν. 3).--- 
Ποτθ οἀμποδίίζοη ὑΠ6 δομοοῖ ον 116 Τοττηδίῖοι οὗ ἱπιθ 
ΡῬἱοἰγ.---ΟὨγϊβδῃ ἴαϊ τι ἴῃ 15 τηοτηΐηρ (ΤἸΩο ἢ), αἱ 
ὭΟΟΠ {ππθ ιν δηὰ δὖ {86 ουφηΐῃρ οἵ ᾿1{8 (1,018].--- 
Ηον ΟἸ τ βιΐαπ αἰ ἐπ Ὀτγΐηρσβ Ὀδοὶς αρδῖη χοῦ ἰο οἱ 
856, δηὰ ἱτηραγίβ, οἢὉ {Π6 οἵδιον μδηα, ἰο γουϊ βοιῃο. 
ἐδίηρ οὗὨἨ [0 Θδαγποβίῃθεθ δὰ ἀϊρηϊ οἵ δγ6.--Κὸ 
ἴονθ πιϊθουΐ ροπυΐμο ἱσιδὶ, γοῦ σοπυΐπο ἱγυδὶ ἀσοὰ 
ποῦ τηθδῇ ογΘαυ]} γ. 

ΕΤΆΒΚΕ: 6} ἰ8 ἰὺ ον οὨἰ] στο ἴὸ Ὦδτα ρἷσω 
Ῥδγθηίβ, το Πὸπι ἰδεῖν γουϊῃ γὰ}}} 6 Ἰεὰ (ο γοϊ!- 
Π688.---αοοὐ Ὀγοοαϊηρ' ἐπ 8 τὶ σοοὰ ὈραΣην.--Τῦο 
Ῥδγθηίβ᾽ δἰ ἢ ἀγα 8 οἰ] ἀτθηΒ ἀδίδηςο. 

11800 : ΤΠ6 ΙΩΘΙΏΟΤΥ οὗ αϑοοϊοη.---ΒΕΚσξι, : Αἱ 
ἐδο οπὰ οὗὨ (6 ᾿ΟΥ ΓΙΟΥ͂ ἔμογθ 18 βοσῃοιδίηρ δΡΘΟΑΠ 
ἸΟΥΘΙΥ ἱπ ὃ ἐμουγην οὗὁἨ ἁ ἀδνοῦϊ δηῃοεβίογα.---Ἰ 
Οἷον τγὸ ὈΘΟΟΙΏΘ6, 80 τηποῖν ἐδὼ τροτὸ ἀ0 πῸ Ῥοτοοῖτ 
ἰμαὺ ον οπμ 116, ἴη 1ἰϑοἱ Γ σομπειδουθὰ ποῦν ἰθπ|6- 
ἀἰδίθ δοϊ νι γ---ιιουηΐϑ Ὀπὺ ἴο 110116..--1Ὁ ροσιιοε 
ΟΥ̓͂ΟΣ ΟΙΘΑΓΟΡ ἰμδὲ ι06 οοεπζ ΟἾΪΥ ἴῃ [6] οβΐρ, ποὶ ἰὰ 
ΟἿΣ ἰβοϊδίζοη,--- θηοο, ἰδ ἰ8 ἰῃ ἔδοῖ, δηα δοοονϊηᾷ 
ἃ ΪΓΒ6 ογάἀοτίηρς οὗ ἀαοα, σΟΙΩΡ οἰ ΟΙΥ ΠΘΟΘΒΘΑΓΎ [δὶ 
6 8}}8}} Βο]ὰ Οὐγβοῖνοθ ἴῃ τ ΠΥ. --- ΠΕΌΒΧΕΒ: 
Τμὸ ἴὔσομο οἵ αοὰ ᾿8. 86 ῥἷδοθ οὗ πυηΐουι οἵ δβοῤδ- 
ταίοὰ ἔτ] η48.---ΤῊ 6 ἀσβῖσο οὗ ομο ΟἸ γἰβιδη ἰτθηὰ ἰο 
866 Δηοίδον, χηυϑί πρείην οαρϑοΐ} }} ἔγοτο 1Π6 ἐχροοὶδ- 
ἐΐοῃ οὗ τϑοοϊνίηρ νι ἶπὶ ΠΟῪ δσοη μία δηὰ 707 (Ὁ 
116, ὑπγουρσῃ {11 ἐπύογοουζθο.----ΡΊΘΕΥ ἀταηὶς ἰὰ πιὰ 
[86 τηοΥμο τ᾽ Β τα Πς ραβ868 Οὐ ν {ΓῸΪῪ ζηΐο Βδρ διὰ Ὀἱοοί. 

1η. 

Ἐχμογίδιίοη ἴο ΤΊ ΠΟΙΥ (ο ΒΕΓ ἊΡ δηᾶ ἴο ἈΡΡΙΣ γ76}1 [86 υἱὲ οὐὗὁἨ ρτβϑδοθ σι ῖοὰ δὰ 
Ῥ6Θἢ ΘΟ οστθα ὍΡΟΙ Ὠΐηι.---ΤὩθ ΤΟ 6 
Ῥαυϊ, δῃᾶ οἴδβοσβ. 

Θγοῖο; σϑίδσθηοθ ἴο [86 δχβϑιῃρῖθ οἷ 

ση. 1, 6-18. 

6 ὙὙΒογοΐοτθ ἴ ραυύ {866 ἴῃ τϑιμθηργαποθ, ἰμδὲ ἴβου Ββέϊν ὌΡ [86 ρἱδ οὗἉ Θοά, 
Ἴ ὙΈΪΟΝ 18 ἴα [866 Ὀγ [τουρἢ 

ἴσθῃ 18 {86 Βρί᾿γὶῦ ΟΥ̓ ἴδαγ : ἣ 
8 [86] ΒΓΑ 0]. 

86 Ραύπρ' οη οὗ τὴν βϑηάβ. Ἐὸτ ἀοᾶ Βαϊδ ποὶ 
Ὀαΐ οὗἁἨἁ Ῥονοσ, δηᾷ οἵ ἰουθ, 8πὰ οὗἁ 8 βοπηᾶ πιϊβᾶ᾽ 

Β6 πού μοῦ {Βογθογο δϑῃβπιϑᾶ οὐ (86 ἰθβυ ον οὗὨ οὐἵ [ογὰ, 
ΠΟΙ Οὗ τὴ0 15. ὈΓΙΒοΠΟΡ : θα Ὅ6 Ποὺ Ῥδγίδιου οὗ [86 4 ΕΠ] οὕ ο.8᾿ οὗἉὨ 186 

9 δοοοχάϊηρ ἴο {86 ρογγοῦ οὗ ἀοᾶ ; [, 
σοδροὶ 

ο ΒΑΓ} [σπίε “ μαέβ᾽"] βαυϑα τ8, δηᾶ αἰ 
18 ΠῚ 8. ΒΟΙῪ ΟΑΙΠπρ, ποὺ ϑοοοσαϊηῃρ [0 ΟἿΣ ΜΟΥΚΒ, θαῦ δοοογαϊπρ' [0 δἰ8 ΟΥ̓́Τ 
ὌΓΡΟΒΘ 8η4 ζῦδοθ, ὙΏΙΟΝ γ88 σίνοϑῃ τ8 ἰπ ΟΠ γῖβὶ 96808 Ὀοίοσο ἴ.6 σου Ὀορϑη 

10 [Ὀοΐοσο (86 

11 11ἶδ δηα ἱτησηοσίδ Υ 
πμίο [[η ταβροοῦ οὗ Ἢ 

ΟἿ ἰρϑοθοῦ ΟἿ (ἢ6 αἰδη 68, ΕῸΣ {86 

666]: Βαΐῦ 18 ΠΟῪ τηϑ0 ταδηϊοϑὺ ΒΥ 
ΟΡ ϑδανίουῦ ζοβὰβ ΟἸτῖβῦ, γῇο δίῃ ΠΡΗ 

ΠΠΚΟΙΤΙΡΟΟΕῚ τὸ ἸΙιρδῦ 

οταΐἑ “ 86» 

[[Πτουρ ἢ] ἴπ6 δρρθάτγίηρ οἵ 
ΔΡΟΙΙΒΒοα ἀρϑίῃ, δᾶ μαίῃ Ὀτουρδὶ 
{τουρἢ (86 φσΌΒΡΟΕΙ : [0] ὙΥ̓μετο- 

687 Γ᾿ 8δχλ ϑρροϊηἰθᾶα 8. Ῥγθδοῆθσ, δηα δὴ ϑροϑβϑίϊβ, δηὰ 8 
ὙΠΙΟΝ σϑυδθ 1 αἷβο βυϑοῦ (ἢ 680 

(μΐηρβ : πονεῖ βθθθβ 1 8πὶ ποῦ δβῃδυηθᾶ ; ἴοσ ἵ Κπονν βοτὰ 1 πϑνο Ῥεὶϊονϑᾶ, πᾶ 
8πὶ Ῥογβιδθα (ΠδΔὺ ἢ6 18 4016 ἴο Κορ μαῦ μοὶ 1 Βανο δοχαταἰ {6 ἡ ππΐο δὶ 

18 δραϊπβῦ [πη00] [μδὺ ἅΔλγ. Ηο]ᾶ ἔλβῦ [86 ἴοστα οὗ βκουπᾶ γογᾶβ, υμίοι ἰδοὺ ἰδ 
14 μοιλτὰ οὗ [τῸπ}]} τη6, ἴῃ Αἰ [ἢ δηᾶ ον τ οἢ 18 ἴῃ ΟἸτὶβῦ 6888. ΤΗδὺ σοοὰ {πϊπΐ 

ἔλὶν ὑτιβι} τ ΒἸΟΩ τγα8 οοτατι 6 ππίο [0] [866, Κο6ρ ὈΥ͂ [ὨτοῸρΡ Ἢ] {π6 Ηοὶ 
1ῖιὅ αδοβῦ ψΒοὰ [80] ἄπο! 60} ἴῃ π8. 

δῖ [811 [μ086}] 1ῃ 
ἴθ ἴδοὰ Κηοναβί, {μαῦ 41} ἴΏ6Ὺ πιὶ 

ϑἰα Ὅ6 ἰατηθα ΔΎΘΔΥ ΤΟΙΣ Π16 ; ΟΥ̓ Ὑβοτι ἅτ ῬΆΥοΙΪπβ᾽ δοὰ 



ΟΗΑΡΤΕΚ 1. 6- 18. 85 

16 Ηοτπιορθηθβ. ὙΠῸ Τιογὰ γσῖνθ ΤΊΤΟΥ απίο [80 Βοῦβο οὗἨ Οποβὶ ΡΒΟΣΕΒ ; [ὉΓ 6 οἵϊ 
11 ΤΟΙΓΘΒΙΘα Τη6, πα νγδὯϑ ποῦ Ἀββδθαθα οὗὨ Τὴν ομδίῃ: [0] Βαΐ, ψῃθὴ ἢ6 ψ88 ἴῃ 
18 Βοπιθ, 6 Βουρβῦ τὴ ουῦ νΟΙῪ ΠΟ ΠΟΥ,, Δηα ἰουπᾶ »π64. Τῆι Τιογτὰ στδηὺ πηΐο 

πὶ μας Ἠ6 ΤΏΔΥ πα ΤΏ ΤΟΥ οὗ (86 Τιογὰ ἴῃ (δδὺ ΔΥ : δπᾶ 'ἱπ ΠΟῪ τηΔηΥ (ΒϊηρΒ 
ὃ τυϊηϊβίοσϑα πηΐο τὴ αὖ Ερθϑαβ, ἰοα Κπουγοϑῦ γΌ ΣῪ γγ1ὁ6}1 [Ὀες6 1]. 

ι: γω. 1 Ισούροοι σιν ΒΕ ΘΟ ΕΛΆΒΈΡΙΕ ΤῈ σουἹᾶ, διβου ρὲ οἶμον ἐλίσιρβ, σοδίσαϊ “6 ἐδ ραδβαοέοχ οὗ ἴϑασ ;᾽" Οὐηγ- 
Ἑ πρὸ ἐγλῤροωι Ἑ. Ἡ 

δ. ακοπάθησον 
3 τειν τα χρόνων αἰωνίων -Ξ- απίε ἰοπεροτα ξεομίαγία 

ὁ ας. 10.-- ἱπεϊοδὰ οὗὨ Ἰησοῦ Χριστοῦ, Χριστο 
4816 δεῆίΐδσῃοθ. ΤὨΘ Ὑαλκε αν ͵ 
λιδὲδ ὑυτουσὰς,᾽ ἂο.--.-Ὲ. Η.} 

ὅ Ψη;:. 18. 
-Ε. Η. 

Ψαν. 15.--δοβσοδπη διὰ Τὶεοδβαηδοσί, 60 4160 Βἰ:. . 
σπουδαίως ΣΔΟΒτΔη μι, ΒΟ Σ Ο. Δ., Οὐ. 

([δοδσρασιτι" 5 ἀῤηνγανρμῃ, θὲ οὗ Ὠιίο δοοὶ , 

ἘΧΈΕΘΟΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γω, 6. ΨΒοχοΐοσο ΣΦ ρυῖ ἴδ)δ6 ἐπ χόζβθση» 
Ἰγλῦοθ. ὙΠῸ ἴΠ686 πογὰβ [6 Αροβίΐο ἰηἰσοάπορθ 
δὲ οχδοτίδεϊοη ποι ἰ8. ἰδγίθον οἰδογαϊθα ἴῃ ἐμ6 
ἘΠῸ19 οὔδρίον, δὰ ἰουηάδοᾶὰ ἰῃ αἰ βογίηρ τλοίϊϊνοδ, 
Δὲ ὃν αἰτίαν τοΐοτβ ὈΔ0Κ ΟἰΘΑΥΪΥ [0 Ἡδδῖ ἱτηγηο ἰαὐο 
Ῥιθοϑάοα, Φυδὶ Ὀδοοαυδο Ῥδὺὶ Κηοτθ ἐμαὶ ἰῃ6 πὶ ἢ 
οὗ ἰδ χηοΐπος δηὰ (80 ργδαπάπηοίπονρ οἵ ΤΟΥ 
ἀπεῖς ἱπ Ὠἶτα 8180, Β6 [88 6 σδηᾶος 9 δα ἄγθαβ δ 
ἐχθοσίδοι ἴο πἷτη, προ πουϊὰ τὸ θοΘ ΘΠ ΓΟΙΥ 
ουἱ οἵ ρἰδοθ ἴο δὴ Ὁ Ὀ 6] 16 γον --- ] ρυέ ἐλδδ ἵπι γοριδηι- 

ἀναμιμνήσκω: 1 τοιιϊηὰ ἴπ66, λογίαπαὲ πο- 
ἤοπδ ἱποϊνδᾶ; ὙΔῈ]. --- Τδι ἰδοῦ κεῖσ Ρ ἴδ 
μὰ οὗ οἄ, ᾿Αναζωπυρεῖν, οοτηροβοὰ οὗ ἀνά δηὰ 
ὡενρεῖν ; ῬτΤΟΡΟΙΥ, ἴο Κἰπά]6 ἀραΐη ἰηΐο ἃ ὈΪδζο ἐδ9 
με τοποραϊδὰ οΟ0αΪ8 υμᾶὰονῦ [06 8Δ8865---ἰο αυϊοκοῦ 
ἴβο ἀπὸν. Ηδρηορο ἰἢ6 εἰσηίΐϊβοδηοο οὗ 0 τονἱνἰ γ- 
ἱὰσ οἵ ἰδ0 ἴπηον βρίσιϊυδ] ὅσο. Τὴ ΤΧΧῚ 86 [86 
20 ποιὰ (Οεπ. χὶν. 27}, ἴον [86 Ηρῦτον ΓΙ, 
Το εἰ οἵ τος; Ῥαὰ] οτΘ ΒΡΘΔΚΒ ἰ5 σοπηραγοὰ Ἡΐ} 
ἃ ἔτο, Ὀεοοΐθοῖυ 28 ἰῃ 1 ΤΏ688, ν. 19, Ποῖ 5 σδρδ- 
6 Ὀοϊὰ οὗἨ ἀοόγοδδθὸ δηὰ ἱπόθδβθ. 86 Αροβίϊο 
μεθ, 88 ἰη 1 Τίηι, ἷν, 14, αἰἸυθ8 ἐο ἰδ6 ρμἱ οΥ [00 
αἰ ἰηρ (Σολγδεγα 7 τοοοϊνοὰ ἔτοια αοἀ, δηὰ δ ἀάγθβδεβ 
ἸωσιΙν ποῖ 28 ἃ Ὁ γι βύδη δἰρὶγ, ὈυΣ οἰ 6Η 88 
ἰρροῖοσ, [Ι͂ἐ 9 ΒΟΙΙΘΉΔΣ ρῥγομλδίαγο ἴ0 ἱηΐον ἔγοσὰ 
5 ἐχβοσίδου ἐμαὶ ΤΊ ΟΙΠΥ τδϑ Ὡοῦ ἔδσυοηῦ ἰπ 
δρίεἰς (Βοτα. χὶϊ. 11). Οοτγίδϊγ 1.6 ΠΟΙΥῪ δ. γγὰ8 ἴῃ 
ἢπη, Ὀπὶὲ ἰδ βιιοῦα Ὀἷασο ἴογεδν ἰπ ἃ γοὺ ὈτίρὨϊοῦ 
ἤδιιο,.--Ἵ αὶ ἰϑϑοῦον τηϊσηῦ ποῖ πδϑὰ ΘΟὨ ἰηυΔ]}Υ 
βυοὶὶ δὴ δχμοσίδιίοη, πίϊδουὺ οὖν οοποίσυϊηρ ἰὑ ἰηΐο 
δὴ ἰησίγοοξ σΘΏδΟΓΟ ὉρΡο ἰπιῦ [Ιἢ [86 τηδίη, ἰξ Θ0Π- 
ἰαῖτ8 ποξιΐησ οἶϑοὸ δηὰ ἔδιδον ἤδη πῆδὲ 8 τε το 
δ 1 Τίτα. τἱ. 11, 12. 2 Τί, ἰἱ, 1ὅ..--Ἔν ἴ10 νυ» 
πα οἱ οὗ ΣΩΥ͂ Βασι (οοτρ. 1 Τίμ. ἰν. 14). ΤΠ 
ἀροδο μαὰ, ἰξ 18 1 ΚοΙγ, ἰδίκο ρογθομδὶ ραγὺ ἰῃ 186 
δοϊ ΘΠ ΠΥ ἐμογο τοθηοϑα : δῃα ἴδ ΒαΙΤΏ ΘΟ ΪΖ68 ΣΌΪ 
τῆλ ἐη6 τοῖο δε μουν δὰ οομβάδηςί αὶ ομαγδοίδν οὗ 
δ δοοοπὰ Ερίδιϊα, ἰδὲ 6 Θι:ρ δβίσοθ βρϑοΐδὶἹγ [18 
ἰμδβ ῬΟΥΒΟΏΔΙ ββδσο ἴῃ {π6 ἐγδαηβδοιίοη, 

γον. ἢ. ἘΣ Οαοα δεῖ ποὶ αἶἰνϑη τὰ. ΤῈο 
δχδοτίδιΐοῃ ἰὸ ἰῃοσοβθθ βρίγι 8] σαρὶτδὶ ὈΘΟΟπΊΘΒ 
δυεηριποηοα ὈΥ τοΐογοηοθ ἰο ἰδδὺ Ἡμίοῖ 88 ὈΘΘΟΏ 
τοοεϊγοὰ δγοδγ. δ] ἷβ Ὠἰπηβοὶ  οοπθοίουβ ἐπαῦ ἢ6 
᾽28 τοοοϊυϑὰ οπὸ δηὰ ἰδ βεϊἔβαιιθ πνεῦμα ΠΙᾺ 
ΤΠΘΟΙΩΥ : δηὰ ἱγθονα, ᾿ἰἰκονείβο, οα ἴ6 στουηὰ οὗὨ [9 
οἰ χροσίθῃοθ, ΠΟῪ ἐξ ορογδίθθ, δῃἃὰ ναὶ, Τλΐ8 
8Ὸ πἰδίεθ,, ταὶ πορδενου, δπὰ ἔμοπ αἶθὸ ροβ᾽ ἴγοῖγ. 
ἶς ἴδ πο βρέτίξ οὗ ἔϑασ, δειλίας (οὐπιρ. Βοπι. Υἱιῖ. 
156); πίοι 116 ἀϊδιίηοου, ποτονον, παὺ ἰδογο, δἷαν- 

ΒΡ611 φύγελος, 
.. Β0 880 δὲη. 

ΤΊ ποὐοοδ Ὁ16.--Ἐ. ἨἩ.) 

:ΞΞ ον οὐ! αἱοηρ πὶ δ, ἑορμοῖ ον ΧΉΡ, ̓ἰρυῖ Βίη., σνυγκακ.-- Ἔ,. Ἡ.] 
γυκ- πλθα Ὀοβδὰ τὰ ἴ8μ0 ογοδίξοσι οὗ ἐδμ6 τ οχϊᾶ; 

ὃ Ἰησοῦ. ὙῈ6 Ἐπρ κῺ νοταΐοι 1οδθα δἰ μέ οἵὗὨ ἐδ ἕοσοο οἵ μέν θὰ δέ ἐπ 
ἴο 68 σμέάεμε απὰ αἰέῃε ὁ ῬΟΙΒΑΡΘ τὸ βμου]ὰ δᾷγ : “ἯἜὮἼΟ δαξ δοίδ, δοοϊἐδιιοά ἀραίδ, απὰ 

παραθήκην ἴἰο δο τοδάΐϊπρ, δΔἀορίοα ὈΥ [86 ασἰἐἰοαὶ οὐ! οσα.--- 51. δἷδὸ ; ἐπιδέοβα οὗ ἐ8 6 παρακαταθήκην οἵ 189 

πὰ ποὶ φύγελλος. ΨΌΪα., ῬΕΙ(Σ)Εοῖπβ.--Ἐ. Η.}] 
Τιδοποπάοσῦ χοίαίης σπουδαιότερον.-- Ἐ. Η.] 

ἰδ ἴδαν δφίογα Οοα, ΜὮ116 ἢθτα ἔθοῦἷθ ἐπι ΠΥ δέ70 76 
γπδη, ἰδ τοίοιτοὰ ἰ0 88 Ὀοΐῃρ 'π ἀϊγοοῖ οοπεγααϊσίοῃ 
πὶῶϊ [16 ρδουϊαν ομαγαοίον οὗἨ ἰπ6 Ομ γ βείδη βρί τὶς, 
1Ὲ ἀρρθᾶῦβ οὐνίουδὶγ, ἰμδὲ ΤίμοίὮγ, πῆῸ ταδ οὔ 
Βεριϊθ αἰδροκίοη, ὙΠ λ. ΤΩΣ ΤΩΔ}Ϊ (0]ἀ ἥκο, 
ΦοαγΑρῖηα, ΟΔΓΟΒ, "͵λ85 ἴῃ Βρθοὶ ΘΡ, 076 ἴῃ δῃ 
οἴδιογβ, οἵ Υἱοαἰηρ τον ἰο ἀσβροπάδμου, πίι που, 
Βοπανον, Ὀοίηρ 05.117 οὈποχίουβ ἴο [86 Βιιβρίοΐοι οὗ 
ἀοῖοδος ἴῃ ἷθ ἐδ: (ἢ, οὐ οὐὗὁἨἁ πη ἐμ 6 68 ἰῃ ἷβ ποτῖς. 
“ ΤΠ ΔΟΙΌΥ Ββοϑιηθ, οτα ἴπ6 Ρογδοουξοηβ ποῖ [86 
ολυδα οὗ ὑπ6 βοβροὶ ϑποουπίογοά, δηὰ δβρϑοίβ! ] ἔγοτῃ 
πθαὶ Ῥ80ὺ1] δὰ βυβεγοα, ἰῸὸ βανὸ ὈΘοΟσλΘ ἱΠΜΑΡΑΪ 
αἰδδοιθα δηὰ οτὶ ρρ]οὰ (7) ἴῃ μἷ8 δον γ. 76 σδηποῖ 
Ὑ611 ΤΣΟΔΟῚ ΒΗΥ͂ ΟΥΠΟΣ οοποίιυδίοη ἤοτὰ {Π6 πνεῦμα 
δειλίας οὗ 2 Τίπι. ἰ, 7. Ηθ ἀἷά ποὺ ὀχοιοῖβο [86 
ἀυΐϊΐοα οὗἨἩ 16 οῆοο οοπίοστοἃ ὕὑροὸὰ εἶπ τὶϊι [ἢ6 
ἔγϑοάομι δὰ ΘΠ ΥΡῪ ἩἨοῖ {116 τοϊδιίομβ οὗ {16 ὁοτ,- 
τη Ὁ ἀοιηδηἀοα."-ΙβΒᾶᾳῖ οὗ ροῦσοσ, διὰ οὗ Ιονοϑ, 
διὰ οὗ ἃ βουπὰ χηΐμδ, Τὸ ἢγδὲ οἰαταοίοτγί βεὶο 
δίδπὰβ ορροϑοὰ ἰὸ [αἰπύ ποασίθ 688; ἴ06 πο ΟἴΟΡ 
αυδὶτἴο8 δγθ δα ἀοᾶ, Δρραγθηῦγ, ὉΥ 106 Αγροβίϊθ, βὸ 
ἐμαὶ ἰδ ἸΩΔΥ͂ Ὧδ6 αἰδίίηοΟ τηδηϊοβὺ ὑπαὶ Ἦ6 ΓΘοοτα- 
τοθηβ π0 τ]ὰ, τουρὶ Ἔχ ἰ Ὀἰ(ΐοπ8 οὗὨ ἔοτοθ, θὰ ΟὨΪΥ 
Βυοδ 88 ΜοῸ οομβηοὰ τἱϊίῃ ἰορα] 1ἰτπηϊ 5. ΤῈΘ 
ἀγαπή τοπάοσβ υϑ ΘΑρΔὈΪΘ ἴοσΣ ἴπ6 οδοιίηρ ΟΥὗἨὨ ἐΠ9 
ατοδίοβε βδοσίῆοοθ ἴον ἴ80 οδῦυθο οὔ ἐδθ [οτὰ ; 186 
σωφρονισμός 'ἴ8 ἰμαὶ ΟἸ τ διίδῃι! 56] οοη Ὁ] πρϊοῖ ἱπη- 
ῬΑΙίΒ ῬΟΤΤΟΡ (0 ἃ Ἡΐί80 Ὀοασίηρ ἴῃ δοϊΐοη, πὰ ἰηῃ 8]] 
ἐϊηρ8 ΚΠΟΥΒ ΠΟῪ ἴο Κοορ πὶιϊΐη ἰσὰθ Ὀουηά8. 

ΘΓ, 8. Βο6 σοῖ ἰδου δδδδσηοὰ 
..ε0ζ δία Ἀχίδοῃοσ. το Ἡδαὺ Π6΄ Βα δίαιοα 
ΚΘΏΘΓΑΙΥ ἴῃ γοῦβ. 6 δηὰ Ἴ, ἴΠ6 Αροβϑίϊθ ΠΟῪ [γὸ- 
οδϑὰβ (ἰῃ σοῦβ, 8--12) ἴο ρμαγουϊατβ, Ηθ δαᾶὰ ἀ6- 
οἰατοὰ οὗ Βἰτπηβοὶ ἢ (1 οι. ἱ. 16), ἰδαὺ ἢ6 νγᾶβ ποῦ 
δδμδηηθὰ οὗ [06 ροδβροὶ οὗ ΟἸτἶδι, δίησθ ἴδ 18 ἃ βοττοΣ 
οἵὗἤ αοὰ υπῖο παν π πὶ Νον ἰδ 8 8 πὶβὰὰ ἐμαὶ 
ΤΠΔΟΙΌΥ δβἷα]} ΤΊΘΟΙΥ Τρᾶκ6 τ86 βαῖὴθ οοπίοβδίοῃ, 
ΔΙ δουρὶ τἱαΐσυϊο δηὰ βθδιηθ αἰϊοηὰ [86 ργοδο;ΐη 
ΟΥ̓ 86 χοβθροὶ].--ΟὐἩ ἴ86 ᾿Ἰοδίύσηοον οὗ οὖσ 
'ἴ6 ποῖ ἴδ6 τοαγίγγάοιῃ οὗ ΟὨγὶβὶ ΟἸὗ, ὩοΡ δύῃ 
(6 ἐοΒι ΟΥ̓ Οὗ ἴ6 ἀραὶ οὐὗἩ ἴπ6 Τοτὰ ὑροῖ ἰδ6 
οτΟΒ8 ἱπ ραγουϊαν, Ὀυΐ, ἴῃ ρϑηοταὶ, {86 ὑθβ πῃ ὨΥ οὗ 
(6 ἐστὶ πὰΐο, ὈΥ διὰ πη ἰπ 6 Ῥγοδομίηρ οὗὨ {Π6 

Ρ6], νὰ 8 δβοὺ ἐοσγί, δηὰ οὔ σοὶ ργοδοδίηρ, ἐδ 6 
ἐοτὰ Φοβυβ ΟἾγσίβε τῶβ Ἵἰ θ᾽ Ῥοῦβοῦ δηα οΘὨ ΓΟ. 
ὙΟΥΥ πδίυγα!γ, 1818 δαὐπιοηϊτίοι 198 οοῃποοίοα ΜΠ] 
νραῦ ᾿τητ οαΐαίο! Υ ργοοοᾶθβ : “ 7, ηιογόηι ρον οοπιΐ» 
ἐαέμ, υἱοίο ἐΐηιογε Κμσὶ φπαΐωδ ;  Βοηκοϊ,--ς 
ΝῸΣ οὗ 129 ἰδ ὑχίβουοσ. ΤὴῸ 006 τθιμῈ τῊΣ 
ἱπρΟΡΆΓΆΌΙΥ Ὀουηά ὑρ τ 6 οἴμον. Ὕογο Τίμιο. 
ΤΥ δϑμδιηθὰ ἔγθοὶν 0 ῥγοδοῦ ἴθ [ωογὰ, (θὰ ὯΘ 



860 ΤΗΞΕ ΒΕΟΘΟΝΌ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

πουϊὰ Ὀθ ἱπ ἰθ6 Πἰρσιοδὲ ἀοῦτθθ ὑπ] ἔηρ ὕο ΘΟΙ 7688 
αὶ μο βἰοοά ἱῃ δὴγ ἱπθτηδίθ σοὶ δίΐοι τ ὑΠ|6 1π|- 
Ῥυϊδοηθὰ Ῥϑὺ], [Ιπ {Π6 τοϊηὰ οὗ ἴδ Αροβεῖο ἰτηβοὶ, 
.ἷ8 θΟΠΒ τ γὸ εἶθ Ὀδάρμο οὗἨ Βοῦον, ἩΏϊοΝ 1196 πουϊὰ 
δο πὶ]ἕἶπρ αὖ ὩῸ ῥγίοθ ἴο ἔογσερο (δορ. Αοἰβ χχυί, 
29; Θεϊ, νἷ. 17) ον ἴθηοο οουἹὰ ἰδ ὈΘ ἃ τηδλίίοσ 
οὗἨ ἱῃα! όσοποο ἴὸ δἷπι, ἱἶ ΔΩΥ͂ Οη6, δηἃ οβρϑοὶδ! 
ΤΙΩΟΙὮΥ, ββουϊὰ 86 οδδηάοά δ ἐδθμι 3.--Βαξ Ἐ6 
ἴδου Ῥασίδικοσ, ἄθ. Ιπηβίοδά οὗ δνοϊάϊηρ, ΠΕΝΠΕῚ 
ΔῺ ἱρποιηϊηΐουβ το σεδι, δυδογίης ἴῃ ὈΘθΔΙΓ οὗἨ 186 
Βοοά σδυ86, ΤΙΓΙΟΙΕΥ τουδὺ σαί 00 ΒΥ βδυὺ- 
τοῖς ἰὸ ἱξ, Συγκακοπάϑησον τῷ εὐαγγελίῳ ; ποῖ, Βυΐ- 
ἴον πὶῖτ ἴῃ 6 ρΌΒΡΘΙ, Ὀ6Α ΣΡ ΜῊ} ἴξ ἰῃ6 αἴδρταοθ διϊδοποά 
ἴο ἰδ, θαῖ, βυ δὲν τοέέλ πι6, ὙὮΟ 'βδοὸ διὰ δυδογίηρ (σύν 
ον ἴδ 6 κοβροϊ, Ὑβῖοῖ τοῦδέ Ὀ6 ργοδομοα δἱ δὴγ γίβίκ, δῃ. 

18 1πογου Ὦ ἀσβογνὶηρ οὗ 86 ἀοδὺ βδογίβοοθα. 
Τῷ εὐαγγελίῳ, ἃ ἀαίέυιιδ σοπιπιοάς, ἩΠΟΪῪ Π|κ6 ῬᾺ]], 
ἷ, 21. Απῃά ἴῃ ογάοδσ ἰο γοροὶ ἜΥ̓ΟΣῪ ροβϑίυἷο οὈ᾽ οί ο;, 
88 ἴζ (06 [Ὁ]ΒΙπηοηὶ οὗὨ ὑπὶ8 ΒΟΑΥΥ ἀοιμδηὰ τη ἢῦ ἔδγ 
ΒΌΓΡΑΒΒ ἴΠ6 ΡΟΝ οὗ ΤΟΥ, [06 ΑΡΟΒ᾿ΪΘ ΠΟῪ 
δά: δοοοσάϊηφ ἴο 86 ροτσοσ οὗ Θοὰ ; νοὶ 
ὝΟΓΑΒ δῖὸ ποὺ ἰὸ ὃδ6 υπάογβίοοα 85. ἴῃ δρροδί[ οι 
Ὑ1}}} τῷ εὐαγγελίφ, Ὀυὶ νῖ1} σνγκακοπάϑησον. ΤῈΘ 

, Ὀἰνίηθ ροόῦοῦ πΒΙοἢ ΔΒ ΔΙΡΟΔΟΥ (δοοογαΐηρ [0 το, 
) ἴῃ ΤΙ ιοίΠγ, πουϊὰ 8ὲ εἶμι ἔον ἰδ9 οδεγίηρ οὗὨ [δ 
Ὠραν οϑὲ βδουὶ ῆοο. 

γεν. 9. ο βανοὰ τὋδ. ἸΤμαὶ ΤΙ ΩΟΙὮΥ ταδὶ 
Ὀ6 58.}}} τηογθ δια ρ δἰ α} } ἀγοιθοὰ ἰὸ ο0 ὯΒ 
οηάυγδηςο, Ῥαὺυΐ γοσηϊηὰβ ἷπ ΟὗἨὨ {86 ἰπδηΐΐο τοδ ἢ 
οὗ ἴδθ Ββαϊναϊΐοῃ, ἰ0Ὸ ἐπ Ῥδύβοῃδὶ δηϊογιωθηῦ οὗ 
Ἡΐο πὸ παὰ οομθ ἰπγουρὶι [06 ὙΘΥΎ ΒδΙΩ6 βΌΒΡοΪ. 
Ἡρδτο αἷδο, 88 υδ08}}} ἱπ (6 Ῥαβίογωὶ Ἐρίδβιΐοβ, 
ἀοἀὰ ἴ͵ἴβ δ8οὲ ἴοσίδ δβ σωτήρ οἵ ἴδ 11 {π|0] τὨσουρὴ 
Ομγῖθὲ, Οὗ ἐμ]8 σωτηρία, ῬΑ] ἀηῃὰ ΤΠηοίὮΥ, [{|τ6 
811 ὈΔ]οΥοσΒ, ΔΘ δοίυδὶ 618, Τη6 ΤΩΘΔῺ8 
τπγουρὰ πὶιϊοῖ 18 σωτηρία ὈΘοὺΟπιοΒ ἐδποῖτθ, Ῥδαϊ 
δἰ χηΐῆοβ οραχοροι δ}! ποθὴ 6 Βρθδκβ ΒοΓα οὗἁὨ ἐῪδ 
οαἰϊΐπησ. ἴΙὰ ῬΒΒΑΡΘ, ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, 88 ΚΘἝΏΘΓΑΙΪΥ 
μὰ τἢ [86 Αροβίϊθ, πὸ τωυδὺ οὶ {πίῃς οὗ ἃ ογα ουἵ- 
ὙΔΓΔ ΟΔΙ]ρ πο ΒΔΡΡΟΏΒ τὶ που ΔΩΥ ἀἰδιϊποϊ οι 
Ὀοΐπθοθῃ Ὀ6ΙΘΥ̓ΘΓΒ δηαὰ ὉΠὈΟ]όνοσθ, Ὀυὲὶ οὗὨ δὴ ουΐ- 
ποιὰ δηὰ δῇ ἐπιοσαγαά οΔἸἸΐηρ, ἴο οἷ τηδη, οἡ δΐβ 

868 τοβροπάθὰ ἐδπγουρῇ (06 οὐροάΐοηοο οὗ ἔαὶτε 
ΘΟΏΡ. Βοχα, Υἱῖΐ, 80) ΙΕ ἷβ ἴῃ (6 Βἰχῃοδὶ ἄορστοθ 
ΔΙ᾿ ΓΑΓΥ ἰο ἐπ ἰηἰς ΠΟΤΘ Ὅσο βίον οὗ ἃ βροϑοΐδὶ ο8]}- 
ἴηρ ἴο [89 οἶδοθ οὗ α ΟἸγίϑιϊδη ἰθδοδοσς (Ηδγάθη- 
τοῖο), βίποθ ἰὰ ἰβ ουἱάοηξ ὅὥομῃ 6 οοπίοχι ἰδπαὶ 
ποίμίηρ οἶβο ἴδῃ {6 πλάροννη Ομτβύδῃ οα ἰὴ ρ 8 
τηθδηΐ, 1ὲ ἰβ8 οδιθὰ ΟΪΥ ποῖ 80 χηυοῖ Ὀδοδυβα ἐξ 
Ῥγοοθοᾶβ ἔογὶ ἢ} ἤγοῃῃ ἔδο ΗΟΙΥ ΟΒοβὶ, Ὀυὶ οἰ ΐοἨΗγ Ὀ6- 
οδυ86 ἴδ ὑγμοδ δηἃ Οὐ μ65 ἰο ΠΟΙ 'ποῖβ, Βυὶ πογοίῃ 
ἴῃ. οτἱρίη οὗὨ [18 τΒΟΙΪΥ ἱπΟΟΙΩΡΑΓΌΪο δἀνδηίαρο 8 
ἰο Ὀ0 ουῃά, ἴΠ6 ΑΡροδέϊα βέδίββ ἱπ πιιδὲ ἱχτηηηθά δ ον 
ἤοοτΒ: ΝοΣ δοοοχάξηφ ἴο οἷικς τσοσῖεα, Ἀπὶ 

ἴο ἰδ οὟσὰ ΡΣΡΟΒΟ διὰ ὅσο. 
Α μοπυΐπο Ῥδυϊπθ οοιηροπάϊυππι οὗ 1.8 Ῥγοδοδηρ οὗ 
16 φΌΒροϑὶ (οοαρ. Βοπι. ἰἰΐ, 24, ἘΡ]". 1. 4). 6 
βίδηαδιὰ (κατά) 8 ποὺ Οοὐν ποκα (οομιρ. Τιτι8 1, ὅ . 
ἘρὮ. ἰἴϊ. 8, 9), Ὀυϊ 8016} δῃὰ δἴομῃο ἰδ8 ἔγθο γζτδοθ 
οἵ σα, (86 οὐΪγ στουῃὰ οὗ π|νΐοὰ ἰδ ἴῃ ἨΪπι86] 
(αὐτοκίνητοΞ), δῃὰ 18 ὀχοί θά, τρογι θὰ, ον οα]]οα ἔοσι 
τπγουρῷ ποίδίηρ ἴῃ (6 οτοδίυσθ, ΟὈΒΒΟΘΌΘΏΙΥ, {16 
δια ρμλβὶβ ΓΘ ταυδὲ ὍΘ ῥ]δοθὰ Ὁροὴ ἴδιος ; δὰ {9 
ξτασο ἢ Ο 8 σίνοη ὯΒ ἴῃ ΟἸγίδὲ ὅοδὺβ Ὀοίογο ἴῃ 6 
σον]ὰ Ὀοζδη, 8 ἴὸ ὈΘ οἃ 88 ἴΠ9 δοίυδ  ζοίϊοη 
αὐ αοἀ δ ἰάδα οὗ ἰπαὲ πο Ηδ πδὰ ρυγροδοὰ ἴῃ 
ΗϊΪπαβΟΙΓ (οορ. Ἐρδ, 'ἴ. 10) “μα Θοά ἀείον- 
ΤαΪΠ68 ἴῃ ΟἰσΓΏ Υ, 18 88 88 ΔΙΤΟΔΑῪ τηδθ δοίυδὶ 
ἱπ Τίημο :" 86 ͵ειϊί6. Βργο, 88 δἰ γγαὰγβ πιὰ Ῥαυὶ, 
Ομ τίβε ἰ γοργοβθη θα δ ἴπ9 οθηίσο οὗ Ὀἱνίμθ στθοθ 
(χάρι). ἸὩμαὶ δνΐϊ8 σταοο ἰβ αἰγοδὰν Ὀοδίοπεὰ 86- 

ἴοσο ἴδιο Ἰνοχϊὰ πρὸ χρόνων αἰωνίων͵ ἰδ α 
Ῥτοοῖ, τηογϑοόνοσ, δας ἰδ 18 ΘΕ ΓΟΪῪ ἱπάἀορομάθηὶ οὗ 
(809 ΜΟΡΚΘ οὗ τη, “4 ογάϊηδ ἱεπιροτὶα, ατρν. 
πιδηίαέωγ, ποδία δαϊμέετι ργαίἑα 428 » 4Μαμι 
τιδηἶηιθ ὁγαπλμδ Ῥγοτηογ, αι δὲ αηίς πιωπὰϊ 
ογϑαϊἑοπ σοι οἰεσὶξ ποδ δ εμδ, πο, Ῥοΐμῖέ ορετιαη, λαδενο 
γαξίοησηι, σα πυΐία εγαηΐ, ποηωπη δέδοημις 

,Ναπι φμοά εορλίδία οαυϊαπίων, Ἰειση, ορετὶ 
ἱοεὶ 

δι ἡνα ΡῈ οἰδεῦδε, εἦδ86 ΠΟΝ 
δοϊμέϊοπε ἱπαϊσεί. ἐα ἐπῖπι ζμιγα ἐγαπί ὁρεγα, 
δὲ σἰϑέηιμα α ἴδεο Ῥγαίεγεδ, συτοτι οπιπέωπα δοποτίσι 
᾽ξ εἰ ἐπίδωηπι διέ ἵρδα οἱεοϊίο ἢ " Οαϊνίη. “Ἐτο 
6 ογὰον οὗ {{ὴ89 Ἦθ δἀποεβ δγρυτωθηὶ {Ππ4ἰ βα]γὰ- 
που ͵ἰ8 ρίνϑῃ ἰοὸ ὺ8 ἔγθοῖν, τὸ Ὀδίηρ ἴῃ ΠΟ ἀορτοα ἀθ. 
βουυΐϊηρς οὗ ἰΐ, Εον ἰἢ ασὰ Ἄσἤοδθ ὑ8 Ὀεΐοτο {λπιπε οτολ- 
τίου οὗ {μ6 πουὶὰ, 8Βὸ οουἹὰ ποῖ πανῦο (16 ρτουπὶ 
(»ναἰξοπεηι) οὗ ποσῖβ, ππϊο τοῦθ Π0}} πη τὸ πεῖ 
ποΐ γοὺ ἴῃ οχίβίθμποθ, ΕῸΡ ἴδ. 6ΔΥ]} οὗ ἰῃ)6 βορ ἰδίβ, 
ἰδεῖ ἀοἃ νῶβ ρογοσῃθα ὮΥ ἴ1ῃ9 ποῦ Η6 ζΌγεβαν, 
ἀοοθϑ ποὲ πϑοὰ ἃ Ἰοηρίμοηοὰ ἀϊβουβαίοη, Ἐοὺ πρὶ 
τοῖθ δυΐυγο ποσῖτβ, μβδὰ νὰ ὈθθῺ ρδββοὰ ὮΥ Ὁ. οὶ, 
βἶποϑ αἰθοίΐζοῃ ἰἰβοὶ ἢ 8 86 ἐοππίαΐϊπ ἀπά Ὀορίηίρς 
οἔὗ 8}} σοοὰ ψοΥκε ὃ 

γεν. 10. Βυῖξ ἐκ ποῦ σρδᾶϑ σχωδηίζοεϊ, ὧς. 
ΟΥτοῦ δραϊπδὲ ναὶ ἀοὰ μδὰ ρυγροβοὰ ἔμ οἰοιη 
6 Αροβῇϊα βοὶβ ἔοσὶ ἃ πον τὰδὲ Ηδ μαὰ ἀοη6 ἰῃ (δ8 
ἔμ ηο88 οὗἨ ἔἴπηθ ἴο σϑδῖῖσα ΗΪ8 ἀοίοττηϊπαϊϊου, 0 
ΙΏΘΔΩΒ ἃ φανέρωσις, ποὺ ΟὨΪΥ ἐπγουρὶ ἐπὸ ποπὶ οἵ 
180 μοβρεῖ, Ὀυὶ τὨγουρὴ [6 δἰ ρῃοδὶ ἀδοὰ οἵ Ὀϊτίπο 
ἰονα, υ᾽ϑίδἷθ ἴῃ 16 τηδηϊοδιδοῃ οὐὨ ΟἸγδι. ΤῈ 
Ἀροβίῖο βίλίδβ ἃ βογὶ οὗ δηι μοβὶβ ἰὸ ἐμὶ8 ἰῃ οι, 
χΥΐ, 256, ΤΏ πιαπὲ εείαξοη οὗἩἨ (88 1ωοτὰ, ἐκιφάνεια, 
8 ποὶ ΟὨΪΥ ΗΪ8 οομΐηρ ἰηὶο ἐδ)6 νου] ὰ 26} δὲ, δὶ 
ΗΪΐβ8 δαγι ἢ] γ τηδηϊοδιδίΐοη 'π 118 Ἄοοτηρίοἰδ οἰγοῦταξει. 
τς διὰ ἰπ ἤυ] 688 οἵ Ὀ]δβδίηρ ἔοι ἰΐ Ἰαΐης 

Ὡρραινοἷν δηὰ ροβί νου, πῃ ἰδ686 : 
γῃο ἀρ μμδὰ ἀφαίῃ, δὰ Ῥχουρὰὶ 16 δι 
ἸποοστρῆοΣ ἴο Ἰφῃϊ. ΤΠ απιϊιοδίβ οἵ [16 
δηὰ ἀραϊδ δ ἱμογου μὴ Ῥαυ]ῖπο. Βοίδι πογὶδ 
Ποτθ τουδὶ ὍΘ πηϑἀογβίοοά δἷδο ἰῃ ἐποῖν [Ὁ]} ἴογοῦ, 
ΒΥ δαί, τὸ τηυβὲ ποὶ {δἰ ηὶς δίσορὶν οὗἁὨ [16 τπηοπιεὰὶ 
οὗ βορασϑίίου Ὀείνοη ὈΟΩΥ δῃὰ δϑουϊ, Ὀυὶ οἵ ἰδεὶ 
ἀραί πιο, 88 [56 παρβδβ οὗ δίῃ, ἔοστηβ ἃ ἀθοϊ θὰ 
οΡροαϊοη ἰὸ δορί γί ϊιδὶ δηὰ δίθγμδὶ 116, (ζωή. (6 
τουδὶ ἐπ ηὶκς οὗὁἨ ἀοδίῃῃι. δϑ 86 ροόνγοσ π οὶ [88 βεϊζεὶ 
[86 Θῃξγο τηϑῃ, Ὀοὰγ δπὰ βουΐ, ἰῃ οοηθθαυθῃος οὗ 
βἷῃ, διὰ ποῖ τηϑῖοβ ῬὨγδὶοαὶ ἰδ Ὀγϑουσβοῦ οἷ 
ΤΑΟΤΑΪ ἀοδί (Ἐ Ἰοβίηρεῦ). Ζέγδθ, ον ἐμ οἰδεῦ μδβὰ, 
8 ἐδαὺ ἔσιο, δρί γι] 1186, τ Β]Οἢ. 18. ρογίθοι ἰἀοπύαιὶ 
πὶ (16 δ ρίιοδὶ Βαρρίποδδβ, 18 δηὐογεά, ἱπάθεὰ, ἐδὶ8 
δίἀθ ἐ8:6 στανῦθ, 18 ποῦ ἀρβίτογθα ὈῪΥ ἀορίδ, διὰ 
Ῥοσγίδοιοα θογοθὰ, Τῶμὸ ὀχοροίϊοδὶ οἰδῦδβο, καὶ ἀφϑαρ- 
σίαν, ἀομοίοδ ἰξ 88 οἰθγηδὶ, ἐτυρουῖβμαὶα : δὸ (μα ἐ9 
ἰάθα οοἰμοίἀθβ ΠΘΑΡΪΥ τ ἢ 1ῃ6 ζωὴ αἰώνιος οἵ ὅδοδῃ. 
Ομτῖδὶ ΠΟῪ [45 αἀεδίγονε (8 ἀοαίθ, Καταργεῖν 
εἰ ζῃ}808 ΒΟΓΘ αἶβο, δ ἴῃ 1 Οογ. χυ. 26: Βα, ἵ.. 14, 
ΒΌΟΝ 86 ἀοδιγυοίίου ἰμαὲ ἀραῖ ᾽8 ἀεβροϊ!εὰ οἵ δἰ8 
ΠΟΘ ΡΟΥΟΣ, “1π αγαοὶρ δογὶρέογίδωξ ἦος βοᾶν 
ζοσεγα Ὡοπ τηεηιὶνὲ ;") Ὑ πο, ΑἸγοδάν πον, ἴογ 
ΘΙ Ιον σΒ, ἀθαίῃ 18 ποίδίηρσ ; ἰΠ6 εἶμι ἨΠῚ ὐπὸ 
ἩΠΟῺ ἰδ 8.81} οοδϑθ ἰοὸ Ὅ6. Οπ {μπθ οἶμεγ 1ιδηά, 
Ομτδὲ μαβ ὄγοωρλέ ἐο Ποὲ ἴδ διὰ ἱπιπλοσί 7. 
Φωτίζειν, δῃ οχργοβϑβίοη ΜΠῖοἢ 18 οΒΟΘ ἢ 411 ἐΐπ8 πΙΟΓῸ 
ΔΡΡτγοργίδίυ Βογα, βίῃοθ αἷδο ἰῃῆθ ροόπον οἵ ἀοαίδ 18 
ἃ ῬΟΝῸΡ οὗ ἀαγζηοδθ. Νοῖ ΟἿ Ὀδοδυβο (τὲ [48 
ἴτω Ὠγ8 18 δῃὰ ἱἰπωιβογία! ΠὙ ἴἰὸ Ηΐδ οδὴ 
(Βυιϊδοῖ), θυὶ οἰ οθν θδοδυβο Ηδ 8δβ γουρδὶο ἰδίβ, 
δη ρμἰδορὰ ἰξ Ὀοῖοτο οὐν οΥ6Β, οδῃ ἰδ 6 βαϊὰ οἵ Ηΐπι 
ἰδοὲ Ἠδ [δ Ὀσουρμξ Ὀοΐῃ ἔογι ἔγομι Αγ κΏ 688 ἰπίο 
Ἰικιῖ, Νίνος πουϊὰ (6 ποιὰ αν οχρετγίεθοαὰ 
σγπδὶ οἴογὶ ᾿Πἶ δηα ἱμπητηογία!ἶγ, ἴῃ ἔο [0]1 τοθαῖ» 
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ἱὼς οἵ [86 ψονγ8, ἀγὸ, μδὰ ἰξ ποὺ Ὀθμοϊα ὑπο πὶ ἴῃ 
ΟἸιγδί, 76. δἂγθ ποῖ δοσιιβίοιηρα ἰο ἰδίηῖς ᾿θτο οχ- 
οἰυθίνοῖγ οὐὗἨ ἴπ6 ἀοαῖδ απὰ τοβυγγθοϊΐἽοη οὗ ΟἸ εἶδ, 
Δἰδουφ [Π686 ἃγθ ἷπ Π0 ὙΑΥ͂ ὀχοϊιἀ6α, ΤὨγουρἢ 
Ηΐ8 οημτο τδηϊ οδϑίδοη δηὰ δου Ηδ Παθ Ὀο- 
δῖοσο ἀροπ 8 ἐπα Ὀϊο88ίπρ8 Πότ τῃθηἰοηοᾶ, ΕὉΓΡ 
δὲ τοϑὶ, ἰδ ἰ8 οὐνίουϑ αὶ 6 τονοϊδίίοη οὗ 118 
προ ἰ8 σίνγοῃ ἰπ ΟἸγίβὲ 18 ΠΠἸποντῖβο, ον ὈΘ] ΟΥ̓ ΟΓΒ 
ἴη Βΐπι, 4 σουμηληϊοαϊοη οὗ 11ἴ0.---Τ ΤΟΣ ἴδ 9 
ξοδρ61; ἰογὸ Ὀτουρθῦ ζουνδρὰ δἃ8 ὑπὸ ἰηϑιγυιηθηΐ 
ἰγουχὰ ποῦ ἴθ6 τονοϊδιΐοι οὗ 116, τ οἷ. τὰ 8 σίνϑῃ 
οὐὐεσιίνοΥ ἰπ ΟἸιγῖβὺ, σοιηθ8 δ} οἰ Υ Ὁ Υ ἰο [88 
Κηονίεῦ χα οὗἨὨ Ὀοϊϊονίηρς ΟἸγϑιίδηβ Τὰ ρΌβροὶ ἰ8 
ποὲὶ οοηϑιἀοτοὰ ΠαΓδ δἰ ΟΙΡΙΥ 88 ἀοοίτίηο, Ὀϊΐ α|80 88 
ἰδ ρόοπον οὗ αοἀ ἴο ΒαΥ6 51} πῆο Ὀοὶΐονο ἴῃ ἰδ (βου. 
Ν.16.1 ΤΏ 688, ᾿ἰ, 18). 

τας. 11. ἩΥΒοχθπηῖο.. .. ἃ ἰϑᾶοδοσ οὗ ἴδο 
Οοπῖ θα (οορ. 1 Τίμα. ἱἰΐ, 7), ΤῊ. δ'8οὸ 18 δὴ 
δ πἴοη, σὰϊο ἢ ἀο68 ποὶ βρείης τοι δροϊοροιϊοαὶ 
οὐδ ἀογαςὶ 8, Ὀυδ ἤοπὰὶ ὑΠ6 ᾿ουβοηδὶ ποαγί-Προρβϑὶ- 
[68 οὗὨἨ [6 Αροβίίο. [1ὲ 9 δβ ἱἢ ἢ6 611 ὙΠ} ὑποίο!ά 
ἴοτος ἴπ6 πορὰ οὗὨ βοιϊίης ἔοτεϊι ἰο Εἰ πηβοὶ ἢ, ἴῃ ὨΪ8 
ἄδορ Ὠαπλ Πα οη, ἢἷ8 Εἰσὶ γαηῖ. ὙὍηα δοουμουϊαίίοη 
οἴτηο πογὰβϑ βοῖθ 18 ἴπ ΠῸ ΝΑΥ͂ ἃ ἰδυοοΣΥ. Κήρυξ 
6 1ῃ6 σΟΏΟΓΑΙ δἰ χηϊβοβίίοα οὐὗἨ ἴῃ Οηγβιϊδηῃ οΟΒΊοα 

., οὗ (οδοδιίης, πὨϊοδ ΘΙΔΡΓΔΟΟΒ 8180 ονυδηρο ϑἰ8 δηὰ 
Ῥτορβοῖ, ΟΥ̓ 1018 σϑηυβ, ἀπόστολος ἰβ8 ἃ Βροσία68, 
πῊ}}6 διδάσκαλος ἐϑνῶν ἰβ 6 ἀοβίσπαϊΐοη ΟΥ̓ {Π|6 

ἴθ ἰοῦ ἰῃ6 δροϑίοϊλϊα οὗἠἨ Ῥιὰὶ τηογεϑ. 
τὸ ἷβ 0 βυϊδοϊοης στγουπα ἴον τοταονΐησ ἐϑ γῶν 

τοπὶ ἰδ6 ἰοχῖ, 48 οὐ [10 8}}Ὁ ϑυϑρίοἱου. 
εν. 12. ἘοΥ Ὁτδίο; οδΌδθ, ἄς. Ηδτγα α]580, 

88 ἴῃ τοῦ, 6, δι ἢν αἰτίαν Ὀδϊοηρθ ἴο ταὶ ᾿πηπ.6- 
ἀἰλιοΙΥ ρῥγοοθάαϑ, Βθοϑυβο, ἱπάροι, 1 δὰ δρροίηϊ- 
δὰ ἃ ργόδοθοσ, ἄς. καὶ ταῦτα κάσχωΣ Το ΑΡροβ- 
[6 {πϊηκ8 οὐ ΐἷ8 ργοβοηξ παργϑοητηθηῖ, ΜΠ 4}} 
[0 οαἰατ  ἶε8 οοπηθροίοα πῖτ 10, τοι ἔος ΤΙ ΟἸΠΥ͂ 
Τεχαΐγα ΠῸ τοῦτο χροὶ ἀοδοτγὶριϊοη.---Αλλ᾽ οὐκ 

μαι; ὨΔΙΔΘΙΥ͂, οὗ ἰῃ6 ϑυθοτίηρς ψΒϊοῖ 1 τηυδὲ 
ὍΡΑΓ ἔον 6 1,οτὰ δ σαῦ86. Τη6 Αροϑί!θ τ ἰῇ 68, δυ]- 
ἀδπῖῖγ, ἰο δῃοουγάρα Τίπιοίῃγ, ἰπγουρὰ [ΐ8 οὐσῃ 
ΘΣΔΙΏΌΪΘ, ὑἰ0 ΟΔΥΤῪ Οὐῦ 18 ργαβογρὶ (νοσ. 8). Αμπὰ 
ρου ἔδο αυοϑιΐοη Ἡμοῖμον 10 Ὀ6 ῬοΒΒΙὉ]6 ἔον Βἶπι ἰὸ 
ΤΕΔΟῺ δυο ἢ ἃ ποῖρινς, Π6 ΤΟΙΟΤΒ ἰο {86 βουγοῦ οὗἁἨ ἢ} 
οἴτῃ ᾿ουζυ  Π688.---- ἘΣ 1 Ἰκυονν, ἄς. Ὧ πεπίστευκα: 

»εϊ βαυοίὶα “μων; Βοηροὶ. ΟὨγίδι 
ταϊζης δ6 186 ᾿τρ] οὰ δβυδ)οοὶ οὗὨ ἀϊϑοουγδο ΠνΝΝ 
γετ, 10): Ὀυϊ ἴδ 18 τηογο ουἱἀθηΐ ἐμαὶ αοα 8. (οοιηρ. 
Αεὶδ χχυϊ!, 25. Τίίαβ 111. 8), ΔΙ Πουρσὰ ἰὺ 18. οὈνΐοιϑ 
{δῖ ποὶ Οοὰ ἴῃ Ηΐτβοῖ αὶ Ὀὰΐ δροοΐα!ν αοα ἴῃ ΟὨνβι, 
86 {πὸ οὐ͵εσὲ οὗ ἔπ Ὀο]ανίης οοηῆἤάθηοθ οὗ {6 
Ἀροδῖῖο. Τμδὲὶ πιο ἰτητηοαϊαίο Υ ζΟ]]ΟἾΒ, ΒΏΟΥΒ 
Ὅροι πὶδὶ στουηα [8 ἰγυβὲ οὁδὴ Ὧδ 80 ἤτγπχ δηὰ υῃ- 
πλυοτίηρ. --Δηὰᾶ δῖ ροζβυδᾶθα παῖ 9 ἐπ 816, 
ἄς. Τηο οογ δ ΠογΟ οχργοββοὰ 18 δαὶ οὗ ᾿ἰνἱηρ 
ἔλΒ, (Π6 οὈ͵θοὶ οὐὗἨ νοι ἴ6 1Π6 Δἰτηϊ 688. οὗἁ 
Ποὰ.--Ἰὸ ἴκϑορ ἰδαῖϊ τοι ΣΖ αν οοτονἐ 68, 
ἄς., τὴν παραϑήκην μον (σοομΡ. 1 Τίχα. νἱ. 20). Α8 
Ὧ..6 βαί)θ πογὰ 18 υϑοὰ ἴῃ σον, 14 ἴη (18 οἰϊα ρίαν, 1116 
Ῥτοδειηρίοπ 8, ἐμαὶ ἴῃ δὶ ὑθθβθ ρίδοοϑ [8 Β8Π16 
της ἰ8 ἀφρηοιοα : πῆηϊοῖι σανίδι! Υ 18 ΡοβϑίὈΪς, ἐπουρῇ 
ὈΥ͂ ΠΟ ΠΙ6Δη3 ἢ ΠῚ τὸ υπἀογβίδηὰ Π6 ποτὰ 
ἷα τἴθ βδηβθ ἴῃ συ ῃϊο ἰὲ 18 ἀϑο4 ἴῃ 1 Τίῃ. νἱ, 20, 
ἔνδη πὸ τπηυδὲ (πίῃς Ὠδοοβϑαγ γ ΟΥ͂ ἴΠ6 Δροβίο]ὶο 
ξαποιϊου (6 ΥΥ εἴϊο, Οἰΐο, δῃὰ οἴθγ8), ἀπὰ δηὰ 1})}8 
τ1Ὠουρῆϊ: 1 δὰ ρογβυαδοὰ {Ππλὺ ἐπ6 μογὰ, δοοογάϊΐηρ 
το Βα τηϊρην, τ} ὅσον συαγὰ ἰπαΐ, (86 δαηιἰηϊδίγα- 
ὥση οἵ πὶἰιοεῖ Ηδ Ὧδλ8 οπίτιιϑίοα 0 τηθ, ἄο. Βιυὶῖ 
ΠΟΥ οοαϊὰ ἐπα Τ,οτὰ συαγά, ἴῃ [16 διγϊοι βθηβ6 οὗ 
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[80 πογὰ, ἐλ οὔῖοθ οὔ Ῥαυ, πῆθη Ῥαὺΐ Βἰ π)86] 
ΒΒουα 0 ἸΟΠρῸΡ Ὀ6 ὕροη [86 οαγί, 116, ἴῃ ὅμοὶ, 
Π6 ν͵2ὶϑ ὀχρθϑοίίηρ, ἰο 441} δϑίθαερ Ὀοίογο 86 Ῥαγουβία ἢ 
Ηδποθ ἴὰ 8 τῆογο βίῃ], ὈΥ͂ τὴν παραϑήκην μου, ἴο 
τυΐηῖς οὗἁὨ βοπιοί βίη νῃΐοῦ Ῥαὰ], οἡ [18 ρΡατγί, παᾶ 
οουβαάρα ἴο {86 Τωοτὰ, ἀπὰ μδὰ ρίνθη ἰὴ ἰγυβϑὲ α8 8 
ΘΟΒΕΪΥ ἰγθάβυγο, 80 πὲ ΠΟῪ 6 πουϊὰ ηοὲὶ Ὀδ 8ο]ίοἰἶζ- 
οὐϑ δρουΐ ἰΐ Ἔνθ ἴ0 ἃ τηοιηθηῖ, αμῃὰ ουἡ {πὸ ἀ168- 
ὕοῃ νυϑδὶ (ἢΐ8 οου]ὰ 6, ἰΐ '8 αἰ ϊοσοίμον [86 βἰτηρίοβὲ, 
σὑγο δοϊὰ, ἰο τΒΐπῖκ μοῦ οὐ ἴμ6 δίογῃδὶ βαϊναϊίοη οἵ 
118 800}, δπὰ αἷδο ἰο υῃὰοτγβίδηὰ ἴπ6 ποιὰ ἴῃ {πῸ 
Β6η86 ἴῃ πῃ οι ΟαἸ νη πτοὶθ ὑροη τ ΐ8 Η]ὰοα : “ Οὖ- 
δογυα εἰΐαπι ποηιέπ μὲ »γο υἱία αἰεγπα; παπι 
ἐπᾶθ οοἰἐσίγιιδ, πορ αἰ ἐπ θιαπ Ἰδὲ καϊμίαγι 
ποδίγαηι ε886, αὐ διιπέ ἐπ τιαπμ ἀφροϑδιίαγὶϊ, ἐρβῖνδ 
“ιαοὶ οσμδιοαϊεπάα ἰγαάϊπιι. Θὲ ρεπξβ δ ῳ ται ΤΣ 
ποϑίτγα, χιιοί αδδίμε μεγὶσἶδ ἐχροδίία {ογ6: ἢ Νιπσ 
ὑε7Ὸ δοπε εδί, φιοά αρμα ἑαΐεηι οπδίοάονι τεροεὶΐα 
οπιπὶ αἀἰδογὶηιῖπθ ἐδὲ δηρογῖον," --τἰ" ΟΌβογνο α͵80 [86 
ΔΤ αδροδὶξ ἴον 118 οἴθγπαὶ : ἔου γγ Ὁ] θοῦ ῃ6Π0Θ 
ἴπαὶ ΟὟ βαϊναϊζουη 18 οὶ οὐ ΥβΒο ἴῃ 86 Πδηὰ οὗἁ 
αοά ἰδδὴ ἴποβα ὑπ 08 ἅτὸ ἴῃ {ῃ6 ΒαΠαΒ οὗ ἃ ἰγυδίθα, 
πὰ οἢ γα γἱο]ὰ απᾶον [ἢ 6 συγ πη 8} ΟΥ̓ ΚἈΠῚ 86 ἢ 
1 βαϊναϊϊοα σατο ἴῃ ΟΌΡ ἰκοορίηρ, ΠΟῪ ΘΟΠΒΙΔΗΝΥ 
ψουϊὰ 0 6 οχροβϑοὰ ἰο ἀδῆροτβ. Νοῦν ἱπάδοα 1 18 
γψγ}} ὑπαὶ 1 16 ἴῃ 186 ἰεδορίης οὗ βιιοῖἢ ἃ ουδίοαΐδῃ, 
δηὰ δῦονα 8}} τγίβὶς. Οὐδμον νΐθνσβ οδπ Ὀ6 ουηά 60]- 
Ἰεοίρα δηὰ δχδιίποὰ ὉΥ ἢθ οι δηὰ Ηυΐδοῦ οἡ 
{18 ρῥίαοθ. ΒΥ ἴδο ἱπάοβηϊΐοη688 ΟὗἩὨ [6 Ἔχργθββίοῃ, 
Δ ἃ (6 ΔΌβθῃοο ΟΥἨ ΔΩΥ Οδατοῦ ἰηάϊοα οι ἰῃ (ἢ 6 
οοηϊοχὲ, ἰὲ ἰ8 αἰ ἤουϊΣ ἰο εἰς ὑροὴ ἃ υἱοῖν σῇ] ἢ 
Ἰοανθβ πὸ ϑβίησίο αἰ σα ἢ γτογηαϊηΐην. --- Αρσαίΐηβὲ 
τθαὶ ἀδν ; ἰῃ6 ἀΑΥ οὗὨ [86 σοιηΐηρ; οὗ ΟἸγϑῖ, τῆθη 
ἰῃαὶ τ ]οἢ 18. 6 804} Ὀ6 Ὀτουρθὶ ἴο Ἰχδὶ, διὰ. 
1π6 στόν οὗὨ [ἴδ βῃ}} Ὀ6 ργίνϑῃ ἴο ἃ}} ῆο Ἰονθ ΗΪβ: 
ΔΡΡροασίηρ (οΟΠρ. ΠΡΟ 8). 

γεν. 18. Ἠοϊὰ λβὶ ἴδ ἕοστηῃ, ἄς. “Νερειἐ' 
»γαεορίωπι ἀδ οοπδεγυαπάα ὝΥΓΣ ἀοοίγίπω, φμοά᾽ 
δαρὶβδὶηια ἐν ἀϊυϊηὶδ οοποϊοπίδιιδ γεοϊίαίωγ, ἘἾ διιπιπια' 
οοπιργέλεπβα ἐδὲ ἐπ᾿ ἦοσ αἱοίο; δὲ φωὶδ αἰδια Εναη- 
σείζωπι ἀοομενὶ, ἀπα’λδηνα δἰ, ἴὕὔδιδ εεἰ Ῥαμΐιδ λὶο 
διησωζαγὶ ὑεγόο : γείΐπεας ὕογηναηι δαπούμηι υεηδο- 
γυηι, ἷ, 6. σμα {δὲ απίοα ἀεοϊἑπεαία εεἰί. ΐ εἰ γεε 
ἔρδαδ γεϊἑπογὶ εἰ πιοάοδ ἰοσμεη 1 ρεγδρίσιιοδ οἰ υδίίαίοε: 
»γορδείδξ εἰ ἀαροϑίοἰδδ. Τα βε ΚΕ μι ἐπΐηι ΠΟΉ, διρεν- 
δίἐ [086 αὐ μδίγωε εαὐάδηι υεγδα γεοϊατὶ, ἰαμιέπ 
υμἱξ υἱίαγὶ απιδὶ σιιϊέαίι8 εἰ λογομαχίας .᾽) Μοϊδηοἢ.. 
ἴοπ., (“" Ηδ τορϑαὶβ {86 ργδοορὶ οοποογηΐης [δ6᾽ 
Ῥγοβογναϊίζοη οὐ ἰῃ6 ρυγ οὐἨ ἀοοσίτία, Ὑδιοἢ 18: 
τηοβὲ γϑαυθηῖν υἱξεγοὰ ἴῃ Ὠϊνίηο δα άγοβθϑοθ Απαὰι 
86 ϑυπὶ ἰ8 οοτηργίβοα ἴῃ {π|8 βαγίηρ : ΠῚ ΔΩΥ͂ ΟΣΘ' 
Β.18}} παν ἰαυρῶῦ δηοίπον μοβροὶ, ἰοῦ ΤΩΝ Ὅδ6 δηρίῃθ-. 
τδᾶ. ἘΔ} υ868 Ποῖθ [Π6 ΥΟΙΌ βίηρυίαῦ : μοὶ ἤλϑει 
[06 ἔοττῃ οἵ βουηὰ ποΡαϑ8.----ἰ, 6., ΒΟ ΠλΒ ὈὍΘΘη Βοῖ; 
οτιῃ ἰο {π66 Ὀοίογο, Ἐο ἀοβίγοβδ ὑϊαὺ οὶ {πη 28 ὈΘ᾽ 
μΒοϊὰ ἔαβϑε, δῃὰ αδἷδο [86 οἷδαν τηοάθβ οὗ βροδκίηρ, δῃά' 
ΒυΟΪ ΔΒ ῬΟΓΘ Ουβίοϊη ἈΓΥ ὙΠ ΔΡΟΘ.168 δῃ ἃ Ργορῃοῖβ, 
Ἐὸν δἰιπουσὰ ἢ6 ἀο68 ποῖ βυρονβε ϊουϑὶν ἀοιηδηὰ 
(δὲ τἴ)6 βαπθ σπόογὰβ Ὀ6 δνουυπηοτο τϑοϊϊοά,. Π6 
τ Βῃ6 8 Πουογῖ 6 688 {Ππ0 ΔΛ ΐ χυϊ [68 πὰ λογομαχίαι 
6 υοϊ θά.) ΒΥ ὑποτύπωσις ἷἰβ ἴο Ὀ6 υπιἰογϑίοοα ἃ 
Ὀτίοῦ βἰκοιο! οὐἔἁἨ Ομ γίβεϊδη ἀοσίτ δ ΟΥΘΡ ἀραϊπδὶ. δἡ 
αχίοπάρα ἰγεαίΐβο, ὅϑοσαθ οοταιηθηϊαίοῦβ (6. σ., Ηοἵ- 
ἀ6γ) παᾶνὸ πουριδ οτὸ οὗ ὁ πυϊζθη ἀγα, πη ΐοὶ 
Ῥαυὶ Παὰ Ἰεῖς ὈΘὨΣπα 48 ἃ χυΐϊὰο ἰο Τίτιοίῃγ. Βυὶ ἴη 
(ηἷ8. οα86 Ῥαιΐ σουἹὰ ποὺ πανθ δα, τυσὶοῦ; ἴδον 
Βαδὲ Ὠοαχὰ οὗ σϑϑ, Ὀυὶ, ιολίοῦ 7 λανε δζείολιοα ΚΟΥ 
ἐλοο. Ηδ 88 οογίδί ΠΥ ῦίτθη (6 7οτπ ἰογα ἰμαΐ- 
οδιοὰ, Ὀπΐ ἴῃ βυιοἢ ἃ βίγἶθ δ8 18 τηϑδῃΐ, ὁ. σ.. ἢ. 2 συ. 
ἰϊ, 8, Ὅροι ἴδ6 τιϊηὰ οὗἉ Τί πο ἔθ ὑποτύπκωσις 
8 ἱτηργοβϑοὰ ἴῃ ἰμά6 1} 16 οοίοσβ, πὰ. ἐπογοίοσγο [6 



88 

οουϊὰ ἀο ποιιΐης Ὀοίίον ἰδδη ἰο ΚΘΟΡ Πἰπηβο ἢ ὑΡ ἴοὸ 
ἰξ 68 οἰοβοὶν δϑ Ῥοββϑί Ὁ]5, ἍἝχειν 8180 Πογα ἷ8β Θαυϊνδ- 
[οὶ ὃ) κατέχειν, ΔΒ ΜῸΘΟ}1 δβ. φυλάσσειν, Υ6Γ. ]4.--- 
Τὰ ἐαϊϊῃ, ἄς. (ηοὶ, οὗ ἔμ ἢ δηὰ οὗ ἴον; [{Π 67). 
Νο ἱπάϊοκιίίοη, 1818, οὗἨ πιιδὲ πόσο ἐλ οοπζεηπζε οὗ 
δουπὰ πογάϑ, Ὀυϊ δὴ δα ἱτἴοι οὗὨ ἐδα δίγῖς ἀπά τοᾶῦν 
πὰ ὙΠΟ ΤΙΔΟΙΠΥ Βῃουϊὰ Βοϊὰ ἔαβ ἰ(ἢὩ9 πογὰβ οὗ 
εἶθ Αροβϑίίθ. Νοῖ ἰη δὴ ουϊνατγά, τροοῃδηΐ 8] ΜΆΥ, 
Ὀυϊ δ'60 ἰμαὶ [αἰἴἢ δηὰ Ἰονθ πριν Ὀ6 || ἃ γα86 ἴῃ 
ψἢἱοὶ. ἰγ6 τἸη066] τοΐογγοα ἰοὸ πουϊά Ὀ6 ργοβογνοὰ : 80 
ἰδὲ (γ τη γοδβοὴ ᾿ἰςον186 4150, 1ὃὁ τγὰβ [Π6 ῬΕΓΒΟΏΔΙ 
δ βρίγίϊυλὶ οπδτγδοίογὶ βίο οὗ ΤΊ οῖθγ. [{{Π|]18 Ἰαδὶ 
οχἰβίθὰ, ἴθ σουὰ ᾿6 γοργοάσοθ ἱηἀθροπἀοὨΥ, 
πὶ ους ἰΠ6 8] ροθβί ἱπ αν ἴο ἴπ6 ἰγτυῖ, 106 βουπὰ 
νογάβ οὗ ἴῃ6 ΑΡΟοΞβῖ]6, δηὰ γορϑδὶ μ θη), ἰῇ Ὡ0 ἄσρτοθ 
ΟἸΪΥ 88 8ῃ δοὶιο, η 8 ᾿ἰοῖοβθ γὰγ. ΒΥ {πὸ δάἀάϊίοη, 
ἴονϑθ ὉΣΒΙΟΙΒ ἐπ ἱῃ ΟὨσίοϊ 9 98118, 18 βίστ βοὰ ἐμαὶ 
1π|8 ἴον πιυβῦ Ὀ6 Καρὲὶ ὕὉρΡ 8ηα ρῥγοθογνθὰ ἴῃ ροῖ- 
δοπὰὶ 110-16 }1Οπ8}}}Ρ πιὰ τ[ῃἢ6 Ιοτὰ ΦΔοβυθ ΟἸσίβι. 
ΤῊ ον οὗ 186 δοαγὶ βῃδγροηβ 26 ΙὩΘΙΊΟΣΥ Οὗ 
[π6 πηἀογβίδπαϊης ἴῃ [6 Ὀτγοβογνδίίοῃ οὗ πΠ6 βουῃὰ 
ΟΓΑΒ, 88 {Π18 8. βθθῇ, ς. 7.) ἰη ἴη6 Ενδηκα δὶ Φοἤη, 
ἯΠ0 ἴῃ 8 δαἀναποοά ἃγσα τῦὰ8 δ8.}}} ἰὴ ςοπαϊοη ἴο 
τρεῖς 6 Ἔσίοηάρα ἀϊαϊοσιοβ δπὰ αἰβοουγβοβ οὗ 1ῃ6 

τὰ 
γεν. 14, Ταῖ ρσοοὰ ἰδίης Ὁ οἢ τσᾶβ οοσὰ» 

ταὶ ἰϑὰ ποῖο 8:06, Κοϑ0, ἄς. Α ςομποϊυάίηρ ὁχ- 
διογίαἰΐοη, πὶ τ ΐοἢ 411 ὑμαΐ 18 βαϊὰ ἴῃ νουγβ. 8--18 18 
γαῖ οπςα ὈτγίοΗν βυϊηπηοὰ ὑρΡ.Ύ. (ὕροῃ παραϑήκη, 866 
ΟΠ] Τίπι. νἱ. 20), ΤΠογα 18 ἢ0 δἀσαυδῖα στουηὰ ογ 
ἀπ ἀογβίδηαϊπρ (8 ποτὰ ἤογο ὙΠΟΪῪ ἴῃ 86 Β8Π16 
ΒΘΏΒ6 88 ἴῃ γοῦ, 12, Τότ [06 ΑΡροβίϊ]θ βροΐκθ οὗ ἃ 
ἀοροκδὶὶ (ἀεροδίξμηι) τῖτ ποῖ μ6 μδὰ οηἰϊγυβίοα ΐ8 
οὐ: ποτα, οὐ ἐμ6 οὐδοῦ πδῃὰ, ἢ ΒΡ6ΔΚΒ οἵ ἃ ὄδυδθ 

ΜὨϊοῆ αοἀ δὰ οοηβάρά ἰο Τὶπιοίῃγ. ΜδΗΥ ἰηΐοῦ- 
Ῥτούοσβ (Ὠἱπὶς ὀχοϊυβίνο οὗἨ ἐΠ6 βουῃμὰ πογὰβ βροίζϑῃ 
οὗἉ ἰη γογ, 18: Ὀζ ἰῃ {8 ο86 ἴἤθτο πουϊὰ Ὀ6 ἃ Βαὶ 
τδυϊοίοσυ. ΤὨΪΐΒ Ἔχμογίδιϊοη ἰ8 τοίογγοα ἸΏΟΓΘ ΔρΡτο- 
ῬργίδίοΥ, Ῥογμαρδ, ἴο νον. 6, δηὰ ὈΥ͂ κη ἷδ υἢ- 
“«ἀογβίοοα ἴπ6 χάρισμα τοῦ Θεοῦ Ἡἰΐοὰ ΤΊΙΟΙΠΥ δὰ 
τοροϊγοα ον 6 ποῦῖς οὗἨ δ 18 πιἰπἰβίσγ. ΤὨΪΐ8 ἰσυδβὲ 
«οἰ 64 ἴ0 Ἰιἴπὶ 18 Παπηθα σοοαά, ἴῃ [6 ΒΆΤη6 ΒΘΏΒ6 
ἴῃ τ] οι (86 Αροβίϊα ϑαγίϊου (1 Τίμῃ. νἱ. 12) δὰ βρο- 
οι οὗ 86 ροοὰ ἢρ!ι οὗ ἴα. Το ΠΥ οὐρῃς ἴὸ 
ζετο ιλῖβ ἴγθο ἔγοτα 41} μάτι, ποὺ {πγουρῇ ἰδ οττ 
᾿Βίγοηρίη, Ὀαὺ (σγουρὰ ἴΠ6 βιγεηρίῃ οὗὈ ἰΠ6 ΗοΥ ΟΠοδὶ 
πο αιοοΐία ἴῃ υ8, ὑἰμ6 Ὀοϊϊονίηρσ, πίμουΐ ἀἰβ ποοη, 
:α πα δοὴς πὶ  Βοτὰ [8.6 ΡΟΥΤΟΡ ἴο τογμδίῃ ἔσθ δηὰ 
-Βίοδαξαβὶ '8 ηρατίοα. “ ΤΟΥ Βμουϊὰ ποὺ δΡΡΙΥ 
ΔΗΥ͂ δυπιδη ἰηδίσυμηοηῦ (0 ἰ86 ἰκοορίησ οἵ [Π6 παρα- 
ϑήκη; ἴπθ ΟὨΪΥ͂ ἰῃδίγυτηθηΐ τηνδὺ Ὀ6 ἴἢ6 ΗΟΪΥ Οδιοβί ; 
"δ 50 18, 86 ταυβὺ Ῥοτγτηϊ Ηΐη 10 τυϊο δπὰ ποῦ τὶ τἢ- 
Οὐδ ἰγαυτ 68 δη ἔγοοὶν ἴῃ Ὠΐτπη, δηὰ ἀο0 ΟΠΪΥ ἰμδὲ ἴο 
πηοῦ Ηδ αἰτνοοὶβ εἴμ" (ΕΓ 66). 

γεν. 1δὅ, Τἷ8 που Ἰκηονυσοεῖ, ἐμαὶ 411, ἂς. 
ΑΒ ἃ παγηϊηρς ἴον ΤΊ πιο, 0 οὐρῇ ἰ0 866, ἴῃ [86 
ΘΧΔΙΏΡ 68 Δ᾽] σοῦ, ἴΠ6 οοηβοαυθηοοδ οὗ ἃ πδηΐ οἵ 
φα οἰ] 0688, δὰ τοι ηβ ἰιΐπ οὗ τῇδὺ 6 δὰ δβυΐ- 
[γοα δὲ {86 μβαπὰβ οὔ (06 υηΐαἰ [Ὁ] Αδἰαιϊοβ, 77:12 
ἵλοιε ἔποιοιδί,͵ οἶδας τοῦτο; ἰῃ6 (πΐπρ ᾿(86}Ὁ 8 Κποῦῃ 
᾿ηἀοοα ἰο ΤΟΙ Υ, Ὀυὲ 1 18 ΒΟΓΟ τηοϑὲ δρργοργίδίο Υ 
«το ἈΠ] σα (0 ΠΐΒ ΤΩΟΙΏΟΣΥ. “1 ἰ8 ἱπάοοαὰ νΟΓΎῪ παίαγαὶ, 
{αὶ 86 ἢ6 ὀχῃογίβ οὴ6 ἴο ὀουγᾶρο, ἢ6 δΒοίβ Ὀ6- 
{τα ᾿ἷπι ΘΧδι} }] 68 ΟΥ̓ οοναυ 06. ρα ἱΠΟΟΙΒΙδΔΠΟΥ 
(ϑο ! εἰ ογπμδοοτ). Ῥογθαρ8, πιογϑούουῦ, {Π6 ρΪδοα δά- 
"1189 οὗἨ τγαπαϊαϊοη θὰ (Π6 ἔοττη οὗ ἃ αμιοβίίοῃ, (8 : 
“ Κιοσοδὺ ποὺ ἱπάοοὰ {Π183᾽ Οἶδας τοῦτο -Ξ 
ιἀγάπας με (Φοϊ!π χχὶ. 15). Τῇ τηδίίον βοῇ ἴοὸ 
Μοῦ Ῥαὰ] ἤογαὰ ΔἸ] 168 8 δοιαὶ οὔϑουγο. ΒΥ 
Ααΐδ, Αϑία ργοσοηβυ αγὶβ 18 (ο Ὀ6 πηἀογβίοοα ἢθτο--- 
᾿λγβία, ῬΒγγρία, Τγάΐϊδ, δηὰ Οαγία (44δ,α οἶα Ταμνιίι, 

ΤῊΕ ΒΕΟΘΟΝῸ ἘΕΡΙΘΤΙΕ ΤῸ ΤΙΜΟΤΕΥ͂. 

οΥ, δοοογάϊης ἰο Ῥιοίδθτωυ, ἡ ἰδίως καλουμένη 'Ασίαλ 
ΤΏΟΓΟ 8 ὯῸ Οοσολδβίοῃ, πῃ [6 ΤΑΙ ΉΝΪ]6, το (Ὠΐηκ, Ὁ 
ἔλοδε τολὸ ατὸ ἐπ Δεὲα, (ἐν τῇ ̓ Ασιᾳ), Ἔχοϊυδὶτοὶν οἱ 
ἴ(δ6 ἰσϑοθοτβ οὗ ἔαϊβο ἀοοίγῖ πο, δίποθ ἰπγουρὶ (δεῖν 
ΟΥΤΟΙΒ ΠΟΥ Δα ΔΙΡΟΔΟΥ͂ ὈΘοΟπι6 βοραγαηιοὰ ἔγοιῃ Ῥειὶ 
ἴῃ ῥυγϊποῖρῖθ. ΤΉΏΘΓΘ ΓΕ 8180 ὈΟ θυ οῦΒ ἴῃ ροπεταὶ, 
ὙΠΟ, δίνουν ἰμποῪ δὰ ὅγεὶ [οἹονοὰ (80 Αροβίὶα (0 9 
οογίαϊπ ροϊπὶ, μδα, ἴῃ ἃ ὙΔΥ͂ ποΐ Κποσῃ ἰ0 υβ, ἰυπιοὶ 
το δΐτη, ᾿Αποστρέφειν -ΞΞ αὐυεγεαγὶ, ἴο ἰὰτὰ ἰδ 
ἴδοσθ ἴγοιῃ ΔΏΥ οὔθ, ἰὁ ἰυσῃ ἰἴῃ6 Ὀδοὶς ΡΟΣ ; 480, ἰῃ- 
ὙΆΓΟΪΥ 0 ΤΟΠΟΌΏΟΘ ΔΗΥ͂ ΟΩ6. Α νἱῖάο δοϊὰ ἴογ οὐῦ- 
ὁοοΐαγο ἢΔ8 ΒΟΓΟ Ορϑῃθα Σ 56  Γ ἴο οσοσοίοβ, ΤῈ τιοδὶ 
Ῥγανδίοηΐ σἱοὸν ((Πγυβοβίοση, Τποοσοτοῖ, οἱ αἰ) ἷ5, 
ἐμαὶ ΡΟγβοηϑ ΠῸμι Αδἷα Μίπον, τῆβιο, ὉΡΟΠ ΒΟΠΙ6 Οὐδδ- 
βίοῃ, βδὰ Ἷοοὴθ 0 βοπια ἀυγίηρ [818 ᾿πιρτιβοππιραὶ 
Οὗ 186 Αροβίῖβ, τγοσθ δϑδῃδιηδα οὗὨ δἷπὶ ἴῃ 8 Ὀοπίβ, 
Δα δὰ ποὺ ἰβκθῃ ΔΗΥ͂ ποίϊςα οὗἩ πἴηι. ΤΏ ΤΊΟΥ 
480 8 ΒΟ ῬΓΟΔΌΪΥ, (δαὶ σοτγίδὶῃ ΠοβοιΒ ἰδὲ 
οΟΠη6 ἰο βοὴ δομὰ Αβία Μίηον Ὑιῖὰ τἢ6 ἀεθίρι, 
ΟΥ̓ ΡἾΠΔ}}Υ, ὕο βαεῦνα Ῥδι] 88 τὶ 6 5868 Ὁροὴ Ἰι8 (Πὰ]͵ 
Ὀυϊ, ψοη ΠΥ οὈδοσνοὰ {πᾶὶ 118 οαυβα που]ὰ ὑρποξ 
Ὠδῖὶθ ὈΠΙΔΥΟΓΑΌΪΥ, δὰ Ῥγυάθη!ν πιιβάγαση, Τ|εὲ 
ΟὨΪΥ αἰ σα ϊγ, ὑμοη, τόσο δαὶ τὸ δου ὰ ὀσχρθεῖ τὸ 
τοδί, δι ἐκ ᾿Ασίας, ἩΝ||6 ἐν ᾿Ασίᾳ 8. πτιο, [{ππὲ 
ὈΘΑΓ ἰπ τηΐηα, πονγονον, ἐπαὺ ΠΟΥ δὰ {μοῖγ ἀπο  ΠἸης 
ἴῃ Αβῖβ, δῃὰ ἐπι, θη (18 Ερίδβι]6α τλθ τ εη, 
ΠΟῪ πδὰ σοϊυγποαὰ {ἐπ πον, (Π18 αἱ ΠΟΌΠΕΥ ἀἰβαρρολτα, 
Οὐδογβ (μη οἰμοσπῖβο, ΟΥ̓ ῬΏΥΚΕ1108 πὰ Ἐΐο- 
τοοζθηθδ, Ὑποπλ ῬαῸΪ τηθη το η8 ᾿Π6ΤῸ ἈὮΥ͂ ΠΕ, 
οἰλΠ6Ρ Ὀδοδυβ6 {Ππεοἰγ οοπάμποι Πδὰ αοοϊοα  ϊπὶ πιοεὶ 
ὈΠΡΙΟΑΒΑΏΥ, ΟΥ 8180 Ὀδσαυβα {Π|6}7 ὝΟΓῈ ΒΡΘΟΑΙ 
Κηονῃ ἴἰο ΤΙ ΟΙΠΥ, τπῊὸ ἀϊβοογοῦ 0 ἔΆΓΒΟΣ ἰγδοδ. 
Ονον ἀρηϊηβὶ ἴμ686, γγὰ8 86 Ὀοαγίηρ οὗ πὶ οὗἨ πϑοῃι 
ΒΟΩΟΓΔΌΪῈ τηρηιίοη 8 τηδὰθ ἴῃ ραγὺ ἴῃ τογβ, 16-18, 
ἀΟΥΌΙΪΥ ὑγδβοιποσίῃν. 

γεν. 1Ὁ. ἘΠ Ἰιοχὰ κχύνθ ΣΠΘΤΟΥ͂ . . . Οβοδ» 
ῬΏΟΣΟΒ. Τ|Ίι6 Οποβίρῃοιυβ ποῦ τηουοηδὰ 8 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ, ἴοο, δὴ “Αβίδιϊς,"" ἀπο]! ησ ἂἱ Ἐρμεδαβ 
(866 οἴδρ. ἰν. 19).)» [18 ποῖ ἱτωροβϑί!ο ἴλαὶ [6 Μὸ8 
ἃ τοογορδηΐ, δηὰ δὰ οοτηα ἰὼ Βομηθ ἸρΟΠ Ὀυξίποβθ, 
δὰ [610 ΠἰπηΒ6. ̓  προ! ]οὰ, ὈΥ {118 ΤΟρρουίυθιγ, 
ΤΑΔηἑοϑὺ ὨΐΪΒ ΒΥΤΩΡΑΙΠΥ ἴῃ (Π6 ἔδιθ οὗ 116 Αροϑῖὶε, 
ΤῊΘ ΟΧΡΓΟΒ8 τηρητίοι οὗἁ )͵ἷ8Β Ποῦδο, εὐα {1)6 ρου! 
τὶβὰ οὗ [η0 Αροβι]θ ἴογ Οποβίρμοσγιβ δἰπηβο! (τοτ. 
18), ζᾶνθ οοσαβίοῃ 0 {π6 βυρροβίτίοη ἐμαὶ ἐμ18 ἀϊ8 
οἶρὶ6 ἀννοῖς ὩῸ0 Ἰοῆσον ἀπιοὴρ (86 ᾿ἰνίηρ πίθη ἰδὲ 
Ερίβι]6 πτὰϑ πυϊζίθη, Βα {18 88 ἷἰξ ΠρΔΥ, [0 
Σοίσοβ θα τηϑ, υτὶῖοβ (Π6 Αροβίϊο : (Ὡσουρὶ ΡΠ. 
τοδὶ ρῥτοοῖβ οὗ ἴονϑ, δηὰ ποὶ, ἱπάδοα, τρογοὶν ἰπγουρὶ 
τηθαΐὶ δηὰ ἀτγίηκ (Π6 ΤΥ οἰΐ6), θὰ τπτοῦρῆι ονογι ἴῃς 
μο μαὰ ἀοπο, ἰο σίγα 70Υ ἴο ἴπ Ὠρατὶ οὗ {π6 Αροίν. 
᾿Ανέψυξεν δὴ ἅπαξ λεγόμ., Ὑϊοἢ δἰ μη 68, ἴῃ φοπεριὶ, 
ἴο 600] ΟΠ, ἰο τοίγεβῃ. [ηἀορὰ, [ἢ]8 ΟὩ6 οἰτουτϊαηδίδποῦ, 
πο Ῥαὰὶ ΠΘΓῈ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ΤΟΙ ΟΏΒ, γγὰ8 τοὶ πὶ» 
ουῦ βοη ἰπδυδησο προὴ ἢΐ8 οχμογίβιοι (τοῦ. 8}:--- 
Αμὰ τῦῶβ ποὶ δοβασηϑὰ οὗ σὴν ομδίῃ; [λὰ οἷϑὺ 
οοπέγ αϊοα τ Ὠ]Ὺ ἴο Ηἷ8 οοτυΐοσὶ Οποβίρμοσιϑ δὰ 
δοιδά, ἰὴ ἴδοῖ, 'π ἃ ΨΥ δηςίγοὶ Υ ἔπ οοπίταδὶ πῆ (δὲ 
οἴδοῦβ Ὑΐο Μογο “ οὗ ᾿Αβἷα," 

γεν, 11. Βαϊ θη 86 τσὰῖ ... δοὰ ἰουπὰ 
ΤᾺ. ὴ ἃ Οἷτυ 80 ρορυΐουβ, ἱπ πο ἰδογο οου!ά ὃδ 
ΠΟ ΒΟΔΤΟΙΪΓΥ οὗὁὨ ρῥγίβομοτβ μεϊὰ ὑπᾶδγ {116 τοοβὶ αἶνον 
δἰ ἢδα δοοιιδαίίοῃβ, ἰὺ γγὰβ ποῖ δαδύ, ἱπάδοᾶ, ἰο μά 
[6 ἱπιρβοηθὰ Αροβίΐθ, δβϑρϑοΐδ!]ν εἶποα νυ] ϑοῦτοῦ 
ρυῦ ἴοο ἀοβηϊῖα ἰπαυΐγῖθβ, {πόρον ρου] ]οὰ ἢΪ5 Κα 
βαίοῖγ. Οπεοβίρμογιϑ, τιθαη 1] 6, 48 86 δἰπιβοὶί 
ΡΓΟΒΑΘΙΥ αδογνγαγὰβ ἰηϊοσπηοὰ τὸ Αροβίϊθ, βίιγαηκ 
ἔτοτα 20 ἱπααυίΐγί 68, αἰ]ουσθὰ 1 β οὶ Γ᾽ πὸ τγοβὲ, αηὉ} ἢ 
Πδὰ Τουπὰ 8 [Ὥγβάκοη πἰοπὰ, Ηδογο 150 ἰ5 ἃ μγοοῖ 
τῃαι {π6 τοϊαϊοπα οὐὗὨἨὨ {Π6 βοσοηαὰ ἱτηρτβομπιεηὶ ΤΈΓΘ 
ἕὰγ ἀπρ᾽οαβαιΐοῦ {μὰ ἴμο86 ΟΥ̓ 8 ὅτι (οοιρῃ. λείδ 
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χσγιὶ, 80-81). Αοοονάϊηρ ἰο ἴμ6 ονἰάθηοο οἵ Α. Οἱ 
θ.} Ε΄. ὁ, ἀρὰ οἰδοῦ ΜΝ, σπονδαίως ΒοΟΙηΒ ἴο ἀθ- 
φῦγθ ρΓΟίΓΘΠΟΘ ἰ0 [86 υὑδυ] τοδαϊΐηρ, σπουδαιότερον. 

γε;, 18. 189 Τοοσὰ πῖο Ηἶτα . . . 
ἰδλὶ ἀδλγ. δὶ (6 Αροϑι]6 [ν᾽ πι|86} ὁδῃηοῦὶ ΓΟΡΑΥ, 
ἰδὲ, 6 Βορθβ, ἴ6 Μοὶ Ηἰσ Τυᾶρο τῷ}. Ὑοτο 
Θηρεϊριοτγιβ αἰ γον δ6]θορ, ἐμθῃ 4180 ἴξ [0]]ΟἾΒ ἔγοσα 
Ι819 ρίδοθ ἰδαξ [6 Αροβϑίῖο ἐβουσῶς οὗὨἨ [86 βιιρτθη)θ 
ἀθοίδίοπ 43 ποὺ οσουγτίηρ ἰτωταοαϊαίο! Υ δἴνοῦ ἀθδίῃ, 
δυὶ ὅγϑι ἴ ἐῃ6 ἀΔΥ οὗ [60 παρουσία οὗ [)6 Τωογὰ, 
πἰο50 ἀρροασίηρ ἢ6, πῃ 106 τη η 116, τορυοθοηϊοα 
85 ἩΠΟΙΥ͂ ΠραΡ δὲ ῃδηὰ, 80 ἐπδὲ Π6 ἰηΐογναὶ Ὀούθ ἢ 
ἀοδίἢ ἀηὰ ἴπδὲ ρεοδῖ ονθηῖ, ἴῸῦ 8 ἯἨΔΥ οὗ (Ὠἱηἰκίην, 
τπ|ὴῶϑ [56 ηῦο δὴ ἱπαί χη βοδηῦ τηοτηθηὶ.---Τθ Τοτὰ 
ξιδηξ υπίο ἷτα ἐμαὶ ὯΘ ΣΔΔΥ πα ΣΘσοΥ οὗ 
[9 ᾿ωοχὰ; 4 ότι οὗ βρϑοοῦ πὶϊπουῦ γί, ἰῃ τ ϊοἢ 
πὸ ΠΠΔΥ̓ ἰαο {Π6 Βοοοηὰ κύριος Ὁ [6 Ῥγοποῦῃ 
γεβεκίσωηι͵ παρ᾽ ἑαυτοῦ. Βαυΐ ἴῃ ολ86 ἰΐξ 8 Ὀο᾽ἰονοὰ 
ὨΟΟΟΒΒΆΤΥ [0 αἰδιϊησι δι [6 βυ)θοίθ, ἔθη ὉὈΥ [86 
δοοοηὰ κυρίος ΟἾὨ τι τασδὲ Ὀ6 οοτγίδίη]ν ὑπαογβίοοα : 
ὑγ (80 ἄγβι, οἰἴμοσς αοὰ ι86 δαίμονι, ον αοα ἴῃ (6 
Θμεῖγο ἔπ] 658 δὰ ἱποοσα Δ ν οἵ ΗΒ Θβϑθῃ θα. 
--Αὐὰ πὶ ον ταν ἰΐηρα 9 ταἰηἰϊδιοχοϑα, ἄς. 
Τῦο Αροβίὶθ ἀοϑθβ ποὲ βρϑαὶς ἴσο δχοϊυβίνοὶ Υ οὗὨἨ (ἢ 
ΒΟΥ ο68 ἀοηο ὠπζο λέηι (80 [υΐποῦ : “ ΗΟ τηυοἷ ἢ6 
[28 βεγύοα τι6,)) ὅζ6.), Ὀὰὺ ἩΒΟΪΙΥ πὶ ἃ ζΘΏΘΓΑΙ ΝᾺ 
οἵ (δ) κουνίοςϑ ποῖ Οποβίρῃοτυβ, δ ΕΡρἤθβυβ, μδὰ 
τοπάοτοὰ (ὁ ἰῃ6 οδυ8δ6 οἵ Οαοἀ δ Κἰησάοῃη, ΤΉὨΪΒ, 
ΤΟΙ ΔΥ, 48 ἀπο! Πρ ἰθοτα, ΚΠΟῪΒ ὑδγν τοεῖἰ-τδείίεν, 
ἐ. 4.. ἰλδη (88 Αροδβιῖϊθ οουἹά [0}1 Εἷπα (Θομαρ. ὑροὶ 
δ. Οσωραγαίίνο, ΤΥ ΊΧΕΕ, Ρ. 217). 

ὉΟΟΤΕΙΧΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΘΑΤ, 

Ἰ, ΑΔ ΔΥΟΥΥ ἰτυθ ΟἸ γί βιίϊδῃ ἴἰὰ8 σϑοοϊνοὰ ἢιΐ8 
χάρισμα, 80 [86 τιοδὲ βδογοὰ οὐ ραϊΐοη τϑϑὶθ Ὅροι 
δία 0 ΘΙΩΡΙΟΥ̓͂ {μ18 μἱδ πίϊπουΐ σοδδίηρ. Τὴ βτο 
ψἰϊοῖ Βα ποὺ Ὀΐοῦπι ὕροῦ, ζο068 ουΐ: δηὰ [86 βρίτὶυ- 
[4] ὀδρῖ 8] το τΘ ῬΟΒΒΘΒΒ 18 ΟὈΓΒ ΟὨΪΥ 88 ἸἰΟῺρ 88 
ἯΟΘ ΟλΓΟ ὈΠΟΘΑΒΙΠΣΙΥ [ὉΣ [8 ρῥγοβογυδίίοη δηᾶὰ ἴη- 
σέαθα. Ηρτγο, δἰδο, ἴῃ6 ποιὰ οὗ ὑῃ6 [μογὰ δρρ]ϊαβ : 
“Ἐγδ ἰδὲ μδιμ, ὑο τι δ.}8}} Ὀ6 ρσίνοη," ἄς. (Μαίί, 
χῆϊ, 12), ΤΌΘ τηθαηβ ἐπγουσὰ πῃϊοῖ (ἢ 6 Αννα ηΐηρ 
οἵ ἐἷ8 οηϊγυβίοα καἰ ἰ8 Ὀγουρῆϊ δοουΐ, ἀγὸ οἰ ον 
ἰπροοίοίἀ :- Ῥγαγογ, τθοθθ Ὀγθαὶῃ ἌοΞ ἰὸς Ἰϊτη- 
Ἰηοτηρ ἦτο Ὀσυγη ὈΓγί ρον; τοδάϊηρ οὗἩ 16 Ὑ ονὰ 
(ἀγουρὰν πρίομ τΠ6 ϑρί τὶ βρϑακβ ἴο 8, ἀπά ἰ8 ΑΥΓΑ - 
εὐορα 'ἴπ 85: δηὰ {6 [6] οβἷρ οὗἁ ε6 βαϊπίβ, (πτουρῃ 
πἰνοῖ (86 ἱπάϊνϊάνα! 18 18 ργοϑογσνθὰ ἔγοπι βου 
οὐ οη9 δΔηὰ ἀφαίῃ. ΕἸ ΧΠΟΥ 5ὰγ8 ΜΟΙ Ὠτἤοη οὴ 
Οὐδ ῥίδοθ : “ Ηόπιο γοπαΐιι8 ποτὶ ἐδ', υἱὲ δίαίμα, 8οἀ 
ἰάδο ἀαίων ϑρέγίίια ϑαποίμδ, κὶ ἱπολοξίων ἴῃ ποδὲδ 

ἐἰ ροδεδιηιδ )απι ἐπολοαγα οδεοαἑοπίξαπι, τς 
βρισίμια ϑαποίμβ δε οἰζωνι, δὰ ἐδί εἰ ασί(αΐο 
ἀἰνίπα, τερασπανκε αἰαδοῖο αἱ ἐπιβνηιϊίαίξ οαγπὶδ οἱ 
4οὐράξη πιοίτιΒ ἕαΐδδ, ᾿ἰσούαν εν ἰτὰ ϑρέγείωβ ϑαποίιδ 
δὲ πο ρεγίἑπεέ ἰοία ραγαδοία 46 ποσοίἑαπέξδιιδ, 

» είαίδ ἴῃ ματιοῦ ἃτθ ἴῸὸ 
δα γροοπιμοη θα (0 ἐπ6 ταϊηἰβίον οὗ ἐπ6 βΌΒρεϊ, 18 ἃ 
ἀπβοαϊΈ αυδαίξοη (οοαρ. ΟΌθοσν, οα 1 Τί. ἱν, 7). 
Τί (αἰ μοὶϊῖο (Εοπιδη) ΟΠπαγοῖ μ85 βυγοὶ ἀοπθ ἴοο 
πυροὶ οὗ ὁ ζοοά ἰπΐηρ, δπὰ ἰαϊὰ ὑμὸμ ἔπ οἴθΥΩ ἃ 
ἀδγ Ὀαγάθη ΟΥ̓́ ρεῖναϊθ ὀχογοίβοβ (ἀσκησις), τ ΒΟΓΘΌΥ 
ἴΜο δορί τίς ἴδ ἀβαάθηδάᾶ, δηὰ υδἱυδΌΐθ (ἰηλο ἰ8 ραβϑοὰ ἴῃ 
8 ΤΟ Δ ηἷσΔ] τουϊΐπο. Οἱ ἴδπ6 οἴδοῦ βἰάθ, ἰὰ 18. οδὺ- 
ἰαΐη]Υ ἴο Ὀ6 ἀορ]οτοὰ δαὶ 8ο τ] ΘΌΠΥ ἴμ6 ἔγοθάοτῃ 
οὕ (86 ΟΥΆΠ ΡΟ 168] οἰοτργιηδῃ, ἴῃ {18 γοβρθϑοῖ, 18 πλΐδ- 
ἡροηϊ (ογ πδηϊ οὗ ἀἰδεϊρ᾽ίηα, αηὰ (πα, ἴῃ (ἢ 8 ἀχ6 ΟὯΓΘ 
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ἴον οἴβογβ, 818 οὐσῃι βρὶ ϊυα] νὰ }}-Ὀοΐηρ ἰ8 οὗθῃ 6ῃ» 
εἴγοῖν ἔουζοιΐϊδη, [δ ον ψου]ὰ ἀου01688 Ὀ6 ἸΔΟΓῸ δι. 
οοββῖι!, 1 [Π6 δία ΟΓΘ 4180 τότ οἵ ἃ οἰοδοῖ ζῸ: 
Ῥῦαγοσ. ἘΠ μουΐ ργθοίβοὶν Ὀἱμάϊηρ εἰ πηθ6 17 ἐογτηδ! 
ἴο ἃ Βιίτίοι ρείναϊθ τὰ] ( ργέυαέ ασεπε), 45. (μΐδ8, ἴῃ 
ἴΠ6 Ἰαϑὺ αζ6, "88 ΤΏ ΟΓῸ ἔμβῃ ΟὨδΘ τοσοιῃηθηασά, ἰδ ἷ5 
ποῖ ἴο 6 ονουϊοοκοὰ ὑπαὶ (πΠ6 ἔγοοϑὶ ἀδνυοϊοριηθηΐ οὗ 
{π6 Βρί γι] 6 ᾿Ὥθοὰβ σου ου δ] ν ὑγαϊπίηρ δηὰ 

ἰάαμοθ. Τὸ ἴ86 ποὶρβ σι ΐοῖ σὰ Ὀ6 τοσοιητηοηοα 
ΓΘΟΙΥ ποῦ αυδὶβοαίίζοη, ὈΘΙοΏΡΒ, διιοηρδὲ 1} 

τοβί, 186 τοδαΐϊηρ οὗ Ὀορτδρ ἶθ8 οὗ ἰμοδο οἵ (86 
ΟΙΟΓΩΥ ἰὴ ποτὶ ΟἸγῖϑὺ μΒ88 χζαϊηθα, δθουθ ΤΩ ΔΩΥ 
ΟἰὮΟΓΒ, ἃ ζ] 6868 οὗ δίδίιγα, 88, 6. 9.) “Σουἱβ Ηδνγπλα, 
ΟΒδίπογα, ΟΡ ον] π, Ἠοΐδοϊον, ϑρ] 688, δῃὰ οἴ τ. 

ὃ. ΑἸυουρὴ δὰ] δὰ ἰαἰὰ 9 δηἀβ ὕὑροη Τίτηο- 
(ἢν τῆ ἀοβίγὉ]6 οβθοί, 8ι}}} [Ὁ ἴῃ ἀο ἄσστϑα [0] ον 8 
ἐῃαὺ (86 ογαϊΠΑΡΥ͂ σοτημηυηϊοδίϊοη οὗ {86 ΗΟΪΥ Οοβὶ 
ἷ8δ Ὀουηὰ ὉΡ Βδογδιιθηΐα!ν πιὰ (6 ᾿ἰαγίηρ οα οὗ 
Πδηά8, δὰ τῃηαὺ ἃ ομαγαοίον ἐπα είδεϊδ τοῦδ ὈΘ 88. 
οὐἱ δοὰ ἴο ϑοοϊ δ αϑίΐοαὶ ογαϊπδιῖοῃ, 88 (ἢ 18 18 ἰπϑίϑίοα 
ΡΟ ὈΥ Βοπηθ, τΥ}116 ἀρρΘαὶ 18 τηδάθ, δπιοηρϑὺ ΟἾΠΘΓΒ, 
ἴὉ τοῦ, 6. ΤΠθιθ 18 Βόγο δΌΒΟΙ ἉΟΟΙΥ ἢῸ τηθηἰΐοη οὗἁ 
ογαϊηδύοι ἷπ ὑπ 6 Ἰαίον, ἈΣογαγοἶοαὶ Βοη86, Τμ6 6χ- 
Ὠογδιίοα ἴο 80. ἃρ ἴδ6 ϑϑρίγιῦ, ῬτοδρροΟϑοΒ τυοὶ 
ἴΔΟΓΟ, ἰῃαὺ ἰῃ Βρῖϊ6 οὗ 86 ἐπίϑεσις τῶν χειρῶν, ΗΘ 
πουϊὰ οὐδοῦ δα Ὀδθοολθ οχίϊηοί, δηὰ ἰῇ 80 [(ἈΓ 
Ἔρνς δσαϊηβὶ ταῖμοῦ ὑπαῃ ἴὸῦ (6 οἰαγαοίον ἐπαοίὲ- 
5, ὍὌροη ἰἢ6 ἰγθαϊμοπὶ οὗ Οτγαϊπαίίου ἴῃ τῃ6 βρεῖς 

οὗ ΟἸγῖδὶ δηὰ οἵ (Π6 ουδῃρο σαὶ Ομ υτοῦ, οπὸ οδη δπὰ 
ΒΚ τοῦθ ἰῇ ΝΙΤΖΒΟΒ, δ γαζί, Τλοοί,, Βὰ. 2, 
Ρ. 4411 εἶ 86. 

4, Το ὈΘ6 δϑμαιηθὰ οὗ ὑμ6 οδβ οὗ (πθ [οτγὰ ἴ8 
ῬΟΒΒΙΌΪ]6 οηουσῇ, ΘΒ ΘΟ ἴῃ κοηῦ ον ΜΟΙ οὨ ΠΟΏ- 
δίΌΓΟΒ, Βυοῖ αἶ8ὺ δ8 ΤΙ ΟΥΠΥ ΒΟΘ8 ἐὸ ἤᾶῦο ὈΘΘΩ 
-ο--ααΐυτνοβ ψὨϊοῖϊ ἀτο Ὀοίον βιιοα ἴον ραϊδηὶ βυβᾶεῦ- 
ἱπρ (Βδὴ ἴῸΓ οουγαροοῦβ οοηδίοι ἴον [86 ἔσυ ἢ, Ηδοτο 
Αἰδο [16 ΡΟΤΟΣ οὗἨ βίη ἷβ. τρδηϊαβι, ἰΠδὺ ΤΟ 8Γ0 80 
οἴϊδϑη δϑῃδηγοᾶ οὗ ἴΐ6 ὙΘΥῪ {πΐπρ ὙΒΙοΒ ΤὮΘΥ βθουϊὰ 
οβίοοια [Ποἷν πἰχμοδί ΠΟΠΟΡ ἢ δὰ ἱηνόγβαν, ὑΠ6Υ δηὰ 
τποῖν ἰοὺ Βοποῦ ἴῃ ὑμαὺ τ ΔΙΟὮ τηυδὲ Ῥγοάποο τΠοὶν 
ἀδοροδὲὶ ββδπμθ, Εὐπἀδιηδηία! Υ, δ Ὧ88 ἀοβίτογοα 
811, Ὀυδ στοῦ σοϑίογοβ δρϑίῃ, 8]}. 

ὅ, ΤῊΘ ἀοοίπηα οὗὨ ἰῃ6 ἴγθο ρτδσθ οὗ ἀοὰ ἴῃ ἴδο 
ΘΔΠ1πρ δηὰ αἰδοξίοη οὗὨ ἐΠ6 Βίπηοσ, 18 ομο οὗ ὑπ οἰϊοῦ 
[οὐπαα!οηϑ ἴῃ ὑπ6 δἰγυοσίατο οὗ δι] πα βοιθυϊ οἱ ΟΩΎ, 
δηὰ ᾿ΠΚονΐϑο οὔθ οὗ ἐπα στοαίοϑδι ὑγθαβυσοβ οὔ ἴῃ6 
Ομυγοῖν, γοίοσμλθα δοοογάϊηρ ἰο ἴΐ6 νοτγτὰ οὔ Οοά, 
Ηδθ ΟἿΪΥ νῆο δχαρρογαΐοβ ἀπὰ ργθ8568 ἴἢ δῇ περὶ τὶ 
ὍΔ] ΜΟΥ [}8 ἀοοίτϊηθ, ὑπ6 βαργοιαθ Ἴοηβοϊδίίοη οὗ 
ὈΘΙΙΘνΟΣΒ, δ τδῖζα ἰὉ Γοβοι Ὁ] 6 ἃ δοαίμοηῃ {δἰ βγη. 
(Οορ. Ρ. [Δηρο᾽ 8 ὑγθαίΐβα οὐ ἴπ6 αυοβύοῃ, “ Ἦ δαὶ 
Δυ ΠΟΥ 8 ἀπ6 811} ἰο 86 Ῥθου  αγ Υ οὗἨ ὑπ6 Εο- 
ἰοτσιοὰ ΟἸυγο ἴῃ τῃ6 βοῃμοίηθ οὔ ἕαϊ ἢ (Θαιμδοηδ- 
ἰελγο) οὗὁὨ ον οὐη (ἰπι6 ἢ ̓ ἷπ {86 ΜίϑοΘΙ]δη] 68, ΝῸΝ 
βου, 1ΐ., ὑῃ. 1-ὅ2, Βἰο]οἴο]ά, 1860.) 

ὅ. Ῥαὰ] ἰ8 ἴο υ8 (γα σ, 12) ἃ βρθακίηρ θσϑιρίαῦ 
οὗἩ 106 Ὀϊοβδοὰ οογ υὰθ οὗ [δι ἢ, ὙΠΟΓΘΌΥ (16 οἰαίτα 
ΟΥ̓ πΙΔΗΥ͂, ὑἰαὺ βΒυο ἢ οοτεἰὰθ ἰ8 [86 ἔγυϊ! οΥ̓͂ θρ γί αδὶ 
Ργίὰς δῃὰ ἰά]6 οοποϑὶξ οὐ]Υ, 18 βι υ Εἰ ΡΥ οοηίγδαϊοῖ» 
οἀἂ, Το Βοπιδὴ Οδί μος Ομαγοῦ ἀοθπῖθϑ ὑπαὺ [ἢ 6 
ΑἸ τ βιίδη, ἐμ ΐ8. βίἀθ ἐΐ:6 στατθ, οδὴὰ Ὀ6 αϑϑυγϑὰ οὐἁ ἷ8 
ΒΑΪ νη : 8η4 ΡΟ (818 ροΐπὺ ΤΔΩΥ Ῥτγοϊοβίλη(8 ἃγῸ 
αἰπηοϑῦ ογυρίοσδίῃοϊο. Νανογί 6} 688, ἰὺ 18 ραΙραθὶν 
οἷοαῦ ἐμαὶ ἐμ6 ὈοΙΐονον ἀο68 ποῖ Ὀυ ἃ ἷ8. οογι 6 
ὌΡΟῚ δηγίΐηρ 6 πᾶ8 οΥ 18 οσοιηροίοηϊ ἰο σι ΐη, 
ὨΪΠηΒ6}, θὰ ἀροη ἐπ6 οἰδιμδὶ σταοο δηὰ δαο Υ οὗ 
Οοὰ, πο ΟΟΡΙΔΙ ΠΥ Ὑ11] οοτηρίοῦθ (868 σοοὰ νοτῖκ 
(ΡΗΪ!, 1, 6). Ῥογῆδρβ [Π6 ταϊβαηἀογβίδπαϊηρ οὗἁ ἸηΔΠΥ͂ 
που]ὰ Ὀ6 τοπιονοα, ᾿Υ 088 ΜΘ βαϊὰ οὗ ἴῃ6 ρέγϑο- 
υεγαπίΐα, ἀπὰ τότ οὗ ἰμ6 σοηδεγυαίϊο δϑαποίογιμη. 

[18 18. πὸ] οχργοββοᾶ, 1 (πΐηϊς, Βοπονοσ, 



90 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΞΤΙῈ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

8ῃου]ά ἀἰδεϊηρι θη Ὀούνθοη {116 οογέμᾶο σταΐξα δὴὰ 
86 οργίἑέμάο δεαξιἑνκαϊπὲδ ασἰεγπα. Οεγτυάα 18 ΟὨΪΥ͂ 
ὁΠ6 ἴοστῃ οὗ (Π6 Μαμοία ΜΌΝ '8 ἐΠ6 δββϑθῆοο οὗ ἰυδιὶ- 
ἔγϊηρς [αἰἢ. ΟΥ̓ {18 τὸ ΠΔῪ ὕα, οὐρὴξ ἴο ὃ6 
δαβυγοα; Ὀυϊ οἵ (86 οογυἀ6 οὗἨ θονγουϊαϑηρ βαϊνα- 
ἐἶοῃ Δ σλῃηοὺ ΒΡΟΑΪς 88 δῇ ΘΒϑΘ [14] οὐ δοίοῦ ἴῃ 
186 σοῃδβοϊουβηοθθ οὐ πὰ Ὀδ᾽ΐοτοῦ. [Ιξ 8 ΤΥ ἀθ- 
ΒΙΓΔΌΪΟ ταὶ τὰ τουΐθ6 ΟΡ με 15 οὗὁἨ ἰοδοΐηρ ὑροῖ 
1818 δυίίοϊο, Τῇδ γοσάον 18 τοίοιτοα ἰὸ (86 ζο οί 
ΟὈΒΟΓΥΔΙΙΟΠ 8. ὉΥ ἴα Ἰαἰα δ᾽ν Ἦ. ΗάνιτοΝ (“ Ὀΐβουβ- 
βῖοῃ οὐ ῬὨΪΟΒΟΡὮΏΥ," ἄς., ᾿οηάοῃ, 1852, οἡ Ργ. 493, 
494.) Τθθβο δτὸ ᾿ἱπιροτίδηϊ ἰῃ ἰποηγϑοῖγοβ, δηὰ ἰθηὰ 
ἴἰο 7501 ἴῃ δὴ οτίρίηδὶ) βίυ]6 ὑπ6 σοιηαυῖς 80 γα 
ηδᾶ6, (Πα Ῥγοιοβίδηϊβ δηὰ Βοιηδῃ Οδίο 5 40 ποΐ 
αἰ ἶδς 48 πιο ΠΟῪ 8.8 [ὈΣΤΩΟΥΪΥ πῃ 86 διίλοϊθ οὗὨἁ 
Φυριϊβολιίοη : 

ἐς ΑΒΒΌΓΔΠΟΘ, ὈΟΓΒΟΏΔΪ ΔΒΒΌΓΑ ΠΟΘ (ὑπ 6 ἐδο]ην ἰμαὶ 
αοά ͵8 ῥγορίτίουβ ὕο φβδ, {ναΐ γ΄} 818 816 ογχίνϑῃ, 
᾿Αυῖρ, δ ἀμλϑλῦ τὰς “ιἰεἷλ, ντὰβ Ἰοὴσ υῃΐνοσβαν Βοϊὰ 
ἢ ἴα Ῥεγοιοβίδηϊς σοϊωγηιη 68 ἴο Ὀ6 1.6 ογἰϊοσίοη 
δηὰ οοῃαϊ(ίοη οἵ ἃ ἴγι6 ΟΥ βανίηρ ἴδῃ. [πον ἀ6- 
αἴαγοθ ἴπαὶ Π6 ὙΠ|10 ΠαΙἢ ποῦ ΔΒΘΌΓΔΏΟΟ, ΒΡΟῊῪΒ ἔδὶ ἢ 
ουΐ ; δηὰ Μοϊαποι ΠΟ πηδὶςο8 δϑβύγαποο (ἢ 6 αἰδβογί πιΐ- 
πδιίης ᾿πα οὗὅὨἨ ΟΠ τ 90 [Δ ΠΥ ἴγοτη ποδὶ μϑηΐβπι, [ξ γγ88 
τηδἰηἰαϊηοα Ὦγ Οαἰνίη--ἼΔΥ, οσθη ΟΥ̓ Αττηϊπἰυθ---ηὰ 
8 ρατὶ δῃὰ ραγοοὶ οὗ 811 {ἰ6 ΟὈπ οββίοηΒ οἵ 411 (86 
ΘὨΓΟΙ 658 οὗἩἨ τ[Π6 Βοί[οττοδιίΐοηῃ ἀόνῃ ἰο ἴδια ὟΥ οϑιμΐῃ- 
βίο. ΑΒβοη]γ. [Ι͂ἢ ἰπαὶ βγηοα, αϑϑδεγαποε ΜΒ ἴῃ 
Ῥτοιοϑίβηιίδη, ἴον ἴῃ6 3γδὲ (της, ἀφοϊατοὰ ποΐ ἐο δὲ 
ΟΥ̓ (λδ εβδόηπος οὗ [αϊϊιι ; δηὰ, δοοογαϊηρσὶγ, ἐπ 6 βοοί- 
(ἰδὲ ΟὍΘΏΘΓᾺ] ΑΒΒΟΙὈΪΥ Π858, δ ὈΘΟα Θ ΠΟΥ, ΟὨο6 δοιὰ 
δραΐη οοηἀοηηοα δηὰ ἀεροβοὰ ὑπ6 Βοϊάογβ οὗἉ ἐπΐβ, 
[Π6 ἀοοίτίηθ οὗ ἱυτδον, οὗἨ Οαϊνίη, δπὰ οὗ ὑμ6 οἱ ον 
ϑοοι δ; ΟΠ γοἢ ᾿ιϑο ἃ, [πὶ {[π6 Ἐπρὶθῆ, δηᾶἃ σηοτὸ 
τίου δ ον ἴῃ ἴῃς [τἰ8 Ἐπ Δ] Βῃτηθηὶ, ἰΐ 8.}}} βίδη 8 
8 ὨΘΟΘΑΒΑΡΥ͂ ἰοηοὶ οὗ 6] 16. Απβυγαποα ἰβ πον, ΠΟΥ - 
Ἔτογ, ἀἰϑαυονοὰ τῆθη Δρργθδβοηαοα ὉΥ οἰ ΓΟ τη θη, 
Εἰ δαὰ ἴον ; Ὀυΐ οὗ {{|686, τηδην, κ Μν. Ηατγο, 
ΓΘ 551} ἱποορηϊζαηὺ οὗἨ [86 ορϊηίοῃ, (8 ἐτηροτῖ, 
18 δἰβίογυ, δηὰ δνοη 118 ἤδῖῆθ, Τ|}}8 ἀόρτηδ, πῖτὰ 18 
ἴογίιπο ραϑὶ δπὰ ργοβοηῖ, δὔογάϑ, ἱπάθοα, ἃ βοσΐθϑ οὗ 
[6 τηοϑὲ ουγίουβ σοηίγαδία, [Ὲ 8. ουγίουβ (δὶ {18 
ΟΔΓΪΠΔ] ροίΐηὶ οὔ 16 γ᾽ 8 ἀοοίτίηθ θοῦ], πίϊπους 
Θχοορίΐζοῃ, πδνα Ὀδ6οη οοηβιἰ υϊοὰ ἰηΐο (μ6 διπάκδπιοη- 
[Δ] ρυϊποίρ[α οὗ 8}} {πὸ οὔαγοθοβ οὗ ἴπ6 Ἐοίοστηδιίοη, 
δη(, 25 {πον σουηοη δὰ ὑμοδίῃο)ῖς ἀοοίτίηθ, Βανθ 
Ὀ6ΘῈ ΘΧΡΙΟΙΟΥ οοηἀοιηηθά δὲ Ττοηῖ, [1 8 ουγίουϑ 
(δῦ ἰΠ 18 ΘΟΙΩΠΏΟη ἀοοίτγίηο οὗἩἨ ἔπ ουτο 68. οὗὨ (ἢ9 
Ἐο[οττωδίίοῃ βιουϊ ἃ ΠΟῪ ὍΘ δραπαοηδα τἱγίῃ δὶ ἴῃ, 
ΟΥ ΤΟΥ ΪΥ ὈΥ, 41} [686 οὔ το 65 ἰῃθιηβοῖνοα, [ὲ ἰβ 
ουγίουβ (ῃαὺ Ῥτγοϊοβίδηιϑ βῇου ἃ ΠΟῪ βΌΠΟΓΔΙΥ ῥτοὸ- 
ἔδββ ἴΠ6 σουηΐοῦ ἀοσίγίθ βϑϑογίθα αἱ Τγοπὶ ἷἱπ ἴ86 
οομαριηηδίίοη οὗ ἐποῖν οὐσὴ ῥγϊποῖρῖθ. 10 18 ουγουβ 
τΠδὲ (15, 16 τηοϑὺ ἱπιροτίδηϊ υαγἑαίέοη ἴῃ [6 Δ] ἢ 
οὗ Ῥεοίββϑίβῃϊβ, 88, ἴῃ ἕμδοῖ, ἃ ρταν ἰδιϊΐοη οὐ Ῥχγοίβϑθ- 
ἰδη 8 Ὀδοὶς ἰονγαγὰβ Ὁ  ο] οἰ ἐγ, Βῃουὰ ἤανο Ὀθθη 
ονοποοκοα 88 ἱπάδοα ἴῃ ἢἶ8 ἀδγβ υπὰοτοϊομθα, ὉΥ 
[6 ἰκορῃ-ογοα δυΐπον οἵὨ “ Τηο Η βίου οὗἩ {Π6 Ὑατγίδ- 
ἰουβ οὗ ὑπο Ῥγοϊοβίαῃξςξ Ομυγολοβ.) ΕἸΏΔΙγ, ἰδ ἰδ 
ουγίοιϑ ἐδπαῖ, ἱπουρ ΠΟῪ {Ὁ}}}7 ἀονοϊοροὶ, (18. 66ῃ- 
ἴτα!] δρρροχί ῃγαϊΐοῃ οὐ Ῥγοιοβίβδιιϊίβη ἴο ΟἿ μι οΙ οἷ ΕΥ̓ 
Βῃου ἃ ποῖ, 45 [ἊΓ δ8 1 Κηοῦν, ἴανθ Ὀθθη βίρῃδ ζοὰ 
ΌΥ Β8ΠΥ ἰδοοϊορίαη, Ῥτοίοβίδην οὐ Οδίμοὶῖς; π }δὲ 
6 Ῥτχοιαοβίδην βυτθοὶ (128 δοία 7μδέϊποαί----Ἑαὶὶὰ 
δίοπο ͵υ5:}868), Ἰπουρσίι ΠΟῪ οΥϊβοογαίθα οἵ ἐϊ γϑδὶ 
᾿πηροτί, δηὰ ΠΟῪ ΟὨΪΥ τηδηϊοϑίΐης ἃ αἰδδγθηοο οὗ 
ΘΧρνγοββίοῃ, 18 8ὲ}}] βυρροββὰ ἴο αἰβογίπηϊπαὶθ {86 πο 
τοὶ κἴουθ ἀσποχηϊπαιϊίοηβ. Ἐὸν ὈΟΪΒ ἀρτοθ ἐμαὶ (16 
[ἤγθθ ἸΘΑΥΟΠΙΥ͂ υἱγίαθβ τπηυβὲ 41} οοηοαν ἴο δαὶ σαιΐοι : 
δηὰ [ΠΟΥ͂ ΟἿ]Υ αἰ δν, τποῖπον ἘδὶτὮ, α8 α τοογά, 068 
ὉΓ ἀο68 ποῖ ἰηγοῖνα Πρὸ δὰ Ομαγίεγ. Τα ΐθ παΐθ- 

Ῥυϊδίοη πουϊὰ πδᾶῦθ Ὀδθθὴ δγοϊἀθα Ὠλὰ {μιῖθοῦ δϑὰ 
Οαἰνίῃ ΟὨΪῪ βαϊὰ, “ ᾿Ἰαμοία δοῖα }ιδὶβοαι," “ Αὐκαν 
ΔΠΟΘ δίοπο ιβι18Ε68 ;" ἴον, οὐ (ποῖν ἀοοίτίῃο, δδεῦς 
8Π06 ὙΔ8 σΟΏνΟΓ 6 πὶ ἰγὰς ζαϊ ἢ, δπὰ (τς (αἰ ἢ 
ἱπρ]1]οἃ τπΠ6 οἴδον ΟἸγιβύδῃ στδοοα, Βυὶ ιἰ)ῖ8 μτὶ 
ΤΩΔΙῪ δὰ Ῥϑουϊδν ἀοοίππο οὗἨ [6 Ἐοίοιτηδίοη, ἰδ 
ὩΟῪ ΠΑΙΤΟΠΙΟΥΒΙΥ οοηάοιῃηοα ὮὈΥ Βοιηδη (δι ΠΟ ο 
δηὰ Ῥτγοιοαίδηϊδ ἱορείῃοτ,".--Ε, Η.] 

ἢ. Τι6 ὀνδηρο 08] ἀοοίγῖ 6 ΠΟΓο δἰ᾽υἀρὰ ἰο (τε, 
10), ἴῃαὶ (Π6 Τμοτὰ 118 οσθγοοῖηθ ἀδδίῃ, ἰ8 1ΠΠυδιταροὶ 
γοῖ ἴαγιβοσ, οἰ ΕΠῪ ἰγοῦι δροδίο οὶ ΟΧργεβαίοῃϑ, 86 
1 Οὐγ, χν. δδ--ὅ7 ; ΗοΌ. ἴἴ. 14, ὕροι ἴδ αυεβίου, 
ΠΟῪ δηὰ ἩΠΟΓΟΌΥ ΟἾσϑῦ Ὧ858 δοιίουρα {18 τὶ οί τ, 
ΟΠ6 ΟδΔΏ Γοΐδο; 1. Τὸ διΐ8 ὙΠο0]6 τηδηϊ [εϑἰδίοη, ὃ 
ὙΠΟ 106 ἱτῦο 116 ἰῃ 118 3.11 σἸΟΓΥ 18 τουθδὶοὰ ; 3, 
ἴο Ηἰβ ἀοαϊι, [πγουρὶϊ πὨΐοῖι βἷη, (Π 8 διίης οἵ ἀδδί, 
8 διοῃοὰ [ὉΓ, δηὰ [16 Ἰατν, [86 διγθηρίῃ οἵἁ εἰῃ, ἡ 
[]8|1οὰ , 8. ἴο Ηΐ8 γοϑυγγοοιϊΐοη οὐ ἴδ8 Εἰ πὰ ἀλγ, 
{πσουρὰ προ Ηδ μ68 Ὀυγδὺ δϑυαπᾶὰορ ὅπ Ῥαπὰ οἵ 
ἀοδίῃ, δπὰ (τ υτοροὰ οΥὐον ἴ[μ6 μόν οἵ δμο]ϊ ; 4. ἴο 
Ηΐ8 ἰηϊογοοβδίο ἰῃ ποαύθη, ἩὮΘΏΟΘ 8190 Ηδ βεηὰν 
ἄονγηῃ Ηἰ8 δρὶστιὶ υποδαβίηρῖυ, Ὑῦο ἱπραγὶβ ἰ86 {π|ὲ 
|ἴ6, δηὰ ἀθ]ϊνοῦβ ἔγοτῃ ἰδθ δρί τὶς οὐ ἀθδ; ὅ, 
Ηΐδ βηα] παρουσία, πὶτ πιο ΗΘ π|ι}} Ὀληΐϑα ἀρεῖ 
ἴοι [86 οτγοαϊΐοῃ (1 Οογ. συ. 36: Ἂοωρ, ΒΕ. 
χχὶ. 4). 

8, παῖ Ῥδαὶ βαγ8 οὐ {1:6 ΗΟΪΥ ΟἸιοσὶ 6β ἐπάκεϊ: 
ἑπσ σἰϊθΐη [Π6 ὈοΙΙαν ον, ΤΟΙ͂Ο ὺ8 ἴο [δὲ 
Ὀ]οϑαΐησ οὗ 186 Νὸνν Οονοπδηῖ, ἴῃ σοὶ (᾿ς 1} 
ΟἸοβί 18 ἰ8δ6 ἱπηπηδηοπΐὶ υἱΐδὶ ῥτὶηοίρὶα οἵ 8}} ἐδὲ 
τοἀοοιοὰ, Ἀυτίησ ἰμ6 ΟἸΪὰ (Οονοπδηὶ, Ηδ ονσ' 
ϑιδάοτεα τηοι) Ὠ ΑΓΪΥ ἱπάϊν! υδὶ ΠΟΥ τροη οἵ Θοὰ; 
ἴῃ [86 Νον, Βο αὐ άθϑθ ρογροίαδι!υ πὶ ἴδ6 [ει οἷ 
οδο ἢ Ὁ τ βιίδῃ. 

9. δὶ ἴ86 Αροβίϊθ 8878 ἴπ ῥγαΐβα δηὰ γϑοῦβ- 
εἰϊΐοη οὗ ἐδ ῬὉγοοίβ οἵ Ἰονα βῆουπι ἰο δΒὲπι ὈΥ πδῖ- 
ῬδΒοταβ, 8 Αἶδὸ ἃ Ῥγδοίϊοδὶ Ὄχρίδηδίώου οὗ (μ6 ποτὰ 
οὗ Ζεδι8 (Μαιὶ, χχνυ. 84--40). 

10. [π᾿ οδβ6, Ἔνεη, ὑπαὶ Οποβίρμοστιϑ ΜΟΙ τε 
ἀραὰ αὐ ἰμ6 ἐἶπιθ οἵ ἔν πτϊτίης οὗ εἰΐα. Ἐρίϑι!ο, αἱ! 
[86 Εοπιᾶῃ ΟδίΠο]16 ἰμέογργθίοσβ ἀγα ἰπ οἴτοῦ ἘΠΕῚ 
{Π6Υ δηὰ, ἴῃ τοῦ. 18, ἃ ῥγοοῦ οἵ 6 ἰαπίαϊηεε δὰ 
οὐ σαϊϊου [ῸΓ ἱπίαγοοθθουυ Ῥγδγϑθ ἴογ 86 ἀθβὶ. 
ΤῊ σ480 Πετθ Μϑ δἱοροῖμος δρϑοΐδὶ, δηὰ οδημοῖ, 
σἰτπους στοαὶ πὶ] πθβα, θ6. ἀρρ ϊοὰ δβ [40 ἐραμάν 
ἔοη οὗ 8 ζϑηογαὶ γταΐθ ΤῸ 81} 86 ἀοδά, Ομ ἴδε οἶδβεῦ 
δἰ, ἰδ ἰβ οἴθῃ ογχοιθη {παᾶὶ 116 1 ποθεῖο 
ΪΔγ8 ἀοῦγῃ ἃ ροδβὶζὶν Ῥγομί οι ἴο [Ὁ] ον πίτ ΟἿ 
ἩΪΒΠ68 Δ ὈΓΆΥΟΓΒ, ἰἢ οὐν Βοαγί ἱπυρεὶ 8 ἰδετείο, 
οὔ ἀοραγίοα τ }]6 ἰπ ἴ6 οοπαϊοπ οἵ δεραγβθοα: 
δὰ Βθηςα, ἰῃ ΔΩΥ͂ 0896, ἰξ '8 γγ6}} ἰο αἰδιϊηρυίδι ὕθ᾽ 
ὕπϑοη {Π6 ΟἸτβυύδη ἰάθα πθΐοῖ 1168 δὲ {86 ἰουμάδίο 
οὗ βαςἢ! ἰηπαγὰ ποοᾶβ, δηὰ 1η6 ἔοιπῃ οἵ ἰδίεγ οι 
τί το, δηὰ Ῥγδοίίοα. 

ἨΟΛΠΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΊΤΙΟΑῚΙ, 

Εἰνο ͵8. ἃ βιγ κίηρς ἰπηασε οὗἨ [Π6 ΗῸΪΥ Ονοβὶ Ἰὼ 
εἰαΐ8, τἰμιῦ ἴδ τηῦϑὲ 6 Κορ ὉρΡ δηὰ ἐβδηποὰ πίμιουϊ 
ὀδαβίηρ.---ἶς ἰδ ποῦ δπουρῇ ἰ0 Ὀ6 ἴῃ ΟἸγῖδὲ ; ὁπ τρῦθὶ 
6 τοοϊοά ἱπ Βίπι, στον, δηὰ Ὀγίπς ἑοσῖι ἔτυϊι.---ῦὸ 
γα ποὶ ΚΟΥ͂ οὗ νοβο ϑρίτς γα γα ομη]άγο "--ἴρ 
βρίτίε οἵ ροότϑγ, οὐ Ἰονβ, δῃὰ οὗ δ δουμὰ τοίβά τ 
(Πγοοίοϊὰ οδοτγά, τῇθγο ὯὩῸ ἴ0η6 σδὴ Ὅ6 ἩΒΏΘΕΣ Οἵ 
ἰραπϑροβοὰ σἰμουΐ ΒΔΓ αἰββοηδῃοο.--- δὶδο 5.6 Π|6 
δρουῦ 6 μοβρεὶ οἵ ΟἸτίεὶ : (1.) Ηον κορεγαὶ ; (3) 
ΠΟῪ υπουπαοὰ: (8.) ον ἀδϑιγιοῖλνε ἷὰ ἰ8.--- 
ΟΠ βεϊδῃ. (1.) προ ποὺ θῈ δβμαγηθὰ οὗὨἨ δε βοβρεῖ: 
(8.) ἀἄανα ἷπ πὸ οαβὲ; απὰ (8.) αἷδο οὐϊ ποὶ δ8 
ϑδιηοὰ οὗ ἱξ, {ἢ Πα Ὑ|}} ἰπ ἔσυῖι ὍΘ 6 ΟἸμσιβάδι, -οἰὶ 
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δα ποὶ οπουσᾷ ἴἢ0 οοπίοπα ἴον [86 ἰγυϊῃ ; ὁπ τουδὶ 
ΚΠΟΥ͂ αἰ80ὺ ΠΟῪ ἴο δι ον [ῸΓ ἰϊ.--- 6 Γὸ 18. 0 Ὀοίζοῦ 
ρυοἰδοιίοη ἀσδίηδι ἴα]86 βδατηθ ἴδῃ ἢσγπι ἔα ἢ ἴῃ 
[τ ὅτδςο.---Ἴ 86 ἀοΒδοΙΘΏΟΥ͂ οὗ τηοεῖῦ, δηα [Π6 Ὡθ668- 
ἣν οἵ γφοοα πνοτίκ8. ἴῃ [6 ΟἸ γίβεδη 8 6 οὗ 181{}}.-- 
“δὶ ὁ, υἱάξφαηι ἐχίτα, πο ογοάαπι ἐξ86 
ἑαίγα ;ἦ 2, Ηυ58.---ἀοβὰ8 (Π6 ἀσας οοπαθθιοῦ: (1.) 
Τὰ ΘὨΘΠΙΥ ὙὨΙΟἢ Ηθδ, 88. βυοι, ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΏ6Β; (2.}) (86 
2.800 σοι Ηδ, ἃ8 διιοῖι, γοϑίογε  (8.} [6 οο ἢ 
αἰ ΗΘ, 88 δυςῇ, τηϑγὶι8.-- ἰὴ ΠΟΙ͂ (ῶὉ 8 ἀσδίῇῃ 
αἰγοδὰγ οοπαυστγοα ἴον δ Ουβείδη, δὰ ἰπ ΠΟΥ͂ (ὩΣ 
μοὶ γε 7 ΟοΩρΡ. “ Ποία οί; Οαιθο ίϑτη,᾽") ΑΠ8, 42. 
--τῦς 1 ἃ τονρίδοῃ οὗ [1{6.-ς 1 Κηον ἴῃ 
σθοπ 1 δοϊίανα,,» (Π6 8] πλθ8ὺ βοΐθηοο οἵὗὨ ζΔ11}.--ὦ 
ΒΟΘΏΟΘ [49 80 πιυοἢ ΤΩΟΓΘ 8 Πίρθον να]υ6, ὑΠ6 ΙΏΟΓΘ 
(1.}) 16 τρόν68 ἰὼ Ἰοϊίον βρίιθγϑ: (2.) 8 Ὁ} ὑροη 
ἅπηορ ἰουπάμεϊομβ,; δηὰ (8.) ργοβοπίβ ἃ στοδίοῦ 
πολ ἴῃ ργϑοιίοδὶ γοϑυ]. Α} }}}8 18 ἴσια οὗ ὑμΐ8, 
88 Οἵ πὸ ΟἿἾὮΟΡ δοίθηςο.--ΤῊ6 ΜΔΥ, ἄορτοο, στουηά, 
δικὶ (τυϊὶ οὐ τ ΟἸγβδη δϑϑυγαποθ οὗ ἔδιι}}.----ἼΠἸ6 ΓΘ 
ἐδ τὸ ἤπτη Βοϊὰ ἴῃ βουαηὰ ἀοοίτπθ Ὑϊιϊοῖ οουὰ δ8ἰῳ- 
εἰν δηγιμῖην ἴῃ Ῥαυ} 8 υρστηοπῦ, 88 ἸΟῺρ᾽ 85 ἰδ 18 ηοῦ 
οουρὶεἀ πὶ ρογβοηδὶ ἴδ 10} δηα ἴον ἴῃ 118 : σον. 14, 
(1) Νο βοενδὴὶ οὗἨ Ομγίδὲ ἰἴ8 σι μουῦν ἃ οομμητηἰεὰ 
κυσὶ; (2.) [ποτ 18. 50 ὑγυβὲ πὶιο ἀ068 ποὺ τϑαυΐγθ 
Θεία! παι δίηρ ; (8.) πὸ οαγοῦαϊ πδιοῃϊῃρ ἰ8. σοῦ- 
δεν ϑἷα πὶ ῖπουῦ [06 Ρρόνοῦ οὗ (6 Ηοὶν Ομοβὺ ἀπ 6}}- 
ἰὴ σιπΐη .5.--Ῥ δὰ], ἃ8 ἐΠ6 Ιμοτὰ, Ῥγὰ3 α130 ΤΌ ΓΒΔ Θἢ 
ἰὰ αἰθέτοβα ὈΥ υπίλι [ἃ] Ζπ]6η63.---Ττοαο ΟΣ διϊδη 
ἱκοίδουγ ἰονα (νεγβ, 16-18) (1.) ἰαϑιθὰ ; (3.) οοῃ- 
δπηρὰ ; (38.) τοαυϊιθα.--Νὸ ΙΔρὸν οὗὁἨ ἴογθ πῇ οὶ ἴ5 
Ῥοδιιίνο, ζ06 8 ΨΏΟΙΥ υητονψαγαοα (Η6}. νἱ, 9, 10).-- 
Τιηἰς οἵ [8086 ἴῃ Ὀοηάβ, 88 θουπα πὶ ἴθ (Η 6. 
χἰϊ!, 8 
ΘΗΝ Βιὶδὶ, Ἡγᾶγί. : Α58 δραγκβ γὸ ουὖὐ ἴῃ {δ6 

δεῖοβ ψβθῃ ΟἿ ἀοοβ ποῖ τγοκίπα]6 {ἢ 6 Π), 80 αἷϑο [ἢ 
εἴ οἵ Οοὰ δγὸ ἰοβὲ ἤθη ὑΠΘΥ ἀγῸ ποῖ τηϑᾶὰθ υ86 οὗ 
(υγ (86 φίογυ οὗ Οοὰ, ἔον μ6 δυο, ἴον 6 ρυ]1ο, 
δικὶ ἔος ἴὩ6 Ὀδηοῆι οὗὨ οἠοἷβ ποϊ κι οτ, 88 ἐμαὶ ἔῸΣ 
ποϊεὰ ἐμπο ν ἀσὸ μοβιονοὰ (Μαϊί, χχν. 80).-- ΑΝ ΟῚ. 
θρις 8.: 8 ῥυίδουον οὗἨ Ο γι, πονοσίμ6 1688 αοα 5 
εἰμ, τοἀοουοὰ οὐἉ ΟἸιγῖϑὲ, δὰ Ηΐ8 γδηβοιη θα Ρο8868- 
βϑίοη, δηάὰ γαῖ ΗΪβ ῥγίβομοσ [818 θ᾽ Ωρ Β ἴο {{|6 ΤΣ γ8- 
(Ε17 οὗ ἴ6 Οἴοββ.- Ἴ 6 ῬόνοΣ οὗ ἀοά, πὰΐϊοῃ ἰδ 
τἰ σὺ ἴῃ ἐμοα ἰμδὺ Ὀδ᾽Ι6 γα, ΟὯ6 ὨΘΥ͂ΟΡ 6668 ΠΊΟΓΟ 
οἰοτιουδὶγ ἐδ ἴω δογζον.- -θΠο τΠ0 Δ] μαπὰβ ἰὼ 
ὑθ ἰαϊὰ Ὡροῦ εἷπι ἔον 86 οΠἶοΘ οὗὨ Ὀγοδοοῦ, δι] ον8 
ἰδοπὶ δἰϑοὸ ἰο Ὀ6 ἰαϊὰ ἀροη ἶτι (ῸΣ ἱτηρτβοηπιηοηΐί, ἰἐ 
Θοὰ 80 ογάοσ (νος. 6).-- -Βϑι ονοσβ ἃΓΘ ΔΙΓΟΔΑῪ βανϑᾶ 
ἰ ἴ6 Κίησάοιμ οἵ ρτβο6.--ἨΚΌΙΝΟ Κα : ΟἸγδῦ δΔ8 
οἰκδίηοά ἔοε υϑ ἱποίοϊα Ὀἱοεβίηρθ, ργίυαξέυα ἀπὰ 
Ῥαιμίνα; Ηδ [28 ἰβίκοῃ διὰ ἴμ6 ποχίουβ, δῃὰ 
ὑτουσὶιὶ ἴοσ 08 [(}}6 ΒΑ] αἴδγγ.---Ὑ16 τοὺ ἀουδὺ (ὨΥ 
βαϊναϊῖοη "Ὁ Α8 {ΓῸΪῚ δὴ ἰᾷοι δοϊϊονοδὲ, δῃὰ ατὶ 
δοπιγοὶ οὗἩἨ ΤΥ δίς, οαηδὲὶ ἰμΠοὰ ὈῸ δβϑατοὰ οὗὨ [ΠΥ 
κυνδίοη, ---- Οὐμβερταιίίοη, Ρῥ]υπάος, διὰ τὰσ ἰδκθ 
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ΔΊΑΥ͂ 81} Ὑμαὶ 8 ἰΠ6γῸ ΤρΟΓΘ ὃ --- ΤΠ6 Ὀεδὲ ἦν 
βοουγοα, [0 8 οὐ Ηἰρὶι, ἴῃ Ὠοᾶνθη, γγ6}} βϑουγοα,- 
Ηὸς ψὯο ὙΠ ᾿ᾶνὸ (6 Δϑϑἰβίδῃοα οὗ ὑ)6 ΗοΙΥ Οδοβὶ, 
ΘΒΡΘΟΐ ΔΙ ἴῃ 1Π6 οἰοο οὗ ὑδδοϊιΐησ, πηυϑῦ ἢᾶγο Ηΐπὶ 
ΑΙΘΒῸ ἃ8 8ἃπ ἱπάγ  ] 6 Γ.- ΘΠ ΤΑΈ ΚΕ; γὸ πΐηῖς οἴϊδῃ, 
πίῃ ΕἸ 8}, 28. ἰἢ τὸ πσοῦο δίοπὸ δηὰ ἔογθακϑῃ  Ὀαυϊ 
ἀοὰ ρῥγεβοσυθ8 ἴον ΗϊτΩβοὶ αἰ γα 8 ἃ ΟἸαΣΟὮ δμοηρὶ 
τη οἷ οττίηρ, σοάϊο88, βηἃ δραπαοποὰ τηθη (1 Κίηρε 
χὶχ. 14-]8).--ΕἈ}Π} 18. ποὺ ἢ Ὠτηϊπα δα ; Ὁ 880- 
οἰαῖοθ διοοιοπδίθυ 1 εἰ τηοϑὺ πε σηϊβοδηὶ ἀπὰ 
ΤηΪΒ6Γ8016.---ΟΔηδὲ ποὺ ποῦ τοαυϊνα ἐὮΥ Ὀοποίδοϊογα, 
(ἤθη τῆ δια ὈγαΥ ΒΘαγΟΪν μὲ αοὰ Μ|} (2 ὅδῃι. 
χίχ. 832-89). 

ΒΕΌΒΝΕΒ : [πϑρίγαῦϊϊοη τηυδὲ ποὺ δ ἔδηαίϊςδὶ 
ΘΟΒίΔΒΥ.---ΤῸ ἀεβεγί ἃ ἐγ οηα ἀπὰ Ὀοποίδοϊου ἯΠῸ ἰβ 
[4116 ἰπίο τι βουΎ δηαὰ αἶβργαοθ, 18 ὈΔΒΘΏ 688 ἰο [Π6 
Ιαβὲ ἀδρτθθ.--- ΟΥ̓́ ΠΟτΟ Δροβϑύο 6 ΘΑ βίη οθβ ἰβ, σΔἢ 
ἱσποιαϊηῦ ποὶ ἸΟΏΡ βίαν Δ'ὟΔΥ.-- -ἼΠ6 ἀοϊἑνογαηοα οὗ 
(06 Βυμηδη τλοθ 8 ἴ86 βυρτγοτηρδὶ πσόοπάορ οὗ Ὠἰνίηθ 
Ἰοῦθ  ῥγαςίβοι Υ ̓ῃογοίογο, δ[80, που 8 ὩῸ ΠΟΌΪΟΡ 
οἤῆοσθ ἤδη {116 οὔἶεοι οὗ τεϑοοἢ οἰ διΐοι.---Ἴ 6 Πορο οἵ 
ἱπτοσ δ! ΠΥ δγβὶ ἰπγουρὶι ΟἸ βδον 18 ἤΓΤΩΪΥ δβίδὉ- 
᾿ϑῃ6ά,---Ἴἶ 411 Ο γι βοίδηϑ δου ὰ Ῥβοββθβθθ [6 Ηοΐὶγ 
μοῦ, ΒΟ τωυοΐ τότ ἴπ6 θα 8,---Ἴ Ποτα ἴθ γῸ 
8 Ω0 δρτοοιηθης ΜῈ 6518 δηὰ {Π6 Αροβί!οβ, ὑπ 6Γὰ 
δ ὯὨο ΗΟΙΪΥ ΟΠιοβί.---ΤΠ6. Ρογβοοιυιίου οὐἁ (86 βῇορ- 
Ποτὰβ βῆονγβ σας σοηυΐπα ΒΟ Ρ 8Γ6.---Νοχὺ ἴἰο δυζ 
ζεγίηρ ἴον [6 βαῖο οὗἉ ἱῃ6 ρμοβροὶ, (88 ρταηάοδὲ {ἰπῷ 
8 ἴο βΒυρρογῦ 6 ρῬοσβοουϊθα δραΐηβὲ ἴῃ0 που], ἴὸ 
ἱποὺν ἀδηροῦ 1ῸΓ ἰπθῖὴ 88 Φογουιθ [0 ΠῚυ88, Ετοά- 
οτίς {πὸ Ὑ ἴδ ἔονς [υΒοτ.--τϑοϑυβ σοοομη 268 (Πδὶ ἃ8 
ἀἄοπο υππῖο Ηϊμλβο] ἢ (Μαιῖ, χ. 40--41). 

1μ|800 (τοΓβ. 8-14): Τα ρόνοῦ οὗἁ ἔδινἢ.---Υ̓ γα. 
1-14): Παϊ οὐγχῃϊ ἴο τῶονο Τί ΠΥ ἰο δά! ΠΥ ἴῃ 
αὶ ἀπά ἰπ ὑμ6 Ῥγοδοίηρ οὗ ἴῃ ροβροὶ : (1.) ΤῊ6 
ΘΧΘΤΩΡΪῈ οὗἁὨ .ιΐ8 δῃηοοβίοτθ ; (2.} ἐπ6 αἰῶ οἵ [16 Ηοὶγ 
αποβῦ; (8.) τὴο οχαπιρῖο οὗ Ῥαυ].--(ὕεῖβ. 7-14, 
ὙΥπίϑυη ϑοσιοῦ): ΤῊο ϑρὶγῖ ρσίνθῃ ἴὸ ὑ8.---Νοῖ 
ἴοαγ, θυΐ ἰονο, 18 ἴπ6 τηδνὶς οὐἨ [86 ΟἸ γί βιίδῃ.---(Υ 6ΓᾺ, 
1ὅ-18): ΤῊΘ οοπάυοι οὗ [86 ΟΠ γίδια ὑοταγὰβ ἰσιια 
δηὰ ἴδ]βα ἔγί θη 8-.--ἰπδί, διὰ ργονα ΐηρ υη(αἰ δ }- 
Ὧ688, ἰοὐϑ πουυι 6 1088 βμου ἃ ποὺ ὕΤΟΥ οοἷὰ.---ΤῸ 
(86 τλϑγοῖδι], (86 Τ,ογὰ ρἶνοβ στδοθ ὨΟΓΟ δηὰ ἔπ 6γο. 

ΚΕΙΡΟΌΤ (ν Ὁ. 12), ἰὼ {11|6 οΟἸ]οοἰΐοι, “ Μη ο]ὰ 
ΟἿ δηὰ ὁπ6 Ξρίνις,)") 11... Ρ. 219: Τῇ Ὀϊοββοὰ οογιὶ- 
1146 οὗ ζαϊ0}.-- ΔΊ Μ ΕΒ, 5κοίοι οὗ ἃ Βοστθοῃ [ῸΡ {ἢ 6 
οἶοθθ οὗἁἨ ἴ)6 γοαγ, οἢ [{|8 βᾶπ|6 ἰοχσὶ, ἰναπροί,δολα 
Ἡονιϊ εκ, 4. Αἰ, 8, 840. 

ΑΝ ΕΒ ῬΑὰν (νον, 8), Ἐοίοσταασι ἢ - ϑ ΤΉ Ὲ : 
(1.) ΤὈγουρι [16 Ἐοἰοττηδίίοη γ͵γὸ ἅτ Ὅη06 τπογο ἴῃ 
1:6 μῬοβδοββίουῃ! οὗ δβουμὰ ἀοοϊτίηο ; (2.) ΤῊ 8. ροββθϑ- 
βίοι τιυϑὺ τηδῖτο ᾿ἰ86 1 Κπόντῃ (Βτουρἢ ἐδ! ἢ δηὰ Ἰονο 
πιο δ ἴῃ ΟἸγβὲ 6δ08.---Οἡ ΥΟΓ, 8, ΘΟ. ἃ 861- 
ΤΟ ὉΥ̓͂ ΑΝ ΟΟΞΤΕΒΖΚῈ ΟἹ ἰδ6 οορπηδῖθ ἰοχί, Βομλ, 
ἱ, 16, ἰῃὰ (89 Ζαπφεπδενο “ ΟοἸ]]εοιίοη," 1862, ῥρ, 
22ὅ--2ῦ0, 

ΙΝ. 

[πεἰτυιοιϊοη ΒΟ δηὰ ΨΥ ΤίπιοΥ βῃουϊα βυθοῦ ἴον (Π6 οδῦβο οὗἉἨ [86 Ἰωογὰ, 

πη. 1Π 1--18. 

ὶ ΤΠιοὰ ἰμογθίοτθ, ΤΥ Βοη, 6 βίσοηρ ἴῃ ἴμ6 ζύϑοθ ἰῃαὺ ἰβ ἴῃ ΟἸτῖϑὺ 6888. 
2 Απᾷ 186 {πΐηρσβ (μαὺ ἴῃοὰ μαδῦ Ὠθαγὰ οὐἁἩ τὴ δῃΟη ΤΠΔΏΥ ὙγϊΠ6 8868. [1ὴ [ἢ 6 

ῬΓΘΟΒΘΏΘΘ Οἵ ΤὨΔΗΥ͂ τῦϊ[Π65868], {Π6 Βδᾶπι6 Θομγηλῦ ἰμοὰ 10 Ἀ1 81 τηθη, 80 8881} 
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3 Ὀ6. 8016 [4180] ἰο ἴθλο}} ΟἴΟΙΒ αἷἰβδο. Ἰδοὺ {μογοίοσο θηᾶθγο ΒΑγάΠ 658 [βυ}Ὲ} 
4 ἴδοι δϑὶ[ιοίίΐοη τ} 126], 88 8 
Ἡγδιτ ἢ Θηἰδηρ]ο ἢ} Βἰτη861 τἱῇϊ 

οοὔ βο]α ον οὗ 4688 ΟἸγιβί.Ὁ 
[86 αϑαϊγβ οἵ ἐλὶβ 18; [δ ἢ ΤΩΔΥ 0 6888 

ΝΟ τηϑὴ [δὶ 

δ Ηἴτη ΜΠ|10 δ οὔοβοῃ Πὶπὶ ἴο Ὀ6 8 80] 16 [ΠΔΥ Ρ]6 886 [Π6 δοιῃπιϑηᾶθη]. Απὰ 
1 ἃ Τηδῃ 8480 ΒΌΓΥΘ [ὉΓ Τηδϑίοθσὶθθ, ψοΐ 18 ἢὮθ πού ΘΓΟΤΠΘ6(, οχοορύ δδ βίητα ἰλν- 

θ6 ἴ]γ. Το Βυβοαμάιηδῃ {πδῦ ἸΔΡΟΤΟΙἢ τηυδῦ Ὅ6 ἤγβῦ" ρδγίδιογ οὗ {μ0 ἔτ, 
 ΟΟμΒΙΔΟΣ ψηδῦ 1 ΒΑῪ;" διὰ (0 []ογὰ ρῖνο᾽ 8060 υῃἀογβίδηαϊπρ ἴῃ 8}} [πΐηρϑ 
8 [ἴῸγ {80 Τιοτᾶ ν1]} 
9 οἵ Τ.αυ]α, νγδβ Γ8186 

ἷγο 866, 6]. ἘοΙμ μα ΟΣ ἰδαὺ ΟἸγῖβῦ 9 6βυ8, οὗ [86 βορὰ 
ἴγοτι (ῃ6 ἀ684 δοοοσαϊηρ' ἴ0 ΤΥ ΡΌΒΡΘΪ : ΥΥ̓ΠΟΓαΐη 1 θυ ΠῈΓ 

ΤΤΟΌΌ]6, 838 80 6υ]] -ἀοοῦ, ὁυοη πηΐο Ὀοπαβ: Ὀαὺ [86 ψοτὰ οἵ Θοᾶ 18 ποὺ Ὀοπμπά, 
10 Τπογοίοσο 1 οπᾶάυσο 811 Ὁπΐηρ ἔοτ {86 6] θο Β βαῖζο [οῃ δοοοπηῦ οὗ (86 οἰθοί], ἰβλὶ 

ΤΘΥ͂ ΠΙΔΥ 4180 οὈΐδίη {π6 βαϊναίϊου Ὑν ἰοἢ 18 ἴῃ ΟὨΓίδβῦ 9 688 τ 10Π οἴργηδὶ ρογ. 
11 1 ἐδ ἃ [10 } Ὁ] βαγίηρ [ἘΔΙ ΓΒ Γα] 18. (6 ΒΔΥ] 
12. β88]} 4180 ᾿ἴγθ Ὑ1 Ὠἷτ : 11 πὸ βυβοτ, 

Ν ἴον 1 τὸ Ὅ6 ἀοδα τ] Πΐπι, τ 
γ)Ὲ 5888} 4150 τοῖρτι τ Ὠἶτα : [Ὁ πὸ ἀφηγ" 

18 ἶτη, ἢ6 4180 Ὑ11 ἀθῃῆγ ὑ8: 17 τὸ Ὀοϊΐονο ποῖ, ψοῦ ἢ6 Δ 1 ο.} αι μΉ] : [{07] [0 
αδηηοῦ ἀρ ηΥ ΕΣ πι86 1}, 

: Ψαν. 3. 

σνγκακοπάθησον.--Ἑ. Ἡ. 
8 ον. 3.--ἰΣ 

4 Υογ. 4.--[ἰ[τῷ στρατολογήσαντι ; ὈμάΪγ ἐγδηδὶδι θὰ 
ΒΌΡΡοσί ἰῃ 189 ἐαραῖο. ουὶ 86 νας ἢ Ἡ.) 

δ ὙΟΥ, 6.-ἰἝ[πρῶτον : 80 81} 
4 Ψον. 7.--ἰδἂ λέγω; 

Ἵ Ψοτ, Ἴ.--ώσει, πο δῴη; δ090 Τἰδοδοηάδογί. 
φασίοϊο μότο, ἩδΙοΝ ΒοΙῃ6 δ ρηδδίβ.---Ἐ. Ἡ.) 

8 Ψοσ. 18.--(Ἴ8ὁ 

οὗ , ησοῦ ἐβ Ῥτοίοσω Ὁ]0 ἰο Ἰησοῦ ἄρσην: ἦα δὰ 

διὰ πολλῶν ἈΕρτ Ων ΞΞΘΕΜΑ, ἰ, 6.) ἐπ δὲ Ῥήεϑεηοε οὗ, γοῦ ποῖ -Ξ ἐνώπιον ; δο υΐμασ. ΤΈιοθο ΠΕ} οΙδΘ 

ἵοχί, Ζείάς αἰοῆ. ΤΏθ τοδάϊηρ σνγκακονά 
Ῥγοίοχγοὰ ἴο (80 δ}8}] σὺ οὖν κακοπκάθέσον. ΤΠ χτῦ- 

Ὁγ ἐμὸ ποϊρ νι θεϊ δυϊμοσίε!ς8.-- Β. Η.} 
6 Επα ἢ ὙοΓεῖοι ; ̓Ἰπουκὰ ἐξ ποιὰ δοϑοσα [ο ΔΥῸ 0888 

9 βιυϊοτγίἶοα αηὰ ταοᾶσττι οὐ [06] οαἰιίοσιβ ; Ὀὰπὲ ἔπ 6 Ηἷπ. τοδὰβ πρότερον.--Ἑ. Η.] 
Ὦ διὰ Τἰδομβοηάογ, ΟὉ ἐπ6 ΔΌΪΒΟΣΙΥ οὗἩ ἴδ ονἱάθῃοο, τοαὰ ὁ. Το 81] 

[186 Ἐπαὶϊδα Ὑοτείοσι χαΐεθοα ἐδ δβασιβο, διὰ Ἰοᾶτοα ουὲ ἰδ0 ΠΙκῖτε 

.88 ἀρνούμεθα. ἸρΛΟΝτηΔΏ, δηᾶ, δἴτοσ δὗτο, Τἰβομοιοσχί, τοοὰβ ἀρνησόμεθα. ΤΒΟ δυΐδοῖ» 

Βῖπ. δ1φὸ διλ5 ὁ." 

9 γον. 13.--[Τ80 νασιίοῖο γὰρ πὸ ποὶ ἐπ 180 ἰεχὶ οἂσ ἐσαπεϊοίοσβ αδοὰ.-- . Η.] 

ἘΧΕΟΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΙΟΑΙ, 

γον. 1. ΤΉσα τδοχοΐοζο, ἃς. Αἰὔος (86 πἰδίοθ- 
τηθηΐ (οδδΡ. ἷ. 1ὅ--18) οἵ [6 τ ἈΠ} ] 688 οὗὁὨ ΠΊΔΏΥ, 
αηὰ ἰδ6 δάσο. οΥἮ ΟοὨθ, 6 δα άγοββοβ Ὠἰτηβοὶ  ἴοὸ 
ΤΟΥ πὶ ΠΟῪ ὀχ ογίδΐοηδ,. [ἢ Β6 δύο Ἵχοϊ θὰ 
δίτι (ομδρ. ἱ. 6--18) ἰ0 Βὲ}ν ρΡ [86 κ᾽ πίη Ὠΐτὰ 
88 τηυοἷ! 88 ροβϑί 6, πίιμουῦ δ οσίηρ Ὠἰπιθ86 1 ἴο Ὁθ 
Βοϊά Ὀδοῖὶς ἐπγουρὶι ἔα ̓86 δῆδῃιθ, ἮΘ ΠΟῪ ρῖνϑβθ Ὠΐπὶ 
ΟΧΡΓΟΒΒ ἀϊγθοίΐϊοπ ἄοὼ δηὰ τοῖν μ6 ββοιυ!ὰ βυβὲν ἴοσ 
ἐδὸ [ογ δ οαυϑ6. “ΤΏῈ αἰογίουβ Ῥὰ (τ γα. 
1-18) οοῃίδίηβ, ἴῃ ΟΟΙΏργοαβθα ὈΓΟΥΪΥ, 41} (παὶ οου]ὰ 
διυϊπιδίθ δὰ δηοοῦγαρο ποὺ ΟὨΪ [86 Ὀοϊονθαὰ ρυρὶϊ 
οἵ 186 Αροβι!α ἰο δαὶ γ ἰπ ΟὨτδιϊδηΐγ, θυ ταδὶ 
δἶβο οδῃ βίγοηρίμοι (6 ἰσϑοογβ δηὰ ΟἸγίβιϊαηβ οὗ 
81 ἀσο8 ἴο ἰ6 Βτταθδὲ δη ποδὶ μογοὶο σοβοϊυἱίοη ἴῃ 
ἴαϊ ἢ δηὰ οοηβίοϊ ; " Ἠογάθηγοίο.---ὯὮ'ιε ὙΠ ΔΡΡΘΑΣ, 
ἤγοπι ἴθ οοτητηθης (8617, μον Ὀοαυ Δ ΪΥ ὀνοσυιΐη 
δ. οοπηθοϊοὰ ἴον, ὙΠῸ οχμογίδιίοη (ν γβ. 1, 2 
Δ ὈθΘ τορδγάθα δὲ ἃ Κἰηὰ οἵ ἱπίγοαποιίοι ἰο ἰῃδὶ 
ἰοῦ ΓΟ] ἱτηταϊαίοὶν ; Ὑΐ|16 1Π6 ΑΡοβίὶθ ὃχ- 
Ῥ]αἰη8 ἴδε πο {πεπε 8-,) λοῖο δῃὰ (τ εβ. ΤΊΘΕΙ 
Πο0 βῃουϊά βυδοὸνρ ἴον ἴ06 πδὴθ οὐ Οῇγίβι.-- -ΤΉοα 
τδογχοίοσο, ΣῪ ΒοΏ. Τθμο οοπίγαβί ἴο [86 ἔογοροΐηῃ 
ἷ8 ποῦ ἴο Ὅοθ ονουηοοκοὰ οσο Β6 ἴδ οοπάιιοῖ ο 
Οἰδοῦβ 88 ἰδ ΣΏΔΥ, ἀο ποῖ δοῦν τ γβ οὶ ἴὸ θ6 τυγηοὰ 
ἔτοτῃ ἰῃ6 ὙΑΔΥ͂ ἴῃοὺ δὲ ρου, Ὀυῦ Ὀ6 δβίτοῃρ' δοοογάϊηρ 
[9 ἴθ ἱππαγὰ τηδη.-- -ἘΡ60 αἰσοηρ ἐπ 10:6 ξιδοοὶ 
δϑουϊ οαυϊναϊοηὶ ἰο, δό δίγοπρ ἐπ ἰδὲ Τονά απὰ ἐπ ἐλα 
»οιδεν ὁ ἀὲδ νιϊσλὲ (ΕρἈ. νἱ, 10), ᾿Ενδυναμοῦσϑαι, 
ἴο Θῃοοῦγαρθ ομδΒ 86] ἢ, 0 βίγου θη ΟΠ Θ᾽ Β 86] ἰῃ- 
Ὑ6Γ]γ.---1ι ἰδ. στδοα, ποῖ ΟἿ]ΥῪ ἐλγομσὴ [86 ὕτδοδ : 
80 ἰμαῦ ἐν τηυδὺ Ὀ6 οχρ]αϊηοα 88 διά; Ὀδαίά 64, αἶβο, 
{πὶ 186 οὔ ΟὨμγίδιὶ τρδῖοϑθ ὉΡ, 88 δ πόσο, ἰἢ6 
εἰοιηοηὶ οΥ̓͂ 6 ἴῃ Ὑπϊοἢ ΤΊΟΙΠΥ τόνδ, δη ἤοτ 
ν 101} ἷ8 δίγοησίι ἰ8 ὈΟΤΏ.--1ὰ ΟἸχίδὶ ΦοδΒ8; ἰῃο 

σ ποῖ ἀνγ6}}8 ἰπ οοιρ]οὲθ ἤαΐπεθθ ἴῃ ΟἾΠΝ, 
δηὰ ἴῃ Ηἰἶβ [6] οσσϑΐρ Ὀδοοηηθα ἴΠ6 Ῥδγϑοῦδὶ Ῥοδϑεδ- 
βίοῃ οὗ μοϊϊουογβ ἰη Ηΐ. 1 τοῖθ ῥόον ἤτεὶ ΜῈΝ 
τοοοϊνοα δπὰ ρῥγοβοσυοᾶ, Τί ΟἿ πουϊὰ 6 ἰπ ἃ οθῃ- 
ἀἰείομ το 1] (9 ἀοιπδηὰ πον ζΟἸ]οπίηρ. Τῆθ 
ΤΏΟΓΘ ἀροΡῚΥ Ῥδυϊ ἴδο}8 (πὶ ἴῃ 6 τπιοτηοπὶ ἰ5 ἀγΑΝΊΙΡ 
ὯΘΑΡ ὙὮΘΠ Ὧἢδ 8}8]] ααὸ ἴ[Π6 ΒΟΘΏΘ οΥὗἁὨ ἢ ΐ8 δα [ΥὙ]Ὲ}, 80 
Ταῦ οἷ (ὯΘ ΤΏΟΓΘ, ὨΔΙΌΓΑΙΠΥ, τουδὶ ἴδ 6 ἴῃ 88 πιίῃά 
Ιεανθ δ ἱπά, ἰπ ἷ8 ὅθ παὰ δηα ραρὶ!, ἃ σουταβεοῦϑ 
διὰ Ὀοϊὰ πἰϊποβα οὐ Δεβυβ ΟἸσίδι, Τὸ (δ5 οηὰ μὲ 
Εἶνοβ Εἶπ πον, ὈΘΙΌΓΘ 4}} (μΐπρ, ἃ οοτητηδηὰ (τεῦ. 2) 
Ποῦ ἰ6 τηυδὲ δοὲ πίτῃ [Π6 ἰγοαβυγο οὗ ἀοεῖτπα πιο 
86 [88 γοροϊνοὰ ἔγοση ἴπ9 Αροϑβίῖο. 

γεν. 3. Αὐὰ ἴδο τπΐηρα ἐμαὶ ἰδοῦ με 
Ὀϑαχὰ οὗ χηϑ, ἄο. 6 ἢπά πο βυβῆεϊεπὶ ἐτουμὰϑ 
(0 (δίῃκ ποτα (Βυίδον, θ6 Ὗ εἴθ, δπὰ οἱδοτβ) οἵ ἃ 
ἀοβηΐτο ἰγαπαδοίίοῃ --- οὐ προ ταθηϊίοπ 15 τοδὸε 
αἶβὸ ἰῃ 1 Τίῃ. ἷν. 14: 2 ΤΊτ. ἷ. 6---νὶς,, τθς οπθϊη8- 
ἴομ οἵ Τίμμοῖγ. ἯγὯ[Ἃᾶι Ὀοϊΐενα τυυοὰ τοῖος (}{80 
(168) ἐμαὶ (6 Αροβέῖο 18 ἰηϊπκίπρ μετ οἵ δὲ8 ρυῦδο 
δἰδιθιηθηῖβ οὗ ἀοοίτίηε, οΥ̓͂ πἷἶδ οὐ Ῥγθδοδς 
Θυδηρο ΟῚ] ἀοοίτίμο ἀπά Ἠἰδίοσυ, νοι ΤΊΠΟΙΔΥ͂ 
ταῦϑὲ ανθ διοαγὰ, πδίυγα!γ, οὔϊθη, δπὰ προ μϑὰ 
ὈΘΘΏ Σηδὰθ ὈΘΙΌΓΘ ΣΩΔΗΥ͂ πὶ ποθεθθ. ΤΌΘ ΟΟΥΤΟΟΙΠΟΙΒ 
οἵἉ εἴ8 νίονν ἀρρϑδσβ οἷϑαν ἴγοσῃ 186 ἴβοὶ ἐμαὶ ΤΙΠΙΟΙΔΥ͂ 
τηυβὲ οοιτηΐϊ Ὑμπλὲ π6 458 μοαγὰ ἰὸ δβθοι το εΏ 85, ἴἃ 
τΒοὲν ἐατῃ, τορι 6 ἰπ οοπάϊιϊοι ἐο ἱεασοὶ 
αἶβο: ἤομι ἡ] οἷ οοποϊαβίοη οὗ ἴπ6 ὙΟΓΘῈ ἯῸ ΤΡ 
ὙΠ} ἰπίον {πδὶ (86 Αροδβιῖο, ἴῃ ἐϊβ βορίπηίΐῃς 480, [.5 
τοΐοστοὰ ἰοὸ ἢΐθ ἀοοίτίηο, δϑὰ ποῖ 0 δρεεῖδὶ οἴδείοὶ 
Ῥγοδοσὶρίβ, νι ἰοὶι οουϊὰ δη ἃ Δρρ]σαιζοι ΟἿΪΥ ἷΒ {86 ε889 
οὔ ἱπάϊνἀπα!8. 1 ἃ οοηποοίίοα Ὀ6 βουφὰὶ Βείπεοῃ 
(οἷα Θχιοτίδιίοη απὰ ἴπθ οοπίοχὶ, πιοΐμον Ῥγοσδὰ: 
ἴης οὐ ΓΟ]]ονίπρ, τπθ ἰδ τ} Ὀ6 καίὰ ἐπὶ ΤΙΘΟΙΣΥ 
τοῦϑὲ ῃοὶ ΟἹ ἰπιθ 1 Γ βρῶ (τοτ. 8), θαΐ πιαδὲὶ αἶβὸ 
εἶτά οἴμεγα, ἀπὰ ἴῃ (δῖ8 μῶγ, 88 ἃ μοοὰ ϑοϊάδεν οἷ 
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δεξυθ ΟἸγίδὶ σᾶγο Ὁ. ἢἰ5 σΟΥ̓ΘΠΔη οοϊασϑοβ (Ηὰυ- 
186), ῬΘγμαΡ8 ἴδ ἰβ 8:1}} γοῦ δἰ πὰρ]ον, ᾿Υ τὸ ΘΟΠβΙ 6 Ρ 
ἐμ ]59 ὀσπογίαιίοῃ, ϑιδηάΐηρ Θη ΓΟΙΎ δίο6, 88 δοσηΐη 
πολ [6 ΑΡοΒι]6᾽ 8 ρθὴ σαΐῃος πιϊμουΐ ἀρδί χη, δὴ 
ἰδ 8.0: τὴ ΑΡΟΘΒΕΪο ἀοοβ ποὶ Ὀϊπὰ Βἰτηβοὶ ἴο 6χ- 
Ῥζοδ8 ἰπγουσὰ (Π6 οοηΐϊοχὺ Ἡμδὺ 8 ὀχογοϊδίησ [18 
τηἷἰπά, [η τογ. 8 86 οοπίϊηι:68 {Π|6 Βοσῖο8 οὗ τοβϑοιί ἢ 8 
δἰγοδν εσῦη, υηϊηίοττιρίοαϊγ. “Βυϊ ἰῃυ8 νυῖϊο8 
80 ἴοηχοῦ-"σθοὸ δίνεν ἃ ρίδη, γοῦ 80 Βροπίδῃθουβ , ̓ 
(ὙΠ Ιεβίπσουλ ΟὈνϊουβιγ, αἴΐοσ πρδὺ ἢ88 ἤθγθ ὈΘΘῃ 
βαἱα, ἰΠ6 ἀοϑίρη οὗ ἴΠ6 ΑΡροϑί]α ἰβ ΠΟῪ οἷδαγ, [0 ἰ8 
ποὶ οαουσὴ ἕο Ὠΐτῃ ὑμαὺ ΤΊ ΠΟ ΕΥ͂ ὨΪ 1861 ριΌΔοῦ [Π6 
{πιὰ ΡυΓΟΙΥ͂ δη ἃ Ρ]αίη]Υ ; Ὠ6 ταυϑὺ α'8δο ἤδῦα ἃ σΆ ΓΘ 
ἰμδὲ ἰξ υ6 ἰγαηβσχαϊϊιοα δηὰ ργοβογνοα ἴῃ δ ρυγὶ δηὰ 
ΡὈἰδἰμηθθ8, Το [818 δηᾶ, 411 {Π6 δασῃοῃ 8 ΟσσυΣ- 
ὕῃσ ΠοΓο, Βεῦνο, ΤΙΠΟΙΠΥ μ88 ποραγὰ ἴ8:6 ΑΡοϑι]οΒ 
ποιὰ ΔΙΩΟΏ ΣΔῺΥΝ ὙΠ]. 65568, διὰ πολλῶν μαρτύ- 
ρων; ῬΤΟΡΟΣΙΥ, ἐπίογυσπιοπέδιιδ ἡνἱ δα ἰδϑίδιι8--τ 16 7 
ἰλε ἱπέεγροδίδιοπ; ἐ, 8.) ΘΓ, ἐπ »γέδοποθδ ΟὗὨ ΤΩΘΗΥ͂ 
σἰηο8568 (ἸΥ̓ΊΝΕΕ, Ογάπιπι., Ὁ. 888). Τιαὶ τοὶ 
δ 8,80 πιυϑὺ ᾿ΓΆπδτηΐς ἰδ, ἢ ἃ σογίδ ἢ γοβρθοῖ, ΠΟ 
Ἰοηξοῦ 8 ργί ναΐθ ροββοββίοῃ, Ὀὰῦ [88 Ὀθοοῖηθ αἰγοδα 
ἙοῃΠ00 ρΓΟΡΟΥΥ. Τ}}}8 88}8}} 6 ϑαϊχαδβι ἴο ζαϊ! ἢ. 
ἔα] τιθὰ; ἀπὰ ΠΟῪ 80 τσοὶ [86 ΤΊΟΓΟ, δἶποα ἰΐ 18 μἷα 
ἰπίοπίίοα (ςΠπαρ. ἷν. 19) ἴο αυϊὶ ΕρΏ6βιιβ, δῃηᾷ ἴο ρῸ 
ἰο Ρδυ], “Απέοφμαπι ἐδίλἐπο αὐ γ6 Ῥγοβοίδοαγε ; 
Βοησοὶ, ΒΨ πιστοῖς ἀνϑρώποις, 6 ἀο ἠοὺ υῃάογ- 
δἰλπα ἐλ ἢ ὰὶ ἴῃ σόπογαὶ (Δ! Ποῦ ἰ0 18 86] ον ἀϑηὶ 
(δαἱ (8 ἰδ ῬτΟϑυρροδοά), θυ ἴσα, το Δ Ὁ]6 το, ὙΠῸ 
Ολἢ συδγὰ πι}}, δα πΐβΟ]Ὺ δανλ  ηἰϑύον ἴἢ6 σοτητηϊ θὰ 
ὑπο (οὐρ. 1 Οον. ἷν. 2, 1, 2ὅ).---Ὁ ὁ 58.411 Ὅθ 
8010. Νοὶ ἃ ΠΟ αὐ] ΠΥ δἀάοα [0 ἰπ6 ἔογεροίηρ, 
δυϊ, .8 οἴση, οἵτινες ἴῃ {ῃ6 Β6η86 οὗἁ σεέρρε ψφμεὶ αρίὲ 
ἐγιπ!---ἴἰο ἴϑϑοῖὶ οἴ ΘΙ 50 ; ἴῃ οἶον πογάβ, ἴῸ 
8οὲ ἰοτίἢ δραΐπ (0 Οἴδογα, ἕον {Πποῖν ᾿πϑισασ θη δὰ 
εὐϊδοειίοη, [6 χοβροὶ τ θῖο ἢ ΟΠΘΥ οτηβαῖνοθ ΠαΥΘ 
δυβὶ ἰρασὰ, Ὑῦ|6 σδῃποὶ ΡΟΒΗΪΌ]Υ 866 τὸ δηγίπΐηρ 
εἶϑο, δὴ τας ΌΥ ἑτέρους ἯΘ τηῦβὺ τυ ΐηκκ ΟΥ̓ 1Π6 
τιθηθοτα οὗ τῃ6 τὐπετοβαηοὴν δηὰ ποὶ οὗὨ ὑοδοΐοΓΆ. 
Τῦδ ἰάρα ἐπαὶ Τιπλοίγ---ἂὧϑ Ῥαὰ] δὰ ἀοηθ---Θ δου] ὰ 
ξαῖδοὸῦ ραΡ1]8 διουμαὰ ἢΐπὶ, δῃὰ ἰμαὺ {Π6860 ἀρδΐῃ 
δου ] ἃ γαίῃ ρῬαρ θα, 80 ὑπαὺ ἴῃ ἰδ ΘΟΙΛΠΔΙὨΪ Υ δ8Ὴ 
ονίον (εέαμεμι) οἵ δροβϑίοϊἱσ τῶϑῃ τηΐρῃῦ σοηίίηιθ 
πὶ ὐοὰ οουἹὰ αἀογνοίο ἀιβοὶ ἢ ἐο {86 ὑπϊπηραῖγοὰ ἰγϑη8- 
τηϊβϑοη ΟΥὗἩἨ  ἀροβιίο  οαὶ ἀοοϊσίς (Η υὐδ61), ἀρρθαγβ ἴὸ 
09 (0 ΡῈ ἰδγυβὲ ἰηΐο (86 ἰοχῖ, δὰ, θη οἰ ΘΑΥΪΥ δηὰ 
οὐῃϑιϑιδηοἶγ ἀσγνοϊοροά, ἰο ἰοδὰ οἰ μοῦ ἴο ἴ.6 ποίϊΐοη 
Οἵ α βογτί οὐ οβοίογίο ἀοοϊγπο, οὐ (0 μοίϊηι ἴὸ ἴϊ6 
Βοπιδη σε ο]16 ἱδοΟΣΥ οὗἉ ἰγδαϊίοη.-- οἰ ΤῊ Δ Ὼρ5 
δρτοοὰ οἡ, δῃηὰ οομπβοηϊοὰ ἰὸ ὉΥ͂ 811 {1|0 οἶον Αροϑ- 
((6α, 4ο ἴδοι σοχμμἶῦ ὑἰοὸ 8016 πηθῃ, δηἃ δρροϊηὲλ (πθῖη 
84 ὈΪΒΏΟΡΒ ἰο Π|6 ΒΘΥΘΓΑΙ ΘΙ ΌΓΟΙΟΒ πάθον [Π66 ; ̓) 580 
ὃν, Παπιιοηἃ. “1 {πίηϊς ἴθ τα ἰ8 πο ἐοαηἀαιίοη [ὉΓ 
411 (5 ἰη 6 ἰαχὶ; ἢ ὙΥΠΙΌΥ, ἐπ ἰοοο.---Ε, Ἡ.]-Ὗ 6 
ἁγοϊὰ (118 αἰ ΠΟΥ ΠΟΘ ΜΔ ΘΙΠΩΡΙΥ 80 ἰπίογρυοῦ {Π6 
οχδογίδου, αὶ ΤΙΠΊΟΙΠΥ͂ Βου] ἃ σατο ἴογ [Π6 ἐγδῃ8- 
τηϊϑοίοη δηἃ οοπδιτοαίίΐοη οὗ {Π6 ρΌΒρ6] ἐπ ἐδδ οοη- 
γτεραίίοπ,, τὈγουρ ἢ οἶμον αὐλὶϊβοα ἰδδοθοσβ (ΖσῪν- 
ογφαπέ 

γες. 8. Του ᾿πμοχοΐοσο ϑμπατθ... οὗ δοδῃβ 
ΟἸσίξξ. Αἴἴον πριδὶ ἢ 5 ᾿υδὲ Ὀδδῃ βαϊὰ, (8.6 Αροβιῖθ 
Ρεοεοοᾶβ ἔασον ἴὸ ἰπ6 ΟΧΡΓΘ88 Θχπογίδιο [0 ΒυβΈ Ὁ 
ἴο; ἴ.6 Ἵοδαβα οὗ ἴλ6 1ογὰ, Συγκακοπάϑησον, 8:67 
οἱ; [6 ἔχγθ τγρδϊηρ, ἴη8 Οὗ 1Π6 “εορερία, σὺ 
οὖν σον: ΜΏοΙ, {προσ Τη6 δυρογθυοιιϑ 
τεροιτίοη οὗ {Π6 σὺ οὖν (τοῦ. 1), χὶγοθ ἃ ἢδί, ουτὰ- 
ὕγοῦδ βδῦῆϑθ. Τὼμο ποτὰ κακοπαϑεῖν (οοΡ. γοῦ, 9, 
το οἶλρ. ἱν. δ) 59 4150 οἴϊοῃ υδοὰ, ὈῪ [Π6 οἰαβϑὶοαὶ 
υτιίοσα, οὗὁὨἨ ἴδ ἰαϊίσαοα, Ὀυγάθηϑ, δηὰ ἀδργινδιϊοηϑ 
"ἰοἢ ἀγὸ οοῃηοοίοα πιὰ ΤΩΙ ΠΠΑΣΥῪ δογυΐοο. μά ΟΣ 
ἴἴγοθ αἰξιίποι συγος ἴ06 Αροϑέϊο ποῦν ρίαθοϑ Ὀθίοτθ 

ΤιμοῖῃΥ ἢἷ8. ΟἸγιβεϊδη οΔ]Π]Πησ, ΤΠ Βτδβὶ 8 (αὶ οὗ 
α δοίαϊεγ, ϑαυνΐηρ, 88 βυοῖ, πᾶν ἴῃ6 ὈᾶΠΠΘΡ οἵ 
Φεδυβ, Π6 ταιδὺ ἴδ6] Ὀουπὰ ῬΑΡΓΠΥ ἴο Θῃηάἀυταποθ απὰ 
ῬΔΙΥῪ ἴο αὐβιίίηθηοθ. ΤΈΒΤΟΙ,, «Α4ἃ αγίντγει, σα» 
ὃ, Ρ. 138, Εαϊὶ, Εἰραὶ: “ Λῆοπιο πιῖέοδ αα δείζιπι σιτα 
αοἰτοῖδδ υσπὶξ, δε ἐδ ραρὶ ον έδιιδ ἐδ δἰ διιδ- 
δἰγιοϊβ, δὲ οπιπὶδ ἀμγεἑα, ἑηιδοπῖίαδ οὐ ἐπδιιαυΐέαϑ 
εοπδὶοζι .) ΑἾ80 οἰβονίθγο, 1 ΤΊ. ἱ. 18; υἱ, 12 : 
1 ον. ἴχ, 7: 2. Ὅογ. σ᾿ 4, ὅ; δηὰ δβϑρθοί!ν ἴῃ 
Ερὶ!. νἱ, 12-18, 18 (86. βδλθ σατο διηρὶογοα ὈΥ̓͂ 89 
ἈΡοϑβιῖε, 

γεν, 4. ΝῸ σϑδῃ... ἴδαϊ ὮΘ ΣΩΔΥ ᾿Ϊ]6Ά89 
Ὠὲτὰ ἰμδῖ, ἄς. Α5 ἴῃ βοϊἀΐδθν, βϑρϑοὶδ! ἩΏΘῺ ἴῃ 
δοίνο βαυυϊοθ-τό στρατευόμενος---ταυδὺ ὈΘΆΡ ΠΟΤ 
ὑμ8π ΟἰὮΘΥΒ, 80, 8.}}} γί μου, 888 116 1688 ἰγθοάοπὶ 
ἐθπῃ ΟὐΘ.Β ἴο ἀο δνδγυι ΐηρ ἮΘ ΤΟΥ τνῖδῃ. ἜἘμπλέ- 
κεται 5ἰ στ ΐβοα, οβρϑοΐδ!γ, οαἰδηρίοταοηϊ ἰη Βοιῃοι 
εἱπάοτίης δὰ οὐδβίσυοσίίηρ (οορ. 2 Ρείογ 11. 20). 
ΒΥ πραγματεῖαι (οοτορ. [ὑυϊκ6 χῖχ, 18), τΨθῤ τηυδὶ οὶ 
ἐδΐηἸς ἀχοϊυβίν ον οὗὨ Ἰαβυϊβ, Ὀὰ ΘΒρΘΟΙΑΠΥ οὗἁὨ Ὀι8)- 
Ὧ689 δία, δῃηἀὰ ζοΠΟΓΑΙΪΥ οὗἁὨ αἱϊ [ἢο86 οοουραίον8 
ΜΪΟἷ. 1116 Βαρροτὶ οὗἉ ἀΔΙ}Υ 116 τη 6 ΓΒ ΠΟΟΘΒΒαΓΥ, Ὀσῖ 
π οι 4180 ἀγΘ ὙΠΟΪΪΥ ᾿γτθοοῃ οί} ]6 Ὑῖ0}} ἃ ἐπ βα] 
Γι] δ᾽ ππθηΐ οὗ ἴἰ86 ἀυῖ]68 οὗ ἃ 30. αἴοσ, Ατοοησδὶ ἴδ 
δησίοηίθ, {86 ποηαίαγαϊ σοσιἱ παϊΐοη οὗὁὨ οὴ6 ]η6 οὗἁ 
ΔΟΌΥ Υ πὶ ἢ δπούμον 88 Γουἱ ἀἀθῃ ὈΥ͂ Ροϑιοἶν ἰΑΥΤΑ, 
ΑΜΒΕΟΒ, 226 Οῇῆέᾶς., ἰόν. 1, 84γ8: “ Ομὲ ἐπιρεγαίονὶ 
ηεϊαί, α φυποσρίἑοπέδι ἐξέέιπι, αοίε πασοίξογιπι 
ἀρυρφα, υεπαέέοπο πιεγοῖεπι ρῥγολέδεξμ" λιωηαη δ 
εσὶδμ8.,"--ο Ἠδ πὸ βρτ 8 ἔον [Π6 Ιτηρογαίοσ, 18. ὑγὸ- 

ἸΗΣ 16 ἃ ὈΥ ΒΌτΩΔῺ ᾿ατγ8 ἔγοτα 11 αϊΐοι, [Π6 ρυγδυΐν οὗ 
ἰογοηβὶς αὐαῖγϑ, (Π6 βα]6 οὗ χρογοῃδηά βο." [7 ἰἴαγοδ 
υἷγοδ οἷυΐίοδ ομγα8 αΥ̓ΤΡΟΥΘ ργολίδονιμδ, (Αποϊοα ὮὈΥ͂ 
ὮΒΙΌγ.--Ε. Η.]--- ΤΠ 5016 σΑΙ Πρ οὗἩ (16 στρατιώτης 
ἦν τῃδς, ἱῃγοῸ ἢ ἴῃ ζα μα] ρογίογστηδηοθ οὗ ἢἷ8 ἀυἴο5, 
6 ρἴϑαβα ἐλ6 οογιριαπαῖου, τῳ στρατολογήσαντι: ἃ. 6.) 
(86 οοπιηδηάοτ--οἰϊοί, ΤῺΘ Ομὐ μος Οπυγοῖι (Βο- 
ΤΩ8}} [)48 ἰπἰογργοίθα {18 Ῥγαβοῦίρὺ Π{ΠΘ γα], ἴῃ (Παὶ 
ἦῦ μὰ ἔογάθη [Π6 οἴου, ρογθιαρίου Ἵν, ἃ οαγίδἰ 
ΠΌΣΩΌΘΡ οὗ τπο]όγίοαὶ οοσοσαραίίοηβ (866 ΑΥΤΕΚΒ 
Αἰνγολοηγεολιί, διὰ οἀ.. Βοῃῃ, 1881, Ρ. 898), Οπ ἴα - 
οὐδοῦ Ὠδηά, ὑροη ἰΠπ6 Ῥγοίοβίδηὺ βῖά 6, (Π6 ζ0]οσίη 
ΔΡΌΡ σαι ͵Α8 οὨδιδοιου βυο} 7 ρίνοπ ὑὸ [818 ρΡα8- 
βι8ο ὉΥ ΜοΙδποδίμοι : “ Πα υἱέ πιϊπίδίγωσν υση- 
σείδὲ ἰοίμηι δεγυΐγθ Ῥγοργία υοσαϊξἑοπὲ εἰ ποπ ἐπιρεγεγ8 
δ6 ἐπ αἰΐοπον, ἐπ ἰοπεηι μοί έσαπι. Δοκ 
λαδεοαὲ πιϊπϊδίον Εὐυαπροί ἐλ αἰίογωγι ροάσπι πὶ ἰο)ηρίο, 
αἰίεγεπι ἐπ σεγα." (“80 [6 τῖβ 68 186 τηΐη θοῦ οὗ 
ἴΠ6 βΌΒΡΟΙ ἰο βοῦγνο ἴῃ νἷ8 οὕὐτῃ νοσδίϊοη ὈΣΓΘΘΟυ ΘΑ γ, 
δηὰ ποὺ ἴο οηρῆρα ἰῃ οΟυϊδίας αἴαϊγβ, 'ἴῃ ΡΟ] ἰοαὶ τηδΔῃ- 
ροιιθηῖ, [μοῦ ποῦ (8 τηϊηϊϑίοῦ οὗ πΠ6 ροΒροὶ αᾶνθ 
ΟὯΘ ἕοοϊ ἴῃ (86 ἐορὶο δπὰ (6 οὐδοῦ ἴῃ ἐὯ6 σμγία.᾽} 
1 νὸ δϑὶὲκ ἰπ τῶδὶ πᾺΥ ἰμ6 ΑΡοϑβϑιὶα Ὠἰπη861}} Ὧδβ, ἴῃ 
ὲβ ΟὟ Θσϑρ]ο, οχρ]αϊηθα (189 }}}8 ργθβοῦρὲ, ἰἰ ἢ 
ἰξ Ὀοσοιμθδ ῥἱαίη ὑπαὶ ὃ ταυβὶ Ὀ6 υηἀογβίοοα οὶ 
αδεοοίωζέ, Ὀὰὺ οἰεπιὶ σγάπὺπο δαϊΐ8.. Ῥδὺυ] αἷδο, 110 
πουκίης τὶν ἷ8 Ὠδηά8, 68 οαίοι ἢἷ8. οὐπὶ Ὀτγοδα 
(ΛΑεἰϑ χχ. 84: 1 Ὅον. ἱν. 12; 78., ἰχ. 6); δηὰ οδτ- 
ἰδ} 6 Μ|}} οὶ αν ρίνοη [13 οοιηβοὶ ἰο ΤΊ ΠΟ ἢ 
Ὁποοηαϊ οηα!γ. Βυὶ, ἀβϑυγοαγ, δρϑοὶαὶ ἰδοὺ δπὰ 
πίβαοϊη δ΄θ ὨΘΟΘΑΒΑΙΎ 80 0 Τηϑθρο {{Π|6 ἱπο Ὺ 8} }0 
ΘαΓ68 δηὰ οσοιραίίοηβ τ Ὠϊοῖι ἀΑΙ}Ὺ δ 6 Ὀτίηρβ ΜΠ ἱξ, 
ἰδδὲ [πΠ6 οδῦδβο οὗ (86 Κίηράοτῃ οὗ ἀοα 5841} Ὀ6 ἴΠογθ- 
ὉΥ ἴπ 0 νῖϑο ἰηϊυγοά, Ὀὰϊ ταῖθοῦ σδἢ ζαΐη δυδηΐαρθ 
ἴτοιλ ἱμποὶν γοϑυ 8: 843 ΜΔΒ ἴπΠ6 6856 δοίΌ} }} 7 ὙΠ 
Ῥααὰὶ Ηἰτηβοὶ ἢ, πῆ ουπά οσοσδβίοη, ἰὴ 18. οὐγῃ δοιϊγ- 
ἰΐγ, ἴο ϑοὲ ἔογί δ ἢΐ8 δσϑορὶθ 0 ἴ80 ΘΟΙΩΠΊ ΠΥ [ῸΣ 
ἰτηϊἑαϊου (866 2 ΤὭΏΘΒΒ. 11}. 6--9). 

γεν, ὅ. Αμπὰ ἐξ ἃ δ 8150 βίσίνθ ἔὺσ σϑδϑ. 
κοχίος, γοὶ ἐπ Ὧθ ποῖ οχοτσῃμϑὰ ὁχοορῖ Ὧθ πβίχὶνθ 
Ἰαγ. Τηὸ Αροϑιὶθ ἀονοῖορο ἢον, γοὺ ἔδγίμον, 
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(6. νἀὴ0 (Βουρῃῦ ἰπ ἴπ6 ἕοττη οὗἁὨ δ δεοοπά ἔσυγο. 
70 δἰγίυε, 18 ποῦ ΒΥΠΟΏγτηΟΌ8 ΟΡ πΠ ἢ στρατεύεσθαι, 
Ὀυϊ ἰ8 δῇ δσργοββίουῃ Ὀοιτονγοα ἴσο 106 Οτγθοὶβ 
(ἀϑλεῖν), ἰο πὶιοι Ὠ6 Δ] }υ 8.68 αἰδὸ ἴῃ 1 Οογ, ἰχ. 24 
ἀηὰ 2 Τίπ), ἦν. 7, 8 (οορ. Ηδφρ. χὶΐ, 1). [1 18 ποῖ 
ΘηΟυ ἢ, μΒ6 τ ΐΒΏ68 0 ΒΑΥ͂, [αὖ ἃ τηδη δὴ 4}} Ὠἰτηβοὶ 
ΟἾΪΥ ἴδ ρμαγί ἴῃ [16 οοηίοδί, ἐπα δγοηὶ μον, ἴῃ 
ΟἾΟΡ τοβρθαίβ, ἢ οδυτὶθβ Ὠἰπη861: Ὀσυῖ, ΟΠ ΘΗ δπὰ 
Ὀοίοτο 41} [παῦ ἢ6 οοπάυοί }ιΪπη86]} δοοογαΐηρ ἴοὸ (86 
Ἰαβ οὗ Ὀαι1]6, βἰποο πίιδουῦ {18 ἢ6 σδῃ ΑΥ̓͂ ΠΟ οἰδἰ πὶ 
ἴο ἴπΠ6 Ποηοῦ οὗ Ὀοίηρ οτονποα. Ηδ πιὸ ἢρ 8 
δδαϊηβὲ (86 ἰατγᾷ οὗὁἨ [Π6 οομίοβι, ἔογίοϊ (8. ̓ἷ8 σγοόνῃ ; 
νομίμως ἀδλήσῃ --Ξ ΘΟΠΙΟΓΙΩΔΌΪ ἴο ἴΠ6 ἰατγ8. ΤῺΘ 
Βροοίῆς, ποὺ ἰγορὶοϑὶ 56η86, 18 88 ΤΟ]ΠΟΥΒ: Τ86 το Ϊπἶ8- 
ἴοτ οὗ ἴΠ6 ροβροὶ ἄδγθ ῃοῦ δγΌ γα Υ  Ἔσχοιηρὶ Εἰ πηβοὶ 
ἔτουλ {18 οὗ ὑπαὶ ρογίίοῃ οὗ ἷ8 ἰδβίκ, οὐ θύθη ἀϊγοοὶ 
18 δον ΠΥ ἀοοογαάΐηρ ἰο 18 οἼγῃ αἰβογθίίοη ; ποῖ {Π|6 
Ὀΐϊα3 οὗ Ὠΐ8 οὐση μοαγῖ, Ὀυὺ [Π6 π|}} οἵ (η6 υοτὰ δ'οπο 
τουβὶ Ὀ6 ἢ18 δἰληάαγὰ ; βοὸ ἰμδί, σι μβουϊ (ἷ8, ἰξ ἰ8 ἰἢ)- 
ῬολβΙθ]6 ἴον Βἰπι ἴο ΒΟρΘ ἴον Ηΐβ Βρρσουδὶ δῃᾷὰ γϑοορ- 
πο οη. 

γον, 6. Το δΒυδραπάτοδυ ἱπαὶ ἸαΡοσοὶδ 
ταδὶ Ὀ6 ταὶ ραχίαδαϊεοσ οὗ ἴῃ ἔχυϊϊβ. Τῇ ἐλίγά 
ἤρατο, Ὀοττοσοά ἔγομα ἐμῃ6 Ὠυθαπάμηδη, ἀθυθὶορ8 
ΟἿΘΘ Τη0τῸ {Π|6 βδιῃηθ ἰάθϑ, ἱπουρὶι ἴῃ 8 πηοΆΒΌΓΟ, ἰῃ- 
ἀοοά, ὩΡΟῚ ΔῃΟΐ ον βἰάθ. Ηογο, ἴοο, ἔποτο 8. 0 
Ῥτοτηΐβο (06 Ὑ οὐἰ6), Ὀὰὺ δὴ οχμογίαιίοη, στουπάοὰ 
ὌΡΟῺῚ 8 σοιῃραγίϑοη ὙΠ} {Π0 γεωργός. Κοπιῶντα 8 
Ρυὶ [ογπνασὰ ὙΠῈῊ οἰ ρ 4518, [Ὁ ἃ ὑγοοῦ ἱἐπαὶ (ἢ 6 
ἈΡΟΒΙ]6 8 βροακίηρ οὗὨ δ ῥγίν:]οσο τ] ἢ 18 δοοογάοὰ 
ΘΧοΪυβίνοΥ ἴο {πὸ Ἰαθοτίηρ, Ὀυΐ ἴῃ πῸ πῖβα ἴο {86 
ποί-ἸΔθουίηρ υβραηάηδη. Τῆθγο τηυδὴ 06 ποῦ 
Θβρθοΐδ! ν τ ἢ μογεϊδίθης οχογίίοη, ᾿ἦ ὁπθ ν}}}--- τ δὶ 
ΟΥ̓ΘΡΥ͂ ὨυΒΌΔη ἀϊηδῃ παίΌΓΑΙ ΙΥ Ὑ18]168-- τοί Δ}! }}7 χα Π ΟΣ 
(μ 6 ἔσγυ 18 οὗἨ Ηἷ8 δ.]ὰ, Τη6 αυοσβίίοῃ ΟὨ]Υ ἴδ, ἰῃ ταὶ 
Β0η80 πρῶτον ἷΒ ἴ0 6 ἰἱακθη, δηὰ σῖϊ πμαὺ (ἢ 8 
δανοῦτῦ 18 ἰο Ὀ6 σομθπηοα, Νοῖ ἴῃ (6 Βοῆβα οὗ 
ἑέα ἄσηνν, (ΗΕ οἰητίο δ: αἰ8οὸ [6 Πυΐοῦ ὑγαῃβ]δι ἢ) : 
88 10||6 88 δὴ ὨγΥρογθαίοῃ Ξῷ τὸν γεωργόν κοπιῶντα 
πρῶτον, κτλ Ὀυῦ ἰμαΐ 4150 10 Ὅ6 οοῃηροίσα τί ἢ 
μεταλαμβάνειν, ἀῃὰ οοῃδίἀοτοα φαυϊναϊοης ἰο 3͵γϑί, 
δρζον αἷΐ οἰδεγα. ΤῺΘ ΑΡροβι]α ψΠ1] βαν, ΗΠ 4}1Υ, ποῖ 
ΟΥ̓́ΟΥΥ Πυβραηάιηδῃ, Ὀσὺ ἮΘ6 ΟΥ̓ ὙΠῸ ἰδῦοτβ ὙΠ 
ΔΑΒ ΠΟΥ, τηυδὺ βτϑὶ, Ὀδίογθ δΔ}} οὐ γΆ, ΘΏ]ΟΥ͂ 1Π6 
ἤνυϊϊ8. οὗἨ .ΐ8 ἰαθοῦ, [ἢ σομβοαιοηιΥ, ΤΊ ΟΠ π|}} 
οἷαί τη {π|8 ῥτί νι] ρο ἴον Ὠἰπηβοὶ, [μογΘ τασδὶ Ὀ6 υἡ- 
Τοτ ἐἰηρ 101] Ὡρομ᾿ Εἰ8 ρδτί ; υδὺ ἃ δΌονο, ἴῃ στοῦ, ὅ, 
ΗΒ. σοτοηδίίΐοῃ 8 ᾿η846 ἀοροηάδηΐς ὑροη ἰαννἔι}} γ- 
οοπάποίοα οοπίοδίΒ. Τμδὶ, ἴον (Π)6 ἰδδοῦον, {πΠ6 τρις 
οἵ ἃ βυϊία Ὁ160 ϑυρρογί ὑροῦ ἴΠ6 ρμαγὶ οὗὨ {Π|ὸ σοτηπιυ- 
ἩΪν Οχ βί8, 8 ψιτβουΐ ἀουδὶ ἃ Ῥαυ]πθ ἰμουρ} (866 
" ἷχ. Ἴ, εἰ 864.) 0818, πουογί 6 1688, 8 οὶ ὑδυρὰς 

Το, 
γεν. 1. Οομδίδογχ δῖ Σ κᾶν, Δο. Αἀοοοτά- 

ἵηρ ἴο ἢο ὟΥ οἴξα, (18 ὀὁχμογίδιϊοη 18 ΔρΡρδιθ ΠΟΥ ΒΌροι- 
βυουδ, βίποθ 1ἴῃ6 ογοροίπῷ ΟΠ ρΑΥθΟη8 ὝΘΙΘ ΘΔΒΥ͂ 
ἴον ΤιοίὮΥ ἰο υπάογβίαηα, “Βυΐ [0 βθῆβθ οὗ 
[)6 γοῦθ6 8 ῃοΐ τηδϑηΐ [0 Θη] θη ἰἢ6 υπαἀοιδίδηά- 
ἷηρς οὗ ΤΙπηοίμουβ 88 ἴο ἴδ6 »ιεαπέπσ οὗ [86 τηοίδ- 
ῬὨοτβ, Ὀὰΐ 88 ἴο (16 Ῥογβοηδὶ αρρίϊοαίίοη, οὗἩ ᾿Βοιὰ ;᾽" 
ΟΟΕΥΡΟαΡΘ δηὰ Ἠονβοθ. Ἡΐδηοθ, α͵80, ἰὺ 'β ποί 
ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ 0 δάορὶ ἴΠ6 ποξΐοη (Μοβδοίηι, ΜΊοἢ.Δ6]18), 
ἰμαὺ ΒΟπ|6 Βοογοῦ θ6η86 168 ἰάθη ὑηάονῦ ἴ[Π6 ἔοτο- 
ἄοϊης Θομη ρα  80η8.--Δὰ 86 Σιοτὰ μκίνθ [896 
υπδοχαίαπέης ἐπ 411 ἐΐπρα. ΤΗΐθ τοι πον ἷ8 
ὮΟΓΘ 8411 [06 τοῦθ δρργορσίδίο, βίῃοθ δὴ υὑπβρί τ δὶ 
τη ἀογβίδηαΐηρ οὗὨἨ [π6 ργοβογρίβ οὗἩ 6 Αροϑβί!ε, κατὰ 
δητόν, ποῖ κατὰ διάνοιαν, νΛγὰ8 ΘΟΥΙΔΙΠΪΥ ροΒϑί]6, Ὀαϊΐ 
ποὺ ἀδδίΓΑΌ]6 ἴος 106 δοτϊμτηυηΥ. ΕῸΣ (ἰ|0 Γοβί, 
8686 πογάβ, δουρὶ [ΠΟΥ τοῖον Ἔχοϊ δ Υ ΘΙ. 10 [Ὲ6 
(ογοβοΐῃρ, τρᾶχθ πονογ 6658 δὴ Δρργοργίαϊθ ἰγδηβὶ- 

(ἴοῃ ἰο πρδὶ {0]Π]οντ (νοσβ. 8--18); ἴῃ ἰδ νοδ 
(86 ΑΡΟΒ[]6 ὨδΙγ68 ΥΑΤΙΟῸΒ Τηοῖῖγο8 Μοὶ δῃου ὰ ἀθ. 
ἰοττηΐηθ ΤΙΩΟΙΠΥ ἴο [Π6 ἴσυθ {018 πιοηὶ οὗἨ (6 ἀπ 
σοῦ ἈΠΠογῖο δὰ Ὀθδη ργϑβϑοὰ ἀροη ἢΐδβ Ποατί. 

γεγ. 8. ἘΘΙΘΙΩΡΌΟΥ ἴμδῖὶ δεδὰς ΟὨχίβὶ, οὗ 
ἴμο δοοὰ οὗ θϑανίά, χαϊφοὰ ἔγοπι [89 ἀραὰ, ἐς, 
ΕἸγδὺ τηοῦνθ : ΓΟΠΙΘΙΏΌΓΔΏΘΘ ΟὗὨ ἴπ6 χοβαγγοοίίοη οἵ 
δεδὺ5 Ομ γϑι, Ῥὰμ] ἀἰϊγοοῖϑ [86 Υἱοῦ οἵ [8 [Ποπὰ 
Δ ΡυΡ11] δαοξ ἴο πᾶὶ στοαὺ ουὐϑὴς ἩΐΙοδ 18. (86 
ζουηἀαϊίοη οὗἩἨ 81} [αἱ δηὰ οὗὨ 41} ἤορα οἵ (Ἰπϑιἴδη9 
(οορ. 1 (ον. χν. 12-290). Ηδ βῃου!ὰ Πο]ὰ ὅοέυς 
ΟἸγῖβυ ἰπ ΓΟ ΘΠ Ὀγαησα (ἢ 6 ΓΟ, πΏΘΓΘ {Π| ΓῸ 18. Οὐδλ- 
Βίοῃ ἴ0 Βρ6δκ οὗ {6 Ιογὰ 88 δὴ ἀέδίογίοαί γογβοῆ, 
ποῖ {π6 Ὡδιηθ οὗ οἴῆοο---(τἰδί-τθαῦ (ἢ ἱπαϊτ]υε] 
ὨΔΙ16--- 7 66115---ϑίλ 45 Βγρῦ), ποὶ ἴῃ ρΌΠΘΙΑΙ, Ὀυὶ ποτα 
ΘΒρΘ ΟΠ (06 τίβοη ἴγοση [86 ἀοδβὰ (ἐγεγερμένον, ποὶ 
ἐγερϑέντα). ΤΠτουρὶ ἴπΠ6 δἀάϊιίοῃ, ὁ ἐλά διεὰ οἵ 
Ταυϊά (οοιηρΡ. Βοπ,. ἱ. 8), ποῦ (86 ἰοιοίίπεει οὗὨ (δ 
Ῥόγβο οὗ ὉΠ6 [Ιμογὰ, αἷδὸ ποῖ Ηἰβ8 διίεβείαπὶς ἀμ 
πῆ (Βυ086γ), Ὀυϊ δἰ Ηΐ8. ἀϊυπαπ ἀοβοοηὶ, Β19 
οτγρίῃη 18 ἀοποίοα, δηὰ ἰγυϊν, ἱπάθοα, σῖτ ἱπαϊνοαὶ 
"ὁ ρμοϊοτηὶο ᾿ ἀραϊπβὲ [16 ἀοσοιὶς οστὸῦ οὗἁ ἴα!ββ ἰδββεῖν- 
ΟΙΒ.: δηὰ ὑροὴ [8 οἰγουπηβίδησθ βροοΐδὶ βίγοβθ 8 
Ἰαϊὰ, Ὀοοδῦβε ΤΙ ΟΙΠΥ οου]ὰ ρῥογοεῖνο ἴσοι ἰν ἰδαῖ 
“6508 ΟΠ βί, δ πουρσῇ τηδη οὐὁἨ βΒοβἢ δηὰᾶ Ὀ]οοί 85 δι6 
δἰπΒ6 ΙΓ, πον συ 6 1658 ὙΥᾺ3 ταὶϑοα ἴγοπλ {πὰ ἀεδὰ ; «πὰ 
(18. οουἱά οοη τί θυΐθ, ἀτηϊὰ ὑπ6 ἔθοϊϊηρ οἵ ᾿ν]8 οΝῃ 
ΘΆΚΠΘΒα, ἴο ἷθ8 ΤσΟΠΒΟΪαιΐοη Δῃ Θποουγαροιηεῆί. 
“απο ὠπαπὶ σεπεαϊοσίαπι α 1Ἰπιοίλοο σι αἰενάϊ, 
φια αγρομπιθηίο ὁδί “οδιιπι 6826 Ολγδίμην ;" Βεηρεὶ. 
--Αοοοχάϊηρ, ἴο ΠΥ ΖΟΒΡΘΙ (οοιρ. Ἐοπι. ἰϊ. 16; 
χυΐ. 2: 1 Τίι, ἰ. 11). Τηδὶ Ῥδὰ] 18 {δ ηκίηρ μεὲῖὲ 
οὗ 186 χοβροὶ οἵ 0Κο (Φοτγοηο, Βδυγ), 18. τΠΟΝΥ υα- 
Ῥτοσθῆ, Νοὶ πἰτπουΐ ἱπάϊγοος ροϊοπιηὶς δραίπϑὶ 186 
ργοϑοπίηρ οὗἩὨ ΤΠ086 σο ἀο ποὶ ρίασα 1:6 ταβυγγοοιίοῃ 
οὗ (πὸ Ιιογὰ ἴῃ [6 ἴοτοίγοηϊ, ΟΡ. ΜὮΟ τοὐθοὶ ἰδ ἀθ- 
οἰἀοαϊγ, Ῥαὺὰϊ βρϑδκβ ἤθῦθ 80 ΘΧρΡγοβαὶ οἵὨ ἱϊ, Αἴποθ 
4 ἰγταΐη οὗ ἰθουρὶῦ οοοδβίουβ δΐπα πονν, ἴῃ πὶιδὶ [ο]- 
ἸΙοῦγβ ἱπηπιοα ἴθ] γ, 0 Βρϑαῖκ οὗ [8 οὐσῃ ρεγβοῃ. 

γον. 9. οχοίσ 1 πυθοσ ἴσουθ]θ. . . ππῖὸ 
Ῥομᾶπ. Α δεοοπα τηοῖϊνο ἴον Το γ. Ηο διουὶὰ 
ἀΐγθοὺ Η18 Ἰοοὶς ποῖ οπἱ  δαοξιοαγάε, Ὀὰΐ 4190 αγουνά 
ἢὨΐπι, ἴο (86 Ἔχδηιρὶθ οἵ ᾿ιἷ8 οὐσὰ ἰϑδοῖοῦ δηὰ [6]105- 
80 (16 Γ.--- Ἡηογοὶπ ἢ ἴον {Π|| βαῖκα οὐ πιο ϊοὶ---ἴθα ρὸν 
ροὶ-τὸν ᾧ, “ ομλμδ ἀππιπίαπαϊ πιμπόνο ἀείμηφεπε ἢ 
Β6ΖΑ.---- διῆεν, κακοπαδῶ (οοτηρ. νοῦ. 8). νοι 
μηΐο δοπάκ, μέχρι δεσμῶν. ἨΪβΒ Ῥγοδβοηΐ Ὀοπάϑ τὲ 
(80 υἱέπιμς ἰογηνέπι αὐ , ῬΙΠΟΡ ἢΪ8 Βυ  ΠΠς 
[88 ρῸπ6 Οἢ ὉΠ] ΠΟῪ (οοτωρ, ῬΗΪ. 11, 8), μέχρι 
ϑανατοῦ.---ΟΑ8 δὰ ον] οοσ. “ 2]αἰιαηι Ῥαδδίοκι, 
αο εἰ δϑίδοοί πιαΐκηι αεἰτοπὲς ;") Βοηροὶ. Τὴδ 
ποτὰ κακοῦργος, Ὑΐοδ οσουτβ Ὀεδβίθβ ΟὨ]Υ ἴῃ ΠιῈ 
βοβρεὶ οὗ 1μκὸ (οαρ. χχὶἑ!, 89), ϑουπβ νογΥ πεὶϊ ἴα 
ἴπ6 ταου οὗ ἰπ6 Αροβιϊ6, πίιο δὰ 8ὸ 8η6 ἃ ἔδοϊη 
ἴον ΒορΟΡ πὰ Ἐβδγηθ, ἠυβὺ ὕ0 ἜΧΡΤΟΕΒ (Ὧ6 παίυτε οἵ 
ἷ8 οὐσστι ροδβίοη : διὰ [18 80 τυ οὮ [116 τοοτο, διῃοέ, 
αὐ {{π0 Ἰαύοϑε, ἢἶ8 οα8δ6 δὰ ἴδῃ δὴὰὴ ππίδτόγα!ε ἴπτῷ 
(οοιαρ. οἴδρ. ἷν. 16, 17).--ΞΞΣ τθὸ τυοχὰ οὗ σὰ 
ἱβ ποῖ Ὀουπᾶ, Ῥαγοηι ῃοβίβ, ἰπ πο ἴ[ῃ6 Αροεῦθ 
αἰνο5 δοοουπὶ οὗ ν]ιδὶ ϑοῦῦοδ αρϑοίδ!ν [ῸΓ Ννῖ8 εἰ:- 
Θουγαροτηθηὶ δια 8 ΠΘΑΥΥ ΒΟΙΤΟΥΤα.---- ΤᾺο κογά οἵ 
Οοὰ ; ἀεεὶρηαίίοη οὗ 6 μοβροὶ, αρϑοΐδ!!ῦ ὑρὸι ἴνε 
βἷὰθ οἔἁὨ 118 Ὀἰνίπο οτἰ σία (οορ. 1 ΤΏ θαβ. ἱϊ, 13) ; ποὶ 
οὗἩ ἐο ΗοΙΪγ Βοτίρίυγοβ ἴῃ βϑηογαὶ, ΠΟΥ Οὗ 16 ὨΙ τὴ πΘ 
Ῥτοτηΐθοθ ἴῃ ραγίίου]δν.---ἶς ποὲ δοωπά, οὐ δέδεται. 
Απειμοαὶβ ἰο 8 οὐ ἐπηρτγίϑοηθα οϑιδῖο, τρεχέι (3 
ΤΏ685, 111,1). Τθο 8 ργεδοδθαὰ ἰπ βρίϊ6 οὗ 180 
ἱπυρυϊϑοημηθηὶ οὗ Ῥαυὶ, ποῖ ἐπγουρὴ Ὠἰπιβοὶ ἢ (848 Ὁ 9 
ὙΥ οὐΐα οχρίαἰπβ, τι] ἢ6 ΔΡρθ 418 ἔοσ εἶθ ἱπιογργεῖδ. 
ἐΐοῃ ἴο Αοἰβ χχυϊ, 81, ἴον τὸ αῦο ἴο ἀο δεῖ πίὰ 
(86 δοσομαῖ ἱταρτγ βου πλθ 1), Ὀαὺ ᾿[ὨΓΟΌΡΉΗ οἴοσο. 
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γε. 10. ΤὨοχοίοτο.. .. βίοσυ. διὰ τοῦτο; 
ἰβογοίογο, Ὀούδυϑο (ηὴ6 ποτὰ οὗἩ αυὰ 8 ποῖ Ὀουηά, 
Τα υπροάοα οοὐυγϑα οὗὨ 6 ροϑροὶ 18 ἴο ἴη9 Αροϑ- 
εἰ6 8 ΠΟ ρῥγοοῖ οὗ 118 4]}-Θῃπῃ Ὀγδοΐηο ὈΟΥ͂ΤΟΡ : δῃὰ (ἢ9 
ἰδουρὶθ ἰηϑρίγοθ ἷπιὶ 0 βυθοῦ τ] ΠΡ [ῸΓ ἃ οαῦδ6 
ἩΠἰοὰ οἰμαγυγῖβ6 ταὶ σοῦ δοθπὶ Ἰοθί, Τὴ6 δααϊιοηδὶ 
εἰδιβα, ἕοσ. ἴῃ: δ᾽ϑοῖδμ βαϊζϑ, τηυϑὺ ἱἤθποθ Ὀ6 ὈΠ- 
ἀογδίοοά ποὺ ἃ8 ἃ ΠΟῪ ρστουηά, Ὀαῦ 48 ἃ τηογὸ ἀσβηϊο 
διαϊειιοηῖ, ΒΥ ἰ(δ6 ἐκλεκτοί, ὸ τηυβι᾽ (Πϊη}ς ὨΘΓΘ 
ἐσοϊυϑἰνοῖν θὲ 48 {Π||16 ΟΥἩἨ [080 ὑο πιβοιῃ μα ροθραὶ 
ἰδ ποῦ γοὺ ρῥγοδοιϑα, 68 οὗ {080 ῃΠὴῸ δᾶῦο αἰγοδαγ 
τοορεϊνοα ἰδ (οοπιρ. Τί α8 ἱ. 1). ΤΏ οοποορίΐοη 18 
ΓΆΪΠΟΡ ἰὼ Ὀ6 ἔδθῃ ρΘΏΘΓΑΪΥ. ΕῸΓΡ ὑποὶν δαΐςθϑ ὯΘ 
Θηάυγ68 αἱ. Ὑπομένω ἀδποίο9 ποῦ ΟἿὨΪ φαβϑίνο 
δπάυγαησο, Ὀπὺ δἰοδαίαϑίἝηθϑθ, 89 οὗὁἨ ἃ βοϊ ἀΐθοσ οἡ {86 
δἰΐδοκ οὗἨἉ ἰῃ 6 ΗΘ (Υ Ιαϑἰηρθγ). 10 6. ποὺ 80 δυΐ- 
ἀξηὶ ποδὶ [Π6 ΑΡροβί]θ πηθδὴβ (ΠΡΟ ΌΥ, ΒΘ Πα δά (5 
γος ἰδ ἴον ταν αἷδο ορίαίϊῃ ἴθ βαϊναϊίοι 
Ὁ ὨΪΟΩ ἐπ ἐπ ΟἾγχίδὶ δοβιυβ τὶ ἢ οἔθσῃαὶ οἴοσν. 
Τὴσν αἶδο, καὶ αὐτοί 88 ὨΟΥ͂ Δἰγοδαν τ86 ΑΡροϑι]θ 
Ἀπ πιϑο ἢ, ἀροῦ ἷ8 ρᾶτῖ, ὰ8 οοῃδβοίουϑ οὗ 6 σωτηρία 
ἴα Ομγίβε, [1 15. πονον 6685 ἃ ἀαποδίίοη, ἰπ δὶ ΜΟΥ͂ 
6 ΒΟΙΤΟῪ οὗ (6 Αροβίϊβ δσουϊὰ βοῦνο ἴο ἐδο ἔνι ῃον- 
808 ΟὗἨ [6 βαὴ6 δηὰ Ὑὑτὰ ἴ(μ86 ἐκλεκτοί, ΤὨδὺ [6 
τορυγοα ἢἰ8 ΟὟ Βυβογίηρ, 88 ἴῃ ὯῸ ἩΔΥ 8[η-6χιη- 
συϊϑησ, τοααυΐγοα ᾿πἀθοὰ Ὧ0 βροοΐδὶ τηθηϊΐοη. ΤῊΘ 
τον, γον α͵5ο, ἰἢδιλ ἢὯθ ἩΠΙΒΏΘΒ ΟἾΪΥ ἴ0 ΘΥΡΓΕΒΒ (Ὧ6 
ΒΑ αἰ ΔΕ ἱπῆυσποθ σἢΐϊοῦ ἰμ6 σοηϑιδγαιἰο οὐἅἁὨ ἢἷ8 
ὑκομονή πουϊὰ οχοατί ὑροὴ {π6 ἐκλεκτοί (6 ὟΝ οἰΐο, 
ἨαιδΒον), τ|11 ποῦ ἔδι εἰ Υ δα  ϑ υ8, Οογιαίη]Υ ἰὉ ἰδ 
δειξον, 1 τὸ Ῥαγαργαϑο ἢΪ8. ὑπουρ δ ἴπι3 : (ἰἸαῦ 6, 
δι)" αἰ} 6 Ὀυτγάθδηϑ οὗὨ ἢ) 8 οΔ]]ηρσ, Θηἀυγοῦ, νι πουϊ 
Το ησ ἂρ ἐθ6 ἰρσ ἰδ5ῖκ οὗ ἷ8 118, (παῦ ΓΠΘΥΘΌΥ 
186 οἰοες οἵ ἀοἀ τϊσιῦ Ὀ6 ρατγίβικοσβ οἵ 86 σωτηρία 
ἰᾳ Ομ γίϑε, ἐπγουρἢ 9 ρογϑονθυίηρ,, σοηὐϊη δα ργοδοἢ- 
ἱπρ (οορ. Αςίβ χἱϊ, 48). ΤῊ9 σωτηρία ἰβ ᾿6ΓΘ 
υη ἃ πιι} 5 εἰρη οϑὲ Γ δ ἢ --ομετὰ δόξης αἰωνίου. 
“ ΟἾμ, σίογί αἰογπᾶ, Ηοο ἥηῖβ δἰ δαϊιί, γμαπι 
ἱπκ ΟΛγίδίο οοπδεχιῦπιμν, ϑαΐιιδ ἐπῖηι ποδίγα εδί, 7260 
σίδεγο, Φι8 ἐποὶριὶὲ α γεσεπεγαίίοηα ποβίγα, αδϑοίυϊ 
δμΐδηι α ποείγα ἰἰδεγαίἑοηθ, συεπὶ πῸβ 712ειι8 ἐΖ 
πογίαἰ8 υἱία αγωπηπὶδ οαἀμοίοδ ἐπι τόσπῖη δι, οοἷ- 
γὼ, «Δα λαπε βαϊωίεπι ἀοοοαϊὲ ραν ἰοὶραΐίο οαἰοείδδ 
κα σε ἀϊνέπα σίογία. ἐραν μέ Ολγίδιὲ σγαίϊαηι 
αηιρίἐἤεατει, ποπιδη αἰόνπαι σἰογία βαϊμίξ αρροϑεϊέ ;" 
Οεἰνίη.---ἶὐ ὁ ΟΝ οἴοτηδὶ κἴογυ. ΤῊ ΐδ 18 [Π6 γοδοῖ οὗ 
ἴδε διϊνγαϊίΐοη σμϊοῖ τῶτο οὈίδίη ἰη ΟἸτίβϑι. ΕῸΓ Οὐγ 
δα τ δι 0 18 ἴο ᾿ἰγὸ ἴο αοά, προ Ὀθρίη8 ἴγοτῃ ον 
τερεποχζαίίο σι, Ὀαὺ 8 οοταρίοἰοαὰ ἴῃ οὖν [Ἀ}} ἀσὶ γοτ- 
δῆς σὮ6Ω Οὐ ρα 65 08 ἴγοτα [δλ6 οδἸδτα 168 οὗ ΟἿΡ 
τρτῖδὶ ἴθ ἰπ10 Ηἰ6 Κιίηράοι!. Ῥαγιϊοἱραϊϊοῃ οἵ 
ΠΟΑΥΘΗΙΪΥ δηὰ δὼ οὗὨ αἰνίῃηθ βίου μΔρρΘηΒ ὑ0 (μιἷβ 84]- 
ταϊΐοη, Ἰμετοΐοσζο, ἐπαὺ Π6 ΤΑΥ͂ ΤΑΔΡΉΪΥ [Π6 στϑοθ 
οἵ Οἰιγϑὲ, 6 διὐὼβ (89 πδηγδ οὗ δἴδγῃδὶ φογΥ ἴοὸ β8]- 
ταιοῦ." 

γεν 1. ΤΆ ἰπ ἃ ζαϊ [8] βανίβρα, ἄς. ΕἸΠΑΙΥ, 
(6 Αροβι]ο δάάυοοϑϑ ἃ ἐλίγα τηοιϊνο ΗΒ ἀϊγθοὶβ {Π6 
ἰοοῖς οἵ ΤΊ ΟΙ ΒΥ “ογισαγά ἰο {Π6 γοεμέέξ τ Ὡ]οἢ} ἀΓῸ 
οοηποοίοα ἴπ ἴῃ6 ἔυξζιγο 88 γὸο} } τι ἢ ἔΠ6 {10 ζι} Π685 
5 ἢ (6 ὉΠ ΒΓ] )688 ΟΥἨ (Π6 βογνδηὶ οἵ ΘΟ γβι, 
αι ς ἰλα ϑογά, τλυβὲ ποῖ, 88 1 Τίπι. ἷν. 9, Ὁθ6 
τείοιτοὰ ἴο (86 ργοοθάΐπ, θαϊ, 858 1 Τί, ἱ. 1ὅ, ἴο ἐδ 
πηταρ δῖον [Ὁ] οί, ΤΌΘ ΑΡροβίῖθ βιγησίῃμθηϑ ἃ 
ΒοΌεταΙ τυουρῃς, δηὰ γάρ 8. οαυϊναϊοηξ ἰο ἑπάεοά, 
“ Ἐδο τοσθηΐ ἱπίουργοίοι 8 οοηϑῖ ον (86 [Ὁ] Οἱ ρ 86}- 
βδῦοοθ, οοττοθροπαϊΐηρ ἴ0 δὴ ΟἴΠ ΟΡ, 88 βίγορἑ 68 [ΓΟ πὶ 
ἃ εὐπτοῖ Ὠγηη, ταβροοιϊίυν πῃΐοι, ἀσαϊῃ α8 ὈΘΙΟΓΟ, 
ποϊηϊπρ τροτο οδὰ δ δα ἰλη ἰμαῦ (ἢ6 ᾿α98δ 56 
ΔΏΔΉΟΣΒ ἐΠΟΓΟΌΡὮΪΥ Μ6}} [00 ἃ ἔγγαπ, Ὀυΐ ἰδ σαῃποῦ 
56 ῥγογθά ἰὸ ἰανθ Ὀθδὰ ἰδ ἤγοπι ΟὨ0 ; " (λίαι- 
1165. Βυὶ {ἢ πον, ἐὰν: πογὰν 0 ποὺ οοπϑιϊξαϊα ἃ 

Ῥογίίοῃ οὗ δῃ οἱὰ Ο  γίϑιίίδηῃ οαστοῖ βοπρ,, δΌΓΟΙΥ {Π6] 
ἀθϑογνο ἰὸ Ὀ6 οῃμρίογοα δ8 ἰμ6 ἰοχὶ οὗ ἃ Ομ τί ϑιίδῃ 
Ἡγιηη.-ΕὉν ἱξ το Ὀθ6 ἀδαὰ υυἱῖ! (Ὠΐπι), τὸ 
8.411 αἷβο 1ἶνϑ τυ (πὶ). Α ρποιυΐπα Ῥϑυλπο 
ἐβουρθῦ, [Ιὑ 8 Κηον ΠΟῪ (αιηοησθῦ Οὐπον ῥἴδοοβ, 
Βοαι. Υἱ.} [0 ψ 016 ΟἸ τἰϑιϊδη 116 15 οοιηργθμοη θὰ 
πάθον [6 σα, ρΡῸΓΥ οὗ ἃ ἀγίπρ δηὰ σἰβίηρ δραΐη τ ῖιἢ 
Ομ γίϑι, Νοῦ ΟὨΪΥ (Π6 ουὐναγαὰ τοϑοι απο, Ὀν 4180 
(Π0 ῬΘΥΒΟΏΔΙ [δ] ]ονϑ!ῖρ οὗἨ ἴμ6 ΟὨ γί βιείδη ἢ [86 
Ἰμογὰ, 8 Ὦδτο χαδϑηῦ; δηᾶ, ἰηάθθὰ, 6 βρϑᾶκβ οἵ ἃ 
ἀθδί δηὰ 116 ἴῃ ἃ βρίγιϊυδὶ βθηβο, ποῖ ἴῃ ἃ ρυΓα 
ὨδίυΓΑΙ β6η886. Ὑοὺ ἰῃ6 βρ γι] ἀγΐπρ τησϑὺ σοΓ- 
(λίπ Υ αἰϊδίη 0 δυο μεῖρῃῦ, μαῦ 6 τηυϑὺ 6 ΡΓῸ- 
Ραγϑά, ᾿ξ πϑοθββαγυ, 0 ΣΟ ποῦη66 ΟΡ ἠδίαγαϊ! 116 [ῸΓ 
[86 Βα|.6 οὔ [π6 Βράσοθιῃοῦ; Μ 116, οα {116 οἴμοῦ μαπά, 
[Ὠρ ἴγὰθ ϑρίγίαδὶ 116 ποῖ ἰ8 Θη]ογοὰ ἤδγα ἰῃ 6Ο1186- 
αύθηο6 οὗἉ ἐμαὺ βρί γί ἴ0.8] ἀγίηρ νι ἢ Ηΐτ (ηιξίδέι γδον 8) 
ἰΒθ68 πὶ ἃ ὈΘΙΒΟΏΔΙ ραγιἰοἱραίίοη οὗ ἴθ Ὀ᾽]οθϑθα 116 
ἴῃ οἰδγηΐιγ. 

Ὑεγ. 12. Σέ τὸ κιβοσ, τῦϑ 5811 4180 σοὶβῃ 
τσὶ (πα). (Οορ. Βοτα. υἱϊ, 17. Ἐρἂ. ἰϊ, 6.) 
Νοὶ βυδογίην ὙΠΟΙΙΥ͂ ἴῃ ροηογαὶ, Ὀυῦ πὶ Ηΐμ, σὺν 
αὐτῷ, ἰΒ ὨογΘ τηρδηΐ, οὶ χηΐηρ νὰ Ηΐπὶ 18. βοτμο- 
ὙΠαΐ {Π6 δαῖηὴθ ὙΠῈ (ἢ6 ρῆγαθο, “ ἰο τγοίρῃ ἴῃ |1{ 
(Βοπι. ν. 17), τη, ἰπάοοὶ, (86 Μοβϑίδ!ἶβ Κίηράοια 
8141} Ὀ6 τονϑδϊϑὰ ἰη (9 [Ὁ}} ρἷονγ.---Οη (6 ΟἾΠ ΟΣ 
ιδηὰ, ἐξ τσ ἄϑθων (ἰπι), ὯΘ αἶδο τῦ 1} θην πα. 
ῬοΥΔΡ8 δὴ δ᾽] υβίοη ἴο ἴπ6 1ιογὰ δ οὐ ποτάβ, Μαιὶ, 
χ, 88; Μαιὶκκ υἱϊ!. 38 : ἰο πῆϊοῖὶ αἶβϑοὸ 2 Ῥοίον ἰΪ, 1: 
δυὰθ 4, βοοῖὰ ἴο ᾿ἰῦ, ΤῸ ἀσΘΩΥ͂ ΟὨγῖϑι, ἴδ, ἰη ρδη- 
ογ8], ἴο Ὀ6 δϑηῃδιηθὰ οἵ Πίτῃ ὈΥ̓͂ ποτὰ οὗ ἀθοά, ἤδοτο, 
ΥΣ δροοΐαὶ γοίδγθηοα ἴο ἴπ6 ὑπτοτὶς οὗ ἴῃ τηϊηϊϑίον οὗ 
180 σοϑροὶ, ἴο Ὅ6 Δϑδαγηοα, {Ππγουρὶ ἔδαν οὗὨ τηθῃ, ἴο 
ςοηΐοβ5 Ηΐ ἔγοοῖγ. Ηθ ὙΠῸ 8 συν οὗὨ ε}||8, ὅπη 8 
19 βΒθηΐοῃοο δἰ γον τοοογάθὰ (Μαι, νἱ, 28). 

γον. 18, ΤῈ τῦυο Ὀο]έονθ ποῖ, ἄς. : πού 'ἱπ ροῃ- 
64], θὰΐ ἃγα ἀπέ Πα] ἰο ον ΠΟΙΥ οΆ]}πρ, δὰ ἰο 
[86 γοΥ5 τηδθ Ὀοίογο {1|ὸ οσά, Τμαΐῖ οοηάϊιοη 8 
ταραηῖΐ, ἱηαθοα, Μϊοἢ οοπδίϊ 68 (Π6 στουηὰ οὗἉ ἴἢ6 
ἀθρηΐαὶ οὗ ὑπο μοτὰ βὺ τοΐοστοα ἰο, “δὲ αδηεσαπιμδ; 
Οἵα, δὲ ποὴ οεγεαϊηιδ: οογάό ;"" Βοηρο].--- σοῦ μΘ 
δοϊάϑιμ ξαϊι 2] (οορ. οι, ἐϊ1, 8, 4. Ης σ}}} 
ποῦ, 88 τ ἴῃ 11|τ0 6486, ὈΘΟΟΠῚΘ τπέγμα ἴἰο Ηἰπηβοϊῇ, 
ον ΒΘ οδηποὶ αἀδϑον ὐτηβϑὶέ (869 Οτιιΐοα] ΓΘ- 
τ 818), 1 ἰ8 ἃ γτο 88 τη ϊϑιιπἀογβίδηἀϊηρ ἴο ἰπίογργοῖ 
(ἷ8 ἰαϑὺ τοιοῦ 88 α τοοῦὰ οὗ ς ἴο. ἰῇ ΔΗΥ͂ 
ΒΟ 8686 88 (}}8 :-π͵ἰΐ πο, ἔγοια ΘΔ 688, ΔΓΘ υἢ- 
αἰ δι], γγὸ ΠΙΔΥ͂ οα]πὶ Οὔγβοῖνο8 τἱ ἢ (6 ὑπουρῆὶ 
[δαὶ Ης π|}} ηοὺ Ὀτραὶς Ηΐ8 σογὰ ; δῃὰ ὑμδῦ, πού ἢ- 
βιἰδηαΐηρ ἰύ, Ηΐ8 ζα [Ὁ] 655 [0 8. Ὑ|]1 Ὀ6 ΤΌΓΘΥΘΡ 
οομβτιτηθὰ, [ἢ ἃ σογίδϊῃ δουηὰ βθῆβα {118 που συ ἰβ 
ΘΟΣΙΔΙΏΪΥ ἰτὰθ : θυὺ ἴῃ6 σοηηθοίου οὗ [6 αἰβοοιγδθ 
ἢ γ6 ῥα] Υ ΒΏΟΥΒ ὑμδὺ (ἢ ΑΡΟβι16 ΜΠ] πάγῃ τ] 
ΘὨΣΡΠ4318, ἀπα, ἴῃ ΟΥΠΘΡ πογάϑ, Μ|Π ΒΑΥ : ΕἌΠΟΥ ποῖ, 
1 του ἀγὶ υηία πέαϊ, ἰμαὺ [06 Τωονὰ 8. ῥα ἸΒὨτηθης 
ΜΔ], Ηο ἰ8 1.9ὺ 498 1αἰ(Ὠξυ] ἱπ Ηΐβ τῃγοαϊθηΐηρ8 
88 ἰη ΗΪ8 Ῥγοπχῖίβοθ, Ηὸ τγοιμδίῃϑ δυὐὸν ἰκ ΗΪπηβα , 
δηὰ οδῃ αἶϑοὸ [δὲ 45 11{0}16 Θμάυγα 186 υηΐαὶ Ὁ], ἃ5 
ΗΘ οδἂπ δἰϊονγ ἴπ6 [αἰ Πα] ἰο ρὸ υπτγονατγάρα (οοιρ. 
ΗδΩΡ. ἰΪ, 8; Φοβῃ ἱἰϊ, 20). 

ῬΟΟΤΈΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΕΤΠΙΟΑῚΙ,. 

1. ΤΏ ρῥτοϑοῦὶρι οὗ [ῃ6 Αροβί]θ ἴῃ νϑὺ, 2 18 800- 
οἶδ} το ρμίν οὐ {8 δοοουῃΐί, ὈΘΟδυβ6 ἃ ὙΘΓΥ δβὶσ- 
πἰβοδηὶ Ὠἰηϊ 8 αἰνοῃ ἔογ ἴ86 ἴγι τοϊαϊίο θθίνγθει 
Θοῦρίυτο απὰ γα! ΐοη, Οονίδι ὨΪῪ ἰδ 18 ἔσθ ὑῃδῇ δὰ 
δροϑίοϊς ἐγαζεϊοπ οχἰϑιθὰ δοογ ἀηὰ α͵30 δραᾶτὶ ἴτοτὶ 
(86 Νον Τοβίδτηοηΐ ; 850 [δαΐ, ἴῃ ἃ οογιαϊη τοϑροςί, ἰΐ 



96 ΤῊΒΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΕΤΙΕῈ ΤΟ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ὅσῃ Ὀ6 βαϊὰ μδὲ ὑῃ0 ΟὨυΣΟἢ [48 ποὶ ἰ0 ἰπΠ8ηἰκ Κ' ΟἹ Ρ- 
ἴυγα ἔον 118 οτὶ σίη, Ὀυϊ νγὰ8 οβί Ὁ 86 ᾿παἀορΘΉἀ ΠΥ 
οὗ ἰξ, [ὲ νδ8 (8 ἰγυ ἢ πιο ογιμβοάοχ Ῥχγοίοβίδῃηϊ 
ἰμοοϊορίδηβ Βανα ΟὨΪΥ ἴοο οἴοη ἐογροίνοη, Ὀὰὺ πδίοι 
[48 θδοη δαηΐ]οα, διηοηρδὶ ΟἸΠΘΓΒ, ὈΥ 1μοββίηρ, τὶ 
ΡΟΝΟΡ δηὰ ρμοοά δυθοοῦθθ. Οἱ {π6 οἴδον β'άθ, ἰδ ἰδ 
413.) δα. }}ν οογίαίη {πὶ Ἧὸ πουἹὰ ηοῦ ΚΩΟῪ δηά 
ΔυϊΒοπ ίοαῖθ. ῬυΓΟΙΥ (δ Δροβίοὶς ἰγδαϊΐοη, ἱΐ, θασΐυ, 
8ἃ δεογίρέωγε δὰ ηἠοῦ Ὀθοὴ δὶ πδπά, ἴῃ πἰΐοῖ 1 Ὑγ88 
ἀοροβίϊοα, δηὰ υη]6859 {π198 δογμίαγο τοῦθ ἰῃ6 ποορϑ- 
ΒΆΓΥ͂ οσοΟΥ̓Γοοίτυε, Ὁ ΜΟΙ 4}} ἐμαὶ ργοβοη δ ἐ15 617 [0 8 
88 ἰγδαϊ 0 τηιϑὲ θ6 ῥτογοᾶ, δηὰ 4180 δοοογάϊηρ ἴὸ 
ὙΠ οἷ 10 τησδβὺ Ὀδοομλθ ατὐον πιοάϊδοαὰ." [Ιη {116 ροβ- 
ΡΕὶ οὔ Φομῃ (εδαρ. χχὶ, 28), τὸ μιανθ [86 θδγὶἰθβεὶ 
Ρτγοοῦ ἰη ροϊηῦ---ονν ἱρυγο ἰγδαϊιοη ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἰῃ ὑ86 
οαγἰοϑὺ ἀσὸ ου]ὰ Ὀφοοίηθ, ποῦ 1ἰὲ ποὺ ζαδίεπεα ἴῃ 
βεγρίυγο, δὰ ονο οχραίηοα ἱμογροῦγ. Τη6 ρυῦὺ- 
ἸἸοῖυν προῖὶ [Π6 ΑΡροβίϊα ἤογθ ῬΙΡΘΌΪΥ οἰαἰπη5 ἴον 186 
Ῥυγο ἐγαηβηη βϑίοη Οὐ [118 οΥἰκίῃαὶ ἀοοίγίηθ, βίδπαβ, 
πἸόσροσοῦ, ἴῃ ποίίοοδθϊθ δοηϊγαδὶ οὐ δραίηδὶ τ 6 
“6ἷ} οὗ {πὸ τητϑιογίουβ, ἰπ ὙΠΙΟὮ [8186 ἐθϑοῦθγ ἔγο- 
ΠΟΘΠΕΥ͂ ὀηνοὶορ {μαῖν ἀοοίγϊ 68. 

ὥ. ΑΒ ἴθ {πγοοίοϊὰ ὅραυγε οὗ (16 80] ἴθν, 1Π6 
δίῃ εῖο, δπὰ τῇῆρ πυβοδηάιηδλη, ργοβοηὶθ ἴ0 υἱὸν (ἢ 6 
ΟΠ Πρ αηὰ ἴπ6 Ὀυγάσηβ ἐπ {Ππ|᾿ 6 {6 οὗἨἁΠ6 τηϊηϊδβίον οὗ 
16 σΌΞΡΕΙ, 80 δἷεο 1:6 οδὶ πρὶ οὗ δαοῖι ἱμάϊν! υδὶ 
ΟἸιυϊκείδα, αὐ 41} εἰπγ68 δηὰ ἴῃ 4}1 ρίδοοβ, δά πι 8 ΘΆΒΙΥ 
1ϊδ γοδρῃ)οθίίοη. 

ὃ. Το ἰσὶι ναϊαθ πῃ ϊοἢ [πΠ6 ΑΡΟΒΙΪ6 δἰ θυ θβ 
(0 ἴα ὈΟΔΙΪΥ τοϑυγτοοίίοη οὗ ἔη6 [ογά, μθγθ δηὰ ἴῃ 
ΟἾΠΘΡ ῥάββασοδβ, 8, ἴῃ ἃ Γοιηαγκ δ] 6 ἩΑΥ, ἰῃ σοηίγαβὲ 
γγἢ (ἰἸ6 Βρ τ τ 8]18115 ἀηὰ ἱπα  ογοης δι]. οναρογίζα- 
ἔοη οὗὅὨ {[)]8 οἰ ΘΗ ατγιΐς δ οὐἨ ἴ06 ρψοβροὶ, οὐ ἴμ6 βῖἀα8 
οὗ 86 πιοάσγῃ βροου]αίἑνα ταῦ ΑἸ 8πὶ Οὐ ΟἿν ἀδγβ. 

4. “Τῆι πογὰ οὗ ἀοὰ 18 ποὺ Ὀοπηά." ΤὨγουρὴ 
(18 Ππουρὶ, τ πλοῦ 18 ΔΡΡ ἢς4}}}6 ἴῃ 186 τὑῦ|ῖδοβὲ βοη86, 
{6 ρεοιμἑαγεν οἵ ἴῃ6 ροθραὶ ἴῃ ορροϑίϊϊοῃ ἴο ΘΥΟΥΥ͂ 
δυπιδη ἰηδυϊαϊίοη, ἀὐθὴ ἰὸ [Π6 Ἶαὰν οὗἨ Μοβοβ, ͵ἰβ 
ἀονοῖοια, 88 ὑοῦ 4180 τ 118 ταρὶ ἃ δηὰ υπμϊηδογοὰ 
δργεαά 18 Θχρ]αϊηοα τ] 6 119 εΐαγθ σοπμασοϑὶ ΟΥ̓ΟΡ 
δον, δυθῃ {Π6 στοαίοεί οὈδίδοϊο, 18 συδταηϊοοα, 

ὅ. Τίιο ευδονηρ οὗὨ {πὸ τίς ο5968. ἔον ΟἹ γἶβὲ γσϑβ, 
δΔηὰ ἷβ δὲ 8]} {ἰπι68, οὔθ οὐ (86 τηοϑῦ ρυπ ΓΙ} ἀροη- 
οἷο ἴον ἴῃ6 ἔαγυ ογδηοθ οὗ εἶ ροΒροὶ (οοιαρ. ΡΆΪ]. ἱ, 
12-14; ΟοἹ, ἰ, 24; 2 ον. ἱ, ὅ-). “Ἴ6 ΒΟΓΓΟῪ 88 
Ὑ|1 828. [6 σοηϑοϊδίΐοῃ οὗ ἃ τηϊ βίον οὐ 1π6 ρμοβρεϊ, 
88 Οὗ ἃ ἰοδίίογ 'π ΟἸ γβι 8 σοηίοβι, οσίοηὰἀβ το ΟὗΠοΡ 
ΟἸρ βιϊδηβ ἕο οοηϑβϑοϊδιΐοῃ δηὰ ψϑ] ἄγο. Ηΐ8 ΒΟΙΤΟΥ͂, 
ἴῃ (Ὠἶα, ἐπα Θϑδοῦ βαϊϊοτίηρ ἴον ΟἸγίβι, ἰπ δῃὰ πιῇ 
ΟὨἩγῖβι, 'β ἃ υἱοίογυ ; ὙΠ|116 ρογβιβιοηϊ βίγοηρίῆ οΥὨ δι τὰ 
ἴῃ ἤθγοο Ὀαὺ(]6 ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΏ6Β 5'η δηὰ ἔμο πογ]ὰ ἴῃ ἔῃ θη), 
{πὸ βροοίδοϊθ 18 [Π6 σοηδοϊαϊΐοη οὗ 8}}] πο Ὀθἢο]ὰ 
τοἷν οοηβίοί, δηὰ τῦο δρὶιν δἴνον μθῃ, Αηὰ π}]ὸ 
πΠ6 τὸ ποδ868 ἴον ΟἸγἰδὲ ἀραΐῃ ἀγα Θοῃβο] θα, ΠΟῪ δἷθο, 
Δοοογάϊηρ [0 {Π|| ἄδορος δχρουΐίθῃσα οὗὨ Ἰϊἴθ, ἃ τἱοἢ 
ΒΟΌΓΟΘ ΟΥ̓ οοτηΐοτὶ δῃηὰ ἤΟΝΟΓ δίγοαπιθ Ὁ ἤγοιῃ 
Ἰποπλ ἰηΐο [6 Βραγίβ οὐἁὨ οὐδοῦ : ̓" ΟονδοΣὶ.--- Οοτη- 
Ῥαθ ΥἹΝΑΤΒ ὈΟδυ Ὦ] ΘΘΒΑΥ ὑροη Οοἱ. ἰ. 234: “1.6 
Παδίε αολευαπέ ἰτα δομιῇγαηποεε ἀἐ έεμε ΟΥῪγίδί," ἴῃ ἷβ 
Εὐωάρε Εναηρφέϊέχιισα, 'Ὅρ. 112-146. 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ,. 

μαι διὰ ΠΟῪ (ἢ ΟἸγίβιΐαη 8}}4}} διιβδν [ὉΓ 
ΟΠ γῖϑι,- ΤῊ 6 ΠΟΙΥ ΟΑΠΠρ οὗἨ 106 ταϊηϊδίον οὐ 16 
[μοτὰ : (1.) Τη οσχίθηξ οὐ {μἷ8 οαἸΠἸηρ (νοτα, 1--Ἴ). 
Ῥγοβοιίοα ἀπᾶον βρυγεβ (α) οὗὨ [86 βο]ἀΐον, (δ) ἐμ 

4 ῷΑσι ἱταροσέππξ ὑσὶ ποίρὶο, ποῖϊ εἰαἰοὰ,--Ἑ. ΗΠ] 

Δι! οἴο, (ο) [16 Βυβθαπάσηδῃ ; (2.) τιοϊτεβ ἴου ἰθο 
Θσογοῖβα οἱ ἰ(μϊ9 ΟΠ] πρ (τ 6.8. 8--]8) : (α) ἃ Ἰοοῖς Βαοὶ» 
παγὰβ (τεῦ, 8), (δ) ἃ Ἰοοῖς ἀγουπὰ δϑοι!ϊ ὁπ (τοι, 9, 
10), (ς) ἃ Ἰοοῖκ ἔοσνδγὰϑ (νυ ογβ, 11--8).- ὐὶνο βτδοα οἵ 
ἴ6 Ἰμογὰ 6808 Ογῖϑε [0 ἔστ βίγοηγίὰ οἵ Ηἰβ οπῃ, 
---νοη ἰδο ἰνεβὲ ΘΒ γβιίδη ἡθοαβ, ᾿ς ΤΠΠΟΙὮΥ, οὐυ- 
δἰαπὺ βίγο: ΠΟΘ Ρ.---ἰὐϑογ ρίατο δηὰ (σά ἰοι.---ΤῊ 
ΜΟΓΙΒ δηὰ [06 πνδηὲ οὗ πογίῃ οὗ ἱγδαάϊιίοη,---Ἴε 
ΟἸγβιίδη ὕθδο θοῦ ἃ βοϊ αἴθ ν οὗ ΟἸ γὶβὶ : (α) ΤΊα ΘΕΟΥ͂ 
διζαϊηϑδὶ σι βοι, (ὁ) ἴ06 δον ὑπᾶδὺ ἩΠΟΠ,, δα 
ἈΘΆΡΟΩΒ πιὰ πλΐς, (4) (80 ΟΤΟΝ [ῸΓ π|ιϊοὶ δς 
Βί ΓΤ οΆ.--- 86 ἰπον Δ 0 ]6, ὨΘΟΟΒΒΑΓῪ 86] “ἀρ ηϊδὶ πὰ 
ἷ8 Ὀουπὰ ὕνΡ ὙΐΠῈ [86 Ββοσγνίος οὗ 86 1,ονὐ.--- μι 
1π6 ΘΟ γι ϑείδη ἰθϑοῦοῦ σδὴ ἰθδγῃ ἴγοῦὶ ἰΔ6 ᾿ιυδραηά- 
8 : (1.) Νοὸ ἔγυϊς πίζδουΐδ Ἰδοῦ; (2.) πὸ ἰαῦον 
σἰτπουΐ τονγασὰ.-- -Πο0] ἃ π᾿ τοι οι Ὀτδποο, {πλι δεξο 
ΟἸμγῖδὲ 8 τίβοη ἔοι (Π6 ἀρδὰ : (1.) Ὑ 5384]} (88 
Ὀ6 ἱποιρῆῦ οὗ ἘΤὨΐ8 γϑοο ]θοῖου ρῖνο8 ροπαῖ ἴὸ 
ποῦς, ἴὸ οπάυγαηοσο, ἰο οοηβῖςΐϊ, ἰο ἀγίηρ ; (3.) ἰὸν 
8:81} {μ18 Ὀ6 ἰβουρδὶ οὗ ΟὈπ πυδ]ν, (δἰ ιδ[α]}γ (0 
ἃ Ὀο]Ιονίης βρὶγ), ἴῃ ἰΟΥΓᾺΙ ΠΟρ6.---ἸΏῈ ποπὶ οἱ 
αοάὰ ἰβ ποῖ Ὀουπά, (1.}) 0 ΔΗΥ͂ ῬΟΙΒΟῚ ὙΠῸ ῬγΟδΟΪὉ 
ἴς, (3.) ἴο ΔΩΥ ἔοττα ἴῃ ὙΒΟὮ ἰδ ἰδ ργεδο μοῦ, (8.) τὸ 
ΔΗΥ͂ ἰἶπηο, ρο͵δσθ, ΟΥ ΟἾΠΟΣ ΟἰΓο  υβίδῃς6.---ἸὮ6 βυδεν» 
ἴῃς οὗὨ 10:6 τηϊμἰβύοσα, [86 γαίῃ οὐ ἴ}:|6 σοπρτορδύουι, 
--ΤΦΗτγουρὴ ἁγίηρ ἰο 116. ἸΒγουρὰ οπάαγίηρ ἰο τείξιν 
ἴηχ, ἱδγοιχ ἀρηΐαὶ ἴἰο Ὀοΐηρ ἀδηΐοα,---ΤῊς τουδὶ 
οὗ τπ6 (1 ὨαΪ μ6 68 οὐ ἴ[Π6 [οτὰ δὲ ἰωθδιἑπηδθὶῈ οὐῦ- 
ΒοΪαἰϊίοῃ ἴον ΗΪ8 οσῃ, Ὀυϊ ἸΙ ΚΟ ΪΒ6 ἃ τοδὶ Θλτηεεὶ 
ἩΔΓΏΪΠρ.---ΤῊ 6 Ὁ ΔηΠ ἢ 6518 δηὰ [86 ἴΠΏΘΡ ΟὈΝ' 
προϊίου Ὀοΐποοῃ [Π6 [ϊ8-81Δ6 δηὰ (86 δεγοηι δά ἰῃ 
ΟὨτἰβείδπ ΠΠ{6.---τθὸ ἰχθον [ἢ 6 οΔ111 6, 80 τυσεὶ ἰδὲ 
ΒΟΑΥΪΟΡ 1886. τΕρΟΙΒΙ Ὁ ΠΥ. --- Ηδ πὸ πὶ}} πὶὰ ἴδε 
δἰ ῃοδὲ, τηυβὲ 8|530 νϑηΐαυγο [6 Ὠἰμίιοδβί.---ΤῊο [4}1}- 
ἤΟΪμ 88 οὐἨ (6 [ογὰ ποὺ νοιιμὰ το οὖς υρβ δ} 
Π 688. 

Κτλεκε: διδὶ, Ἡῶγ. : ΟΕ βεῖδ ἢ πηυδὲ ποῖ οἱ 
δίδπα ὈΥ Ὀὶνίπο ἰγυίῃ, Ὀὰΐϊ (ΠΟῪ τηυδὲ 40 ἐμεὶν αἰπιοεὶ 
ἰδδι ἰξ θ6 ἰταπβϑι θὰ ἰὸ μοδίθγγ, ὑρὸῦ Ἐπεὶ 
δοσουηΐῦ (ΠΟΥ͂ βΒουϊὰ βυρμοτῖ σμυγοἢ 68 δὰ 
απ βου ὰ Β6ΙΡ οᾶτθ ἴῸν {δον ργοθοσυδίίου (3 ΤΏΟΒΑ, 
1. 1). -πΟξαάμσα : ΒοΑΌΪ ουϊάθποο οὗὨ ἴΠγο6 Τη2]8 
ατιϊοϊοϑ οὗ (1 ΟἸ τ διϊδη ἔα! ἢ: πὶ ΟἸτίδι ἰ5 {π|ὸ 
᾿Ώ8}, ὈΟτη οὗ ἴΠ6 866ὰ οὗἩἨ Πανὶὰ, νγδβ γὴν ἀοδὰ, δυὸ 
'8 ΤΘΔΙΪῪ τίϑοη ἔγοσα ἴῃ6 ἀοδὰ (1Κ6 χχὶν, 6, 1).-- 
ΗκΡΙΧΟΘΕΕ : ΤΙκδ βυβοσίηρ δηὰ ρίουυ οἵ ΟἿ δὶ τὸ 
οομοι ἩΪῊ Ηἰΐβ τη ΠΏ 06 Γ8.---Ἴὐ ΘΙ ΟΩρΘ [0 [86 ΠΡ’ 
(ΟΥῪ οὗ [86 σΓῸΒ8 οὗἁὨ ΟἸτῖβι, ἰΒαΐῖ, (πὸ τῶοσα ῬΌΓΕΙΣ δὴΣ 
ΟὯΘ ῬΓΌΒΟΝΟΒ ἰΐ, [Π6 ΤΏΟΓΘ Ροσγβδουιοη, ΟἹ δὶ 
ΟΥ̓] τοροτῦ οὗὨ ἐδὸ ἀοοίγπο, Ὧ6 Ἔχρογέθηοοβ 0 80. 
οουπῦ οὗὨ 1ξ.---ΟΥΕΞΝΕΙ, : ΗΔΡΡΥ͂, πὰ οἰογηλν, 
Οὐδ, δ. αἰβοτγθηί.---Τὰοαὶ Οοα ρἶνοβ οἰοτπιδὶ 116 [0 
[θὰ ἯΔΟ, ἴον [86 δαῖζο οὐὕἁἩ Ομυῖβι, ἀϊθ δ:6 τρδγ ρὲ 
ἀοαῖδ, πὸ οἱ ἀουδίϑ: Ὀὺὶ τῃδὲ ουθρῪ ΟὨΠΜίδῃ 
ὑπάον ΟὈ]  ζαϊΐοη ἴο ἀϊθ ἡ ἢ ΟὨγῖδε ἐπγοῦρὰ [86 ΤρΟΓ- 
εἰὐγίηρ οὗ ᾿ΐθϑ οὐνγπ ρ]δαβῦγοθ δηα ἀοβίγοβ, δὰ ἴ0 ρμυὶ 
ἴο ἀφ ἰδ ἔοσταθν δἷῃβ ἰπγου ρα ἴδ6 τοατίστάοπι οἷ 
Ῥοπίΐοῃοο, 8 ποὺ Ὀοϊϊονοᾶ, δηἃ γαὲ ἰδ ταυϑὶ θὲ θ6- 
Ἰἰονοά υδῦ 28 τη ἢ 85 ἴΠ6 ΟἰΟΓ, 

Ηχύβπξε: Οοά 848 ζογιηθὰ ἴον Ηϊπιϑοὶξ, οπὶ οἷ 
ποαοῖς διὰ ἀοδρίβοα ομοδ, [06 ξἰσοηροαὶ ἰμϑιταιπεηίδ. 
-ἶΝο Βύπιδῃ ΡΟΊΤΟΥ ΘΔ ΒΌΡρΤΟΘΒ ἴδπο ποτὰ οἵ Οοὰ, 
οὗ δίηδον ἰΐ8 ΘΟΌΓΒ6.---ΝῸ τοϊοοϊοὰ ῥόσβϑοι ΝΠ] ὃὲ 
ΔΌΪ6 ἰο σοταρ δίῃ ἰο 86 ᾿ογὰ, δηὰ δδὺ Ηδ μιοδ ποὶ 
Κορὶ Ηΐβ ποτὰ. ᾿ 

[μπ800: Ῥμδὲ δάότῃβ 86 πιϊηΐθίον οὐὁἁ ΟἸγβὲ "-- 
Βο Αἰδι] ὀνοη απΐο ἀοαίὶ.---Ἴμ6 Ρἱείατοε οἵ ἃ ροοὶ 
βοϊάἀΐον οὐ ΟἈμγίδὲ : (1.) ΗΒ φυαδέέν (τότε, 1-}; (3) 
Αἷδ ὁποουγαροτηθηίβ πὰ ϑἰγοηι βαπίπρ (νοτβ, 8-8} 
--- ΠΟΙ ἴὸ ΟἸγίϑο ἀο πὰ θεϊοῃρ ἴῃ 118, δα δεσιηβ, 
διὰ ἁγίης.---ΟΥ (Π6 σομῆϊοξ αηὰ οὗὨἨ 186 οτοππ οἵ ἴδ 
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Οὐ τβδλη.---ῬΑΙ ΜῈΠ: ΤΏΘ ΘὨ ἶγο Ῥοτίοορθ, ΔΒ δὴ δὰ- [ (6 δέγαπρε ἰαπα ἰηῖο πῇ ]οἷν γα ὅτ ἰηἰσοἀυοσοά ἢ (8. 
αουϊιίοη ἐο ΟἸ τ β Δ 5, ΘΟΠΗ͂ΡΙ θα. τ ὙΞΟΗΒΌΡΕΒ : Τ7Ὀθ 1 δαὶ δία 7 8 ἸΔΟΓΟΌΥ σίνϑη ἰηΐο ον παηὰ8 ὃ---Ἴ οὐ, 8, 
οομδιτοδιείοη δου, ῦ 8 ΓΆΓΟΤΤ 611 ΒΟΪΘΙΗΪΥ : (1.}} δρργοργιδῖθ δβρθοίδ!ῦ ἴοὸ ὑῃ6 Ἐσβεναὶ οὗ Ἐδϑίοσ, οἵ 
δι 15 1:6 λοηῖθ τ ἐμποῦν ἸΘΔΥΘ ἢ (2.) τ] ιδῦ ἰβ 1 {ῃη6 βυηάδγ 70] Οτΐην, 

Υ. 

Ὀιγοοϊζομβ ὑο ΤΊΠΔΟΙΥ ΠΟῪ ΒΘ ΤΩΔΥ Ὀοοοῦλθ ἔυσίθο οδοϊθηΐ ἱπ 1Π6 ῥγοβοσυδίίοῃ 
οὗ (86 ὑγαΐῃ, ἃμα ἴῃ 8ΪΒ σομῆϊιοι τ ἢ ΘΥΓΟΥ, 

σπ. Π. 14--26. 

11. Οὗ (686 {δῖηρβ ρμαΐ ἐλόγι ἴῃ τϑιῃθι γϑηοθ, Ομδυρίηρ ἐλόηὺ Ὀοίοτο {π6 Τιοτᾶ ᾿ἡ 
(δδὺ (Π6Υ Βίσὶνο ποῦ δρουΐ σογαβ᾽ ἴο πο᾿ γῥτοῆϊ, διέ ἴο [86 βυρνογίίηρ οὗ {88 

1ὅ Βογοσθβ. ϑίπαν ἴο ΒΟΥ ὑπ γ861} Δρργονθᾶ υηΐο αοᾶ, 3 σουκαιδῃ ὑπαῦ ποοάθιῃ 
16 ποῦ ἴο Ὦ6 Ὁβῃϑδιηθα, τἹΡΏ ΠΥ αἸγ]ἀΐπρ {η6 ᾿νοτὰ οὗἩ ἱγαίῃ. Βαΐ βῆπη [1Π6] Ργοΐδη6 

απα ναΐϊὰ ὈΔΌΙ ΠΡ: [ἴὉΓ ὉΠΟΥ͂ Μ}}} ᾿πΌΓΘα86 πηΐο ΤΏΟΓΘ ὉΠΟΌΘΠΙΠ658 [[ῸΓ ὉΠΟΥ͂ νν}}} 
117 [}} Ἰπῖο ἃ στϑδίδσ πιθᾶϑασθ οὗἩ Ὁπροα 688]. Απαᾶ {μοὶγ ποτὰ Ψ1}} οδὺ 88 ἀοίἢ ἃ 
18 ΘΑΠΚΟΥ : οὗ ΒΟ 15 ΗἩγΠ ΘΗ ΘΒ δηα ΓΤ Ϊ]οία8: ΥἾ ΒΟ Θοποοσηῖηρ πα τα ἢ Πᾶνθ 

ΘΓΓΟα, βαυῖπρ δῦ 186 Ταϑαττθοίϊοῃ 18 Ῥαδύ ΔΙΓΘΔΑΥ͂ : δηα οὐουίΓΟΥ [86 (Ἀ10ἢ οὗ 
19 βοῦθ. Νουνογῦῃο]685, (89 ἔουπαδίϊοῃ οὐ (οα " βἰαπάδιἢ βυγο [186 ἥττῃ ἑοπηαδίϊοι 

οὗ αοἄ Ββίδηαοϑίῃ], βανῖηρ [118 5681, Το Τιογα Ἱκπουγοῖ (πθη [δῦ ἃγὸ Η18. Απάᾶ, 
1, ΘΥΘΤΥ ΟὯ6 δῦ παιηϑίῃ [6 πᾶπηο οὗ ΟἸγὶϑύ δῶ Τιοτα 7 ἀορατί ἔγοτα πὶ αυΣγ. 

20 Βαὺ ἴῃ 8 ζτοδῦ ἤοῦβθ [Π6ΓΘ ἃΓΘ Ὡοῦ ΟὨΪΥ Ὑ685618 ΟΥ̓ ρσο]ὰ δῃηᾶ οὗ βιίνϑγ, θαῦ 4180 
9] οὗ ψοοῦ πᾷ οὗ οϑγ(ἢ : δῃᾷ βοῖὴθ ἰο Ποποῖῖ, 8η4 βοῖηθ ἰο αἰἸΒΒομοῦΣσ. [1 ἃ τη 

(βογοίοσο Ῥυσρο δἰπηβ6} ἔστοτα {8|686, Β6 888}} 6 ἃ γ 6886] ἀπίο ΒΟπΟῦσ, βδηοὶ ρα," 
22 Δηᾶ τηθοῦ [ὉΓ [86 τρλϑίου Β 86, απα Ῥγθραιθᾶ πηΐο ΘΥ̓ΘΤῪ ροοα σοῦκ. ΕἾΘΘ 4180 

γουῦ( 1] 1αδῖ8 : θαΐ ΦΌ]1ο σὶρ ϊθοῦβη 688, ΓἉ10ἢ, ΟΠ ΑΥΙγ, ρ6δοθ, τι [81] Ὁ] ̓ ΤΠ 6 πὶ 
23 (δύ 6811 οα [6 Τιοτὰ οὐ οὗἁὨ ἃ ρᾶυτο μοαυί. Βιῖ [[Π6] ἔΟΟΙΒἢ δπα ἀπ]οαγπ θα απ68- 
24 ἄομβ δνοϊά, Κπουίηρ ἰμδὺ [Π6Υ ἂο σϑηᾶου βίγ 68, Αμα {Π6 [8] βουνδπῖ οὗ [0 

Τιοτγᾶ τησβὲ ποῦ βίτῖνα : Ὀπὺ θ6 σ ηΈ]6 απίο 8}] γι67ι, αρῦ ἴο (θοῇ, ρδίϊθηῦ [ΟἿ 6ν}}], 
25 ἴῃ Ἰη6 6 ΚΏ688" ἱηϑίτυοίίζηρ, {μο86 ὑμᾶῦῷ Ορροβθ {ποπηβοῖνθβ; 11 αοα ρῥογβανθηΐαγθ 

1} ρσῖνοα [Πθπὶ τορϑῃΐϑηοθ ἴο {86 δοῖίζπο ν]οᾶρίηρ [ἢ Τοίδγσθποθ ὅο {86 Κπον]θαρ6)] 
20 οὗ 186 ἴσα ; Απαὰ ἐλαέ (ΠΥ ΤΏΔΥῪ ΤΟΥ ΘΓ ὑμθιηβοῖγ 8 [Αγ 6 ἰ0 ΒΟΌΘΓΠΘΒ8] οὐἷ 

οὗ {86 βηᾶγα οὗ [86 ἅ6011, 10 86 ἴΚοῃ οαρίάνο ὈΥ ἷπὶ δὖ 18 ψ1]]. 

ι Ψον, 14.-ἰτοῦ κνρίον ; δο Πεοερία, ἸΔοΏταδΣτι, ΤΊϑομοιιάοτί. ΤΏΘ Β'η. μπ58 Θεοῦ.--Ε. Ἡ.} 
3 γεν 14.---μὴ λογομαχεῖν, ἐπεί δα οὗ λογομάχει. Τί ἰ5 ἀἰδῆσυ]! ἰο ἀιοίάο ἀροῦ {8:6 ῬΤΟΡΟΣ χσοϑᾶϊτια Ὦθτο, ΤΉΘ ΓΟΒΩΙ͂ΟΥ 

5 τοίοτστοά ἰο δ οΥ 108} σοτητιοξ ὑροὰ ἐπ τοῦθο. [1Δοδτοδηη Ῥυΐα 8 [1}} μοτίοά δἱΐοῦ κυρίον, απα ἐμ οοπηθοίθ 1}}6 
μιόωι οἷατοο οὗ 1Π6 δοπέϑῃιοο τυ τ 1.6 Ῥγοοϑαϊηρ βοοίζοσι.. ΤῊΘ ὩΘΥ θϑοϊίοι του] (5 Ὀορὶῃ ΜΠ μὴ λογομάχει. 1 οοῃ- 

10 8 ῬΓΟΪΌΣΘΏΟΟ ζοσ (μὲ ἰδέΐοσ ἀσταπροτηθπηΐ, εἰς οὐδ., κιτιλ.--Ὲ  Η.] 
8 ψος. 14.--ῤ- 700 ΥἹΌΣ οΔΙ οὐϊξῖοπα, πὰ ἐμ Βἰη., στοὰ ἐπί.--ΕΝς Η.} 
4 ΨοΣ. 19.--ἰ[τ΄ Θεοῦ. Βὶπ., τι κυρίον.--ἘἙ, ἩΗ.} 

δ Ψαο;, 19.---τΑ., 6. Δ. 6., Τἰϑοδοπάοτγέ, Τλοῦτηδησι, σοᾶ. βίη., κυρίου ἱποϊορᾶ οὗὨ Χριστοῦ .---Ε. Τ1.} 
4 ΕΣ, 321.-- Ἑδοερία Ἀδ5 ἃ οοππθοϊίζης καὶ δἴδοσς ἡγιασμένον, ἩΔΪΟΣ ἰ5 οταϊὑοὰ ὈΓΟΡΟΣῚΥ ὃν ἔπ οὐ [64] οαϊοχὰ ; 

οεαί ἰοὰ αἰἷδὸ πὶ ἴῃ βίη. 
Τ Ψ ον, 32 -ΠΔορτηλητι, οτὲ ἐδ εἴ ο7.4.6. α.. δε πάντων αἴἶδΠλου μετὰ.--Ἐ, Ἐ1.} ᾿ 
8 Τα δ --ἰΒωρερία, κ ᾿, ᾿ΔΟΒτηΔη, Τἰϑοποιιάογί, Βα. ; ἐπ διοῖ, [Ὧ9 Ζεοερία 15 ομείΓΟΙΥ οσοορίξοιλαὶ 

ἴοι τοῖθγ Ὀδοῖὶς ἴὸ νοῦ, 11--18., βίποθ [Π6 το ]}]60- 
ἰἰοη οὗὨἨ [πὸ στοαὶ Ἰυἀστηοηὶ ἴῃ ἴΠ6 “]οτγίουβ ἀρροαῦης 
οὗἩἨ 186 [μογὰ ἰβ ῥγοδιμϊηοη Βιϊοὰ ἐο ΠΟ] ΔΗΥ͂ Οὴ6 
Ὀδοῖς ἤτοπλ ΘΥΘΓῪ ᾿μπδὶσπβοδηὶ βίγο οὐ νψογτάβϑ, ΤῊΘ 
αυοδέϊοῃ θῖν [06 ἱπηηιοάϊαϊο} } [Ὁ] σης πτογάβ, 
διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ κυρίου, ὈΘΙοηρ ἰὸ ἔϊιο 

ἘΧΕΘΟΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΘΑΙ, 

ΥῪ ρ, 14, Οὗ ἔδοῦθ Ῥυῖϊ ἔδϑι ἰὰ χ0- 
ἘΔΘΙΔΌΣΔΣΟΘ, ταῦτα ὑπομίμνησκε. ΤΙΣ [656 ποτὰθ 
ἃ ΠΟῪ ρασί οἵ [6 Ερίβι16 Ὀερίῃ8, τοι γα (του ρἢ 
ἴ0 [86 οηὰ οὗ (88 ομερίογ, [ΙΓ ἴ06 Αροϑιΐο, ἴῃ 186 
ἄτϑὶ ΠΔ}7 οὗἩ [6 δοοοηὰ οὨδρίογ, οχμοτὺ ΤΊ ὮΥ ἴο 
Ραϊίουί φεεγίπσ, ἸΟῪ ἴθ τοῦϑ68 δὶπὶ ἴ0 ΥἹΡΌΓΟΙΙΒ 
“«οὐίοη, σοπλπλυῃίοαίοϑ αἰγοοίϊουβ ὑὸ Ὠΐπὶ ὁπ ἴδΠ6 
ἸΒΠΠΟΙ δηά ἩὙΦΑΥ ἴῃ ὙὨΟΝ Θϑροοΐδ! ἢ γ ἢθ 8141} δοὶ 
πραϊησὶ [6166 ἰοαοθοῖβ. Τηὸ Ῥορίηπίηρ οὗὨ [Π6 δάτηο- 

Ρτϑοδάϊηρ, οὐ ἴ0 ἰμ6 ἐἸ]ονίης μὴ λογομαχεῖν, ἀο- 
ῬΘη 8. ὑροὴ δϑοίπογ, ΥἱΖ., Ὑμοῖθον [86 γοδαΐα 6 ΓῸ 
οὗἉ ἰῆο ερορέα Ὀ6 σοπαΐπο, οὐ πιλοῖμον, τὰ Δ. Οὦ 
ψυΐϊκχαὶ,, 1ἰ]., Ἰἢ., πὰ τπ6 1ματῖη οἰαγο ἢ Π τϑ, 
6 τηϊι8ὺ το λογομάχει; ΜΠ ΐοΒ ᾿αϑὺ στολάς [πο ἢ 
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ἸΩΔΏΏ 4130 48 δάἀορίοα, δῃὰ λΓα 1605 δηὰ Ηυΐῃοῦ 
ἀεοίοπάθα, [Ια {μ8 ονθηῖ, ἴ6 πογὰβ διαμαρτ. ἐνώπ, 
τοῦ κυρ. τουϑὲ Ὀ6 γεΐογγθα [0 ὑπομίμνησκε. ὍΘ 
θοΙονο, ῃονουίμο οββ, τδὺ (16 υϑῦλ] τοδαϊΐηρ, μὴ 
λογομαχεῖν, 8 Μ6Ὶ1] οἡ δοοουηῖ οὗ (Π6 πιργιδεν ἃ8 οὗ 
(116 τοείσὰξ οὗ (16 τϊίΠοβθ68, ἀθβοσν 68 {Π6 ὈγΘΌΓοΠΟΘ, 
διῇ ταῦ {ἢ18 ἰδίίον γαϑ ἡ αὺ ΤΙ ΟΙΒΥ μου! (οΒ  ν 
(0 13 Ὠράγοσα, ἐνώπιον τοῦ κυρίου. ΤῺΘ δαπηοηϊίοη, 
ποῖ ἴο βἴχάένθ δρουῖ τυοσχάβ, ν͵]ὴβ ΠΊΟΓΟ Δρργοργίεῖθ 
ΔΗ ΠΘΟΘΑΒΗΓΥ [ῸΡ ἴ᾿Ἰ6 βιμτουπαϊηρβ οὗ Τιμοίῃν, (μδη 
ἔων ΤΙΠΟΙΕΥ πἱπλβοῖ. Τῆὸ λογομαχίαι (1 Τίπι. νἱ, 4) 
ΨΘΓΟ τηπ0ἷ Βουρ}ῦ αἶνον ἀπὰ κα ὉὈΣ [86 ΠΟΓΟΒΙΑΓΟΙΒ5 
ΟΥ̓ ᾿1Πο86 ἀδαγ8, δησα, ἰὨγουρῇ (ΒΟΙΡ ἀσχίογυ ἴῃ αΪ8- 
Ραϊαίίοη, ἔμοΥ οπμαἀρανογοά ἴο Ὑΐη [0 {ΠΟΙ 861 ν 68 (Π6 
Γερυξαιίοη οὗ ἀ66ρ (μἰηἰκογβ ἀῃμὰ ἔογοϊ 016 τοιοῦ οἰ ΔῊ : 
δραϊηθι πο 0Ὁ11ν, δηὰ τῃ6 οὐβουγαίίοη οοημῃοοίοα 
ΜῚ ἢ ἰδ, 16 Αροβιῖα [18 δἰγοδάυ, δαγίϊον, ἀθοϊαγοὰ 
ἐμ πι86 1 (1 Οοσ, ἱ, 17). ΤΠ ἀθδίγα ἴο θηρασα ἴῃ βιιοῦ 
οοὨίγονογβὶθ8. οΟυ] ἃ ΘΆΒΙΪΥ μου ἰΓαΠ δε γ 1867 ἔγοτα 
1Π6 η͵186 ὑθδοθογβ (0 {1|ὸ Θὐηρστορδίίοῃ, ἴῃ ὙΠΟ. ονθηὶ 
0 τηυδὺ [66] 1861} Σὰ ρ6 116 ἃ παι γΆ}Υ ἴθ Θηῖον (6 1818 
ἴῃ 6.4] οὗ ϑοιηθ ΡαγΥ, πὰ ἰἰ ἰβ ἰὴ 80 ζδν ἔουιἢ ποῖ 
ΠΟΟΘΑΒΑΓῪ [0 σοι ον {Π||8 Θχμογίδιοη 88 αϊγοοιρα 
ἐχοίιιδῖυεψ ἴο ἃ ἰεδοῦον, ΤΏ γοαβοὺ ὙΠῪ ΕΔ] ορ- 
Ῥοδ65 {8 ρογυεγδίοῃ τὶ ἢ} 80 ρστϑδῦ ΘΙ ΡΠ Δ518, ΔΡΡΘΑΓΒ 
ἴγοπι ψμδὶ ἱπηιμηθαϊαῦοῖν (18: ἴΟ πὸ Ῥχοδϊῖ, Ὀυΐ 
ἴο [89 δβιυρνοσχίίης οὗ [89 ϑάσοσθ. ΤΊ} 8 18. αἰβὸ 
81} Ορροδιίομαὶ! αἀαϊίοῃ οὗὨ δὴ δηθγο Ῥγοροβι τ! οῃ, ἴῃ 
νι Ὠἰοῖ (}γὸὲ ἑοτοροίηρ δχμογίδιίος 18 ϑηΐογοθὰ ἰῃσγουρῇ 
ἃ Ἰηογο ἀδἤηϊϊα βἰαιοηρηί οὐὗὨ (6 παίιγο δηὰ τοβυὶ 
οὗ ([ βα᾽ὰ λογομαχεῖν. [Ιϊ ἀο68 ποῖ Ὀγοοά [Π6 δ] 1 ρ}γὺ- 
οϑὺ δἀναηίΐαρο (χρήσιμος ΟὨΪΥ͂ Π6ΓΘ ; σομῃρ. [6 ζητή- 
σεις ἀνωφελεῖς κι. μάταιοι, Τίϊτα8. 111. 9), θαΐ, οἡ τ86 
ΠΟΙ ΓΆΓΥ, ἀϊγοοῦ ἤδσπ, δίηῃοθ ἰδ 941}18 ἔογὶ ἢ υδὲ ἰἢ6 
ΓΟΥοτΒο οὗἩ ἰπ ἀοβίγεα οἰκοδομής. Καταστροφή -Ξ 
καδαίρεσις (2 Οογ, χἰϊ!. 10), βΒυϊυγογβίομ, ροῦν υβίοῃ, 
σογγυρθίοι, βίποο ἴῃ {Π|8 ἩΔῪ ΟΥ̓ ΤΑ Ὺ δηὰ σδρσῖοθ 
ΔΓ6 διυδακοηρά, δηὰ βορΐβηχ 18 πουγίϑῃοά, σὩ]οἢ) ἰη- 
ἀσοά 8 ποΐ {πΠ6 οοῃϑβοίουβ αἷτὰ, Ὀαὺ 18, ΠΘΥΘΡΓΒ61658, 
{18 ἱηανἝαθ] 6. σοβαὶῦ (ἐπὶ) οὗὨἨἁ (6 ἀδρίογ Ὁ] λογο- 
μαχεῖν. 

γον. 1ὅ, Βευᾶγ ἴο... το ποϑάσϑί τοὶ 
ἴο ὍΘ δδβδιλϑᾶ, Αἴνεγ (1:6 Αροβίία 1188 ΠΟῪ ροϊηΐ- 
οὰ οὧἂ το ΤΙΙΙΟΙΒΥ͂ (Ὧ6 ον1}]8 6 Πα8 ἴο οοηϊοηὰ πὶ} 
ἴπ 8. ΒΡΠΟΓΘ οὗ δοίίοῃ, ἢῸ 16}18 ἷπι ταῦ ἢ6 τηυϑί, 
ἰπ Ὠἰθ ΟὟ μαγβϑοῃ, ϑθϑὶς (0 δοσοιρ  5}.---έμάν, 
σπούδασον ; 6 ΖΟΔΙουδὶν αϑδοιοα ἐπογοίο. “ Κε;. 
δωηι οοπυεπῖεηδ οπαγαοίεγὶ ἰοΐζιδ ἐρίβίοία ;᾽ ἘΒοη- 
86}. - 0 2.ὁ πον ἰπγ 5615 ἀρρσχονϑὰ ποῖο Οαοὰά, 
Δόκιμος --Ξ δρεσίαίιι8, ργοδαίμδ; ἴο ὍΘ ἰφίκθη ἰ6.Θ 
αδκοίιιἑό, Ὡοῦ ἴο ὉΘ οομηροίοα Μὴ) (μ6 ΓΟ] ον ηρ 
ἐργάτην. ἸΙαραστῇσαι τῷ Θεῷ (Ἤοοηρ. ἔομι. νἱ. 18, 
106), ποὺ ΟἾΪΥ Ξξ εὐάρεστον εἶναι τῷ Θεῷ, Ὀαΐ 80 ἐδπαὶ 
ἴθ Ὀοοοθ ιαηπέὲγεδέ ἰο αοἀ 88 δόκιμος. [Ι͂ῃ Μμδὶ 
οΠαγαοίον δ6 τηιδὺ δάγοθα ἢ 86] ἢ ἴο (ἢ 6 βογυΐςα οὔ 
Οοά, Δρρϑδᾶτγβ ἔσοτσα ἰῃ6 πογὰβ ὙὩ!οἢ ἱπητησαϊἰοἷν ἔο]- 
ἴον : ἃ τοσκηδη, ἄς. Ἐργάτης, αἰδο ῬΆΪ], 1], 2 - 
2 Ὅον. χὶ, 18,18 υϑοᾶὰ οὗὨ ἰαθοῦ ἴῃ ἴ!ο δΒοϊὰ οὗἉ [86 
Κιίηράομῃ οὗ αοὰ, ᾿Ανεπαίσχυντος, Ὧ6 ὙὮΟ 8 ποῖ 
Δϑῃαπιοά οὗ Ἠΐβ οϑυδβο (οοιρ. Ρ]"}]. ἱ, 20 : 1 Φοδα ἱΪ, 
28); 8 τίσ, δαγεζαοσεά, ἐπιρμάοπε; Ἰιθῆσθ, 056 ΜΏΟ 
ἄοοβ ποὺ Ὄχρϑοὶ οοηδιβίοθ. “μὲ δια ἐρεῖ οοη- 
δοὶπία πωϊϊωηι δὴν ἱποιίταί.) ΟἸδΠοΓΒ οσρ] δίῃ : 
οπ6 Μῆο, νἱῃουῦ Ὀοΐηρ δϑμδιηθὰ οὗὨ δ᾽ τλβοὶ ἔ, Θοτη 68 
ἔοτνατὰ ἔλθου ἴῸγ ΕἾ6 οδυ86 οὗ (16 Ιογὰ, 88 ἰη οἶδρ. 
ἷ, 8, π ἰςσἢ ὀχρ᾽απαίίΐοη 8 1658 βδαρρογίοα ὈΥ͂ {Π6 ςοῃ- 
χὺ ἤδη [Π6 ἰὈγοροΐηρ.--Ε μεν αἰνίαϊπρ ἴδ 9 
τνοτὰ οὗ ἔστι. Α πόσο ῥγοοῖβο ἀοβίρηδίίοῃ οὔ 
[Πα ΙΑΌΟΓΟΡ “' ἀρρτονοὰ υπὶο Θοἀ;,᾽" πη ΐοῖ [88 τηδ 8 
τη 0ἢ ἰγου Ὁ]6 ἴον ἴΠ6 ἰη ογργοίογβ οὐ οὐ ΓΥ ἃρὸ. ΤῈΘ 
πογὰ οὗ ἔγυ ἢ οαπ Ρ6, παίυγα!]γ, ποιηΐης οἶδ ἐδ 5 πο ἢὲ ἴο τἶβο," ἄς. ; ΓΒ ΌΥ. 

186 ζΌΒΡ6] σιϊοῦ ΤΊΩΟΙΥ Ργοδομοᾶ, Ὀρϑοτομεῦ, 
Τόσο δέραῦε ; ΒΙΓΟΏΥ, ἴο συ ἰπ (ἰ|0 ὑππι ἀϊγοοίοι, 
ΙῺ τοβρθοῦ, πον, οὗ 1[ῃ6 ααρϑίίοη ἰπ ΠΟΤ (ᾺΣ [8 οσῦ- 
οαρίίΐοη ἐδ 6 δρρι θὰ ἰο 186 λόγος τῆς ἀληϑείας, 
6 Ιηυδῦ ΟΟΓΙΔΪΏΪΥ δρτοθ ὙΠ 6 Ἧ οἰΐα, πίῃ 
.6 δαγβ ἰδδῖ, σιϊμβουῦ Ρῥγοοῦῦ ἴγοιῃ υὑϑᾶσο, τηρὰ 
αγθ δὰ ἴῃ ὑδποὶν πϊηϑ ἔθ ἀϊδθδοοίΐοη οὗἨ δὴ 
δηΐτηδὶ οἤθσγοά ἴῃ βδοσίβθοθ, οὐ οὗὐ 186 οὐυϊίηρ τῷ 
οὗ Ὀγοδὰ ὕροὴ {π6 ρατὶ οὗ {Ππὸ οἰκόνομος. ΗΐΒ οπη 
νίον, ΠΟΟνΟΡ, ἴπᾶῦ [6 Τηοίδρῦο Ὁ 8 ὑθοιτοποὶ 
οἰ} ἔτοη ῥ]ουρ ορ, δαἀπ8 88 δ8. ᾿ϊ||6 οἵ 
ΒΑ ΙΒ ΒΟΙΟΥΥ͂ ῬγΟΟΥ͂ 88 ἐῃ6 οἴϊιοῦ δβιυρροειου, ἰμαὶ 
(6 ἤχυγο ἰ8 τα κο ἔγοτ 156 ποῦῖ οὗ {Π|6 σδιρεηίοῦ 
(Οου  θοᾶγο δπὰ Ἠοπνβοῦ). [0 τγὰβ 11 Κονῖβα οηγοὶν 
ΔΥΌΙΙΓΑΓΥ πΏΘη σογίαίπ σΠυγοἢ-(Δίμογβ (Ογτβοβίο, 
(ξουπιοπίυ5, ΤΠΘΟρ  ]δοῖ) πόσα μ]θαδθὰ ἰὸ ἧιδτὸ 
ἀδουρηῦ οὗἩἨὨ {86 ουζηρ οὔ" οὗἨ δαὶ παϑ ἰογοίξιι, οὗ 
οὗἨὨ ἴδϊβα ἰθβοθοῦϑ.: δηὰ, ᾿θαβὺ οὗὨἨ 41}, 18 ἴῃεγὸ δ 
διουπὰ μογα (Ὁ δ]ονίυβ, Οἰβῃδυβθη) ἔου βυρροείηρ (δὶ 
6 οοττοοῦ αἰδιϊμοιοη Ὀδύγοθῃ (Π6 ᾿ΔῊ διὰ (δὲ 
ΒοΒροὶ ἰβ οπ)οϊμποθὰ, 1 πὸ παίμῇῃ 811 τωδίυγεὶυ, Ὀς 
ΛΥοὐο᾽ 5 ἰπιοιργοίδο {11}, ἴῃ {π6 δά, δαῦθ (δε 
τηοβί ἴῃ 118 Ὀ6Π417 (φοπιρ. καινοτομεῖν, πονα υἱα ἱπῶ- 
ἄεγε). ΑΒ ἴμ6 ἤηγπιθῦ, ὙΠΟ Π6 ουϊ8 οτοοκοὰ ἣι- 
ΓΟΥΒ, ἰηΐυτοβ οἷ β6]4, 80 αἶδὸ [86 τρηϊδίογ οὗ (δ 
ΝΟΓ, γῇ ἀο0ο8 ποῖ τσ ἀθὶ τὰ ἰς, Τὶ αἶβὸ 
σ]ϊοῖ ῬΑὰὶ ἰοῦ ἀδβίγοβ οὗ ΤΟΥ, 18 }υδὺ (86 τε: 
γοτβα οὗ (6 καπηλεύειν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ (θα. 
14: 2 Ὁον. ἰϊ. 17): δηὰ [6 οἱ σαυγο -ἤίΠ618 Ττεῖὲ 
ἴῃ 80 ἃν ἐογίῃ τσὴ πθθη ἸΠΟΥ υϑοᾶ, ΠΟΥ͂ δηὰ ἰδεῖ, 
ὀρϑοτομία ἴῃ (86 δ6η86 οἵὗὨ ὀρϑοδοξία. [ἴῃ ΔῺΥ ΕΥ̓επὶ, 
ἴἤθγα ἷβ ΠΟΡα δὴ ορροβίώοῃ ἴο Λλείοεγοαιἀακζαῖϊα, τὺ 
ΡὈγοβογῖρι ἴου ἐπ6 ῥγδοῖίοαὶ οοπάποῖι οἵ ΤΙπιοίιν, πιο 
τηυδβὺ Ὁ6 ὙΠΟΙῚΥ δα)υκίοα ἰο 1.6 πογὰ οὗ δοά. 

ον. 16. Βθᾳῖ βῆπη . . . τποῖο σοσϑ υπροίϊ» 
ὯΘ6548. Οὗ ρῥτοΐδῃο, ΘΙΏΡΙΥ οἰναϊ οτίηρ (866 ΟὔΒΕΙΥ. ὁ 
1 Τί, νἱ, 20).---ϑλωη, περιΐστασο, αὐοϊά ; εἰ ποῖ, 
90 οι ΟΥΓ ἐδιδ ιοᾶν οὗ (τοιρ. Τίτυβ 1}. 9) ΥΕΣ τὲ 
τηυδὺ ρὸ ουΐ οὗ [9 ΜΔΥ οἵ (8, ἔηι6 ἱτηπιθάϊαίεὶν [οἷ- 
Ἰονίης ρἄγαϑθ βονβ: ἔοὸσ ἔθου τῦί!]! ἰπόσθαϑθ 
τπῖο τηοσθ [{4]1 ἰπῖο ἃ βυϑαῖθχ σηραδβῦυχθ ο[] Ὁ» 
ξοἀϊέηοδθ. ᾿Ασεβείας ἰ8 ἰο Ὀ6 υπιογϑιοο ἰιεγα 88 
βοηΐνο, ἀοροηάοηξ προ ἐπὶ πλεῖον ; διὰ ἴΠ|6 ἐμ 
ΧΡ υθββίοι 18 ἴο Ὀ6 οοπδίἀογοὰ ῃοῦ ΤΩ ΟΤΟΙΥ ἃ ΜΆΤΙ, 
Ὀὰΐ αἷδο ἃ Ῥγορ!θοῦ, δ οἴδρ. ἢ]. 13. ΤῊ Αροδὶθ 
ΒΡΘΔΚΒ οὗ οἶτον ἰιβοῖξ ποῖ οὐ Ἰοοβθ ὈδΌΡ]ἰηρ ({μιμετ) 
δὰ δβρθοΐα]ν Βῃονβ ΠΟ ΔΡΡΑΓΟΏΥ ρυτθ ἰΒθοτεῦο 
ΓΙῸΣ 8.88 ΠΟΘΙ 6688 ἃ ρογηϊοίουϑ ῥγβοίίοδὶ ἰθηάθς, 

γον. 11. Διὰ ἐποῖς υυοτὰ τῦἱν!] οαΐ δ ἀοϊδ 
ἃ ΟΔΏΪΘΣ. “Τιο Ὀϊοθθοὰ ΓΘ ΟΣ 88 δ 
γάγγραινα ὉΥ ἙΔΏοοῦ (Κγεὖ8), τ ἐξ εἰρη ίῆοδ ἃ εἰ 
ΠΊΟΓΘ ἸῃΪΒΕΓΔΌΪΘ ΟἿ]; Ὀθοδυβθ π6 Ὑ80 ἰ8 δῇβεί 
ΙΓ σΘΏΘΟΡ ΟΔῺ 86} πονουί 6 1688 Ῥγεβοττο δἰδ 16 
ἔγοιῃ ἴδῃ ἐὸ {ΘΠ ΥΘΔΓΒ; θυ ἢ6 ὙΠΟ 18 δηλ εῃ 
πἰ σαηρτθηθ οἶθ8 ἰη ἃ ἴθν πουσα, ἐξ (86 {πιὺῦ 
πβογοΐῃ (ἢ6 ἀΐθοαϑα ἰ8 θ6 ἔογι νυ ποῖ οὐἱ οὔ"; (οῦ 
ἶξ ἀορτῖναβ οὔθ Ἰΐπὴ δἴθον ποίμον οὗ 118 δηὰ βεῆϑι. 
ὕοι, ἐπγουρὴ (Π6 οπγα θοᾶὰγ. Ὑμ6 Οτθθκβ οἂἱὶ [08 
ἀΐϑααβϑθ, ὈΒΌΔΙ]γ, σφάκελον, ἀπὰ διμοηρδὶ 8 ἷ! 18 
Βδηθὰ ρϑηρτθηθ" (ζαίί(δ᾽ Βγαπα):; ϑβίατκο. Τρ 
ἐεγίζωηι οοπιραγαϊἑοπὲδ ἷἰΒ [16 ὀχύθηβῖνα δὰ ἰμίομδιτο 
βργοδὰ οὗὨ ἰδ ἀΐβϑαβθ ἴῃ ἴη6 Ὀοὰν οἵ [0.6 Θιγθ οὐ» 
στοραίίοθ,. Φογοπμθ, ἰῃ (ἢ ΟὐτΩτΩΘὨ ΑΓΥ ὑροῦ (δ 
Ἐρίβι]ϊ6 ἰο {μ6 Θαϊδίάδῃβ:: “"οοίγέπα Ῥεγυόγρα αὖ 
πὸ ἱποὶρίοηδ, υἱς ἀἄμοδ αὐ ἐγεΒ τὲ ἐη ἐχογάϊο 
αμαϊτέογεδ ἐπυεπῖί, ὁοα Ῥαμίαΐέηι σαποῦῦ ἑπ ΟΥ̓ 
»ογε."-- ἘΠ ταθηθυδβ διὰ ῬὨΣοίαα. [“΄ (8688 
ἧτο πέτα Οἰποβέϊο ἐθδοθογα, ποη6 οὗ ἔπι δποίθηϊδ ὁ 
ἰπδίπυαϊο: ποῦ ἀϊὰ η6 Οποδέζοβ ἐδϑοὶι ἐμαί [09 
« γρϑυστθοίΐοῃ Ῥ88 ρϑβί αἰγοβδάγ,, Ὀὰπὲξ ἐμαὲ ἐμ6 Πσδι 

ὟΝ βιιουϊὰ Ὁε 



ΟΗΑΡΤΕΙΒ Π. 14-3260. 99 

σδυϊοῦϑ ἰῃ τολίηρ δββουιοηβ δρουΐ Οποϑίοἶθπι ἴῃ 
[86 Δροϑίο!ο ἀρθ, ὙῈπ6 Ομοδίίο ἐθσηροῦ γγὰϑ ἰῃ Ὀοϊηρ, 
(8οη, θαὺ Ποῦ τυ οἢ οὗ ἰ δὰ δΟπὶ6 ἴ0 ἰπ6 ϑυγίασα 
ππᾶογ ἃ αἰδοίου Υ Ολγίδέδαν, 7ογὴὰ ἰδ 8.}}} 8.) ΟὈΒΟΌΓΕ 
τοῖον. ΟἿ ΟἿΒΒΟΝ, νοΐ. ἱ., οἰνὰρ. 1ὅ; Βασυβ, Οὐγίϑί- 
ἰμλε Οποβὶβ, Ρ. δὸ 494.---Ε. Η.}] Ἡγπιθηθυβ, πιθῃ- 
ἰἰοποὰ αἷ8ὸ ἴῃ 1 Τίια. 1. 20, γϑαιαΐπθα ἴῃ 8. ΟΙΤῸΓΡ ; 
(86 οἴδοῦ (8 ΟΡΑΪΠΑΡΥ͂ ηποηιόπ ργοργίμηι, 866 Ἷ οεἷ- 
εἰοίῃ οα ἴδ οἷ. 6) 18 ποὺ Κηοτη ἐγ ΠΟΓ. 

γον. 18. ὕἷο οοποθτιίης ἔπ0 τταϊὰ Ὧανθ 
οἵτοὰ, οἴτινες περὶ τὴν ἀλήϑειαν ἠστόχησαν ; Ἰἰϊ- 
οραὶϊν, πῆο, ἴῃ τοϑρθοὺ οὗὨ [86 ἰγτυ}), Βανο τηϊβθοα ἐῃ 6 
πὰ (06 Ὑ οἴ[6); οορ. 1 Τία. τἱ, 21 (ἀστοχεῖν ; 
δἰτιοῖν, [0 ἰο86 ΟΥ τηΐϑϑ ἴΠ6 σοοά)ῆ. ὙΒογοῖ [86 
οογο οὗ ὑποῖν ΟΥΓῸΓ οοηβίϑιοα, ὑΠ6 ΑΡροϑί]6 βίαίο8 ἴῃ 
ἴ6 πονὰβ8: βαυνίῃρ ἰδδὲὶ ἐμδ9 χοβυσζοοίίοῃ ἐβ 
Ραδὶ αἰσϑαᾶν. 704 γεδιυγεοίοτι οῃ ΟὨΪΥ Ὀ6 (6 
γενυττοοίοη οὗἉ [86 ἀοαὰ Ὀοάϊΐοθ, νγΐομθ Ῥδὰ, Ὁροῦ 
ἴι6 σγτουπὰ οἵ οὖν [μογὰ δ οσὴ πογὰβ (Ψοϊϊπ νυ. 28, 
49), ἸΘΔΟ 68 18 ἴο οχρθοῖ δὖ ἴῃ6 πὰ οὗ [6 ῥγϑϑ- 
βηὶ ἀϊβροηβδίίοῃ, βίη Δ ΟΥΒΙΥ πὶ (ἢ 6 ῬοΥΒοΊΔ] 

γοιεῖα οἵ ἴΠ6 [τὰ (866 1 ΟοΥ. χν. ὅδ, δά. 1 
683, ἱν, 18-18). [Ὁ 18 δἰϑὸ ἰπ {6 πη ἢ} Ὁ 6ν]- 

ἀδηϊ, ἔγοπῃ 1 ον, χν. 12, [ῃδὺ δγοδαν, ὙΘΡῪ ΘΔΓΙΥ, ἴῃ 
ἴδ οοηστοραίίοη, ἴθ 6 ΓΘ ΡΟΥΒΟῚΒ ἴο ὙΠοΟτῚ {5193 
Δρυλίο ! ς ἀοσίγιηα γ͵ἢδὲ ΟἤῬηδῖνο, δηὰ ὙΠῸ οἰν Π6Ρ ἀ6- 
ηἰοὰ ἰδ, οὐ, (γουμῇ ἃ ἴαϊβο βρί γί ἐι8}18π), ἀνοϊαοα ἴδ, 
Ἰὰς τίονν (ΒΔ) 18 ΘΟηΒΘα ΘΗ ἀΥ ΒΟ} } Ὁ Βα ρογήᾳοιι, "5 
ἰμδὶ θοῦ 195 ἤδΓΘ α ροϊπιοθα σοίθγθησα ἰ. Μαγοίΐοῃ, 
ὙῈ οὐ, ἴα {πὲ σΆ86, 511}} ξυγίμον, πτουἹὰ θ6 ἃ ῥτγοοῦ 
ἀσαϊησὶ [ῃ6 ΟΠ ΌΪΠΘΙ1688 οὗ ἰ86 Ερίβε]6. [Ι͂ἢ 80 ΓᾺΡ 88 
Ἧὸ ολη ἰοδτῃ [6 ὙΟΓῪ Θαγ οϑὺ (ὑποδιοἴϑσα ἔγοτα ἐῃ6 
ξοπυΐηα ΕΡρί8ι165 οἵ 'Ραυΐ, [86 νἱϑνγ σοηιαϊ 8 πο ι}}- 
ἴῃ ἱπῃρτο 8 Ὁ] 6 τθδῦὺ ΔΙΡΟΔΑΥ ἴῃ ἴΠ6 ΑΡΟϑβι16᾽8 ({π|0, 
αἱ Βρθοβθυϑ δηῃὰ οἵμορ ρίλοθβ, ἔμ᾽86 ἰθδοῦογβ δρ- 
Ῥθαγοά, πῦο υπάοτβίοοί, Ἡμπαΐ [16 ζο9ρ6] 680 }}68 οἵ 
ἃ τεδυττοο 0. ἴῃ (16 δρεσίῆο Β6η86, οὗὨ ἃ δρὶγεαὶ 
γεδυϊτοοιϊίοη [0 βοῖλο ὨΙἤΘΥ μτιοβίϑ, ΟΥ̓ 8150 ἴ0 ἃ ὨΘ 
᾿ς ἴῃ (6 ουϑαΐ τὰ ΟἸτῖϑὲ, ἀπ α τα βαρΡ 6 ρογαρ5 
ΘΥΘΏ ΘΧΡΓΟΒ81085 Οὗ ἴπΠ6 ΑΡροΒι!α, 49 Βοῃι. τἱ. 8; ΕΡἢ. 
ὕ. θ, αῃὰ οὐ ον ῥαββαρθϑ, ἴου [26 ῬΌΓΡοΟΘο, ΤΏΘΥ ουηά, 
ἰπάεθὰ, διηοηρδὶ 6 Εϑθθη68 δηὰ Τθογαρουί, δπὰ 
5.1} τῶογα διαοη σϑὶ {16 δα σ668, ταδηϊ [Οἱ ἃ ροϊηΐβ οὗ 
οουίδοῖ, ἀηὰ [ΠΥ δἰοοὰ, ἱπγουρὶ ὑΠ6ῖν τοῦ 1Δ68]- 
ἰδαι, ἱπ ὑτποὶρίαὶ ορροβιϊϊοη ἴοὸ ἴΠ6 ὨΘΑΙΓΠΥ δηὰ 
γήζοτοῦυ το 81 οὗἨ 8 Δροβίο!ο ρυθδοπίηρ [ γεαἐχέ 
ΞΞ κήρυγμα, ἴθ ἐπΐπρ Ργεδο ϑὰ.----Ενβ, Η.], τ π]]6 ΓΒ 6Ὺ 
8.0 οΥ ων ἰδ ἐαλῖῃ οὗ βοϊϑ. Τὴηθ ἤορθ 
οὗἨ ἴδ6 αἴαγα ΤΓΟΘΌΓΓ ΘΟ η γ͵γὰ8 ἰπάθοὰ δὴ Θβϑθη ταὶ 
[κοῖον οἵ ἰ86 ΟὨγίϑείδη [1 Π, δηὰ Ῥδὰϊ δ᾽ γᾺ 78 Ἰαἱὰ 
88 χτολίοδι βίγοθθ Ὁροη Ὁ (6ΟΠΡ., 6. 5.) Αοἱβ χχὶν, 
18. ΤῊ ἀσηΐαὶ οὗ [6 ἔπϊτο γοϑυστθοιοη τηυβὲ αἶϑ0 
ἰοδὰ ἴο 4 ρογνογβίοη οὗ (06 ἴδοῦ οὔ (86 γοϑυγγθοίίΐοη 
οἵ Ομηῖβε, πο μδὰ δἰγοδὰν ἴδκοη ρἷδοθ, δὰ βίδῖκο 
(0 [8 ἰουπάφιϊοηβ 1π6 ψ016 ἰδογίο οὗ (6 ΟἾτβ- 
ὕδη (αἰ (ἀνατρέπειν, Ὑαἱρ;., ἰαδεζαοίαγε), ΘΒ ρΘ οἶδ} 
διῃοηρϑὶ ἴῃ ἀμαϑεῖς δΔηὰ ἀστήρικτοι,͵ οὗ πθοτω ὑΠ 6 ΓΘ 
ἰδ τοῃτίοη ἴῃ 2 Ῥοΐον [ϊ. 16. 

γον, 19. ἸΝονοσίμοῖοξα, [89 ξουπάδαιοη οὗ 
Οοά, ἄς. ““Ῥαμίμδ ἱπργεδδιιδ ἐπ ἔαπο ἐγί δέδιε οοτπ- 
πιεπιογαίίοποι οἷὁ αἰδεὶραίἑοηῖδια ᾿οοϊοδα, ορροπὲϊ 
οσπφοίαἰίοπιοδ ἄποδ, αἰέεγαπι ρωδίίοαπι, αἰόγαπι ρετί- 
πενέεσι αὐ εἰπσωῖΐος ;Ἶ ΜοϊΔΠΟ ΠΟ, [0 ἰδ 88 1 (Π6 
Ἀροβίὶϊο τόσο 166 ]]1ηρ [80 ποορὰ οὗ δποουγαρίηρ Ὠΐτη- 

δ ΊΒααυς Ἰκοὰ ἰο δηὰ δαρροτέ ἴοσς ἷθ ἐβϑοσυ οὗ ἃ ἰδίοσ 
ἀεί ἕογῦ 180 οοτηροαί(οι οὗἱἨ δοῖλθ οὗ 16 Ἐρ᾽βι]οβ (ἐδ ΐα 
διτησοξ ἰὴ τοῦ) ἰη δυο αἰ] υβίοηδ δηὰ Ὠἰτιίδ, οὐζοη 6}- 
ἔσο υ νας τϑαϑοι.--. Η.] 

Ἐ(ΓΡΓΟΙΘΌΪ τ06 ἵνο οσσυῦβ ὙΒιοδ ΟἿΤ οχροδίίοσ ὮΟΤΟ 
Βαταδα 88 τὰ μόνα Οσρί ληδίϊοηβ οὗ [͵ἷ9 Ῥαδδαρθ βου Ἱᾶ Ὀ0 
αὐἰιοὶ.---. 

86], ἰοσοίμον τὴ ΤΙ ΟΙὮΥ, ἢ ἃ πουογίλοϊοβα, Ἰ11κ6 
πὶ οὐ ΑΒδρὰ (ῬΒ. ᾿ἰχχἰϊὶ, 1). Ζ7Ὺ6 ἥγπι 7ζοιυπααίἑοη 
οΓ Οοά, λοιυευεῦ (ὃ μέντοι στερεὸς ϑεμέλιος τοῦ 
Θεοῦ), ὑι6 μαγὰ Τουπαδιϊοη-ϑίοῃθ, ἴμ6 ἤττῃ ἐουπάδιίοι 
ἰαϊὰ ὈΥ αΟοὰ Ηἰπιβ61 ἢ. [0 18 ἱποογγθοὶ ἴο πγαϊηϊδίη 
ἰμαὲ ϑεμέλιος ὨεΓΟ Ξξ οἰκία: ταῖμοτ, ἴῃ ἔοιιπἀαίίοη ἡ 
οὗ 1ηὴ6 Ὀυ Πα ΐπρ, τηυϑὺ Ὀθ υπάετβιοοῦ, ΔΙ μουρὴ τι (ἢ 
1η60 Βττηηθβθ οὗ ἔδ6 ἐουηάαιίοη, ἐδ Βτιηηθθ8 1 κ6 
τ ἶδ6 οὗὨἨ ἴΠ6 Ὀυ]]Παΐπρ 861} 18. βϑοιιγθά. Αρραγομ}ν 
1ὴ6 Αροβεὶβ Π6ΓΘ σοί γϑ ἴὸ {Π6 Ἰαδίίαγ, δηὰ οἱα οδῇ ἴῃ 
80 ΓᾺΓ [ὉΤῈ ΒΑΥ ἴἰμαὺ [86 ϑεμέλιος τοῦ Θεοῦ ἀδηοίος 
ποίίης οἶβα ἴδῃ ἰὯ6 σοηστοραιίίου ἐουηάοὰ Ὀγ αοἀ 
Ηϊπιβο “Βυΐῖ Ῥδὺ] ἀοπίρῃαϊοβ 118 495 ϑεμέλιος, 
ποῦ Ὀδσδυβ86 {Π18 ΘΧΡΓΘΒΒΙίΟη ΤΔΘΔΏΒ ἴῃ [561 ἃ Ὀ0}} .- 
ἱπρ, Ὀὰς ἴῃ 80 [ᾺΓ 88 [6 σοηστορδίίοη, 88 ἢν ἢ88 ὈΘθα 
Θϑ ὉΠ 89 ΟΥ̓ ΚΙΏΔΙΙΥ͂ Ὁ αοα, ἴΌΓΠΙ8 ΟὨἿΥ ἴδ 8βυὉ- 
βιγυοίαγο οὗἨ (86 οαΐβοο, μοῦ 8 ἴο Ὀ6 ρτδάμα! !}Υ 
οοπῃρ]οἰοὰ : "ἢ Ηυϊβογ. 830. 411 Ὀδοοιμθβ ἱμυθ! !ρὶ 0 
Θπουρῆ ; δὰ ἰὺ 18. 1180 8ἃ8 8016 88 ἃ5. ἰδ 158. ΔΥΌ ΓΓΑΓΥ [0 
τὨΐηκ ΠΘγΘ, ΟΥ̓ ϑεμέλιος, οὗἨ ὈΘΐογοΥΒ ἴῃ ρϑηθτγαὶ 
ΟΒνγγβοβίοι), οὐ οὗ {π6 θηϊσθ δνδρο 8} ἰγαϊὰ 
ΤἸΠοο(ονγοῦ), οὐ οὗἨ [6 ἀοοίγίπα οὗὨ τῃ6 γδϑυγγθοῖίοι 
Μὶς.86]18, Εγῃ 65:1), οὐ οὔ [86 ἀθογθθ οὔ οἰδοίίοη (6 α)- 

ΥἱΏ), ον οὗ ἴπ6 ὈΙΥΐηΘ Ῥτοπ ἶβο8 (ΑἸ ΌΓΟ56), οὗ, ἷπ ἃ 
πογα, οὗἁ δηγιίηρ ἴον ν ἰοῦ 486 σομποοίίοη, 89 τ76]} 
88 86. 16 Γ4] τηθδηΐηρ οὗἨ ἴ[μ6 τογάϑ, ρίνοβ ἃ βυρροτί 
ΘαΌΔΙΥ ἔδοῦ]6.--ὁδ οί βυχθ. Ἕστηκεν, Ὠοΐ- 
νυ μϑἰδηάίηρ, δηὰ ἴῃ βρίϊο οὐὁὨ 4}1] Ὠυπιδη Οβογί8 [0 
ΒΏΔΙΚΘ ΟΥ 0 ἀδϑίγου 86 Ὀυϊαΐηρ οἵ ΟΘοα.--ἘΓανίης 
Δΐπ πθα], Ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην. Ἐξομῃ [ῃ6 
ΤΟΙΔΟΙΘ δρ68, ἰὸ 88 {Π6 συβϑίοια ἴο ρἷαοθ ἱῃϑοτὶ ρυϊοη9 
ὌΡΟη ἀοοτ-Ροϑέβ, ἃ8 Ὑ6}1 4150 88 ὉΡΟῚ ΘΟΓΏΘΓ-ΒΙΟΠ 68 
(οοαρ. οῦϊ, Υἱ, 9; χὶ. 20, ον. χχὶ, 14). [Ιπ 
ΟΥΘΡ Ῥαββαροϑ, 8150, (ἢ Αροβὺὶϊθ 809 16 νοτγιὰ 
σφραγίς ἴῃ ἃ τηθίΔΡὨΟΥἶο8] Β6η86 ; 6. σ..) Βοιῃ. ἷν. 8} : 
1. Οον. ἰχ, 2; Ερᾷ. ἱ. 10. Ηδργο, ΟΥ̓ [16 βαπηθ πογῇ, 
ἃ ΒΌΡΘΓΒΟΓΙριοἢ 18 5 Κη Βοαὰ τοὶ βία 5. Ἰοσί͵6 οἡ 
ἴα λιῶ. ϑεμέλ., ὙΠΟΓΘΌΥ (86 ῥΘου ΑΥΙΓΥ οὗὨ [6 Ὠουθ9 
οΥ̓͂ αοἀὰ Ὀυ}10 ἐμογοαροηῃ ἰβ Θχργοββοῆ, απ 4190 βθουν- 
ἰγ ἴον ἰζ5 ἱπυρογίϑιαῖθ σοη(ηυλπος 8 σίνοη, ΤΊ6 
Βιρουβοσρΐοι ἰ8 ὑποΐο!ὰ (ϑιπδοῖμ))}--Ἔροτῆαρ8 πὶ ἢ 
Τοίργοηοο ἴο ἴΠ6 ἔτσο 8168 οὗἩ [86 , ΘΟ οὗἩ νοῦ 
8 διγηϊϑηθὰ Ἡΐ ἃ δρθοΐα! τηοῖϊο. ΤΏ ἤγβί, ΤῊΘ 
Τιοτὰ Ἰκηονυοῖ ἔπθηλ ὑμαΐ τὸ ἢΐ8, ὈΥ {ἰπ|6 7ιὶρ- 
τηθηΐ οὗἉ τηοϑὲ ἱη αγργοίογϑ, δὴ δ] υδίοη ἴο ΝΠ. χυἱ. ὅ, 
ΠΧΧ : "Ἔγνω κύριος τοὺς ὕντας αὑτοῦ. οτο ρῥτοῦα- 
ΌὈΪΥ, Βούονον, ἰδ ἰ8 ἃ του ηίϑοθησο οὗ ἴπ6 ποτὰ οἵ (0 
ξοοὰ Κμορμογὰ (οδη χ. 14).--Αῃὰ, οἱ ον οσν οὴ9 
ἴμαὶῖ πατρϑῖῃ ἰΠ6 πᾶπλθ οὗ ΟἸχίεὶ [ἴπ9 ποτὰ] 
ἀορατχὲ ἔγοσῃ ἑπίαᾳυϊζγ. Τῇ βθοοηὰ 8146 : δοοονά- 
ἰηρ ἴο δΒοῃῖθ, 8ὴ δ᾽ υϑῖο ὑὸ Ναμῃ. χυὶ. 26, οὐ ἴ0 [58. 
1,11. ΑἍὄ 1πουρὶῦ 80 βιιρῖα δηά οἶδα σϑαυΐγοβ ὯὨΟ 
ΒΟΑΡΟΐρ, πούονοῦ, δου δὴ ΟἹ Τοβίαπιθηῦ βΥπ)ρᾶ- 
ποις ομογα, 70. παπιὲ ἴΠ6 ἤδη οὗἉἩ [6 ογὰ 8 Ὡοξ 
ῬΓΘΟΙΒΘΙΥ {Π 6 5816 αϑ ἐο δαἱΐ ἀροῖ {18 Ὡαπηρ [ῸΓ 8.}- 
ψαϊΐοη (δεέσ εὶς τ--ς Ὁ] ΒΘ ἢ 689) (Δ οἰϑ 11, 21), δὰ ἷε 
ΠΊ6ΒΏ8, 0 οοπ 88 ἰἷθ8 Πδῦλθ 88 ταὶ οὗὁἨ ΟἸγίϑι, (ἢ 8 
ΤΠοτὰ (οοΡ. 1 Οον. χίϊ. 8). Τῇ ἱηνοσαίίοη οὗἁ τ}χἷϑ 
ΠΔΙῚΘ 8. ΘΟΠΡΙ ΟΥΘΙΥ͂ ᾿ΠΒΟΡΑΓΔΌΪΘ ἤτον ἃ τοπυποίδιίυη 
οὗ υῃτὶρ ἰὐδουδη6θ8, τοῦ, οὗ (σοὶ ἢ, θα ἶϑἢι68 (86 8ἴη- 
Ὠ6Γ ἔτοτῃ ἴπο ἰηράοιι οὗ αοα (Ματὶς νἱΐ. 28). ᾿Αδικία 
ἱποϊυἀθα 4180 δῦ [6 ἀοοίτίπο οὐὗἩ [ἢ ἴαϊβο ἰθδοῖΐ- 
ΟΓΒ, ἰπ 80 [ὯΓ 85 1ῃῖ8 οὗἔἁἨἁ ἰ(561{ Ἰοϑὰϑ ἴο ἀσέβεια (869 
γον. 18), ΤΏ ΟΌΥΘΥΙΒΘ 8 θ᾽ οἵ ἴΠ6 ἰπϑογίροη τὸ- 
ἴδυβ αἷδὸο ἰὸ 186 δἰσί,οϑὲ οοπδοίαίέοπ, οἵ πὸ [αἰ Ὁ] 
(Βοηροῖ: “ουΐξ αἀπιαπέον, πδὸ ποδδθ αεδίπὶέ, δοά 

δογυαί δι08), ἰ0ῃ6 ΤΟΎΘΙΒΟ δἰ4θ ἴἰοὸ {[ιοῖν 
ΟΙΥ εαἰϊησ ; ὙῸΠῸ ἐπ6 υαὐΐοι οὗ [86 ἵπτο ἈΠ 

ΒΟηΪΘΠΟ68 Β᾽ιονγθ ταῦ ἴῃ {18 ΨΥ ὑμ6 ἱπυτοναῦϊε 
βττηη688 οὗ [Ππ|Π Ὀυϊαΐηρ οἵ Οοἄ, Ὀοΐ ἀροὴ ἴδε 
Ρατὶ οἵ ἀρὰ διὰ 4130 οἵ τχθῃ, ἰ8 ϑοουτοὰ ῬΟΡΘΟΙΪΥ͂ 



100 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΞΤΙΕ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ͂. 

ϑίποο ὑπο Τογρὰ Κπονβ ἰμάοοα (μ6πὶ (Πδὶ ἀγ Ἧΐα, 
ΒΟ 880, ἰὴ ροΐῃὶ οὗ ἴδοι, Ης αἰδάησυϊδιλοθ (ποτὰ 
ἴτοσα ἰμο08θ6 ΠΟ ἀο ποὲὶ Ὀοϊοηρ ἴο Βΐπ), δπὰ π|}} 
Π6ΡΘΓ ρογ ΗΪΔΒ6] Γ ἴο τλαῖζθ ΔΩΥ͂ σηϊβίακο ἰβγουμὰ 
(Π6 Ιῃογ ουϊδίαθ οὗ (μ686 ἰαίίοσ. 1 οΥ̓ΟΓΥ ΟὯ6 
ὙΠῸ Παπιο8 ΗΪ8 ΒΟΙΥ πδηγλ6 τηυδὺ ἀορασὶ τοῦ 84]} 
πη ρὐοουβησβθ, ἰθθη δ σὰ ΠΟΤΘΡ Βυοσορά, οὐ 
ὙΠΟῺ δ ΠΔ8 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ οτορὺ ἰηΐο 186 ἰθερὶα οὗ (8 
Ι,μοτὰ, ἴῃ ἀσβισογίηρ ἰδ τ ΟΙΥ. Α Ὀυϊάϊην πιο ἢ 
ἀοιημδηὰβ ΒΟ] 688, οαστῖθϑ ὙΠ δῖ 1186} Ὧ0 στουμῃὰ οἵ 
ἀἰββοϊυΐοῃ δηὰ ονουίογον. 

γον. 20. Βυΐ ἰῃ ἃ σγθαΐ μοιδθ, ἄς. Τὸ [Π6 
αυρδίίοῃ Ὑοίμος, ὉΥ ἴδ 6 Βουδ6, τὸ δῖα ἴο 
(ϊηἰς Βότὸ οὔ [86 σῃοϊο ποσὶ, οὐ ἴῃ ρδγιίουϊαν οὗ (6 
Ομ τβύδη Ομαγοὶι, Οδ᾽ νίη τολυγημ [86 ῬΓΟΡΘΡ ΔΗΒΊΤΟΣ : 
“ΜΝ οπ οοπυεηδέ ἐπίον ἐπίεγρυγείοβ, απ ἀοηιβ γπάσπα 
Ἐοοϊοδίαπι δοίαηι͵ απ ἰοίωηι πιυπάϊη δἰσπίϊοεί. Ἂς 
εοπέοχέμδ φεδάεηι ἄμ »οΐέδιιδ πο ἀμοϊέ, εὐ ὧδ οοίδεία 
ἑἐπζοϊϊσαπιιδ.; περι σπὲηι 46 ἐ:ίγαπεὶς ἀϊδριίαί αι. 
ἰωε, δοά ἀδ ἔρβα ἤει ͵7ανηϊϊα. Θιωοά ἐαπιθπ Ῥγοπι- 
ἐ αἱ, μϑαιδδε  ἡνὰ υεγπι δεί, α αἰϊίεν ἐοάεηι 
“Ἱροείοἷο αὐ ἰοέωπι πιωυπάπηι ἐχίεπαϊέι»."---ἰ “6 1 ἰδ ἠοῖ 
βοίιςὰ δπιοηρδὲ ἰηίογργοίοτβ πβοίθον ὁ στοαῦ Ὠουδο᾽ 
εἰσ βο8 (86 ΟΠαγοι ΟὨΪΥ, οὐ [Π6 οηϊνο νοῦϊὰ. Απὰ 
6 οοηίοχὺ ἱπάοροὰ ᾿ϑδὰβ υ8 Γδῖθον ἴο υμαοτβίδηὰ 
ἰς οὗ (0 Ομυγοῦ. Εον Ῥαὺϊ ἰβ ποὺ ἀϊβοουγείηρ οἴ 
ουϊβίἀθ. τηαίϊογβ, Ὀυΐ ΟΥ̓ (Π6 ἴδηι οὗὁἨ αοὰ ἱιδεϊξ, 
Νον γι 6 1688, δύ ἢ ἀροΐαγοβ 18 ἰγὰθ σΟΏΘΓΑΙΪΥ, δηὰ 
80 ΟἰΒΟ ΏΠΘΓΘ ὈΥ̓͂ 116 Β81ὴ6 ΑΡΟϑι]6 8 δρρ 64 ἴο τῃ6 
φ}οἷ6 ποῦ" (βοπι. ἰχ. 21) Ηδ οχρϑοϊοά, δἃρ- 
ῬάΓΟΉΠΪΥ, του Τί οίμγ, (0 ποὺ ὑππαΐυγαὶ οὈ]θοιΐοη 
88 ἴ0 ὙὮΥ ΟΥἹ], ἱΓ ΟἿΪΥ πάτα ἴῃ ἰΐπη6, ἰβ ροστοϊ θα 
ΘΟΏΘΡΑΙΥ πὶρη (ἢ ἴσῃ ρ]6 οὗὨ ἀοἄ, ἀπά ἰ8 ποῖ γσαίῃον 
αὖ οὔσθ ΝΏΟΙΥ οδϑὲ ον ἔγοιῃ ἃ, [ἢ [Π6 ὙΔΑΥ͂ οἵ 
ΔΏΒΟΡ, ΡΑῸ] Γοίογβ ἴο 116 ἰδεῖ, ὑμδὺ ψὶτὰ [6 οομ,- 
ῬΑΓΟΓνΟΙΥ ἰαγρα οσχίθηβίοῃ οἵ ("8 Ὀυϊάΐηρ, ἰὸ σδπηοὶ 
Ὑ6]1 06 οὐδιογνΝ 86 ἰμδη ἰῃ οἴποῦ ρτοδῦ ἤουβ08. ἰῃ 
οἴμορ πογάβ, ὑπαὶ ἴῃ ἃ σοϊῃτηυ" Υ 80 ΠυΠΏΘΓΟΙΒ ἴῃ 
ΤΑΘΙΘΓΒἢΐρ, βἰχηϊβοδηῦ τηογαὶ ἀἰνογαῖ αν διηοηρδῖ 118 
ἱηἸνΙάυ8] Πηθι 6 ΓΒ ταυδὺ ΠΘΟΘΒΒΑΡΙΥ οχίϑί, ΤΏοΓΟ ἰδ 
ΠΟ ΓΘΘΘΟΠ ἴον ἰπἰῃκίορ, ᾿ἰοτα οχοϊυδβίνοὶΥ οὗὨἨ 86 χηΐηΐθ- 
ἴετϑ οὗ ἴ[δ6 οοῃρτοβαίίοη, βίηοα, γαῖδου, τμδΐ ἰβ 6 Γθ 
Βαοϊὰ σδῃ ὃ6 Θαυ4}}}7 Μ᾽ 6}} δρρὶ] θὰ ἰο 1.8 τοῦθ, ΒΥ 
ν68856]5 οὗ κοϊὰ απὰ οὗ εαὐἴνον, τὸ ΤΏΔῪ υηποτγαίδηὰ 
{πὸ ἴσαο, (ἰ6 1Δ1{Π ||], (ἢ). 6 οτϊποηὶ δ  γΒ δηὰ τηϑιη- 
Ὀ6ΓΒ οὗ ἴῃ6 οο ἴοη ; ΌΥ τ ββοὶυ οὗ τοοὰ διὰ 
οὗ ϑασχῖϊδ, ποὺ ἰἰ 1688 αἰδιϊησυϊκοα, γοῖ τ ἢΟ, δὖ {16 
ΒΦΤΩΘ {{π|6, ἀγ6 δνοῦ ὑργῖρῃς 6] ον ΓΒ (10 ἰδ ἢοὶ ὨΘΟΟΒ- 
ΒΆΓΥ ἴ0 Βυ ΠΥ (6 Ὠουβα οὗ βυοὶ, τοῦ, 21), Ὀὰϊ ΙΓ 
ΟἸ γι βιίδῃβ ἴῃ πϑῆιθ, δῃὰ ἔαϊβα ἰδδοιοῦβ: ἰῃ ΟΙΠΟΡ 
π ΟΡ, [Π086 ΜΠ ἃγο γοργοβοηίοα, ἰῃ 1ῃΠ6 τ} -Κηοντῃ 
ῬΆΓΔΌΪΟ οὗ ἴ180 [ογὰ (Μαῖϊ, χὶϊ!.}, Δ8 (1:6 ἴαγοθ διηοηρ, 
1Π6 τ) ιοδῦ, 88 186 ἩΟΡΊΒΙ685. Β9} ἰῃ ἴἰδ6 ποῖ, ΤΠ6 
τοι παιηοὰ ὑυϑϑβ6}]8 δ ἴ0 Ὠοπογ, ἰῃ6 ͵ἰαβδὲ ἴο ἀΪ8- 
Ποποῦ ; ποὺ οὗ (6 [οι ποῖ οὗ ἰῃ6 φγορτγίοίϊοσ, Ὀυὶ 
ΟὨΪΥ͂ ἰῃ τοβροοῦ οὗ (πϑτυβοῖγοβ, ἰπῃ 80 ἴδι 88 [86 βυὺ- 
ΒοΙΘ Δ ὨΟΏΟΓΆΡΪΘ ΟΥ 81} ἱρῃοιηϊπίουβ κδ6. ΤῈ6 
ΑΡΟΒΙΪ6 βαύβ Ὀδβί 68, τρογθουον, πῃ οι, ἰχ, 21, (ῃαϊ 
(ΠΟΥ αν ὈΘΘΏ ἡτοιμασμένα {Πογοῖο. [πᾳ ὈΟ(ἢ {Π|6860 
οἶα85968, ἃ9 18 τηδηΐοβὲ ἔγοηι (16 ἀΐνθγβθο τηαῦθγῖα]β ἤθΓΘ 
πεαηχοᾶ, ἴΠ6γ6 διὸ σγαααίδοηδ, ἩΠΘΓΘΌΥ Ὀοΐοτα 41} ἰΐ 
ταυβῦ ηοῦ Ὀ6 ογουγϊοοϊςζοα ἰμαὺ {μ6 ἔγβί δγὸ τηδάο οὔ 
πη ρον ΒΠΔΌ]6, ὩΟΌΪΘ τηρίδὶ, {86 Ἰαἰΐονρ, οὐ ἐΐ6 οὐμοῦ 
᾿ιδηὰ, οἵ ἔγαρίϊα πτοοὰ οὐ δαυπΠθη ὍΆΓΟ, δηὰ ἀτὸ οί 
ἀφοϊσηρα ἴον οηἀυτγίηρ, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ [Ὁ ἐφ οΥαΥν υ86, 
αἴθ τΠοὴ ΤΠΘΥ ΓΘ οδδὲ δαῖϊὰθ, ΗΟ οἰνϑη (6 νἱδβὶ- 
0160 ΟΒυτοὶ ἰ8 οοταραγοὰ ὈΥ Ῥαὺϊ ἴο ἃ Ὀυϊἀΐηρ, ἷ8 
{ποσσὶ (ΟΡ. ὕροη 1 Τα, ἰ1], 15). 

εν. 21. ΣῈ ἃ τῶδὴ ᾿ῃοχϑίοσχο ῬΌσβο ἰτηβοϊέ, 
ἄς. “σε πιμηααξζίο πο εεἰ ἀεδογίϊο ἐσαίτοπῖδ, 
εὐ σοπυορδῖο αὐ ἔεμηι ; ἢ ΜοΪδηοδίμου, ΤῈ ἰη- 

ταγὰ βοραγδίίοη ἴτομι (86 60]}] 8 Βοτὸ ἀοποιφὰ πιὰ 
ουὖὐ πμῖο ἢ ὑΠογΓα ολη ὍΘ ὯῸ χιογαὶ ρυτ βοδίίοι (οι, 
1 (ον. νυν. 17).---ΕἼΟΣΩ [{.686, ὁΔὴ ΟἿΪΥ ταίεγ ἰ0 ἰθοθέ 
»εγεοηδ ἴῃ ἴῃς οοηρτοραίζοι σθοσι ἴα Αροθβίε, ἰε 
ἴη6 ῥγϑοθάϊηρ᾽ ἡ γβϑο, 888 ἀδβογ θα ἀπάον {6 βρυτε 
εἶνο οχργθββίοῃ, “ ν6886}8 οὗ ποοὰ δπὰ θδγὶ," ΤΙκ 
Ὀγοδιης ΔΥΑΥ ΟὗἁὨ 8]1 {6 οτνεπρ πὶ ἴθθθ6 πῶς ἐκ 
βΒγβὲὶ γεααυί βία, " 6 που] σϑδοὶ (μ6 ἱρὴ ἰάραὶ οἵ 
Ομ γιβιίίδη ᾿ἰἴ βεὶ ἔοσγι ἰπ [06 πογὰβ ἴπαὶ Ό]10π.-- 
Εϊο κ8411 ὍΘ ἃ νϑε89ὶ πτΐοὸ ΠΟΏΟΣ ; οοπβοχαρηίϊτ, 
δῇ ΟΥ̓ΔΙηΘηὐ οὗἩ (6 Βουδο οὗ ἀοά, ἃ ᾿ἰνίηρ τροπιθοῦ 
οὗ 86 οοπρτοραιίοι, [{κὸ 106 γχοοά πἢραὶ ἰη [ἢ 
Βοϊὰ δὰ {ἰπὸ σοοὰ βεὴ ἴῃ ἰδ ποὶ, ΤΏ δἷπὶ ἰοῦ 
εἰνθη Δρρ] 168, Εσβί οὗ ]}, ἰο ΤΊ ὮΥ, Ὀαὶ (Β6ῃ αἶϑο, 
ἴῃ ἃ ὙἹ͵Ἱάοῦ 86η86, [0 81} 1} 6 Τη ΘΙ ΌΘ6ΓΒ οὗ [86 ΘΟΙΡΕΟ. 
ἰἰοη.--- βασι δοἃ---Β ὈοΪοηρίος ἰο (6 1οτά-- 

[χμᾶ) Σηϑοῖ ἔοσ 9 ἈδακἼείοσ᾽ 5 τδὸ [πἰιθουὶ ἰδ 
ἰπ οσνθηΐηρ απαᾶ (καὶ); 866 86 οι ςαὶ τειμδ]. 
Ἑὔχρηστος, ἈΘΓΘ, ΔΒ 1ῃ Οἶδρ. ἧν. 11 δοά Ρμὶ, 1], 
Ἴων ἴ0 ὑδ6, διιοὰ ἀϊγοοέέν ἴον (6 βογυῖΐςθ οἵ 109 

δδίθῃ, [0 Ὑ 086 086, ἰηἀδοα, (Π6 οἴδιοιβ αἶβο---ἴ 
γ6556]8 οὗὁἩ ποοὰ δῃὰ θαγί---ϑοῦυο, θὰ 8.6 ποτα Νο. 
1688 ργεραγοὰ ΟὨΪΥ ἰμάϊγθοι Υ δηὰ ἰΟΙΏΡΟΓΑΠΙΥ ἴοτ ἴδ 
ὈτΡΟθ6.--ΝΠχορασοὰ πῖο ονοσν βοοὰ ποῖὶϊ 
ἀκα Ερδ. ἰϊ. 10). Ῥγοραγοὰ ἔογ δνθσὺ Κἱπά οἵ 
ὉΒΟ[ῸΪ ϑογυΐοο, δὰ αἷ8ὸ ποὶ πογίμ!] 658 δπὰ πη αὶ 
οἢ ἰδὸ ἀΔΥ͂ οἵ ἴ1π6 οοτηΐηρς οὗ Ομ τῖϑι (2 Ρεῖον ἱ, 8, 10} 

γεν. 22. ἘἾ69 δῖδο γοιῖ Ἰυεῖδ. οι 
ΤΊΩΟΙΠΥ θ6. ἃ νοεβοὶ ὑπίο Βομογ, ἰμ6π ἢ6 τρσδὶ μοὶ 
ΟἾΪΥ ΡΟΓΙῪ Διἰπηθ6}} ἤτοπι {π6 οοττυρίίοι. τοἰλοι 
(ὦ. 4., ουἱβίἀ6 οὔ) πἴτη, Ῥὰϊ τουδὶ ἀο Ὀαι]6 4190 ἐπ- 
τοαγαΐν πὶιὰ (μα πο τ88 ἐπηρυγο πὶι δέῃ δίπι, [κα 
(͵8 ἯΔΥ {818 ὀχμοσγίδιίου βδηρβ ἰοροίδεν πὶ ἴθ 
[οτορβοΐπς οοπίοχε, τίιμουΐ ΔΩ νἱοίθηοθ. ΤῊΘ ψομίὰ- 
ἡμὴ ἰωκία (ΥἹς., )μνοπέία ἀδειἀεγία) ἀο ποῖ οοπεδεί͵ 
88 ΒΟΙΏΘ δ΄Ὲ μ]οαβθθὰ [0 8ὨΟΥ͂, ἰῃ 8 ΒοδΙοὶὶ αἴνοῦ ΠΟΤ- 
Οἰγ, οὐ ἰῃ ἃ ῬΓΟΡΘΏΒΙΥ ἴο (ΐπκ οὐδ ΠΕῊ ἀοοιΠηεβ, 
οὐ ἴο Βοουγα δρργοραϊοῃ ἴον ἤθη (νεωτερίζειν, Τὰ 
ποῦαϑ πιοἰγ)- τᾶ Θχρ᾽ απδιίοη π}οἷ 8 )υδὲ 88 Π1{|6 
οΑἸ]οὰ ἴον, (πγουρὰ [Π6 σοπίοχέ, 88 ἰπγουρῇ [86 προ 
οὗ Τοῦ Υ---Ὀυϊ, 88. 0818 ΔΡΡΘΟΔΓΒ δἷδο ἔγοπι [δὲ εἢ- 
εὐ δῖ8. νοι ἱπητηραίαιοῖγ ἔΟ]]οτβ, τῷ τουδὶ ἰδἰηκ 
ἴδγθ οὗ ἐῃμοβ86 Ἰυδί8 πλῖοὶλ ὈΒΌΔΙ]Υ Τηλῖκα {Ποπιβοῖ Γε8 
ἴθ]: δβρϑοίδ!ν ἴῃ γου ἢ : ποῦ χηΘΓΟΪΥ ΟΥ̓ πορνεία, ὑπαὶ 
ἸΏΟΓΕ, ἰῃ ἃ βΌΠΟΓΙ ΜΟΥ͂ (ΠΡ ΓΟ86), οὗ δα νοἰκμρία!α 
πιιπάσηπα, ὈΥ ὙἘΐ ἢ, [ῸΓ (86 τηοϑὲ ρδτί, το ἃγὲ ε΄ 
ἀποοὰ ἰῃ [μ0 βτβὶ μδ]} οἵ οἂν ᾿ἰδιΐπιο, 10 πηίοὶ, αἶϑο, 
ἱπογαϊπαϊθ δ)ουτωθης οὗἉ (6 Β6 808 δηὰ δὴ ἰἀΐθ ὨΌδΟΓ 
Ὀοϊοηρ.---Βυϊ ΤΟ]]ονν (οορ. 1 ΤΊπι. νἱ. 11) τίσαν» 
ϑουδηδϑα, ἔδὶ τ, ομανίῖν, 96 ("ἱμπαγά {10 π- 
και ἢ δηὰ οοπῃοογὰ ;᾽" Πὲ Ἢ οἰἰ6) Ἰσῦῖ (λθπὶ ἰδεῖ 

οἱ ἴδο9 Τιοχὰ ουΐ οὗ ἃ ρῦτο πεῖ. Τ|ε 
σπορὰ ιοἱέλ ἕλοηι ἀο ποὶ τοῖοῦ ἰο {πὸ δαγίϊον δίωκε; 
Ῥαΐξ ἴο [86 πητηοαϊδίοῖ γ ργοοοάϊησ εἰρήνην. ΤΊΠΙΟΙΙΥ 
οὐρὰς ἰο Ικϑϑρ (18 ρϑῶσθ τὶῖ 41} στίϊο ο8]} ἀροη {δε 
Ὠδλ6 οὗ (86 [,ογά---ὦ αυσ] βοαϊίοη οΥὨ ὑοϊϊονοτα, ᾿ἴπ6 
ἐμαὶ ρίνϑῃ ἴῃ 1 Οογ, ἱ, 3. ΤῊΘ σα πρὶ ἀρ ἴδε 
ὩδῖΩ6 ΟὗὨ ἴΠ6 [νογὰ ἰβ αἷδο πιθηϊϊοηοϑα ἰη Αείϑ ἰϊ. 21; 
1ὃ. ἴχ, 14; Ἄοπι. χ. 12, 88 ἴῃ μϑου αν οἵ ἴδε 
οοηίοβδίοη οὗ ΟΠ γβὶ.- --Οαἱ οὗ ἃ Ῥσο μαζὶ; οὐῦ- 
ἰγαδὺ τί (Π6 ὨοΓοΙΪ68] ὑβδοίογθ, ἰοὸ πθοπι {δ18 Ἐ88 
σδηϊπρ (οοιηρ. 1 Τί. ἱ, ὅ). Α ραπαίης Ομβιδῃ 
οδίμο οἰ ἰγ, το 8 αἰ80 ϑηὐοϊποα ὑροὺ Τίπιοίν, 
ΟΥ̓́Θ δραίηβί 41} βεραγαι βεῖϊο Ὅχοϊ υδίγθηθθθ (ϑοπάει. 
ιοόδεη). ΤῊ6 τηογα ἀθοϊ 6] ΒΘ τασδὶ ἴα ἰι8 εἰπὰ 
ἀραϊηβὺ οοτίδἰ ἢ ῬΘΓΒΟΏΒ, ΤὉΓ ἰῃ6 ΒΑΚα οἵ (Π6 [ωγὰ, 8ὸ 
τη οἢ [86 ΤΠΟΓΘ 5}|8}} ἢθ ἰδοῦ Ἀἰπηβ6}  ἰοπανὶβ οἷν 
ΓΒ, τὶῖῃ τῃοτα [16 ἴδο]5 απ! σα ἴῃ {Π|6 στολαὶ οδιιϑε. 

γον, 238, Βαῖ ἴ[Π9 ΤΟΙ ΒΒ ἀπ ὰ τπο]οασηϑὰ 4063» 
πίοι δνοἱὰ (οοιωρ. 1 Τίτ). ἱ. 14 ; νἱ, 4) Πετῖδ αἰβὸ 
εἰιὸ ὠγτήσεις δτα ἴΠ6 ρδουϊίαῦ πιωτὶς οἵ [186 μετεῦσεὶ 
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ἐρδοίιοτθ, ΤΉΟΥ δγὸ ζοοίϊδῆ,͵ μωραί (δοταρ. Τίιι8 [], 
9), δἴποθ ἰμῈῚ δα 1ὴ ἐ]ιθιηβοῖν 8 σοι 6889 δηὰ 
πολκ, ἀπὰ ἀγὸ υϑ61688 (οοπιρ. 2 Τίη. 11]. 16, πῆγα 
6 Γοτογθο ἰ8 πιαϊπίαἰηοα ΟΥ̓ ἰῃ6 ἨΟΪΥ͂ δορί Γ68) ; 
νιοροῦῖγ, μποἀμοαίεά, ὠπὶηδίγμοίοα ; Ὠθηςο, ἑπαρέ, 
ἐπεὶ ρίάιδ, διὰ, ἰὰ σοηθοαῦθηοθ οὗ [μΐ8, ἀπ αἶβὸ ἴὸ 
δοΟΟ 18} ΔΗΥ͂ σοοὰ : γγδδ, δ8 ΔρῃοδΙΒ ΠῸυλ τῆδί 
(οἱονα, θηρσοηοτίηρ ποὺ 11{|16 6Υ]].--ΌἸζηοτσίης ἰμδὶ 
ΜΡ οΥ βίχίξοβ. Ἐογίὰ ἴγοιῃ (6 αροίβιϊο 

ἰαρυΐδο πιο 168 δ 150 Ὀοίϊοπι οὗ δυο! ζητήσεις, 
ὨΘΟΟΒΒΑΓῚΪΥ Βριίηρ, ΒΟΟΏΘΥ ΟΥ ἰδίδρ, μαχαί. Οαϊνίῃ : 
“Με ἐγφο ποϑ Ἵ ἐἐϊο αα σαρίαπάπηι ἐπ ἰαἰϊ 
οκρηίαξλοπα Αϑβνάῳ δοἰἐἰοϊέεί, δοΡοΥ ποῦλε ὀσομγΥαΐ 

ἐπεὶ φμοά ἐχρεγὶπιεν φμο- 
ἐδῖς, δάὲ δεοϊἰοοί ωγραπαὶ οἱ αἰσίααϊαπαὶξ ργαδενε 

6 ΔιρὈϊΐίοη, ἐπογοίοτο, οὗ ρ]645- 

γιεϑουβ ὙΠΟ ἀγὸ δμοϊὰ ἴῃ (86 Ὠἰρσῃοβὲ δδιϊπηαιΐοι 
ΔΓ 86 Ώ96 638 ὈΟΘΟΔιδ86 ΠΟῪ ἀγὸ υηΐτιυϊυ!, ΤΊ5. Π6 
ΕΧργοῦδ68 8150 [πὸ ον} πλιΐοῖ (ΠΟΥ͂ ΓΘ δοουκίοιησά ἴο 
ὑπησ ἴο ᾿ρσθΐ, ποῦ ἀσο8 ἢ ΒΑῪ δηυ ηρ 686 ἰῃδη 
πρδὶ τὸ ἀαἱϊγ ἀχροτγίοποοθ, υἱΖ., ἰπαὺ (ΠΟΥ [ἀΓὨΪΒῃ 
τρδιογίδὶ ἴον 78 ἼἸηρ αηα αυλειο]]} ηρ.᾽} 

γεν. 24. Απὰ 189 βοσνδιὶ οὗ ἰδο σιοχὰ τλυβ 
ποῖ εἰχίνϑ. Ἐνογυτΐηρ τ οἷ. σδιι808 διγίο δηά 
ἐοὐπιδηςοη 'ϑ, ὈΓΘΟΙΒ6ΙΥ ὍΡοη ἐπδὺ δοσουηΐ, ἰῃ σοηίΐγα- 
ἀϊοϊίοη πὶτὰ [86 οὨἸ]Π Ὡς οὗ ἃ τηϊηϊβίον οὗ Οἢγίβι, σῇο 
Βαΐϊνο8 Ὡοὶ ὯΟΣ ΟΓἾ68--ὙΠ086 ΟΥΪΏΡ τηυδβὺ ποῦ ὉΘ 
δεδγὰ ἰβ τ βἰγοοίβ (ΝΜ αιι, χὶὶ, 19, 20). Τ  Βοδγοοὶυ 
πρρα 4 γοτηϊπάον ἐμαὶ ἴΠ6 ΑΡοΒβί]6 ἀο68 ποὶ ογυἱὰ 4]], 
θαϊ ΟὨΪΥ υ8616358 δΔηὰ Ἰρηοῦ]ο δβίγιο, 4}} δου) ισγαηρ- 
ἔα), ἀροὴ ἴΠ6 Ῥατὸ οἵὨ [᾽6 τηϊηΐϑῖαυ οἵ 6 ρφοκβροὶ 
(ἰμλλνον, δμογὶ οὗὨ [Π6 τρδτῖὶς : Κ'804}} ποὺ δθ ψιμαγγεῖ- 
80..»}---Βαῖ 6 βοηῖι19 πὑπῖο 811 (1160); ἥκιος, 
τα ἃ. ξοηι16, Ὀδηθνοϊοηΐϊ, δηὰ αἰεοι[ ηδλίο, δι ρ]διϊο- 
Αἰ1γ, ἰοπταγὰβ αἰἱΐ; πο δοῃθ ὑοῦγαγὰ 8 ἢ8 ἀβεοοΐϊαίθ8 ἰῃ 
(6 ἔα, ὈὰΣ ὑοναγὰβ μο56 ΜΙΝ Ὑϊοσλ ἢ ΘΟΠ.68 ἴῃ 
οὐπϊκοὶ.--Δρὶ ἴο ᾿ϑδοῦ, διδακτικός. Νοῖ ΟὨΪΥ αρί, 
Ὀπϊ δἰ Υβ ΓΟΔΑΥ 0 ἰδδοῦ 41} τ ῖιο ἀγὸ πἰΠ]Πϊηρ ἴο 
νεσοῖτο ἱπαίγυσιίίου οῦι ἢἰπ|.---Θαξέθαϊ [οὗ θυ ]]1], 

ς; ἐοίεγαπδ πιαϊογμηι (οοταρ. Βοοῖὶς οὔ Ὑ ᾽8- 
ἄσαι, οἰδρ. 1, 19).». [ἐκ 18 ποῖ υϑοά ἢθγα ἴῃ γοβρϑοῦ οὗ 
τ ΟΌ]65 σΌΠΘΡΑΙΥ, Ὀυΐ ἴον {{π|ὸ ἀοδί χιδιίοη οὗ ραϊίοηοο 
πηάοῦ ΟΥ̓ΘΓΥ͂ Ορροϑίιίοη, Ὁροη ἴΠ6 μαγί οἵ τηθη, ἃ8 ἰδ 
εἷοδς ἴγοτη δὶ (ΟἿ Ο͵Π ἱπηπηοαἰδίοΙΥ, 

ες. 25. ΤΩ ΣΩΘΘΊΚΩΘΗΒ. Α ἰαγί ον οχροϑι(οὴ 
οἵ [86 τλῆποῦ διὰ ΜΑΥ ἴῃ ὙὨΐοι ΤΠΠΟΙΠΥ βου ά 
Θχ δὶς (6 ἰδροῦ ἰυδὲ οη)οϊηοά. 7π ηιεεζπεδ8, ἐν 
πραότητι: ἹΠΟΟΓΓΘΟΙΪΥ Ἰοϊηοα ὉΥ [8ὸν ἰο ἴῃς ῥγὸ- 
οδάϊηρ, ν 56. -- Τηδίχυιοι ον ἰμοδθ ἵπδὲ ΟΡΡοδθ 
τοιεοῖνοε. ΤΏ ἀντιδιατιϑέμενοι Πότ ἀοοσηαίοα 
ἈΓῸ, ὨΔΙΌΓΔΙΙΥ, ΠΟ ῬΟΙΓΒΟΏΔΙ ΟΡΡοποηΐβ οὗ ΤΙΠΟΙΗΥ ; 
ποὶ, ἰαυίμοτ, ὉΠΌΟΙ ΘΥΟΥβ ἱπ ρθηθγαὶ, Ὀυΐ {Π6 ἴμ]86 
᾿οδοῦοῖθ πο, Ὀεΐῃ οἰ ρ ιν δηὰ ἀἰδηιϊοίγοα!γ, τοϑιϑιοὰ 
ἴδε ρῦτο ἀοοίσίῃθ οὗὨ [ῃ9 ΑΡροβι]6, ὑοροίμθν, βθγῃδρϑ, 
ἘΠῚ} δας ΤΟΙ ΌΟΓΒ οὗἨ [86 ΘΟ ρτορδῦ ἢ 88 τ γο ἰοὰ 
ΝΑῚ (Ὠγουρ πο. ΤΉ686 τηυϑὺ Ὧ6 ἰδδοῖ, ἀπά, ὮΥ 
τὰϊο ἰοδοϊιίηρ,, δϑοοτίδίη 16 οἂ ροζαάνοπίατο τῦί]]} 
Εἶνο ἴλϑσὰ ἴδῃοθ. ΤὮΘ οοπνογβίοη οὗ (Π058 
ἴπι ἴθ ορροβίοη ( Ἡγὲάογδαολεν) βιιου]ὰ Ὅ6 4130 {86 
ΒΌργειηα ΟὈ͵οοὺ οὗἉ ε͵5 ἰοδοιίηρ ; δὴ οδ)δοὺ {6 αἰίδίη- 
ταδηὶ οἵ πη ϊοῖ 5 ἱπ (80 πίριοαὶ ἀορστοο αἰ Βουϊ, Ὀὰὺ 
Ὠοΐ ἴῃ ΔΩΥ͂ ἩΔῪ ΒΟρΟΙΪ688, (οάὰ πιυδὶ οἴδοὶ [}]8 Θοῃ- 
γψεγδῖο (ποπ ἐδέ ἐπίπι ορὶδ λυπιαηπα: πιοίϊυιρη 

ἑεκίϊαι ; Ἶ Βοηροὶ), δηὰ ἰξ βγδὶ Ἰοδὰβ ἴο [8:8 δο- 
ἰκοουυϊοσίυα ζϊκπουσοάψο] οὗ 189 ἱχῖμ, ἐπίγνω- 
σις; ΠΕΙῸ 4|80, 85 ἰη ΤΊθι8΄1. 1, ρίέίσπα δὲ ἀσσμγαΐα 

οοφπὶξίο, ΑΒ ἀδικία ἰ8 (89 ἀδοροβὶ στουπὰ οἵἁ ἰδμοὶρ 
ΟΥΓΟΓ, 80 880 18 μετάνοια [Π6 1 ΒΡΟΏΒΑΌΙΥ ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ͂ 
τοαυΐϊδῖίθ ἰῃ ογάου ἴο 86 αἰξαϊπτηθηϊ οὗἨ ἃ ρϑηπυΐηθ 
ἐπίγνωσιΞι. ἨΟῪῊ ἀσδίγδοϊο ἴὰ 'β ἰῃδι ϑιιοἢ ἃ μετάνοια 
(Δ11 ποῖ, [Π6 ΑΡοϑι16 βίαϊββ ἴῃ [Π6 ουποϊυαΐηρ γΌΓθ6. 

γεν. 26. Διυὰ (μα) πον ΙΔΔΡ σϑόονοσΣ 
τϑυλδοῖνοα, ἄς, Ιπγηοαϊδίο γοβυϊῦ οὗ {116 ΘΟΏΥΟΡ 
βίοη στουρὰς ὈΥ αοὰ,. ᾿Ανανήφειν, ἴο Ὀδοοπιθ οοοὶ 
ἀσαΐῃ, 0 ΔἸΔΚΘη ουὐΐ οὗ α ἀγυηκοη ἢϊ, ἴο οοηθ ἴο 
ΟΠΟἾΒ ΒΟΏ868 δραίη.--Ουΐ οΟΥὗἨἉἁ Ἁἰῃ9 δῆδατθ οὗ [89 

ἐκ τῆ: παγίδος  οοπδίγιοίο »γασπαηδ, καὶ 
ῥυδῶσιν ταὶ Ὀ6 ΒυρΡΡ]ο, Ηδγθ αἰ8ο, 88 'ῃ Ἐρῆἢ. 
ἷν, 27: νῖἷ. 11, [80 ἀ6ν}} 8 γτοργοϑθηϊθα ἃ8 δὴ δυΐδογ 
οὗ 6νῇ! : 1 [18 βΒηλγοβ (παγίδες), ἑ. 6..) ΟΥ̓ δ Θπιΐοθ- 
ΤαΘηΐα, ἃτα (06 ἤν|96 ἰθδοῆοτβ ποὺ ΟΠΪΥ ἰθὰ οδΡ- 
εἶνο, πὶ αἰϑὸ ἀο)ἰνογθὰ ονοὸν ἰπίο βἰυμηδοσ, ΤΉΘΥ 
Ὦδνθ αἰ8ὸ ἃ ὑνοίοϊ ἃ ποοά---ἰο Ὀ6 δι να κοηθα, δηὰ ἴὸ 
06 ἀο]ϊνοτοα,--ΑἸΊκθ οαρνο ὮΝ Ὠἷπι, ἐζωγρημέ- 
γοι ὑπ᾽ αὐτοῦ ; τολὰθ ᾿γΒΟ ΓΘ αἰΐνο ὈῪ ἶπη; ἕν 6.) 
1π6 ἀν}, οβίχπαιϊίοι οὗὨ [δοῖγ δοίυδὶ πιογαὶ οοιὲ 
ἀϊίοῃ.- ταῦ ἷἱβ ῦῦῖ], εἰς τὸ ἐκείνον ϑέλημα. ἴπ 
{86 ἠαάρπιοηΐῦ οὗἨὨ δοπιθ, [8 18 Βροόκϑῃ οὗἉὨ {116 ν}} οὗ 
Οοά ; δοοονάϊΐηρ ὑοὸ οἴθιοτθ, οἵ ὑπαὶ οἵ ϑαέαπ. ΤῊθ 
Ἰαίζον, ἱπάϑοα, 18 (16 τπχοϑὺ Ῥγοῦθαῦϊο, ἡυαρίηρ δοοογά- 
ἰηρ ἴο ἴ86 Θδη γα οοπηθσαίίοη : δηὰ ἐκείνου οσδῃ ΥΘΡΥ͂ 
Μ)6}} τοίου ἴυ ἴΠ6 βϑῖηθ βυῦ δος δ8 αὐτοῦ (866 Ὠθ 
οι). Τῇ οδρυϊνοϑ ἤοτα τοίογγοά ἴὸ ἃγὸ δἶϑο 
οηδηαγοά [Ὠγουρὶ Ξαΐλη ἐο ὧἐο λὶδ οἱ; αα ἐἰξέμδ, 80. 
δοιμοίογῖδ ἐγγαγιμὶ υοἱμπίαξοεπι ρεγαροπάιιηι. «αὶ 
(ἷβ Ἰπουρῦ οΟΥἩἨὨ (Π6 ὈΠΠΑΡΡΟΥ μία οὐ ἐποβθο “πα 
ΟΌΡΟΒΘ {πολ θοῖνοϑ ᾽) βῃουϊὰ ἀἶδροβο οὴθ ἴο ἴῃς βοῃ- 
{0 Π6 858 Θηὐοϊηοα ἰπ γοτϑ, 24, 2ὅ, πιο ΟἸΒοΓ 86 15 
ἀἰουϊδ ϑηοιρὶ.. 

ΤΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΤΪΙΟΑΙ,. 

1. Το (δ6 ἀυ τὐσιογ ἰο αἰνίἀθ 6 ποτγὰ οἵ 
ἐγαϊῃ, Ὀοϊοπρβ, ἰὰ (6 Ὀγοδάθὺ 86η96 οὗ ἴ[ῃ6 πογὰ, ποῖ 
ΟἿΪΥ ἰῃ6 γοργοβοηϊαϊΐοῃ οὐἁἩ {π6 ὑγα ἢ ἴπ 106 ἴογτῃ 
ταοϑὺ δρργορτίαίθ τῃμογοῖο, Ὀὰὶ Ποῖ 8Β6 ἃ ΓΟργθθθῃ- 
ἰαιϊΐοη ἀπὰ ἀδνοϊορπιθηὶ οὐ ἐΐ8 οοῃίοηίβ, πῇῃῖοῖ 18 
αἀϊνοοϊοά δηὰ βυϑιδίηθαὰ Ὀγ (π6 ϑρἰτί οἵ Του ἰῃ 4]]} 
Ραγιουϊαστα, “Δελὶΐ ργαίογηνἐίενο, ψηοά αϊοοπάμηι 
δέ, τἷΐ αἀγέοεγο ὧδ δυο, πὲ πιιάίαγε, αδοόνΡοῦα, ἰογ- 
γγμοῦο, ἀδίνιδ αἰ σοηίεν ἐρεοίαγε, φιὰ ζεγαί αμαάξίο- 
γιηὶ σαρίτα, φιιἀγμϊά ἀσπίσιδ αὐ αἱἰἐΠοαίἑοπιη ο0Ή- 
ἀιιοαΐ;"" ΒαζΖΑ. 

2. ΤΏ6 ταρϊ ἃ στον οὗ οὐ, δηὰ [π6 8]0ῈῪ 
Ῥτοστοθβ οὗ ρμοοά, 848 ἴ6 Ἔχροτγίθηοα οἵ 4}} σοηταγῖθα 
ἴῃ ἴΠ6 Ὠἰδίουυ οὗ ἴΠ6 Κίησάαοιῃ οὗ ἀοά 58]1ο 8, 'ἰ8 ἃ 
σομνίποϊηρ ῥγοοῦ οἵ 6 ἴῃποῦ υπίγυ οἵ ῬοΪδ- 
πἰαηΐβη). 

8. Τ6 ἀδηΐαὶ οὗἁὨ {0 γοϑυγγοοίίΐοῃ σδὴ δ πιδὰθ 
ἁποῦ τηδηϊ το] ἃ ἰὈττΏβ, δηὰ ἰἴ8 Δρραγοηῦ [ὉΤῸΘ ἰ8 
ῬΑΓΟΥ Ἰουπάρα ἷπ (π6 ἴδοῖ, ἰδῇ {6 Ῥγορδνρ ἀϊβιϊηο- 
του ἰ8 ποὺ τἸηδθ Ὀθίθο γέδρ ΓΟ ἐο σαν ἶβ δἰ ΟΟΥ̓́- 
»ογίδ, [Τ|}ν7}8 ἰ8 ἃ Ῥγερηδηΐ βιιρροβίίοι ἔου Απηογ δὴ 
ῬΓΟΔΟἢ6ΓΕ.--Ε, Η.}] Τῇ ἀροϊαγταοη οὗ Ῥαὺ] (1 Οοῦ, 
χν. 60) βου] [υδὺ 88 11:16 Ὀ6 ἰῃγοτη ἱπίο {Π|Ὸ Βῃπαθ 
88 ἴῃ6 Ργοπηἶβα (ἴῃ σνϑυβ. ὅ8, ὅ4). ΤῊ 5. ἀσπίδ), οτν- 
οσοῦ, 8 ΔἸ σα γ8 οοπ]οϊηοά ὙΠ} ἃ τηϊβοοποθριίοη οὗ 
τ86 στοαῦ γα πο 18 86 ΚΟΥ͂ ἴο (116 Θηεῖγθ Ὀἱ) σα] 
ΘΒΟΠαἰΟΙΟΩΊΥ. --- ΒΟΟΙΪΥ ἕοττα ({εἰδ'ξολζεὶξ ΞΞ ὈοΑΙΠΙ- 
Π688 ΞΞ αι οὗ πῇηΐσ ὈΟΑΥ͂ οαη ὕ6 ρτγοαϊοσαϊοα) ἰ9 
[Π16 800ρ9 οὗ αοὐ δ νγαγβ. [ἃ βαγίῃρ οἵ Οοιίηρογ..-- 
Ρ. 8. 

4. Ῥαῦϊ ἰ8. ᾽ι8ὺ 18 (ὮΡ τοιῃουθα ἔγοπλ ἃ ὨΔΙΤΟΥ,- 
᾿ιοαγίοα βρραγαῖῖοι (8 το δὴ ὉΠ ΟΠ ΓΙ 808 ΕΥ̓́ΠΟΡΟΙ 151), 
Νο ουϊναιαὰ βαραγοϊίζοη, Ὀὰὺ δῷ ἰἱηπνασγὰ ρυγ βοσιίοη 
ἤἴροὰ ϑυογυ(ΐηρ πὶ ἰο 8 ρογνογίοα ἴῃ {110 ν] 5106 



[02 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΞΤΙΒ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

οοπρτοραίίοη οὗἨ (6 [μοτὰ, 8 ΠθγΘ αἷβο ἢΐ8 τηοίίο. | --- -ΤῊ τυΐθ οὗ Εγδάθσὶς (ἢ ς ατοδῖ : 1μοΐ ΘΥΘΤΥ ΟἿ6 ρεὶ ἴο 
ΑΒ ΒΙΓΟΏΡΙΥ 88 ἴ6 ἀθοίαγοβ ᾿νἱπ28617 ἀραϊηδβὺ 41} 1186 
δηὰ τνἱοϊοπὶ αηΐοη ὙΠ [086 οὗἨ πὮυτϊη Ἧὸ 8.6. 60}- 
υἰποοά ἐμδῖ [67 ἀο ποὺ Ὀυ}Πἃὰ οα ἐΠ6 δβαὴθ ἔουπαδ- 
[ἴου τὴῦῖϊα ουγβοῖνοδ, Ὧ6 18 Θαυλ!} Ὁ ἀθοϊἀ θα δραϊηβὺ [868 
ἀοπαιίϑιϊς οἴοτε ἴο οτοοῖ ἃ ρογίδοιθα βοραγαί βιῖο 
οδαυγοῖ, δηὰ 8ο ἰ0 ουὺ οΠ΄ 4} [Π|6 ἴΆΓ6Β, 88 1 ἰλι6 Β6]ἀ 
ὝΘΓΟ ΔΙΓΟΔΑΟῪ ἰΠ6 ζγηαγγ. [Π0 18 Βυγργίβιηρ ΒΟ ἰδ ΐ8 
ραϊθηῦ τοδοδίηρ οὗ [86 Β΄0]6 8. 80}}} οὐβουγβά.-- 
Ε, Ἡ. 
ἊΝ 8. ἃ ῬὉ»γοοῦ οὗ ἰμ6 ρῥγοΐουμπα νίβαοτα οὗ (6 

Αροβῇϊα, ἰῃ τοδομίηρ, ὑμαῦ Ὧ6. δῃ οὶ Ὁροὴ ΤΊΟΙΒΥ 
0 πἰρῖν, τασθ υἰγίαθϑ, [0 [9 Θχϑγοΐβο οὗ σῇ ΐϊοῖ ορ- 
ῬΟΡΙΠΏΠΥ ῥγοϑθηίβ ἰ[86 17 ΟὨΪΥ͂ ΘΣ(ΣΘΙΠΔΘΙΥ͂ ΓΆΓΟΙΥ, Ὀαΐ 
Ῥγθοΐβο ] Υ βυιοῖι ἃ8 οϑ 6 τοαυϊΐϊγοα 8180 οὗ [16 Ἰθαϑὶ 
ἱτηρογίδηϊ αἰβοίρ]68 οὗἩ τῃ9 ᾿οτὰ, δῃὰ νη ΐοἢ σΔἢ σΟΠ16 
ΔΏΘΥ ΑΙ ἰηΐο οχογοῖδα. “Ν νον βμου]ὰ ἃ τυ βίου 
οὔτ [οτὰ δ] ΟἿ Εἰ πηβ6 1} ἴο Ὀ6 Ὀοίγαγοα ἰὼ παορίθοι 
οὗ ἴο ἀθϑρίβθ {1686 βίῃρ]ο δἰἰγὶ θα ΐθ8 οὗ δῇ ογάϊῃαγν 
ΘΟ γϊβείδη, ὃν ἴα βαῖκθ οὐ οἴδοῦ ῥγοίθηἀθὰ δχοοὶ- 
Ιθηο68.,ἢ 

6. Το οἴδῃ αἰνογεοῖῦ δηβνογοὰ αυσδιίοη, ἴῃ 
ἸΙΟΥ͂ ἊΣ 1Π6 σαιτγίης, ΟἹ ΟΥ̓ ΟΟΠΙΓΟΥΟΥΙΒΥ 18. Ρ6Γ- 
τι πϑ: Ὁ]6 ἴῃ (0 πχϊηϊϑίον οὐὗὨἩ ἰῃ6 ρΌΒΡΟΙ, 8 ΠοΓΘ βοΐ 
[οσῖ ἴῃ ἢ ἔγαθ Πρὸς Ὀγ {μ6 Αροβί!θ {τπεὶ 2, ὃ εἴ 
π6.). ΤΙ οὐῦ Ιονο ὃο ἱτιθ, ἑ, 6., ἃ λοίψ ἴονα, ἰξ [8 
᾿ροβϑθϊ Ὸν ἰῦὺ ἴ0 ῬγΌΒΟσΥΘ δὴ ἰηαὶ βογοηὶ Ὀθασηρ 
ΟΥ̓́ΘΡ ἀραίηϑι οὐτοῦ δπὰ βίῃ; δῃὰ Αὐχυβιΐπο 8. τ ζῃὶ 
ἰῃ Πἷθ βαγίηρς : “Αἴεϊδιδ 6δέ σπῆὶ βδογυϊίαίθ6 αδίρσεγε 
γμαπι σμηὶ ἰοηϊίαία ἀιοὶρεγε.) Οπ {μ6 οἵδονῦ βία, τὸ 
τηυβὺ ἀἰδ ριϑῃ οἰϑασὶΥ ὈΘύΤΘΘῺ ῬΘΓΒΟῺΒ δηὰ [μη ρΒ, 
δΔηὰ ΟἿὟΓ ΒΥΤΩΡΑΙΏΥ ὈδΟΟΠπ6 δγοιβθά, }ιι5ὲὺ ἰὨγουρῇ 
τοβοοϊΐοη ὑροη 86 ὈΠΏΔΡΡΥ οοπαϊίοη οὗἁ {Π6 οττίηρ, 
Ηρηςο, 6 ΏΟ σαμηοῦ Ὀθαῦ ΟΔΙΠΩΪΥ ἀπ ΤΡ υἱ] (ἃ 
αἰσηϊν ἰο οοπιγαάϊούοη, 18 δῦ ἃ8 1016 διιοα ον 1Π6 
τα ἢ ἰΒίΓΥ Οὗ {Π6 ζοΒροὶ, 88 {6 Ρηγϑιοίδη που]ὰ Ὀθ ἴο τ 
89 ῥγοϊοαβδίοη ψῇο πουϊὰ ΑἸ] ὨἰΠΊΒ6]  ἴὸ ὈΘΟΟπῚ6 
τηονοὰ ὈΥ͂ ἴΠ6 δϑυβίνο βρϑϑοὶὶ οὗ ἃ ραιΐθης ἴῃ ἔδνοῦ- 
ἀφ] νΐατα, οἰἴμον 0 ἔογβαϊζα {Π6 8ϊοκεροα, οὐ 0 1] 
Ὀδοῖς ὑπ6 αὔιι86. 

ἢ, ΤΏ τηϊηΐϊϑίον οὗἩ ἰῃ6 ροϑροὶ τηυβὲ ῃοὶ Ὀ6 αἰταϊὰ 
οὗ {δ οοηβίοῦ πίνῃ 186 πίϑάομ οὗ (η6 ποτ] ὰ, Τ)ιαὶ 
8. ἃ τοδὶ δχργοβδίοη οὗ Οὑθοσυ ὑμ6 τοδὶ, υἱζ. : 
“2 ει ρμτίπιο οοἰοσὶέ ἱπαοοίοε, ροδίπιοάμηι ρλέϊοβο- 
Ῥῆοδ, ᾿δὸ }6Ὺ ΟΥαίογ5 ἀοομεέ μἱδοαίογεδ,͵ δοα »ῈΡ 
᾿ἀμώρω δὰ διδοεσίξ ογαίογοϑδ."---ἰ"" Οοἀ βγδὺ σαι πογοὰ 
ὯΘ υπηϊοαγηρά, αἰτοσαγὰ8 ΡὮ]ΟΒΟΡΉΘΙΒ; ΠΟΥ Βὼ8 Η6 
ἰδυροΐ ββμογηθα ὉΥ οταίοτβ, Ὀυΐ 888 βυθάιιοα οζα- 
ἴοτβ ΟΥ̓ βδῃῃοιτηοη."-- Ε. Η.] 

ΠΟΜΙΧΕΤΙΟΑΙ, ΑἸ ῬΕΑΟΤΙΟΑΙ͂,. 

Νοὲ ἃ βἰγὶ ϑ δδουῦ ποράβ, Ὀυϊ ἃ βίγθ δδουῦ ῥγίη- 
εἷρ!68, '8 1116 ἔγὰϑ βέγῖ δ πῃ (ἢ6 βρῃόγο οὗ ἀοα δ Κίηρ- 
ἀοῃῃ.---Τ)6 ΟἸ τ βιΐϊδῃ Ῥγίποίρὶθ οὔὐ υὐ]ν 88 (86 
τηδαϑαγα οὗἁὨἨ ουουυ εἷς ΜΟΙ 881} οὐ 8}}8]} ποῖ Ὀ6 
ἀοίδηαοα,---Α5 τηυσῖὶ 88 ἃ πηδὴ 18 Ὀσίοτα (σά, 8ὸ 
ταῦοῖ ἰβ ἢ6 ΤΟΘΙΥ πὰ ἐγ} γ.-- ΓΘ ΟὮ αἶθ8ὸ ἰδδὺ ἰδοὺ 
Ἰηαγοϑὺ υΐθαϑο (ἀοὰ (4 ὙΟΡΥ͂ ΠΟΌΪΘ ΠΟΙ]. 1081 Ὀνίη- 
εἰρῖο οἵὗἨ ΤΡ ΠΑ η).---Ν οὐ ΟἹἸΥ ὑπ τ μθδῦ, ὈαΣ ἔδγοδ 
ἰ830 τηῦϑὺ ΚΤΟΥ͂Γ.---Ἴ86 ἀδηΐαὶ οὗἨ [Π6 τοβυγτθοίίοη δὴ 
ἘΠΟ  γἰβείαη ΘΟ Υ.--- στον 8 σαδηϊ ο] ἃ, ἐγ. Ῥὰν ΟΏ6. 

ὨΘΔΥΘῊ ἃ δα ὕαροτ.--- Βοίογο {π6 (Ἰθαηδὶ οὗ δὰ! {{π8 
ατϑδῖ,--ἴμα αἰνῖπο διγυοίαγο οἵ ἴ86 Ομαο: (1. 
ΤΏΘ δυο σοί ; (2.) [86 ουῃάαίίοη ; (8.} [86 ἱπϑοτὶρ»- 
ἰἰοη.---Οτουηᾶβ οὐὗἨ Ἰσδπαῦ ἘΠ Ὑ δηνϊὰ [Π6 διδοῖ 5 πἰμὶ 
μοῦ (Π6 ἀἰνῖπα δἰγυσίατο οὐὗὁὨ 116 ΟἹ 5 (ἢτοα- 
δῃρα: (1.) 11 18. 6 Ὀυϊάϊηρ οὗἨ ἀαοὰ ; (2.) ἴῃς Ιρπὶ 
Κπονϑῖι ἴμθπὶ [μὲ ἃγὸ ΗΐΪβ; (8.) [οὐ ΘΥΘΡΥ οηθ ἰἰδί 
δ 61}1 {Π6 δτηθ οἵ ΟἸτῖβὲ ἀδραγὶ ἔγοιμα ἰη0}}γ7.--- 
ΤῊ ΘΙ ΡΟΓΆΣΥ υπίοῃ οὗ ἔσθ Ὀ6ΙΘτ τ δὰ οἵ ποπιὶ 
8] Ομ ϑιἰδὴ8 ἴῃ 100 8216 ΟΟΙΩΙΩΌΏΪΥ : (1.) ΑΔ 
οτὶρῖμαὶ ἔδοὶ : (2.) δὴ ἱηνδϊ υαῦϊθ Ὀδθησδί; (8.) δὴ 
Θαγησϑὺ δἰδστη-υΟἶοθ ῸΣ ὈΟΙΒ.---ΕΥ̓ΟΓῪ ΒΟρδγαιβοὶς 
ἡτωρυϊβο 6 ργοοϊρίϊδῖθ δηϊ οἰ ρδιίίοη οὐἁἩ (μ6 ἢπηαὶ βεμδ- 
ταϊϊοη ἴῃ (ἢ6 ΓυἴυΓ6.---Τὴ6 ΟΠ γβιδη δου ὃδ ἦυὶ 
88 ᾿Π01|6 ἱπα δογοηςϊς 88 ἱπιραιίθης ΟὗἨ ὑΠ|6 ἴδγοβ ἴῃ ἰδὲ 
Βο]4.---Ἴ 6 να] οὗἨ ἴῃ6 [ὉΠ ΟΡ οὐἁἨ 1}: βαίη!β Ἰὼ 
(ἰ6 ἀαγ8 οἵ ἱπογοαβίπρ' βιγὶ[.---Αὐνοϊαϊηρ δπὰ βοοκίηρ 
υηϊοὰ ἴῃ 0ῃ}6 β8π)6 [|1ἴ8.---ΟΟν ΟΣ ΒΕ ΔΉ ΕΥ͂ σλπποῖ ὃ8 
Β΄ Ρ16 δηα ῥγδοῖῖοα] ὁπουρῆ.---Ἴπ ΠΟ, ΓᾺΣ [Π| πιῤηΐς 
ἰοῦ οὗ ἰῃ6 βΌΒροΙ ΤΩΔῪ βίσιτο, δηὰ ἴῃ ΠΟῪ [ὯΓ ἢ ΠΙΔΥ 
ποῦ.---Ηθ τῆ ὙΠῚ "6 δηγ τ ηρ [0 ΤΩΔΏΥ͂, τηυβὶ πἰϑὶ 
ἴ0 Ὀ6 8]1 (Ὠΐηρβ ἴο 8]}.---Οοηνϑγείοῃ οὐ ἐλδ ἀδατέ, 88 
ὝΆΥ ἰο0 8 Ρύυτοῦ ΣΠυπϊδιίοη οὗὨ τῃ6 ππαεγδίαπαϊιᾳ.-- 
αοἂ Ὀαοβίονβ σοηνογβίοπ, τοῦ ποὶ πὶ οανὶ ᾿ηϑιγυπι οί 8 
(τλθα 8) ; ὙΠ πουϊ οὐν τιοσὶϊ, ὈὰΣ ποῦ πίςμουξ ΟἿΓ ο0- 
Ορογδίίου.---Ἴ)θ ἀφιγοηΐο Ὀδοκρτουπὰ ΟΥ̓́ τηποῖ ἃ}: 
ῬΔΓΘΏΓΥ ΥΘΓῪ ῥγοίουπα ογγον.--ϑθίσην οὐ (Π6 ἀρ δρ- 
ὈἾΠ688 ΟΥ̓ ΤΏΔΩΥ͂ ΟΡ ΡΟΒΟΙΒ Οὗ [6 ἰγυτν χαυβὲ ΙΠΟΥ6 09 
ἴο 80 τουοῖ (10 ΟΘΟΡΘΟΙ ΒΥΤΟΡΑΙΏΥ τ ἢ μον μογτοῖ. 
δ᾽ 1168. 

ΚΤΑΒΚΕ: ΟΒΑΜΕΕΝ: Α ῬΓΟΔΟΠΟΓ σηυδὲ οἶτον τορδαὶ 
8} Θσιογίδιίοῃ, Ὀθοδαβο τὸ αὑγ6}] ἰῃ 8 ἰδπὰ οἵ ἔυγξοί- 
[Ὁ]η688.---ΗΕΡΙΝΟΚΕ : 6. ββου!ὰ ἀϊδιϊηρυίει πεὶὶ 
Ὀούποοῃ ἀοοίγη6 ἀπὰ ρθορὶθ. ΑἹ! κἰπάϑ οἵ [οοἀ δτὲ 
ποῦ βυϊοα ἴο ΟΥ̓ΟΥΥ οη6.  μαὺ 18 Ὀοβί, οδϑ Ὀδοοηε 
Ροΐϑοῃ ἰγουρὶ ἃ Βυγία] τ βυδο ὑρο τΠ6 ρατί οἵ (δ 
ἈΘΑΡΟΡ, ΑἸδΒ} {παὺ {πγουρὰ τ οἢ σοηΐα-οη προ 
(}}.18 ρῬοΐϊηῖ, [ἢ τα ϊἰΒΕΓΎ ΟΥ̓ {π6 ποτὰ τηυβὶ Ὀδοῦπηα Ὁ 
ΤΩΔΗΥ͂ ἃ ΒΆΥΟΣ οὗ ἀδαιῇῃ.---ϑὉ}}} πὶ ἀἰδρυϊταϊίοη [8 υδεῖαὶ 
ἴῃ (Π6 ῥγθβογνδίίοη οὗ ἴπ6 {τ ; συλ ᾿ξ ὈΘΟΟπΠιεδ 
Το ΒΑΡ Θὰ ἴῃ τἢ6 Ρ4]]]διοη οΥ̓͂ 168 (Ῥίον. σχσχὶΐ. 24, 
2ὅ, 2 Κίηρθ χχὶ. 9, 11). --ΟΒΆΜΕπ : ΤΏ ἀοοίΠπε 
δραίηϑὺ 1ἴΠ6 Γοβυσγγθοίίΐοη 18. ἰῃὴ6 ὝΑΔΥ ἴο ΤΠΟΓΘ ΟΙΤΌΙΑ, 
γοα, ἴο {Π|᾿| στοαϊθοὺ 60 115.----ΕΘΟΤΥ ὑρθ Π88, υδύυλιῖν, 
119 δροϑοῖαὶ ἀοίδοίβ, ἴο τὶς Ὀοΐοτο Δ} οἴδβοσβ ἰδ ἰδ 
ἰροἸ 6 α.---Τοναυὰβ ογεΐπρ ΟρΡροηθηῖβ ΟΥ̓ (86 ἱγυῖ, 
Μ6 χηθδὺ 086 ρδίΐθ 06 δηα “ΟὨΓ]ΘΏ 685, [δὲ 88 ἴ0 
[86 ἀγηκοη δηὰ ἴΠ6 ἰπβδηθ (οἴ. ἰϊ. 34). 

ἨξΌΒΧΕΒ : διγι δ δηὰ οοῃιθηιίοη τουβὲ Ὀ6 μαι 
ὈΥ τΠ6 ΟἸιγβεΐδη.--- ΤῊ ορὶπίοη οὗ ΒΗ γπιοποῦβ δηά 
Ῥμϊοίιβ ἴθ ροσγηϊοίουβ: (1.) ΠῚ 116 ὈΟΑΥῪ ἴῃ ἰιβεϊι θὲ 
{ἢ ϑοῦγοσ οὗ οΥἹ], [Π ἢ 6Υ]} 8 ποῖ 116 φσυϊὲὶ οἵ ἔγθθ 
Ψ}}}: (2.) 1 τὴ6 ἀοβὰ ἀο ποὶ χϑα, ἴμ6 γοβυττοοῦοα 
οΥ̓͂ Οεγῖδϑι, δηὰ (8.) 4}} γοβυσγοοίίοῃ, δὰ 41] ἱπηπιογίαὶ- 
17 ἀῦθ ὑποογίαϊῃ.-- Πα νἱγιο8 τ μοὶ ΤΊΤΩΟΙΠΥ δμουϊὰ 
ἀοϑῖτα ἀγο ἦπβὲ [ἢ086 ὙΠΟ] ἈΓῈ ΟΥ̓ΘΡ δραϊηβι τουῦὶ 
[Αἰ] ρ8.--Ἴ1800 : [ἢ ἴ.6 ΟΠυγοῖὶϊ οὗ ΟΠ γῖβι ποσὰ ἴβ ἃ 
τηϊχίυγα.---ΤὯο τἰρθῦ Ῥγοδοϊιίπρ οὐἩ 86 φοβρεὶ: (1.) 
Τοαι ἔργο Ἡ]οἢ 16 ΚΟΟΡΒ 1186} ἴγεθ (νϑῦβ, 16--18)} 
2.} (πᾶὺ ἀροη τ ἢ ἢ ἴα γ8 Θιαρἤαεἶβ {γοτβ. 19-21}} 
3. ταὶ ὈΥ ποῖ ἰδ ἰδ δυβίαἰηοὰ (τοτβ, 23-26)}.--αὶὸ 
Ὑπδὲ ἀο68 [86 ρΊΟΥΥ οὗὨ [μα ἰοιρ]α οἵ Οοὰ οομαίδὲ ὃ 
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ΥἹ. 

ῬΓΟΡὮΘΟΥ οὗ ρσυϊονοῦβ (λῃλ68, Δηα τγασηϊπρ δρδῖηδβῦ ἀδηρ ότι, [8186 ὑθδ 6 ΓᾺ. 

σε. ΠΙ. 1-9. 

1,2 ἘΤῊ8 Κπουγ᾽ 8180, μδί “ἴῃ [ἢ Ἰαβὲ ἄδλΥβ Ῥϑυϊϊουβ {1π|68 Β[.411 οοῦλθ. ΕῸι 
ἸΏΘ Ἶ 81.811} [τ}}}}] 6 Ἰονθῦβ οὗὁἨ ὑμοῖὶῦ οὐ Βοίνβθ, οογθίουϑ, Ὀοδβίθγβ, Ῥγουᾶ, 

8. ὈΙΑΒΡὨΘΙαουῦΒ, ἀἸΒο οαϊοπῦ ἴο ρϑγθηΐβ, πη Βϑη Κι], ἀμ γ. Υ̓Βοὰὺ πδίαγαὶ 8Δ8δ0- 
ἰἰοπ,᾽ ὑπο6- ὈΓΘΆΚΟΥΒ, [8]86 ΒΟΟΌΒΟΓΒ, ἱποοη πθηΐ, ἤθσοσ, ἀΘΒρ 86. 8 ΟὗὨ [86 {μδῦ 8.90 

4 ροοά, ὙΤταϊΐοτα, μοδᾶυ, σῃ τοϊπαθα [ρυδα ἀρ Ὁ] ἰονθῦβ οὗἩ ῥ᾽ θαϑγθβ τθοσο [ἤδη 
ὅ Ἰογοῖσβ οὗ ἀοἂ: [.] Ηδνίησ 8 ἔοσπι οὗ ροα]ποββ, ας ἀθηγίηρ ἴΠ6 ρον οΣ ὑμογθοῦ: 
6 ἔτοτα βΒποῖλ ὑπ ΔἼΩΥ. ΕὟὉΥ οὗὨ [Π18 βογύ ἃγτθ 86 Υ ψἘ]Οἢ ΟΥΘΟΡ ἰηΐο Πουῦβαβ, δπᾶ 
Ἰ Ἰοδὰ οδρῦνο" β}1γ σουθῃ " ἰδᾶθπ Ὑἱ ἢ βῖπβ, 16 ΔΘΥ ἢ αἰνΘΓΒ Ἰυβίβ; ΕἶνΘΥ 
8 Ἰοαυπΐηρ, 8Πἃ ὨΘΥΘΡ ΔΌ]6 ἰο οοἴῃθ ἴο 86 Κπονίοαρσο οὗ {86 ἱταΐῃ. ΝΟῊ 88 
ΦΔΠη68 δηα 80 ῦτοβ" νἱ  ϑύοοα ΜόοΒβοβ, Βο ἀο {Π686 450 γϑβὶϑβὺ ἴῃ γαίῃ : τηθἢ 

9 οὗ οοτγέπρί τηϊη 8, Τορτοραΐίθ σοῃοοθυπηρ [6 ΓἈ1Π 8, Βαῦ ΠΟΥ͂ 5881] ργοςθθαᾶ πὸ 
ζαΣΊ ΒΟΥ : [ῸΓ {μον ΟΥ̓ Β.}411 Ἠ6 ταδῃϊΐθβῦ πηῦο 81] γι67ι, ἃ8 ὑπ ΙΒ 4180 Ὑ788. 

1 Ψος. 1.--ἰ γίνωσκε. γινώσκετε ἰδ ἴπ0 τοδάϊηρ αἀορίοἃ ὮΥ ΤΑΟῦτοδητ, αἴος ἃ. 6. ἨΌΓΒΟΣ ἱμαϊίποε ἰο ἐπ|8. ΤΙμ 
πρμόχτκ μὰνν" ὉΥ Τθομοηάοτί, 8 ἰῃ [86 ὅ΄η., δὰ ἰ8 τ οἰοπάσὰ ὉΥ οὖσ δὐΐδοσ.-- Ἑ. Η.] 

3 Ψ6ν. 2 [Ὀοά. δίπ. οζαΐίϑ [8 ἀγίοΐθ θϑίοτο ἄνθρωποι.---Ἐ, Η.} 

πλλως ὰα δ : κοντα. Το τοϊξὰ ΕΣ πότε ἐδ ἐπ ὥτος οὗ αἰχμαλωτίζοντες, αὐορίοα ἘΥ ατϊοϑ θα, Ταιοὰ ὁ. ὅ.--Ἕ.αἱ ντες. ΘΟ οὔ δΐθο γῸΣ οὗ αἱ ἔζοντες, ᾿ 
δτ το Ἢ ἐδώ γα Ἡπΐδοσ, οσχαϑηνονίι, ἄο.--Ε. Η.] Ῥ “ 

ὁ ει. 8.--ΤῊο ατίϊο]ο τὰ οἵ ἐμο Ζδοερία 15 τοΐ σομοΐτθ. 
6 γα. 8.-- ΝΜ}... Αἰαπιδτεῖ.---Ε. Ἡ.] 

ἘΧΒΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 1 τὰ9 Αροβίϊθ παγὸ ἀοβογίο8, ἴθ γο δανθ Ὀθ6ῃ αὐ 8]}" 

γεΓ. 1. ΤῊΣ Ἰκηοὺῖν αἷδο (οορ. 1 Τί. Ν 1). 
Το Αροσὲϊθ ρϑβθοθ ἡ ὩΟῊῪ ἴο 8 ὩΘῊ ῥαγί οἵ 18 
Ἐρίδι]α, τ μοι Ὀγοσοοαὰβ τορι οἢ ἴο οἤδρ. ἧν. ὅ. 
δππι Ὧ4, ἴῃ ἰῃ6 ἔνθ ομαρίοσ, [6 ἀϊγθοϊθα ἃ φίδῃοθ 
οτος ΤΙΣ ΠΥ Β ρδδὶ 116, ἀπά, ἴῃ 10:9 βοοοῃὰ ομαρίον, 
δοαιηθπηϊοαίοα ἰο ἷπὶ πο ἰαΐ8 δηὰ ἀοοίγ 68 
ἴον [26 ργοϑϑηΐ, 80 ὨΟῪ δ ἐΌΣτΒ ἰονγαγ 8 {Π|6 ζαΐαΓΘ, 
ποθ δὲ {π6 βϑηη6 ἴἰτὴ6 Ὧθ Οη06 γοὺ ἀραΐηῃ δῃ]οΐηβ 
ὑροῦ εἶπε, ἴῸν ι͵8 οοηδίἀογαϊΐοη, ἰΔ6 δαἀϊῃοη! 008 
Αἰγοδν ρίνϑῃ, ἐΒγοιρσῆ τοίδγθημοθ ἴο ἴΠ6 ΒρΘϑαΥ δρ- 
ΞΡ οὗ τρουῦδίουβ ἔσθ, Αβ ἰῃ 1 Τί. ἵν. 1, ἢθ 

ἴογοϊοϊά ἰῃὰ πδὶ διγϊα [86 1Ἀ]}}100 ΑΤΔΥ ἴγοτη 
6 αλλ πουἹ]ὰ τονϑαὶ ᾿ἰ86] ἢ, Β0Ὸ ΠΟῪ Ἀ6 ΔῃποῦποΘϑ 
[δ6 ουϊπατὰ ἐπιπιοταϊδίν πὨϊοῖ πουὰ Ὀ6 οουρὶοὰ 
πὰ ἰ. 19 (ΔΙ πο ΔΑΥ, που μδιδηαΐηρ (ἢ 6 Ὀγόβογνα- 
ὕοη οὗἩ [6 ΟὨγβείδῃ πδῖὴθ δηὰ οὗ Οδγίβιίαη (ὈΓΠΊΒ. 
δὲ [886 Αροϑί]θ Ποῦθ οοϊησηυῃϊοδίθβ 18 ΠΟΐ ἃ Π16ΓῸ 
βαυοοῦνο βυρροβίκίοη, Ὀυΐ ΠΟΥ, 88 ἴῃ 1 Τί, ἷν. 
1, τ[ὰ6 ἔγαϊς οὗ ἃ τενοϊαίίου οὗ ἰῃ6 ϑρὶτιϊ.--Ἴῇ 1.9 
ἰδεὶ ἄλψε, ὃν ἐσχάταις ἡμέραις. Νοῖ ἃ Βιἰαϊεπηθηῖ, 
ἰδ ἃ ζοπογαὶ ὙᾺΥῪ, οἵ (Π6 ΟΠ τ βιϊδῃ οσα, 88, 6. 5.7 Αοἱϑ 
ἷ, 17. Β6Ὁ. 1. 1, Ὀπὺ ἴῃ Ῥασγίϊου αν οὐὁἩ (ἢ ἰα58ὲ ἀδΥβ 
οὗ 118 ὁγα, ποῖ ργθοθάθ ᾿ππλ ϊδίοὶ Υ [Π6 Ἰαϑῦ, ροτ- 
90ὴ8] Ῥαγοιι5ῖα οὗἨ ἰῃ6 1οτὰ (1 Ῥοίον ἱ. ὅ ; 2 Ῥείθν {ἰ}, 
8), Τα Αροθϑὶϊθ δἷ8ο ἀΐγοοὶβ (ἢ αἰὐοηίίου οὗ Τίηο- 
ΔᾺΥ ΟΥργοαβὶν ἴο 4 που] -ρογίοά 5801} ἔαϊαγθ, Π.6 ΖΘ ΓΠῚΒ 
οἵ ποῖ, πουοσίμο 688, ογο (Π6η Υἱβὶ Ὁ]6 (866. τοτβ. 
δ, 9), ἐδβουρῇῃ ἰδ τηῦβὲ ποὺ Ὀ6 ἤογχοίίθῃ ἰμδὺ 6 ὁχ- 
ρΡοοίο ἐδθ τοίαγη οὗ ἴἰμ6 ἴοτὰ δ8 ηἰρὰ δα ἢδῃηά.--- 
Ῥοσουα τὐπλθθ 5.41} οοσθ, ἐνστήσονται ποί -ῷ 
ἐπυπὶποδιετιί, Ὀὰΐ -ῷ αὐδγμπί, ἀαγ8 οἵ σοῖς τἢ6 ποτά 
Ἐρὰ, γν. 16), “ ὕϑὲ υἱΣ γερογίαδ, χυϊα ἀρα8,") 81}8}} ὈΘ 

ἰἰσδθ]ο ἴῃ 11} ἴογοθ. 
γος. Δ. ἘῸΣ τθπ 5.8]1 6, ζο. Κξυ;ΟἿ ΤΘῈ 89 
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ποἢ τηὴ6 Ὀοποβοθηὶ ἰηἤυθηοςῦ οὗ ἰῆ6 

{ἰπγχ68, δηὰ ἰΠ6 ΑΡροΒίΪ6 ἀο68 ποῖ ΒΑΥ͂ ὑΠπὰῦ (ΠΟΥ ν}}} 
ὍΘ ἴμθῃ βυσ ἴονῦ (86 βγϑὲ (26, ΟΡ ἐμαὶ 411 τυθῃ 
ΜἰΠουῦ ϑχοθρίίοη β88.8}} Ὀ6 βυοῖ, ας 6 ἀοβοῦῖθ68 
ἐχοδρίἐδ οχεὶρὶοηαἶκ) 816 ΤΩΟΓᾺΪ-ρ᾽ γϊ.4] ΡὨγβίοσοο- 
ΤΥ Οὗ (86 ἐΐπηθ8 πρΐοῦ ἢ6 ὈΘ.Ο]ἀ8 Δρρτγοδοϊιίην, ἴῃ 

βοθροὶ ὑροῃ 
ἴΠ6 διοαγί, (π6 Ὠουδϑοθοὰ, δηὰ (6 ἀδῖ]γ 16 Μ}} Ὀθ 
689 ϑθθὴ ἰδδὴ ἴῃ [86 δροβίοϊϊο ἃγ6.-- ΤΟΥ ΣΧ οὗ 
τι οἷν οὐσῃ βοῖνοϑα, φίλαντοι (ἅπαξ λεγόμ.). Οτρὶ- 
ὯΔ] ΟΔ0,86 οὗὨ 8}1} νιοἰκοάποβα, 80 ὑπᾶὺ {ΠΥ τηᾶῖκο ὑποῖν 
οὐ 1 (86 σϑηῖγο οὗἉ {ποῖρ 1ϊηκίηρ,, ΓΘ ηρ,, τ ]ηρ, 
δηὰ ἀοΐηρ.---Οονοίου!κ, φιλάργυροι; ὙὮΟΙΪΥ Εἶἶκο (ἢ 6 
Ῥμαγίβοοβ (1λο σχνΐ. 14: οορ. 1 Τί, [1], 8)..-- 
Ἐοαδίδιη, ἀλάζονες  ἨΟΪΒΥ͂ Βα αβϑογίογβ, ᾿ἰἶζθ Οὐ ΥΒ 
ἷπ [16 πηαιϊκοῖβ, ὙΠΟ τον δνουαΐ οὐΟσΥ ΤΠ ΟΓΘ. Ατὸ- 
Ὀτοβο, ἐηδοίεηἐεδ. --- Ῥτουᾶ, ὑπερήφανοι; ὙὮΟ ποῖ. 
ΟἾΪΥ οΪαπ)θ (Ποιηϑονγ68 αὖ 411 {ἰπ68 ὑροη {πον οἾσῃ. 
δαγαηίεροϑ, Ὀιϊὺ 4180 ἰοοῖς ἀουγῃ οοπίθτηρί ΟυΒΙ Υ ΡΟΣ, 
Οἴ618.--Β᾽] ΒΡ ΏΘΙΩΘΥΒ, βλάσφημοι (1 Τίμα. ἱ. 18); 
υϑοά Βρθοΐδ!}} Ὁ ἴῃ τοΐογοηοθ ἴο αοἄ, διιρίογοα ἢ ΘΓΘ' 
ΠΟΘ ΨΘΠΘΙΆΪΪΥ.---)δοροάϊθηξ ἴο ρῬασϑεὶβ (οοτΏρ.. 
Βοπι. ἱ, 80), ποτ, ἴῃ Πκ6 τηδῆηον, βονοταὶ οὗ (ἢ 
οοΥΓροηΒ ΠΟΓΘ πϑιηθὰ δγὸ βία, ΤΏ6 γοθοίοα 
οἵ Ἰδτ 1] δυθου ιν ἷβ α͵8ο, ἴῃ Φυ46 8, ἃ ἀἰϑιϊηρι β}» 
προ; ὑγαϊλ οὗ (ῃ6 δηιο τἰϑιίδη ταῦ οὐ ἀοΐηρ, δηὰ ἰβ 
ὮδγΘ, τρογθουοῦ, δα ἀυσοὰ 868 (ἢ6 βουγοθ οὗ (ἴθ βἰἢ8 
ΠΟῪ ἰο 6 τηθηϊϊοηοὰ.--- εἰ αηκέυϊ, ἀχάριστοι; 
τὴ 6 ΜὮΟ ὙΠ ΠΟῪ ποιμίπρ; οὗἨἁ (ΠΔ ΚΒ ἴον ΠΘΑΥΘΏΪ 
ΟΥ ἴοῦ δαγί 7 ὈΘηοῆϊθ (οομρ. 1 Τίη. 1. 9: [μα γτἱ. 
8). -- ΏΒΟΙΥ, ἀνόσιοι; Ῥτοΐδῃσ, ἰἱγγοϊ σου, ἴοὸ 
ὙΠἸ0πὶ ποίπίῃρ ΒΟΙΪΥ 8 ΠΟΪΥ. 

γεν, 8. πουΐϊ παῖυγαϊ αδϑοοϊίοσι, ἄστοργοι ; 
ποῦ ΟΠΪΥ͂ δίη6 αῇέεοίξοπα ( 1]6.), Ὀυϊ δὲπο αὔεοξοπα 
παίμγαϊξ (οοτηρ. Ἐοιῃ. ἱ, 81).--- ΤὙΎΠΟΘ- ὈΣΘΑΪΚΘΙΒ, 
ἄσπονδοι; “88 Ὅ611] ἴο86 στο ΜΠ τοαΐζα ἢ0 οὐαὶ 



104 ΤΗῊΗΒΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΘΤΙῈ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

Ὀδοί, 88 ἰποβϑθ δἷβο ὙΠῸ ἀο ποῖ Ἠο]ὰ ἰο 8 οοτηρβοὶ 
[ΠΟΥ ΠαγθΘ πιδά6---ὈΓΘΆ ΚΟ ΓΒ οὗ Θηοηίθ ;᾽ ΗυΠ6Γ. 
--ἘΠαῖδο δοούυδοχα, διάβολοι (1 ΤΊμι. 1, 11 ; ΤΙϊὰ8 
ἴ, 8).---ΦΩ οομηϑαϊῖ, ἀκρατεῖς ; πῖ0 οδηποῖῦ οομίΓοὶ 
«ποιβοῖνοβ (οοΡ. 1 Οον. Υἱΐ, δ).---ΕἾἼΘΙΟΘ, ἀνήμεροι; 
υηίδιηθά, Μ11.---Ὡοθρίβοση οὗ ἴδο ὃ δΥγΘ 
δοοά, ἀφιλάγαϑοι; ἴοτ ἴῃΠ6 Ορροπϊί6, 866 Τίζυβ ἱ. 8. 
Ἐχϑροὶ παντὸς ἀγαϑοῦ ; ΤΠΟΟΡΉΥΪΔΟΙ. 
γε. 4, Τταϊζογμ, προδόται ; ποῖ ΟΡΘΏΪ (ΒΕ οἢ 

ποῦ]ὰ οομῆϊοὶ τὶ τοῦ, δὴ), Ὀυϊ Ἰῃθὴ πιὰ ὙΒΟΙὰ 
ὨΟΙ μον συ ἤΙ] 688 ποῦ ἢ 18. Τουηα, -- Εοασν, 
προπετεῖς. ταϑὮ, δολίο (Αςἰϑ χὶχ, 86), τηθῃ πάθον [ἢ 6 
ἰηἤπσηςα οὗ ἐμοὶ ργουάϊοοβ, 0 ἀο ποῖ δεῖ δοοογά- 
ἴῃς ἴο δἰρῇῃ Ῥγϊποίρ!θβ, θυὺ ΟΥ̓ (86 ῬΓΘβϑθυγο οὗ οἱγ- 
ΟὈΠΊΒίΔΠΟΟΒ. -- ἘΠ Ὠ-ταϊη θᾶ, τ μένοι (ΠΟΙ. 
1 Τίτη. Πἰ. 6 ; νἱ, 4), Ὀδοϊουάο ὙΒΟΪΥ ἘΒγουρἢ νδὶῃ 
Βο᾽ [-Δο] υβίοῃ.--- ον χα οὗ ὈἸθαδυγοβ τοσχθ ὑμδὴ 
Ἰονϑσβ οὗ Θοά, φιλήδονοι μᾶλλον ἣ φιλόϑεοι; ὙὮΟ 
ῬΌΓΒΟΘ Ρ]ΘΑΒΌΓΟ ΤΏΟΓΘ ὕπδη (ΠΟΥ͂ αϑὶς αἴζον σοἀ (ςοσαρ. 
1 Φοὶιη 1. 1ὅ ; Βομι. χυὶΐϊ. 18 ; ῬΆ]]. 11}, 18). 

γεν. ὅ., Ἡϊανίηβ ἃ ἔοττη οὗ μοά]έμιθδα, ἔχοντες 
μό ιν εὐσεβείας. Μόρφωσις ΒΔ! 5 ΠΟΓΘ 88 8ῃ- 
εἰ 16818 ἴο βυθβίδηοο (ΥΥ Ἰοβρ6 7); δηὰ αἷβο, οὔδοσν- 
ἴηρ, ἰὼ ἐπβογουρῇ Ῥηδγίβαίο βίυ]θ, [Π6 ΤΌΤΤΩΒ οὗἩ [86 56Γ- 
γἱοο οὗ ἀοἀ νι [86 πορ]θοὺ οὗ 86 δββοῆσα οὗὨ [Π6 
τ ἱηρ.--Βὺξ ἀοθενίηρ ἴὯ9 Ῥοχοσ ἱμοχϑού (νίζ., 
τ. εὐσεβείας), τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημέγνοι: 580 
ταν ΤΟΥ ποὺ ΟΠΪΥ͂ τηΪ88 [86 ρον οὗ ροάϊησβ8, Ὀαὺ 
ΜΠ ΠΥ τοΐδοῦ ἱξ (οομρ. 186 ἀο!ποαίΐοη οὗἨἠ {8186 
ΡΙῸΡοίβ, Μαϊῦ, νἱῖ, 1ὅ-20). ὙΠ τ|686 Ἰαβὺ ὑγα 18, 
ἴῃ ἃ Τηθαβυγο [Π6 ΒΙΙΩΤΏΔΤΥ ΟὗὁὨ 4}] ἐΐ:6 ῥγοσθάϊΐηρ, ᾿ηῖ0 
ὙΠ οἷ ΤΠΘῪ ΓΟΒΟΪΥΘ [ΠΘΙΏΒΟΙΪν 68 88 ἰηΐο ἃ ΒΙΌΣ ΠῚ, 
18:6 Αροβί]θ οῃμὰβ ἰμΐ8 ἴασξο τορίβίον οὐ βίῃ8.-- -ἘΎΟΣΩ 
δ ΟΒ ἴαχε αὐσαῦ, καὶ τούτου: ἀποτρέπου. Ηδασ ΒΔΥΒ, 
Ἰμογοίοσο, τῆ μουΐ ΔῊΥ͂ αυλ]Βορίίοη, ᾿Αποτρέπεσϑαι; 
Οσουττίηρ ΠΘΓΘ ΟΠΪΥ Ξξ ἐκτρέπεσϑαι, αυεγδαγὶ (1 Τίπι. 
νἱ. 20) Βα γγὸ σοτηραγο 18 ὑπαυλὶ θα δάϊηο- 
᾿αἰοη πὶ (Π6 τοαυϊδιτοι ἴο μϑη !θηθδθ τ ΒΙοἢ ἴθ 
δἴνοα ἴῃ οἴδρΡ. ἱ!. 24-26, ἴῃ τοβρϑοὺ οἵ (86 οτγτίηρ, ἰὑ 
Ὀδοοσλο8 οἷοανῦ ἰμδὺ ἴΠ6 Αροϑίϊα ᾿ιδὰ ἴῃ 8 ταϊπα ἐλέγα 
«ΘΓ ἀἰουθηΐ τηθη ὕγομα {1086 λόγέ. Βυΐ 1 οπο 
δδὶς ΠΟῪ 6 οουὰ ΜΑΙ ἀραϊηδὲ δυο ἢ τηθὰ πὶϊῃ ΕῸ 
᾿δτοαὺ δϑϑάγαποο, ὃ ὈΘΟΟΙ,08 ΟὈΥΪΟΙΒ, ἔσοσα ὑοῦ, 6, 
ἰδαῦ Π6 ΔΙσοδαΥ τροορτζοα ἐΠἸοἷν προδρόμοι δηὰ 8βρί τἰϊ- 
1] Κἰν ἢ ἴῃ {16 ἱτητηοαϊαία πο θογμοοά οὔ ΤΊ οί ἢ γ. 

γον. 6, ΕΌΣ οὗ μὲ5 ποχῖ, ἄο. δυο μ1}} {ΠἸ686 
ῬΘΙΒΟΙΏΒ Ὀ6, 707. ἰμαῦ οδὴ Ὅδ βοὴ ἴτουῃ ἐμοὶν ἔοσοσγυη- ] ( 
ἈΘΓΒ ΔΙΡΕΔΑΥ͂ αὖ μδηῃὰ.---Ὡ 10} ΟΥ̓ΘΘΡ ἑπῖο Ὠουδοα, 
ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας. [τ ἴΒ Κποτῃ πὶ ΐη τμδὶ 
ἹΠΑΙΓΟῪ ἰ1πλ18, ἴῃ 1Π6 Εἰδί, τηυΐαλὶ ἰηίογοοῦγβα Ὀ6- 
ὑπ 6 [86 ΒΟΧΘΟΘ γγ8 ΘΟ βηθα, Τῃο 6Ὑ]}-ταϊπἀ θὰ Ρδῖ- 
ΒΟΏΒ Πογθ ἀοσβίρῃαίθα πουϊὰ γϑηΐυγο, 80 τ οἢ ἐμο 
1658, ὑ0 ΘΑΓΤΥ͂ ΟἹ ποῖ ἀοδβίρηβ Ῥυ ] οἷν, βίποο ἐμοῦ 
ποῦ ΟἿΪΥ ἰδ δῇ ον]ϊ οοηδβοΐθησο, θυ πουϊα, Ὀοϑ 68, 
Ομάσανοῦ ἰο Ῥγόβοσνο [886 δρρδάγαηοα οὗ ρμοα] 688 
᾿ποϑὺ ΘΓ ΠΥ (νον. δ).--ΑΑπὰ Ἰοαα οἀρίϊνθ 511}1ν 
τύόσλοϑα, γυναικάρια ; ἀοδίσπαίίΐοη ΟΥ ἃ ΤῊΘΑΒΌΓΔΟΌΪΝ, 
οομιεπιρεϊδίο οἶΔ8Β8 οὗ ἔδῃ)8]68 ; [ῃ6 ΒΡ ηρ ἜΧΡΓΟΒ- 
Βοη ἀδποίοϑ {οἷ ἩυΘΔἸΚΏΘΒ5, δηᾶ [86 6486 ὙΠῸ ὙΠ ἢ 
[λον ἅτὸ 1οἃ αδίγαυ Αἰχμαλωτίζειν, ΒΕ 0 τηακο 
ολρίϊνα ἴῃ γὰῦ ; ογα, ἰο υἱμὰ ἴο οὔθ σὴ ὈΟΑΥ͂ δηὰ 
Β0.]. Οα]νίη : “ 2 οϊέ, δαξ ρλνβαα αιιοὶ, ρ»τορίεγεα 
ςιοα ναγὴϊδ αν ἰποῖϊὶδ οὐωδηιοάϊ ρβειο ργορλείς θα8 
δἰδὲ οὐποχίαϑβ γοδάμέ, ραγέϊη σμγίοδα οπιπία Υἱπιαπάο, 
γΣαγίπι διαπαϊοπαο."--Τιλᾶϑευι τσὶ βίη δ, σεσευρω- 
μένα ἁμαρτίαις (οοτρ. Βοηι. χἰΐ. 20); σμυριμίαία Ρέο- 
σαξῖδ, Δ γα {ΠΟΓΘΌΥ 80 ἱποομπβίδην ὑμπαΐ (ΠΟΥ͂ ἰοπὰ 
Δ ΟΔΡ ΤΟΔαΪΪν ἰ0 ζᾺ186 ἰοαοΏογβ, 110 Ῥτγοχηΐβα ἐμ οπὶ 
τοβῦ ὑΠγουρ] {86 Θηιοἴηρ ἀϊβοοῦγβο οὗ ἃ τιβάοπι ο0η- 
“οοδἰοα χοῦ ἴτοτλ ΟἰἤοΓΒ.---1 θα αὐσὰν τυ ἀΐνοσα 
1υδῖα. ἀνόμενα ἐπιϑυιίαις ποικίλαις. ΟΥ̓́ ἀραϊπϑὶ 

86 διυδκθηβὰ ΘΟμβοΐθηοα εἰδηβ οΥοΡ (86 ρονεσηίησ 
βἴπευ] ραββίοῃ, Ὑ ἢ} ΒΘ 6 8 βδιἰβίλ οι ἴῃ δ βγβύοτα 
ϑοὺ ἔοσι ἢ δῃὰ Ἰδυάθὰ ὈΥ̓ υπρτίποίρ!οὰ ἰδδοίοτα (τοῖα, 
1-Ὁ)λ. ΑΒ 186 [μοὐτὰ ΔΙγοδαῦ δοουδοὰ, ἰῃ ΗΪ8 ἀλγ, (6 
Ῥμδγίβθοθ, μὰ (Π086 ᾿θασηθα ἴῃ (86 ϑοτίρίατε, οἱ ἃ 
|κὸ ἐλ κίης δπὰ ἈΓΠΡΕ (Μαϊιῦ, χιϊὶ, 14), ἐσρϑῶδ!ν ἰῃ 
τοβρϑοῦ οὗ ΜΙΟΟΥ͂ΤΒ, 50 880 "γῶβ ἰΐ ἴΠ6 Ὀυπίηρεα οἵ {06 
ἔλϊβα ὕὑδδοιθῦβ, ἴῃ ἴ86 ἀΔΥ8 οὗ Ρδυ], 0 ορογαῖο, Βείοιε 
811, ΡΟ ποϊθθη, ΤΏΘΥ ὝΘΓΘ τηοδὺ ΘΔΔΙ]Υ ἰοὰ : εἱ 
[80 βδιηθ {ἰπη6, 4180, {ΠΟῪ ὝΘΓΟ ἰὨδιΓυϊη 8 (Ὁ (ΠῸ 
δταιβοαδίίοι οὗἨ (.:6 Βοηβιδὶ ἀδβίγεβ οὐὨ [μοὶγ οοιτυρί- 
6ΓΒ: δηιὰ ψΏΘῺ ΟΠ06 (ΠΟΥ͂ Ὀδόδιηα Ὀουῃηὰ, Ὀοὰγ ἐνὶ 
βου], ἴἰο ἰποῖν οαυδο, ἰΠ6Υ οου]ὰ ϑοοῃ, ἴῃ [πον ἴυπὶ, 
ὙΠ ΠΟ Δμπογοηΐθ, Ετοιῃ αἰ δγοηὶ ὑδϑεϊχιοηίοβ οἵ 
{86 σἢυ το ΔΊ Π ΓΒ, τηδθ τι Δ᾽] Βῖ ἢ ἸΏΟΓΕ Οἵ Ἰαδ 
οχρ] ἰοῖν ἰο τ 8 ποτγὰ οὗἁἩ [86 Αροβί!ο, ἱξ δρρϑδγβ {πὶ 
[πα δῃηοϊθηΐ Ὠοσοίίοϑ ναὶ ὑποσηβοῖνοδ οϑροοί αὶ} αἵ 
18 ᾿πδίγυ τ ΔΙ ἴῃ τὸ ἔυγίμογαησθα οἵ {Πρ ἀθ. 
αἷσιβ. [Ιη (018 τοβρϑοῖ, (86 ραββαζα οἵ δεογοσις, ἰῃ [8 
Ἰοιίον ἴο Οἰδβίρδοη, 8 οἰδβϑῖςαὶ : “δέγιοθ λίαφοι 
λαγεδ ἵπ οοπαξαϊ αὐζωίιε αυιχιϊο Ἡεΐσηια πιογείγί οι; 
Νιοοίαιι Απέοολεημα, οοπαϊίον οπιμέιν, ἐπαμλάν 
ἐΐαγωτι,͵ οὐογοβ αἀμπὶέ γαπιίπεος; ΑἰαγοίΟΉς φιθγνε 
Κογπαπο ρτγωριὶξὶέ υαυΐδεγεηι αὐ πιαλογεπι ἰαξοῖδιατε, 
«ρεῖϊες Ῥλέϊεπιοπθηι οοπιϊίεπι λαδμίξ; Ἀοηίανι 
Ῥγίξοαπι οἱ λ]απὶπιϊδίαπι ργέπιμηι αὐτὸ οοττυρί!, ἀν 
ἐπ λαγεεὶ ροϊωϊξ ; Αγΐμδ, εὖ ογδονη ἀοοὶρεν αὶ, δογο- 
γηὶ Ῥγίποίριο απίς ἀδοερίί, Ζοπαίιδ Ζαιοίδα ἘΣ 
αἀηυδιδ εδὲ͵ ἘἸριαΐιι οασαπι Ασαρα οαοα ἀνςῖ 
Ργίδοϊ απο ἡωπεία γμὶξ Θ΄αἰ]α.""--οἰ Εἰπιοῦ Μέρη 
Τουμάοα ᾿ἷ8 ΠΟΓΟΑΥ͂ ὈΥ̓ ἴπ6 Ποῖρ οὗ Ηδεϊεπα, ἃ μια 
ταΐο ; ΝΙοοΟΙδυΒ οὗἨ Απιίοοι, (π6 ἐουπάον οἵ ε] ἰπν 
Ρυγίτ65, Ἰοὰ αρόοιδ ἴσοορθ οὗἨ ποσωθῃ ; Μαγοίοῃ αἰϑὺ 
Βοηΐ πῃ δάνϑῃοο ἃ ΟΏΔη ἴὼ Βομμα ἴων [5 ρτοδίεῦ 
Ρἰοαβυγα ἢ Αρθ]]ο8 δὰ ῬΔΣΙυπιθμδ [ῸΓ ἃ οὐρεῖν. 
ἴοη: Μοπίβπυβ βιβὶ οοττυρίοα Ῥγίβοδ δδβὰ λέλχὶ- 
τοἶ 6 τὶ ἢ ρο]α, απὰ ὑπο η ρΡο]]αἱοὰ (ποτὶ τίς ΒΟΡΈΕΤ; 
Ατίυβ, ὑπαὶ 6 χαραὶς ἀθοοῖνθ ἐπ 6 ποτὶ, ἀοοοί νοῦ ἥτε 
[6 5Βἰδίον οὐ ͵8. ῥγίῃηοο : Βομαιθδ τ88 αἰἀοὰ Ὁ [0 
[οτἱυηθ οὗἁὨ 10 }}1ἃ ; (86 ὈΠπὰ Αραρο Ἰεὰ {86 πὰ 
ΕἸρίἀϊαθ: Ο4114Δ ττὰβ αἱϊδὰ ἴο Ῥιυΐβοὶ Πΐδη."--[Βαὶ 
Φεγοιιθ Εἰμηβοὶ᾽ βουρμθ δηὰ θη ογοθὰ οϑρθοία!]γ (δε 
αβϑοοίδίΐοῃ οὐ ποιθθη. [γ ἰΐ 6 συ {48 Βογοδιεγεὶϑ 
αν Ὀ66η αἰἀοὰ ὈΥ (μοι, ἐὲ 18 ΘΑΌΔΙΥ ἔτας (δαὶ ΠΟΥ 
δαΥΘ τοπαθγοα, ἴῃ 811 ἀρθδ οὐ 186 Ομαγεῖι, νεἰυδθὶο 
δϑϑἰβίαποα ἴῃ 4}1 ροοὰ ποιῖ.---Εἰ Η.1---Β1Πν ποσοῦ 

αἰκάρια -Ξ ἸΠπ|16 τοηθ [ρογθδρϑ, βδοοοπθϊης 0 
ΐ εὐ μὰ ῬὮΓΑΒΘ, δ᾽. 8}1} βρϑοίσῃθηβ οὗ [86 ΒῈΣ.-" 

ν}} ἡ. ΕἾνοΣ Ἰϑασηίηβ, ἀπ ΠΟΎΣ 018 ἰ0 
οοἴῃθϑ, ἄς. Α βῃ6 ἴΤΟΏΥ, ΠΝ τοηάοτϑ ἰδ6 Αρὺ 
ι16 8 ἴῃηπαγὰ δμαϊγοὰ οὐὨἨ ἐδῖβ βμδσ ΠΟΪ {6 41} (δε 
ἸΊΟΓΘ οοπβρίουουϑβ. Βοοδιβο ἰσαγπίησ 18 ποὶ 
δοίυδὶ ἀσβίρῃ ἱπ ἐπ6 ἰπίοσσουγθο οὗ (8666 Βοιπεῶ 
αἰ (6 ἔαϊ86 ὑθδοῦοτβ πϑιηθὰ δογο, θυὶ ΘΗ ἰδ 
ΤΩΟΘΔΏΒ 8ηἀ ΘΧΟΊ86 [ὉΓ (86 σταιβοδίϊοι οἵ (δεῖν 
ναὰ ἀοδῖτγβ, ἰμ6Υ Πθυοῦ Θομ]6 ἴο 8η οπὰ πίδὶ ἰϊ.--ὐπά 
ὭΘΨΟΣ 8019 ἰὸ οοἴμθ ἴο ἴ89 Κηονσθάξθ οἵ [δ 
ἔχαϊμ, Ὀδοδυβα τηοταὶ] τγϑοορ ϊν γ, ἴἢς ἀδροειῦοι οἵ 
(Π6 Ὠοατί, ν ΐοἢ, δοοοτάϊηρ; ἴο Φολα τἱϊ. 17, ἰδ ταί: 
οὰ, [4118 {ποθὴ τ Ή0}]γ. Οαϊνίη: “ῥρσεπέ, νί νηὶ 
σιγέοδα, ἀδἰτιδ απίπιο ἐπιφιίσίο, δοὦ ἑία, υἱ πἰαὶ 
ὠρφιαπι οεγίξ πος υογὶ αδϑεφμαπίμγ. Ἰος αὐΐαπ 
»γαροείεγιον, 68ὲ δἰμάϊωηι, συ πον γεβροπάοί δοἱεπέϊα. 

φυαηι υἱάεπίμν δἰδὲ ἐαΐε8 εσγοσὶδ 8οβέγδ, το 
φεἰλὶϊ εδί, ψιοά εοἰιπέ, ἄμηι σεγίαίεπι ποῖ ἐέπολί, ΦΩ͂ 

πααπιοεπίμηι εδί οπιπὶξ δοϊοηζί." 
γον. 8. Νουν δῇ δδπηθε δὰ σασοργεβ. αὶ 

ΒΏΟΘ, ΕΥ̓ ἂπ Θχαπρῖθ, 581}}} πιοτθ ραγισα!ατν ἔἱὸ 
τοϊδιϊοη ἴῃ ποῖ Ἰσπόντ πιϊαρτἀοα τηἰπάβ μδὰ ᾿ 
Εἰθτηβοῖγοβ ἰοσασὰ8 ΟἸ γί βιϊδη ἰσυΐ. «ἰαππο 
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δειμόνοε, δοοοτάϊηρ ἰο (06 6 188} ὑγα  ἰοη, τότ [86 
οἰεδ οἵ 6 Εχγρώδῃ τηδρίοἰδηθ, ψὯῸ ἰεθα {Π6ὶν 
ΑΠ8 ΟΥΕΣ δραληδὲ (6 πτοπάοτβ οὗ Μίοβοβ, δῃὰ ὑπο 
.ιεἰὰ ῬΙδσδοῖ Ὁδοκ ἔγοῦλ ἔαϊἐἢ ἴῃ [86 ποτά, δηὰ ἴτο πὶ 
οὐσάϊομοθ οὗἨ 0 οοηιμαπὰ οὗ αοἄ. Αδοογάϊΐηρ ἴο 
(8 Ἰοερεηὰ, {Π60 7 τοῦθ Ὀσοΐδμογθ (9 Ὡδῖθθθ ἍΘΓΘ 
πὶ 161) ΤΑΣ ΟΌΒΙΥ : ὁ. σ., ᾿Ιωάννης ἰηδίοδα οὗὁὨ ᾿ἸΙαννῆς, 
εὐ Μαμβρῆς ἰμείοαὰ οὗὨ ᾿ΙαμβρῆΞ), Βοη8 οὗ Βαϊαδηι, 
ἄν: {16 ἑοδοίιοτθ, αἴνουαγὰβ (ῃ6 ΟΡρΡοΟμΘηΐΒ οὗ Μοβοβ, 
αὶ πῆ ροτβηθα 4180 ἴῃ ὑἰμ6 Βοὰ ὅδθα ἀυγίηρ (16 
ρυπαὶ οἵ {89 Ιθτ86 068 (866 ὟΝ οἰδίθί ἢ ὁπ ἴΠ6 Ρ]406). 
Α8 ἰ0 ἰῃ6 υοδίίοη ΒΟ ἔπ Αροβέϊθ οου]Ἱὰ αν ΘΟ 
ἰαἴο ροβϑοβδῖοι οὗ ἐπα δίδίθιηθηΐθ Ὦθγα ρίνοῃ, Οτίβθη 
δηρποτοῦ ἰδὲ 86 Βα ἀογνοθα 1 ἔγοση ἃ ἐφ ον δοογείμξ. 
Τθοοάοτοξ, οη [86 οἶδονρ παηὰ, ἐπαὲ Ὧ6 δὰ ὈδΟΟΙῚΘ 
δοχυδίηιοά ὙΠ ἰδ το δον 88} ἰγαάϊοη, δηὰ ἔτοτα 
τογοϊδιίου οἵ ἰδ6 Ηοὶγν αμποβί, [0 18 πουίῦν οὗ τοὸ- 
τρατῖ, ἰδαὺ ποῖ ΟὨΪΥ Φον ἢ, Ὀπὺ 4150 Ὠδαι 6 ἸἩτί [6 8 
(ΡΙγ δὰ Ναχηοπί 5), πιδη του ὈΟΪῈ Ὡδίμθ8., ὙΠΘΏΘΘ 
ΝῸ ΙΒΔῪ ΡΓΟΡΟΥΙΥ͂ σομοϊυδο ἐπαὺ (18 ὑγδα 0 τηυδὶ 
(τὸ Ὁ66 ὈΓΟΟΥ ρΘΠΟΓΑΙΥ αἰδυδοα, δὰ ἔσοπι ἰὮ686 
ξτουῃβ ΤΩΔΥ͂ αἰβὸ δϑβδυμπθ ὑπαὶ Ῥδυϊ, 88 ἢ6 656 ὙΠΘΓΟ 
ηυοίο8 τοῖς δαίμοσβ δηὰ οἰΐθβ ὑγουθυίαὶ οχργοϑ- 
δσηΔ, 80 δἰδοὸ ἢ ἀοεῖνθα βοιβοίῃϊηρ ἴθ ὁποῦ ουὖ οὗ 
[86 ποῖ Αἰ ΤΑΥ͂Θ ἸΩΠΘἋΥ βουῦοα οὗἩἨ ον 88} ὑσδαϊίοῃ : 
αὐ οι, ἸΟγθόυογ, ῃ6 4068 ποῦ π86, τ ι116 Β6 ΔΡΡΘΔΙ8 
0 ἴς, τὸ ῥζονθ δηγίδίηρς ἀουδείαϊ, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ ἴο ταρτο- 
δρῃς 8 πιοδηϊηρ᾽ ΤΔΟΤΘ αἰβυϊ Ποῦ! Υ ΓΠγουρ γοίθγθησθ 
ἰο ἐγδ θοΠΑΣῪ πδπλ68 δηὰ δοιϊοηβ, [Π6 οοττοσίῃ688 οὗ 
πὶ οι! ἴον ἰπ ΟΙἾὮΘΡ Γοβροοίβ, γοπιαΐη πηρογίαϊῃ, 
Ὑὔποι ἢ6 βαγβ, δίοιο αβ ὕζαπποβ απ «απιδγεδ ιοϊ(ἢ- 
εἰορά σθαι, ὃν τρόπον, ἰὰ 8 ποὺ ἰπ ΒΡΘΗΒΘΌΪΥ ὨΘ6Ο68- 
ΒΓ ἰδθπο0 (0 οοποϊααθ ἐμδὲ (Π6 ἔα]86 ὑδαοθθγβ, ὙΠῸ 
Τερθ Θρροβίησ ἱποτηβοῖνοθ, τηδὰθ 80 ΟΥ̓ ἴπ6 δαηιθ 
ἩΜΟΝΣ 88 θη πο8 δῃηὰ Φαιηθτοβ: Ὀυϊ ἰδ σδὰ ἢπιδ 85 
ΝΕ] εἰσηΐγ τὲ τΏδΥ ἀϊὰ ἐῃ6 δαγιό πὶ κα ζαγίουθβ- 
ἘῸ, 6 οαηηοί, οτονοῦ, θγοηοῦποο (86 ἔογηο 
ΤΙ ὈΡΟΣΥ Ἰπογθα 016, πῦθη θχὸ (ἰὴ οὗἨὨ Βίιηοῃ 
Μερῃα, οἵ ΕἸγτααβ (μ6 Βοζδογοσ, οὗ ἐΐ6 σαραρδοπὰ 
ον! β ΟΠ τοΓΒ διηοηρθὶ (86 ὅονα, ἀπὰ οἵὨ (16 ἀ6- 
ΟΑΥ̓ΤΙηρ' τοασίοα! ατὶ Ὀγβοίϑοά ἥγοτα οὗ οἷά αἱ Ερῃθϑυβ 
(ρ. Αἰ χίχ, 19). Απυϊὰ {μ9 πιά οχίθηβίοη οὗ 
ι πίβάοσα δηὰ γί ἰὴ (8086 ἀαγϑ, δῃηὰ ἰδἰκίηρ 
ἰλ|9 δοοοξηΐ {Π6 ἰῃχσηοζαὶ οπδγαοίος οὗἉ [6 ἴ,186 ἐδβοῖ- 
ἐτὸ δε Ὀταηἀοα, δ 18 ργουαδὶθ ἃ φυίογὶ ὑπαὶ ὑπ 6 Ὁ 
ποιὰ ποὶ ἰατὸ Β6 6 δβμαπιρὰ οὗὨἉ δυσὶ ἰπϑὲγατη θη 8}}- 
ὑ6 8. προ τότ οααέπθηῦν διιοὰ ἴο ποσῖὶς ρου 86 
δρΠδε8 δηὰ (ἢ6 ΤἈΠΙΔΑΥ, δπαὰ αἷἰ8δοὸ ουπὰ ἃ ροπογειὶ 
ξαρροτὶ ἴῃ (6 βαρογβιυμίοη οὗ (6 υυυ]ἰτἀ6..--- 9 

, Σαϊπι δ, κατεφϑαρμένοι τὸν νοῦν (ςΟΙΩΡ. 
ἱ Τίαι, νἱ. ὅ). ΤῊΘ Αροβίϊθ [88 ἴῃ μἷ8 ταϊμά ποὺ (ἢ 6 
ἀἀτχοηίησ οὗ [Π6 απάοτβιαπάϊΐηρ, Ὀαὺ τ6 τπογαὶ Ὀδ86. 
π685 οἵἩ ἰΠοῖν ἀϊδροπιείοη.---Ἐ ΘΡσοΡαΐθ οοποθσηΐηρ 
ἴδο βδδη, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν ; πὮὯο ἀγα ποί, ἴῃ 
ἴθρροὶ οὗ [86 αἱ (ἢ, ἱπ οοπάϊιΐοι ἰ9 βἰδηὰ {Π6 ὑθϑὲβ 
(Πταε 1, 16}-πτίμθ παίαγαὶ γοβυϊὲ οὗἨ ΤΠ τηότὰὶ ἀΐφ- 
ογὧν πἰβςῖ γὰβ ἀδ᾽ ἰπϑαύθὰ ἴῃ [ῃ6 ἱπατηθαϊδιο Ὁ ̓γο- 

ποτᾶβ., Ονογ δραΐηϑι (ἢ }8 ΓΘΙΩΡΟΓΆΑΓΥ͂ ΒυρΓαιη- 
ΘΩ͂ οἱ οἔτοῦ δηὰ οὗ βίη, 16 Αροϑθϊθ ἢ88 οοοδβίοῃ ἴὸ 
τεϊηὰ οι ΗΐτηΒ6 16 δηὰ ΤΟΥ ἐμαὶ [818 ΡΟΤῸΣ 
ὙΠ ποὶ ἴδϑς [Ὄγεν ον. 
εν, 9. Βαξ ἴον 58.411 ῥχοοθϑᾶ τὸ ξασίμοσ. 

ἰῶτα χαμδρεν ἀοοβ ποῦ δἱ δἰΪ οοηπίγδαϊοί {}}6 
ὀρροεῖίθ παγηΐηρ (οἴαρ. ἰϊ. 16), δῃηὰ [Π6 ῬΓΟΡΘΟΥ͂ 
ἔα (οπτα (νας. 18). Ηδτο τ Αροβίϊθ βρθβκβ οὗ 
ἃς σαϊνατὰ τοϑυϊὲ ; ἕβογο, οα [86 οἴδαῦ παπᾶ, οὗ 186 
ἰδίγηιϑῖγε δάνδηοθ ἔγοιῃ ὑϑὰ ἰο ποσβθ. Νοὺ πὶιδουΐ 
γλβοῃ, ἀἰὰ [αἰμὸν οὔθ ΔΡΡΙΥ͂ {π680 ποτάβ ὑο {πὸ 
ἐοα οὗ Βοτθθ. Βοηροὶ: " Δοπ ργοβεῖμπέ απ: 
ἀκα, γι ἐρδὲ οἱ θογμπι δὲηιθ8 ργοβεϊαπέ 

ΙΑ Ῥέα." το ἜΝ οὗἨὨ τηοβὲ ἩρΩ δ μέρεα 

. 

ὑδδοῖθβ ἐμαΐ οιτὸῦ ΘΟ βίδ ΠΥ δργοδάβ, θυΐ ἐπαὲ {6 
ΟΥ̓́ΘΒ ΟΥἨ ΙΩΔΗΥ͂ Δ1Ὸ {ΠΟΡΘΌΥ Ορθηρὰ 80 πιυςἢ τὴ6 
αὐΐοκοσ, Οομρ. Οὐμγῦοασο δηὰ Ηοτβοῃ οἱ {ἐιΐ8 
Ρίδοθ. 6 τωυβὺ ὀχρϑοῖ {818 ὮρΓΘ, Ὡ0 1688 ὑμδὴ σῖτα 
1:6 Εργρίίζαῃ τισί οἴδηβ, [δ Ὀδοδιβ6 Δοβυγ ΠΥ ἀπά 
τ τ ρ ΘΟυΒη 688 80 Οἴἴζδβῃ οὐογβίθρ 8}1 Ὀουηά8.--- ΕΣ 
ἸΠΟΙΣ 1011 5}811 Ὀ6 σραυίέοδβὲ ὑπο 411 συθῃ, 85 
ἘΠΟΙΥΒ 4180 τὐὰδ (οομρ. ἔχ. Υἱξὶ. 18, 19; ἰχ. 11). 

ΤΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΗΙΟΘΑῚ, 

1. Α5 Ῥοῖογ δπὰ Φοδη, 80 αἷβο ἴ:6 ἀροβίϊβ Ῥαυϊ, 
ἰοναταβ [8 οἰο86 οὗ 88 Ἰ16, Ὀθοοσηθθ ργορδοῦ, δυὰ 
ΔΏΠΟΌΏΟΘΘ [ῃ6 Γοχηοὺθ ἀδβι]ηἶ68 δηὰ (6 ἔαΐγα οὗ (ἢ9 
Ομυγοῦ, Τηδ δροβίο] οὶ ΟἾἸμασίβσωα οοτωρίθίθϑ ἰὑβοὶ 
ἷπ {86 ῥεορῃοῖῦσ. ΤῈ ρϑῆογαὶ ἀδ]ϊποδοη οὐ {Π6 
ογπ)θ8 ἴῃ (Π6 ᾿αδὺ ἄγ, ΜΝ οὰ ἰΠ6 δεανίουν Ηΐμ56} 
(Μαιι. χχῖν.) μδ8 ρίνϑη, 18 Ὡοὶ τϑοβδηί αν ποροαὺ- 
σα, Ὀὰϊ 18 Θῃσϊομοα πῖδ ἃ υμπλθον οὗὁἨ ὩΘῪ ἰγαϊΐθ. [ὲ 
4 ὮΘΓΘ 8150 γουραϊ θα ἐπδὺ [6 οριεϊμϊδιῖο νον οὗ (δ6 
ἽοΥὐἹά, πο οσχρθοὶβ θαὺ ἃ οοππυουβ ἰσἰυτΡἢ οὗ 
Ὠυταδηίϑιη, δὴ δἀνδησο βίθδα γ ἰ0 ἃ υἰρσθος ἔγοθάοσω, 
οαἰίαγο, δπὰ ἀϊρηϊ ἰπ (06 ἔαΐαγο, οδῃποῦ δβιδπὰ Ὁ6- 
ἴοσϑ ἴμο ἰγϊθυμαὶ οὗ βισίρίιυγα, 

2. 10 ἰβ ἃ γοδγκδ}]6 τουϑἰδιίοη οὗ {86 ἀϊνίπα 
Νοιηοδίβ, ἐΠμαὺ το Υ πῖο, τὶ ἢ (86 ἀδηΐαὶ οὗἩ (Π6 ἔαίτῃ, 
Ὀόρίῃ ποῖ βοϊάοιη τἰϊὰ (Π6 Ὀοδυια] Ρἤγαβο, ὑμδῖ 
ΠΟΥ͂ ΓΘ Ζϑδίουϑ [ῸΓ τωογα}ν, ἀπα τ 8 [0 τηδϊηίαὶῃ 
[86 ΤΏΟΓΆΪΒ οὗ {86 φοϑρεὶ, ψὮ116 {Π|Π6 } τοὐοοῖ ἀορτηδ, 
δῦ ἀροὶ {818 τοδὰ δάνδῃηοο σγδάμα ν ἴο [26 τηοδβὲ 
ἀδοίἀοα ἱμπηπηουα γ. Ηδ ὙΠῸ αἷρσβ οαὐ (Π6 ἴΓ66, ὁ8}- 
Ποὺ αἶβϑο ΘΌ͵οΥ {86 ἔγιϊ, ἙτηδῃοϊραίξοῃΒ ἔγομι 4]} 
ΔΌΣΒΟΥ Υ ἘΠ ΘΟΡΟΙΟΔ ΠΥ, 1688 ᾿γϑοῦσα}}γ ἰο ἰῃ6 ῥγο- 
τηυ]Ἱραίίοη οὗ {Π0 τίσι 8 οὗἩ [80 θ68}, 

8, 1 ἰβ ἃ τοιρδσῖς 88 ἀδιηοηβίσα ὉΪ6 88 1ΐ 18 ἤψρη}}}- 
αἰΐηρ, [Πδὺ 88 ἐΐ:6 ὑγαΐ, 80 4180 οΥὐΤῸῦ δηὰ βίη αν 
ἰουμὰ ΘΥ̓ῸΡ ἃ ρονογῆι βυρροτὶ ἰῃ 106 ὙΘΔΪΚΟΡ ΒῈΧ 
(οοΡ. 1 Τίῃ. ἰδ. 14). ὙΠοτο 1169 ἴῃ [06 ΜΟΠΊΔΗΪ 
σδαγδοίος (6 ἔουπάδιίοη, 85 ἴοῦ [16 μἰρῃσϑὺὶ ἀσνοῖορ- 
τηθηὶ οὗ ἴ6 ρονον οἵ [αἱτ, 80 αἷβδο ἔου 6 πὶρἢιοβὲ 
τοψοϊαίΐοι οὗὨ 6 βόες οὐ βἷῃ (οορ. Βον. χυἱἹἹ). 
Φοθορθυβ α͵8ο βίδίθβ ἐμαὶ (86 ῬΌΔΓ 8668 δβρϑοίδ!γ μδὰ 
ἰουῃὰ τουοῖ Βυρροτὺ διποηρβύὺ ὑπ6 πόσο (“ Απίὶᾳ.. 
17, 3). ΟΟμΡδγθ [86 δοοουηΐ, Ὠοτϑονονῦ, οὗἁὨ [86 τί ἢ 
Εαυϊνὶα οὗ ἤοπιθ, 0 τῶβ ἱπάυσοᾶ, ὈΥ̓ ἧτο “96 Βἢ 
ἱτωροβίοσθ, ἴο υγηϊθἢ ἃ οΟπβί ἀου Ὁ Ϊ9 δυπὶ οὗἁὨ μοἹά, 
ὑηᾶάονῦ ἴ)6 βυρροβίοη ἐμαὺ ἴδ ψγὰ8 ἴονῦ [1:6 ἰθιρ]6 δὲ 
Φογυβδίοτι (18, 8). 

4. ΤΠ ορροϑίΐοη οὗ ἐπ Εργρίΐδιι τοδρὶοἶδη8 
αϑαϊηϑὺ ΜίοΒοΒ ΝᾺ ἰὴ ὯῸ0 ὙΠ86 ἰ.δ6 ἔτυ!ϊξ ΤΙ ΘΓΟΙΥ οὗὨ 
δυπιδη οὐπηΐηρ δηἀ ἀδοορίίου, Ὀυΐϊ 8 ὑμ6 σοσκ οὗ 
ἀφιλοηΐο ΡΟαΣΒ. ουὐ οὗὨἩ τἈΠ6 Κιίηράοιῃ οὗὨ ἀδγίζηο88, 
ψὩοἢ, 89 ἃ ΠΟῪ οτϊοά ἴον {86 Κίπράοτα οὗ αοά 
Ὀσραῃ πὶ 15γ86}᾽}8 τοἀδιριίοη, τονθα]θα [8 ἔογοθ ἰῃ 
ἱποτοαβθθα τχαρθᾶβαυγο, δηὰ οι] οΥοα (16 τηλρίο Δ 8 88 
118 ᾿πβίσυμπηθηίϑ. 

ὅ. “ΤΠ Ὀθαι]α ΟΥἨ τϊοΚΟΏ6ΒΒ ἀραίηϑι (86 ἰγαϊῃ 18 
ἔγοτα ἐπ Ὀορίηπίηρ; ἰῃ6 πιιοῖϊο που] -ΠἰΒΟΟΥΥ 8. ἃ 
βίτυσρ!α Ὀούνψοοη ὑπ6 Κἰηράοτχῃβ οὗ Ἰίρῃῦ δπὰ οὗἉ ἀδτῖ- 
Ὠ6ΕΒ. ΦδῇΠ6Β δηα ΦαΙΌΓΟΒ ἃΓΘ ἃ ὑγρὲ οὗ 8]] ϑουο 1Ὲ 
δηὰ ἀδοοίνογϑ, 88 ΜΙΌΘΘΒ ἰ8 ἃ ἴγρα Οὗ 8]}1} 0} τὶυ- 
Ὥσθθο8 οὗ ἰη6 συ, ΗΟ ἀ068 ΒΟΒΆΠΠΥ ἴο (ἰ6 γα 
ταδηϊ[οδὶ ἰ{86}2 Αἱ Βγϑὶ, ἴμ6 σα ἢ δῃὰ ἰ(8 πὶ 6580 4 
ΔΙῸ Σοηδεογοὰ βυβρίοίουθ, δηὰ {μ6ΓῸ 18 οομηρ αϊηὶ οὗ 
ΓΑΙϑομβοοά δῃὰ οἴτοῦσ, ἸἸμοη, ἃ οουπίογραγίὶ οὗ {86 
ἰσαϊῃ ἰ8 βοὺῦ Ὁρ---ῶὧ ῥῃδπίουῃ, ὙὨϊοῖ 8 ἀφοϊοα ουΐ 
πὶςἢ 11 ἀδοοϊνίηρ, αἰἰγο. Αἱ Ἰαβῦ, ὑΠ6 ἩΪΠΓΏΟΒΒ6Β [ῸΓ 
1ὴ6 ἰγυἢ ἀγὸ αἰζαοκοα τὶς ρογβθουζίοῃ ; 5" ΗΘΌΘΠΘΣ, 

6. διυϑὶ Ῥασδιδα ΟΥΤΟΓ ὈΘΟΟΙΏ6Β ΣΏΟΓΘ ΒΟΔΏΘΔΙΟΌΒ 
ἴδι6 Ἰοῆγον ἴ( Ἰαβίϑ, ἀο [18 ἀοἔδπάοιβ ἡπὰ ἰδ ἱπῃηροββὶ Ὁ]α 



106 ΤΗΕ ΒΕΟΘΟΝῸ ἘΡΙΞΤΙΕ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ἴο ΟΔΥΤῪ ἰΐ ΟἹ ῬΟΙΤΩΔΠΘΏΓΥ. [18 ἰγϊυτορ ἢ ὈΘΟΟΙΏ6Β ἐΐθ 
ον ἴσον. ΕΤΟΥ ἷἱβ ἃ ῥδῖδος οὗ ἴοθ, πιο δὲ ͵δβδὲ 
τηδὶ το] δηὰ ἰυ}}0}}]6 ἀντ ΠΘΟΟΒΒΑΣΙΪΥ, ποθὴ Ὀαΐ 
ΟΏΘ ΣΑΥ οὗ {6 δυπ] κυ οὗἁ ἰσὰΐϊ ραποίγαϊοϑ 1, 

ῃ. Τῇ Β'η8 ἤργο ἀοβίσηδίοά Ὁδ6, 'π δηὰ οὗ 
ἐΠΟΙΏΒΟΙΥ6Β, 80 ΒΟΙΩΪ Δ ΌΪ6, ΠΟΥ͂ τὸ δ.1}}} ΤΌΣΟ ΏΘΩ 
(ΠΟΥ͂ ΔΓ6 τουθαϊοὰ ἴῃ ἃ ργϑδοΐεῦ οὗ [6 ρΌΒροὶ. ΤΏ6 
ποτὰ οὗ Βαχίονυν ἴο ἰνϊ8 Ὀγοίγοη 8 οὗἨ ἴογοθ ΠοΙῸ: 
“ἽΧΉρη βαίδη ᾽88 1οἃ τοῦ ἴο ἀσϑιγυοσίίοη, [6 ϑΌΓΟΙΥ 
1.6 δ ρίογα γοῦ ἰο Ἰοδὰ οἴμογβ ἰο ἀσδβίγυοϊίοη. ΟἸ, 
ὙΠ Πδὺ ἃ Υἱοίουυ ἀοο8 86 (Ὠΐηῖς Π6 Ὧ85 τοΏ, ὙΠΟ Π6 
[88 τηϑθ ἃ Ῥγοϑοῖδρ οοῖτυρί δηὰ [1816 88, θη Ὧθ 
48 δηἰδηρίοα Ὠἶτὰ ἰῃ [06 ΒΏΔΙΓΟΒ οὗ οογδίουβησδθδ, ΟΣ 
οὗ δοπ οβθηοθ. Ηοδ "|}} Ὀοδδὲ δραΐϊπδὶ [6 πῆ 016 
ΟΒυγοῖ, δπὰ ΒΥ : "ΤΏΘ86 ὅσα γοῦν ΠΟΙΥ ὈΓΟΔΟΙΊΟΓΒ] 
ἴοῦ 866 ΠΟΥ͂ ἰξ 6η 8 τι} 1Βοῖν ϑισ οἴῃ θδβ, δη ἃ τ ΣΟΥ 
ΔΠΕΥ οοὴθ σὰ ἰ01᾽ ΗΘ Μ|1] Ὀοαδὶ δραϊμδὲ ΟἸγίδὶ 
ἩΪπηβοὶῖ, δηὰ ΒΑῪ : ὁ ΤΏ68Β6 δἃΓῈ γοῦγ ΠοΓΟΘΒ] [ σΔῃ 
Δ Κο6 ΤῊΝ Ὀοδὶ βοσυδηὶβ (α]56 ἰ0ὼ Τ7160.--ΤὨΪη6 οΥπι 
βίθσασαβ ἀδοοῖνο ΤΏ66,᾽ ᾽) ἄς. 

ἩἨΟΜΙΥΡΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣ, 

Ἰτῦθ ἴον ἄοδβϑ ποῦ ΘΟ θθ8] ἀδηρογ, Ὀυϊ ἸΔΓΏΒ 
δραίηβὶ ἰϊ.---ἰὰ ΠΟῪ [ὉΓ ὁδὴ ἰῃθ ἀδοοίτίηθ (Εσοὶ, νἱ!. 
10), ονϑῆ ἰπ [6 δρῆογθ οὐὗὨ ΘΟ γβι δ Υ, ἀν} ἴῃ 
τοδροοὺ οὗἁἩἨ 6 ουορ. Που βίης δίῃ δηὰ συ ἰ ΒΟΥ οὗὨ [{|6 
[αΐαγο ἢ---ΘΤὴ6 ΒρὮΘΡ {Π|6 δι τίβοβ, 80 τη οἢ [86 ΤΏΟΓΘ 
ἀο68 ἰἰ "ΠΠπ σδροτβ ἔγοπι [Π6 Θατίἢ.---Ἐροΐδπι 86 ΒουγοΘ 
οἵ Δ]1} ον]].---- ΤΠο το δι ου ἴῃ πο ΘΒ] ἀΓΘῚ ἅτ δοοῦϑ- 
ἰοτηρα ἰο ῥἶδοθ ἐπϑγωβοῖνοθ ἰονναγὰβ ὑπο ὶσ ρδγοηία, ἰβ 
480 ἃ δῖἷχιι οὐ 119 ἔἶτηθ, δηὰ ἃ τηϑάβυγε [Ὁ ἡπαρτησῃῖ 
οὗἁἨ τοῖν ἵπῆοῦ δοηςπθηΐϊ ἰοπαγὰθ Οοά.---Τὴ6 αἰ ογ. 
Θη090 δηῃᾷὰ (80 δῳτοοιηθῃς οὗ [4180 Ῥτορμοίθ ἴῃ (Π6 ἀϊἥ- 
ογίης; οδηϊυτίοβ οὗ ΟἸ γι ϑ ἰδη γ.--- 6 δον δπὰ [ἢ 9 
Ρονον οὗἨ ρμοὐ]ΐῃς688: (1.) ον οἴδῃ ἀοθθ ἴῃ 6 ὁῃ6 
ἀλκθ ΟἹ Οὐ γΪΥ ἴΠ6 ἔοστω οὗ ἰ86 οἶμον; (2.) ΒΟΥ 
ἴὰ 5 Ῥοββί Ὁ19 ἐο αἰβύῃ χυΐδὶὶ ὁδοῖ ἔγουα (0 οἰδοτ.--- 
ὝΒΘΠΟΘ ΘΟΙῚ6Β ᾿ξ (Πδὺ 180 ΘΙΤΟΙΒ οὗ δ ζβ]8βο Ομοβὶϑ 
ΠΑΥ͂Θ, δῇ 8}1} ἐἶπηθα, ἔθου 80 συ οἷ ΒΥΤΩΡΑΊΏΥ ἴῃ τηδη 
ἩΟΙΏΘΠ Β ΒΟΔΣ ἴ---ΤΊι6 ὈΪοπαϊηρ οἵἁὨ τοὶ οβὶ ἐγ στ 
τοδηθα ΒΘΩΒΌΟΙΒΏΘΒΕ.--- Εοαἰδίδῃοθ οὗὨ (Π6 γα : (1.) 
118 ὙΘΔΡΟΒΒ - Ἂ 1 ΒΊΟΣ ΘΟΙηΓΒ68 ; (8.) ἰΐδ δίυῦ- 
ὈΟΓΣΏΏΘΒΒ ; ζ .) ἰ5 ὅηαὶ [δίο.--ἰδὸ ουθη πῃ [86 
Βρ(ΘΓΟ ΟΥ̓ ΟΣτοῦ, Ποίδίηρ ΠΟῪ υπον ἴῃ6 δὰη (Εσοεὶ. ἱ. 
9, 10λ.--Τ8ο, ἰσυΐα ἰὐυσηρβ. οἴζθη αἴθ, Ὀπὶ παΥοσ- 

18.616 85 ΒΌΓΟΙΥ αἱ Ἰαδὲ,--- 6 ῬΟΥΘΡ δηὰ 86 ἱπιροίδδος 
οἵ ΕΙΤῸΡ. 

ΚΤΑΒΚΕ: ΚΡΥνκα : 6] Ἴονα 8 ἱποίοϊὰ : (1) ἃ 
ΤΌΡΟΣ αηὰ αἰνίηοὶν οοτητηδηάοὰ (Μαϊὶ, χχὶϊ, 39); 
5) δὴ τῃτὶρδίθουβ δηἃ δίῃ ι]]--- Α196 ΔΟΟΌΔΟΓΕ ΑἸ 
διδίθι] ἴῃ Ὡδιὴ6 δηὰ ἀδοϑὰ . ἰΠ6Υ διὸ αἀἱαδυΐ, ἀοτῖϊα, 
δηα Βανα ἴ06 ἀ6}1}}8 ἐγίοικς-- -ἴὸ 06 ταβῇ, δηὰ ἰο πὴ 
ου, ἴο {π6 ἰηΌΓΥ οὗ δηοίδιον, ὈΘΙΟΏ ΡΒ ἰο (δ9 οἷν 
τυρίεα Ὀοΐηρ οὗ [16 που]ά.---ϑμον,, ροπιρ, δηὰ οδίϑι. 
ἰδίίοη οὗἨ ΟΠ τ δι ἀν οηουρη, Ὀυ1 ΕΠ 676 ἰδ ἀρδπὶ οἵ 
μέθεὶ 18 Ὀ65ι.---ὟἾΝ παὺ 18. δῃ6}}, πίίδουΐ Κοτηοὶ "μτθὺο 
ἐδημοὶ μοὶ τὰ Ὀς 6] οὗἨ Ὀαά ῥθορὶο, οἰϊνογπῖδα 086 
Ἰηυδὲ Ἰοᾶνο 86 ποτὰ  δῃηουὰ ἰμδὶ ΟΝ ἐποπο (δεὶν 
τ ΚΘ 658, δηα ΔΟδβίδἰ 8 ἴγοσῃ {Πποὶν βοδῃ ἀΑ] 08 πδτΕ, 
δηὰ δνοϊὰβ 88 σῃ ἢ 88 ῬΟΒββΙὉ]6 ἰἰιοὶγ βδοοὶεῖν (1 οι, 
ν. 10)..- Ηξκρινοόσε: ΤῺΘ ΤΩΟΓΘ ΟἀΔΏΡΌΓΟΙΒ ἰδ 8 [Ὁ 
ὙΟΓΊΘΗ ἴῃ 1Π6 ποι], 80. τηυοΐ [06 ἸΏΟΓΘ ΤῸΝ [δὲ] 
Κκϑορ πδιοβ. ονὸν ἰποιηβοῖνοθ, δηὰ ἱπυρίογο Οοὰ [α 
δδδίβίδῃοο διηϊὰ ἱοηρίδιίομβ (Ῥκ. οχἹ. 10).--[πρ. 
ΜοΟΝΟΡΒ ἴδιηουβ βοττθοηδ, “Ζα ζδπιπιο," δόγινοηι, 
ἐγοϊδδνιε ϑέγ᾽θ, Ῥατίβ, 1869.---Ε, Ἡ.]---Ἰδἱ τὸ οπὲ 
(ΠΏ, πθθη 86 548 οαγτίοὰ ΟἹ [118 ΤΑΒΟΔΙΠΕΥ [ὉΓ 8 ἰοηρ 
π 116. [μδὺ 9 π|ὶ}} ρὸ ἔογοτον πὐϊμοῦι ᾿ἰηάγεηοε κι 
Ῥαμπίδῃχωοηΐ,---ΕΥ̓ΤΟΙΒ δηδ ἴαϊθο ἀοοίνίμεθ ματο ἰμοοὶ 
6 δον οἵ ἰγυϊα, Ὀὰν [86 τρδδὶς 18. Θαβγ ἰοπὶ οἷ 
ἰδεῖ (1 Τίμ. ἷν. 1-θ).-- ΒΜ  : ΕΠ ἰδς Ἀπ ν ϑαδα 
οὗ Ῥμαγδοῖ) οουἹὰ ποῖ ᾿ιΐηπάον ἴπ6 ρύτγροθε οἵ Ησθβ, 
Οοά Μ|]} ΘΑΓΤΥ ου Ηἰΐ8 πουῖς ἱπάϑοά, ποι πη διδηθίης 
ἴῃ:6 ἀΑΥΪ] 5.}}} ὈΪοοῖκβ 118 ΤΔΥῪ 60 οἴθη, : 

ἨξΌΒΧΕΚ : Ηοπ ἀοε8 (6 ΟἸἩγδιΐδη ῥυάξο οἵ ἢ 
Οὔ ἴἴτη6 "--6 ΟΠ γβιδη Ὁπ ἀογβίδη θ᾽ ἢ]8 οπτῃ δὲ 
Ῥοδβι.-- ΝΟ ΤΟΣ οδἢ ΟἿΘ Υἱοῦ σοσηδίη 81]0Π6.--Ἴ3ὲ ΟΣ 
τυρὶ Βοασὶ τηδίτοδ ἰἰ86}7 ἀνοσβ ἴο {16 φοοὰ,---Ἴ Βεῦ 
(π6 τηοαὶ ΡοΟΡΪ ἀροποῖθϑ ΤῸΡ ἱπηργουθιμεηὶ ἅτῈ οἱ 
ποτῖς, 1μθ, ὉΥ 186 ταὐθοιίομ οὐἩἨ {δοπα, τοσεὶ δὲ 
Ταβ.}} Ὀ6 ἃ ΘΟΙΓΟΒρΟΠἀἸΏΩΙΥ ϑοδη Ὁ] ου8 ἀεί ογίογα οῃ. 
--0κ (δ) ραγὶ οὗὨ τρδηΥ, δι ρ] οστηθηὶ πὴ} τοὶ βίου Β 
ἃ ΒοΙὶ οἵἁὨ ραδίϊωθ διὰ διωυβειηθηΐ: αἰδροαί ζοη8 50 
[οτταθὰ αἰ γαῦβ τονο, δηὰ ὩΘΥΟΓ ΘΟΠῚ6 ΒΟπι6.---ἴὸ 8 
{τὰ ζα118 Ὀοίοηρδ ἃ ἰγὰ ἀρῦσῃν μοδγὶ.---τηα ἔμιο οἱ 
{86 οΪὰ Θποιΐοβ οἵ δα ἰγυ ἢ ρῖνεβ οοηβοϊδίίοα τὸ {δε 
ἔγοπὰδ οὗ ἰγθ ἢ, 

1.80ο: ΟΥ̓ ἴδ6 ζαϊβθ ἰθδοῖθγβ οὐ {86 ἰδϑὶ ἀμγ6: 
(1.) ΟΥ εἱιοῖν πλογαὶ οοττιιρείοι : (3.) οὗὨ (πεῖν 
δμά.---ΟΥ̓ (μ6 ἴαγοβ ἱπ (Π6 1,οτὰ 5 Ομητγοὶ.-- ἔμ 
ἀδγ ϑοιτηοη): ΟΥ̓ ἰμ6 βῃδάυπ-εῖά6 οἵἉ 116, πρϊοὰ πὲ 
ΓΟΟΟΡΏΪΖΘ ἴῃ {86 ᾿ἰρδν οὗἨ [80 ροβροὶ. 

-- 

γΠ. 

ὝΑΥα Ῥγδῖβθ οὗ ΤΙ ΟΙΠΥ ὁπ δοσουηὶ οὗἁὨ δὲ8 Ὀείϊοσ ἀϊβροβίζοη, δπα ἱποίθεπιεα 
ἴο σοπίϊηπο {δογοΐη. 

(η. 111. 

10 

12 οὗἩἨ ἐλόγῆὰυ 811 186 Τιοτᾷ ἀο] νοσοα τη6. 
18 σοαϊγ " [ρἱουβ]γ7} ἴῃ Ομ τῖβ 9 6808 8}4}} [{1}}}] βυβδδν ρογβεουίζου. 
14 δπᾶ βοάμοοιβ 5}}81}} τγαὰχ ἼΟΥΒΘ δηᾷ στΌτβ6, ἀθοοϊνίπρ δηὰ Ῥοΐηρ ἀδοοϊνοά, Βα 

οομίίπαθ ἴοι ἱπ [86 τπΐηρθ τοι ἴθοὰ Παϑῦ Ἰθατηθᾶ ἀπ μαβὺ Ῥθθη αββυγοὰ οἱ, 

10-17. 

Βαυὺ [ποὺ μιαϑὺ }}γ Κπόοση ̓  [ΠῸ]οτ 6] ΠΥ ἀοοίγ πο, ΤΟΙ ΟΥ̓ 116, ρυγροβόν. 
11 ΤΑἸΓἢ, ἸοΠρ- ΒΒ ηρ;,, οΠΑΥ Υ, ραώδησο, Τ᾿ Υβθου 08, 8.811 Ὁ Σ0Π8, τὸ ΒΟ στὴ ὑρὸθ 

ΙὴῺ6 δῦ Απῇοος, δῦ Ιοομίθμ,Ἶ δῦ Τγβίσα ; τ μδὺ Ῥογβοουιοηβ 1 δηαυγοᾶ: ὃ Ο 
Ὑ68, δπᾶ 411 τπδὺ π΄} [ἀοδῖγο 10] τὸ 

Βαῖῦ 6.1] πιθῦ 

οὔ 



ΟΗΑΡΤΕΒ᾽ ΠΙ. 10-17.Ψ 10] 

Ιὅ ἱπιοπίπρ οὗἩ σοῦ ἰμοα μαϑὺ Ἰεαττιοᾶ ἐλοηι , [0] Απᾶ {δαΐ ἔγοιῃ ἃ ομἹ]Ἱᾶ τῃοὰ μαβὶ 
Κηοσσῃ ὍΠ6 ΒΟΙΥ οιιρύυγοβ, ὙΠΟ Δ1Θ 8016 ἴο ΤηλΚὸ (Π66 ψ|156 υπΐο βαϊγδίίοη 

10 {γοαρ ἢ ἔα} ἩνΒΙΟἢ 15 ἴῃ ΟἸγίβι ὅθβαβ. Α11 βουϊρίαγθ ἐθ6 ρίνθη ἘΥ͂ ἱπβρί γίζοῃ 
οὗ Θοὐ," δηα ἐδ ῥγοβίβ Ὁ ]6 ΤῸΓ ἀοοίτηθ, [Ὁ ΤΟρτοοί, " [ῸΓ σοτγθοίίοῃ, [ῸΓ Ἰῃβίγθο- 

11 ἰοπ ἴῃ τἱση θοῦβηι688: [.] ΤΗδῦ 186 τηᾶῃ οὗ ἀοα τη θὲ ρογίδβοῦ [οο!ηρ] 6.6], 
{Βογουσ Υ ΓΗ 5Πη64 ἀπίο [107] 411} σοοα τγοτῖζϑ [σου βοοα ψ ΟΥΚΊ]. 

9 Ψας. 13.--ὀ-.ἨἘοὰ. δὲ. » 
ἐγον 1 ῊΝ ἃν ὃ, Ἐ. 
δὲη. 

ὃ ψοΣ, 16. «(Ὁ 
ατὶρίυγο ἐμδὲ τὰ τί ἐοῃ Ὁ 
ἰοτ. Βμῆορ ῬΘΆΣΒΟΣ : “" 
ιδἰ9 ραδεῦρο 15 ΕἸΤΩΡΙΥ ἀτμαχίῃκ. 
(ἰ. εν», 
δοοῖε οὗ ἐδο Ν 

189 δρί τῆν '5 ῥγοβίδο!6," ἄς. Οτΐρϑη οὔοο (ᾳποίοα ὃν ἨῸΓΒοΣ), θεόπνευστος οὖσα, ὦ 
ΒΟΣΙΡΓΌΓΘ τοῦς σίνγοη,᾽; ἄς, (“ Οτοοᾶ," Αἴ. οὰ., : 490). 

[6 Ῥ»] 806, νο]. ἰδ.» 477. Ηδ Σϑῃάοσ: “ὁ ΕΥ̓ΘῪ 
δεεαιμεε ἰΐ ἱδ ἈΒΈΡΊΤΟΟΣ, 6 δἷδὸ ὑχγοδίδ᾽]ο," απὰ τηδλῖχζο ἐδ ΔΌΡΥ ποῖ ΟΟἿἹΥ ἰο ἔπ ΟἹἀ ᾿Γοδέάπιοιι 

ΟὟ 

: ἀντιοχίᾳ, εἰκονίφ.---Ἐ. Π.} 
. Ἂ- " ν 

εὐσεβῶς, ἰηπίοδὰ οὗ {Π6 δ11}] ογάοῦ ; 80 α͵80 Α., Οτίᾳ.- -Ε. Η.] 
Ο., δῃὰ οἴδοσβ, τίνων, τηδἰθαὰ οὗ τίνος, ηυδῦ Ὀ6 χορ. ΑἸδοὸο 1δοῦταϑητσι, Τὶβοποπδοχῇ, 

9 ὁ Οππΐς ϑογίρίμγα αἰοίπίς ἱπερίγαία εἰ 6ε,," ὅτο. ἈΙΓυτσάοοϊο᾽β Αγταο. ἘΠ] Δ Ψαγχείοι : “ ΑἹ 
ος 

Ὑοσάβπογί μ᾽ Β ογ σαὶ ποΐθ ροῃ 
ῬΡοσχίΐοῃ οὗ βογσίρίισο Ὀοίπρ ἰπαρισοὰ 

Ὀυῦ α160 ἴο 4}} ἰδ 
τηοπῦ, ΜΕΘ οτθ ττίτίθῃ ὈΘίοσΟ Α. 10. 67.--- ΤΊι9 210] ονίμρ, ὉΥ͂ ἐπὸ Ἰαΐο ΗθΏτΥ Νοίβοιι Οο]οτγίακο, 

νι οὐ τοὰ δαχωθοὶ ὙΆγοῦ Οὐοἱοχί 6 5 “ ΟΟΠ}Ο ΔΒ 0.8 οὗ ἢ Ιπαυϊσίηᾳ ΒΡ Σ ,᾽" τραὺ ἱπίογοδὶ ἔμὸ σοδὰθῦ Φν. 96, 97) : 
ὈΣΞΙΟΏ 15: 

ἐπὶ ταπ Οοαί ἐπρευεη, 
Απὰ ὉΥ ΒΕΣΑ : ᾿ Ζοία ϑογέρίωεγα αἰοὶπέίμδ εεἰ ἐ 
:θμηὶς αἀἑοίΐηέίμδ { 4 ἐεεἰ αὦ,᾽ ἀἂο. Β 

ἐγδβεοίδιΐοῃ : “ Ἑπογέίεγα, αἀἰοίϊπαπιεπίε ἐπερίγαάα, ε6 ιιἐϊ 
ϑγηίας {Ρ68δο}.), δῃὰ 156 Ασαυΐο νϑεϑίοη, δπὰ 18 201] οσσοὰ ὉΥ 

περέγαία, εἰ μέ ἐε," ὅχο.--- 6 οΥΒΟΓ ΣΧοηᾶοτίης 8 δὰ 

" 
οὗ ἰδ6 

οπλομξ οὗὨἨ ΑἹοχαπάγὶα, Οτίμοσ, δηὰ τοϑὲ οὗ ἐμο Ἐδίδποσε. 
8.0 6 Ὡοία ἰπ Οτἱοθῦαοη, Τονί ὉΠατπ ΣΟργθθοπὶβ {816 Β6η86 ἴμπ: ὁ Σερέπιμια, Οπιπεη, δογρίιγαπι, καϊοαίίζοηε δαδίίετα, 
Διοπἰίμδ ἐπεμίγατὶ,", ὯΘ 
ἴἰλ ἴδ6 τοοοϊνοά ἰοχί.""--.ἕἘΕ. Η.] 

ποῦ, Μία]. ὁ. 21. Οτΐχοσι δ88 ἐδ βουοσαὶ ἐΐταθθ, θεόπνευστος οὖσα, ὠφέλιμός ἐστι, δχιὰ ΟΥὁ6 88 

- ἊΣ "Ἐ 10.-ἰ[1οππιδῆπ σχολὰς ἐλεγμόν, αἴλος Δ, Ο. α.., ἱποίοδὰ οὗὨ ἔλεγχον ; δο, ἴοο, ϑἴ. Ὑδο τησδηΐπρ ἐδ {86 βασηθ.-- 

ἘΧΈΒΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ 

ἵν. 10. Βαϊ ἴδοι, ἄο., Σὺ δέ. Βυὲέλοιι; πῖ(ὰἢ 
(λο3. ποτὰβ8 ἰη6 ΑΡοΒίΪο σείυγῃβ ἰο ΤΙπιοίῃγ, ποῖ ἴο 
ρζαῖθο τι ὉΠΏΘΟΟΘΒΑΓΣΪγ, ὈὰΣ ἐοὸ δρρϑαὶ ἰὸ ΤΙ ὮΥ 
ἀπ 86} 48 ἰο ἃ πίϊηοβα, (μοὶ Ὠΐβ ἰθδοῦ ον δηὰ ἐπ θηὰ 
μα παϊκοὰ δὴ δωϊίεν αἰ ογοηῦ ραιἢ ἔγοτῃ ἰμαὶ οὗ 
ἴδοθα 196 ἐδδόδοσθ, Τ6 γοουγτθηοα ἴο [86 ΘΣΘΠΡΪΘ 
[υγηϊβηρα Βΐτα Ὀγ (16 ΑΡοδβί[θ (νοῦβ. 10--18}) βεσυϑβ ἴὸ 
ἰἱπἰσούσοα 4190 ἐπ6 δχδογίδιοη ἰὸ δῃαυγίηρ ΒΑΘ 
(τετα. 14--17).--- Του αὶ Δ} ηουσε τὰν ἀοο- 
ἰθ, παρηκολούϑησας (εἴζον Α. Ο, Ε΄. α΄; Τίεοὶ- 
εὐήοτῖ 56, δον Ὁ. Ε. 1, Κι, δὰ οἴμοῦβ, παρηκο- 
λούδϑηκας, 85 ἴῃ 1 Τίηι, ἷν. 6); εἰζοῦ, ἔποὺ μδϑὶ 
«ἰενάρά το ΤῊΥ ἀοοίσίηο, ὅσ., 88 8 ΟΥ0- ὙΠΠ088 (οῦ 
ἰη ἰδοῦσι δ), ον, Του μαϑὲ [Ὁ] θα στὴν ἀοοίεΐῃο, 
ἐς, ΩΝ δέ εν α ΤΏ ἰαὐἰΐοῦ τηοδὺ ῥτοῦδ- 
δὶν, “ΤΊ Αροβὶ!θ᾽ 8 διδασκαλίαι, ἄσ., δ΄ τοραγάἀ οὰ 
28 ἴα ἸοΔογα ὮὉγ πο ΤΙΓΔΟΙὮΥ ἃ] ον τα βοὶΐ ἴὸ 
ὑε ἀϊτοοϊοα ἐπ ἴΠ6 οοὐυγβο οὗ 8 11ξ6---͵ρυϊϊησ Βέδγβ, 
8 ἷς πόσο, το 6 10] οποὰ ;" (Βυϊμει).--ἴδῃ- 
ΒΩΥ οὗ Ηΐο, τῇ ἀγωγῇ (οοπῖρ. βίον ἰΐ, 20) ; ρϑπογαὶ 
ἀρεϊσυδίάοη οἵ ἴμ6 γυῖα οὗἨ οοπάπιοῦ Ρυγβὰθ ἜΣ Ῥααυὶ, 
(6 γαδο υἱυεπαὶ εἰ ἀασεπαάὲ (μοῦ: “ ΜΥ νὰ} }.-- 
Ῥχροαδο, τῷ προϑέσει (οορ. ΑοἰΒ χί, 28); {πΠ6 ἀο- 
εἰἀξὰ τοδοϊατίου οὗ ἐμ Ὠθασὶ (0 γοτηδίη ἴγσυθ ἴο [86 
δἰσὴ οαΠπρ οὗ μιῖ8 1Π.--- αὐ, Ἰοηρ. δυβοχίηρ, 
ομασίῖν, Ραϊξίϑηοθ, Ἰμοσο 8 ποίπίηρ ᾿ΠΟΟΠΚΤΌΟΙΒ 
ἰᾳ (86 ἰδουρῶε ἐμαὶ ΤΊ ΠΔΟΙΠΥ 4150 Δα δϑυβεγοὰ ἴον (Π6 
δῦξο οἵ Ομγίβε, Ὀυϊ υπάον 118 βυϊδγης, ἴγὰθ ἴο ἴῃ 6 
ἐσδρίο οὔ δα], δὰ Ὀθ6η 88 ᾿ἰ {16 αἀἰϑοουγαροα 88 ἰο 
δον Ηἰπιϑοὶῇ (0 Ὁ6 δἰυτοὰ ἰαΐο τοϑιβίδηῃοο. ΤῈθ 
τηρηἰϊίοη οὗἨ ἐδα ὑπομονή ρσὶνοδ 6 Αροδίϊθ οοοδϑίοῃ 
(οε ἃ βΕ}} τοοσο ἀθβηΐΐθ οομηπλυηἰοϑίίοη σγοϑρϑοίϊηρ, 
(6 εἰγοιταβίδηοοϑ ἴῃ νοῦ (18 Οπ βάση νἱγίαθ δὰ 
ρβαγιϊου τὶ Υ ϑογνοα ἢἷ5 ἰυτῃ. 

γεν. 11. ἸῬοσεοουϊίου, δῇ] οϊίουσ, ἄς. (οοΡ. 
4 Οὐν. χὶ. 394-28: Ο0]. ἱ. 24, ἀπὰ οἰδϑὺ Ρ]8065).--- 
πο Β οαἴλο υπΐο τη6 αἱ Δειίοος, αἱ Σοοπέϊιπι, 
ΔΕ Σ, (οορ. Αςῷᾳ χὶϊ!. δ0.; χὶν. 19). ΤΒ6 
ηασϑέοῦ 888 ὈΘΟῺ δϑιοά, ΠΥ (Π6 Αροκίῖθ δβοϊθοϊοὰ 

δῦ ὑΠ|656 Ῥᾶρο8 ἴγοπι ἐδ:6 ᾿ουγῃαὶ οὗἨὨ ἐΠ6 Ὠϊϑίογγ οἵ 
[8 βυβοντίηρθ, Τη6 ΓΟΆΘΟῚ 8 οὈνίουβ. [Ι͂ἢ {Π086 
τορίουϑ ΤΙ ΟΙΠΥ ψγ͵αϑ πόση ἔγοσὰ οἰ] ἀΠοοὰ : ἐῃοΓα 
μια 10 ταὶ πιοὶ ἰῃ6 Αροβίϊο : ὑδοῦθ δὰ ἢ γϑοοϊνοὰ 
[6 ἔγβὸ ἱτηργοββίοῃ οὐἁ ᾽ΐ8 νογὰ δῃὰ ποῖ; δηὰ ροὺ- 
Δ 08 ἐῃ6 ἸΟΓῪ βρίὶ τιν οὗ Ῥδ0}}8 [α11}, τ ΠΟ Ὧ6 ονϊηοοα 
ὑπάορ (0686 Ῥογβοου οη8, πα οο-ορογαίθα ἴῃ [ῃ6 
οοηνογβίοῃ οὗ Τιηοίμγ. Βοβίἀοβ (18 α]βδο, Ὀθίογθ 
4}}, ἰοτγατὰ5 ἔπ δῃὰ οὗ ἷ8 σουγβθ, ἴῃ 6 γερο] δοίίοι 
οὗ (86 γε ἀδοὰβ δηὰ βυβοσγίηρβ οὗ ἐπ βασνδηῖ οὗ 
ΟἸμγίϑε ὀᾶταθ ἔτ  ὈΪΥ ἰπύο 86 ἰοτερτουηά, -- ] ηαι 
Ῥοχβοουϊξοω Ζ ϑηδυγοά, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα . 
ΠΟ Θχοϊδιηδίίοη (Ετγδβιαυβ, ΕἸαίυ, Μίδοῖ, Ἠογαάθητοῖ δ), 
Ὀυΐδ 8 δβἰπιρῖο τοϊδίῖνο ρτορ δου ἰῇ ργοοῦ οὗ ἢ} 
ὑπομονή, Ὀὰϊ δ 16 ΒαΙηθ {η6 ἃ ἰγϑῃβί(ο ἴο ἰῃ8 
Βα] φἱονι ἔγίηρς οὔ αοἀ.---Βαῖ οἂΐξ οὗ (ἐθσω) 41] 
189 1ογὰ ἀοὶἑνοσϑαὰ στὴθ (οοτρ. οδαρ. ἷν. 117, 18). 
Οαἰνίη : ““ Οὐπδοίαίζο, φῶ ἱεηιρεγαέ αἴριοίἑοπιρη 
αοεγδίαίοτι͵, φχμοά Σδεὶ, ργοβρεέγειτι ἥπεηι λαδεηΐ. 
Τγσο ρεγὶπαδ ἦος υαἱσί͵ αο δὶ αἰπὶδδοί : ἐχρεγίμδ ἐδ, 
ἄσωπι τιὶλὲ πυπφιαηι ἀογιδεθ, ἑία πολ ἐδί, φωοΐὶ 
ἀμδέξες, πιοο ἐχόηι ἐν πρίν δεγιιὶ." 

ψοι. 12, ὕοᾶ, ... ΒΏΒΟΧ ῬοΣϑϑοῦ οι, 
δυδὲ 48 ἴδ6 Αροβί]ο ἀθϑίγοϑ ἴο ἀνοϊὰ {8:6 Ἀρρθᾶσβῃοθ 
ουθῃ οὗ τοραγαϊηρ ᾿ἷβ8 ῥογβθου τ 008 ἔογ {Π6 σδιιδ6 οὗ 
0 Ιογὰ 88 δηγί πίῃς ΘὨ ΓΟ Θχοορ δὶ, ΟὉ 86- 
οουπὲ οὗ νἰϊοῖ 6 ταὶ ῦ Ὀ6 ποὺ ἃ {116 ργουά, ἢ6 
δ 5 ἐῃ6 οὐβογνδίοη, ἴὸ τ παΐ Π88 ΔΙγοδ αν ὍΘ ΘΩ Βαϊ, 
ἰἕδαῦ ἴῃ (86 Κίηράοτμι οἱ αοα, οἡ ἰμθ σοηύγαγυ, [89 
τυῖο 18 οὗ ἔογοθ ἔογ 8]}, ἴο ϑηΐοῦ ἱπίο μίοσυ ἰῃγουρῇ 
βυβοείηρ, δὰ (δαὶ ἐποτοίογο ΤΙΠΊΟΙΕΥ 8]8ο, ἱἢ ἢ6 ἀθ6- 
δἰγοὰ ἰδ ὄἐνοη, πουἹὰ ποῖ Ὀ6 8016 (0 ἀνοϊὰ ἰμΐ8 βυῆοι- 
ἴῃ, ὉΠ1688 δ6 Ἡϊϑῃθὰ ἩΠΟΪΥ ἰο ἀθῃν ἷβ σα Πηρ, 
Αἰιπουρὶι ἰδ ἰδ ποῦ ἱπιργοῦδ]ο ἐμαὶ 0)6 αἱΐογβ {8 ]}8 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗἨ ἀΐθέγοδβ δβϑρϑοΐδ! νῦν ἰῃ υἱοῦ οὗ [6 8Ρ- 
Ῥτοδοπίηρ καιροὶ χαλεποί (οΟΙΡ. γον. 13), ἢΪ8 ποτὰ. 
ποοὰ ποὲ ὃὈ6 δἰ 8}} γοβίγίοἰθα ἐπογούο. Ηφ ρῥγοοίδὶπια 
Ῥοιβοουϊΐίοη ἴον 811 ἐμαὶ 11 1νθ μοᾶϊν ἰπ 
ΟὨσίδι ὕϑευβ. Θέλοντες υϑοὰ μοτο, τὶ ῦἢ Θτα ρΠαβίβ, 
οὗἹἩ 86 ρονογηΐηρ ἀοιογπιϊπαίίοη (0 ΤΟΠΟῪ δἴνον μοα]! 
ὯΘ638 ἴῃ Βρί[6 οἵἁ δ4}} Ὠϊηάγδηοθθ, ΤῈ6 του δύο ἐἢ9 
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Β6η86, αἷΐ τοῦο γεδοίυο, “ἾΟ ἅγὸ αἰβογοαῖ ἐμογοΐη, ἴο 
ἰΐυα6 »ἱομδεῖν, ἄς. (866 ὝὝΊΝΕΒ, Ογαπῖηι., Ὁ. δ41). 
Το ΟΠ γβύδη Ἰἰΐα 18 γοργοβοηϊθα πο ἀθβίρηρα ϊΥ 88 
8 1116 οὗἉ μοἀ]ΐη 685, τ ἢ ἃ δίά6. ρίδποθ δὲ {Π|6 ΠΟΤᾺ] 
π|6 δῃὰ δπάθαγνον οὗ {86 ζ8]586 ἰθβομοσβ. Βαὶ (δαὶ ὨΟ 
οἶον ροά!ηθ88 ἰθδ ἰμαὺ ποῖ Βργίηρβ ἰοσὶἢ ἴγοπὶ 
86 τοοῦϑ οὗ ἃ ᾿νίης [11 ἰβ ΠοτΘ ὑπᾶ ον οοπβὶ ἀθγὰ- 
οη, 18 ΒΒ ΟΙ ΘΕ Ὺ οἰοαν ἔγοιι ἔπ 6 δαἀαὶιοηδὶ οἰδαβα, 
ἐπ Ολγὰρ ὕέευι. 

γον. 18, Βυῖϊ οΥἱ σθαι δηαἃ πβοποοσβ, ἄο. 
ποθ δραίη ἴ86 Αροβίϊθ οοΐηθϑ δθοῖ ἴ0 νῆδί 88 θ6θῃ 
Βαϊ, υϑγβ. 1--9, 88 Ὑ6]} ἰ0 τοίοσν ἱοὸ οῃβ οὗ ἰδ6 ἰτοσηο- 
ἀϊαίθ οδυβ68 οἵ ἴΠ6 ρῥγϑαϊοϊοὰ ρογβοου!! 008, τοῦ, 12, 
88 880 ἴ0 ΤΟΙΩΟΥ͂Θ ἔτοπὶ ΤΊ ΔΟΙΠΥ [86 ΡοΒβδβὶὉ]6 τη βοοῦ- 
οορίοη ὑμαὺ ἢθ ψουὰ θ6 δΌϊα ἴο ἀΐβαστη Ὑ ΒΟ ν ἴμ6 
Θῃθταΐ68 οὗ (86 ἰσυ ὉΥ ἃ ροῦν παὶκ δηὰ δῃηάυγδῃσο. 
--ὐυὶϊ πιο απα δοάτιοεγα, γόητες ; ὮΘΤΘ ὯΟ ΒρΘΟΐθΒ 
οὗ 186 ζ,ΘΏΘΓΑΙ ρσοηυ8 πονηροὶ ἄνϑρωποι, Ὀὰΐ ἃ ΠΊΟΓΘ 
Βροοῖδο ἀοβὶηδιίοη οὗὨ {Π|6586 Ἰαίίον, ἴῃ ργοοῖ ἰδδιὶ ἢδ 
ΒΡΘΑΪΚΒ ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ ΟΥὗἩἨ ἰδοδβο Ὀδὰ τϑὴ θολὰ Ὧ6 διδᾶ 
ἀοβογίυοα Ὀεΐογο, δηᾶ, σοῦ. 8, παὰ σοιϊηρασοὰ πιἢ 
Ἐρσγρίδη ταλσὶοδηβ. (Όροπ ἰμοθῈ οὔ βοηογα ]γ, 
866 ΕΟΗΚΒ, “ Αοἰβ,᾽,) ρ. 108.) 1 18 ἃ ΨΟΙΥ δαὶ 
ΘΧρ]δηδίοη (0 ἰγδηβὶαίθ πὸ πογὰ, πίϊουῦ ζαγίῃου 
βἰσηϊβοδίζοῃ, ΟὨΪΥ ἴῃ 1Π6 Β6η86 ΟΥ̓ ἀδοοίγοΓ8.-- 5.81] 
ὍΣΟΣ ὍΟΣΒΘ δα ὍΤΟΙΒΘ (866 ΠἼΡΟΠ οἾδρ. ἰΐ. 16: 
ἵ1, 9).---οοοίνἑηρ δῃ ἃ Ῥοίηρ ἀϑοοίνϑα, πλανῶν- 
τες καὶ πλανώμενοι: Οσουρίοα οοπί8}}γ ἰῃ ἀδοοῖὶν- 
ἧηζ, δηὰ ᾿π δστοῦ. Ηθδ ὙΠῸ ἰοδὰβ οἴπουῦβ ἴῃ (ἢ 6 ΥΑΥ͂ 
ΟΥ̓ ογτοῦ, σϑσηδί}8θ Ὠἰτηβοὶ ἢ, ΟΥ̓ ὯῸ ῬΟΒΒΙ ΠΥ, πῃ ἐπ 6 
τὶ χοῦ τ. 

γεν. 14. Βαϊ οοὐδίησθ ἴδοι, ἄς. Ηδρτο δ]50, 
88 ἷη τον, 10, 18 ΤΊ ΔΟΙΠΥ ρ]δοθά, ᾿π ἃ ΘΟΙΏΡ] ἸΓΩΘΏΪΑΣΥ 
ΔΥ, ΟΥΘΡ ἀσαϊηδὺ {Π6 [4150 ὑβδοίιθυβ, Ὀὰΐ δ [8:6 βδ 6 
(ἴθ ἰ8 παγηθὰ δα ρῃΔ 4 }}Υ ὑο οοητπθ6 ἴ0 ν8]ἰς ἴῃ 
1:6 ΜΔΥ͂ ΔΙΓΟΔΑῪ δἰσιςῖκς ὑροη.---Β.ἢ οοὐτέαθ ἵποῦ 
ἔῃ ἴ[8)9 ᾿ϊηρη, ἐν οἷς -- ἐν τούτοις͵ ἅ ἔμαϑες (σοΙηρ. 
Φοδπ τἱἱϊ. 81; Μαί!, χχῖν. 18λ.-- Ὁ οι ἔποῦι δαὶ 
Ἰοασῃηϑὰ δᾶ πανὶ Ὅθοσ βδεβυσοα οὐ ΤΠ6 ΪΙδδὶ 
ποιὰ ἰ6 δἀἀοά, Ὀδοδυβο, τ] Ππουὺ {818 δι Ὁ] οἴλνα οΟ0Π- 
υἱούώοη οἵ ἰδ ποαγὶ, ἰὺ νου]ὰ ποῖ αν Ὀθθὴ ῬΟΒΒΙΌ]6 
ἔον ΤΊΠΙΟΙΣΩΥ ἰο μο]ὰ ουῦ ἴῃ [6 (ἰηρδ Π6 μαὰ Ἰοδσῃοά, 
διρϊὰ 80 ΣΏΔΠΥ ρεσβθουϊοηβ, Πιστόω ΞΞ σΟΉΠΥΗΙΟ, 
πιστοῦν τινα; ἴ0 ΘΟὨΥΪΠΟΘ ΔΗΥ͂ Οη6 ΟὗἁὨ Δηγ(Πίηρ, ἴ0 
ξυγηΐβῃ ᾿ἰπὶ τὶ δυϊηοδηϊο Κηοπίοαρσο (6  υΐμα 
ἱῃοοστ οι! Υ: φμα ἐϊδὲ ογοραϊέα δωπί; δηὰ Τΐμον: 
“Απὰ ἴο [66 18 οἐγεδέοα ). ΤὨθ ΑΡροβι]ο Μ|}} βἰτω- 
ΡΪΥ βιαίθ {πὲ 106 {πΐηρ Ἰοαγηοα νγὰβ [Π6 Ῥοββοβϑίοῃ 
οἵ Τί ΟΙΠΥ ποῖ ΟὈ᾽ο ν Ὁ] 7 οὔἶγ, Ὀπὺ βυδ)]οσίνο! 
αἷἶδο. 511} οὔθ, ὑπὺ ομθ ᾿ουοδίηρ (ἐπέξη16) ΤΘΟΟ]]60- 
ὥοη, ἢ Ὡον δὰ ὰβ: Ἐζιουσίσβ οὗ τυβοῖὰ ἴδου Παδὶ 
Ἰθασχιϑᾶ ἔθϑιῃ ; ἱπ Οἴμον πογάβ, Του Κποντοδὲ ἱπαὶ 
ἴδοι. Βαδὲ ποὲ Ἰθατηϑθα ὑπ6 γα} ἔγοσα 8 ὈΠΈΠΟΝΤΩ 
δηὰ δΒυδβρίοϊοιθ αὐδείον, Ὀπΐ ἴτγοῃι ἃ αὐσίορ ΜΠ ΙΟΝ 
ἀόϑοσνοα [ΠΥ Ὠἰσηεδὶ οοηδάθηοοθ. [1 ἰδ6 Πεορρία, 
παρὰ τίνος, Ὀ6 ἴ!6 σοηυΐηα γοδάϊηρ, [Π6ὴ τὸ τηυβὶ 
ποῖ, ΠῚ} βοιλθ ἱπίθγργοίοσθ, ἰπίηἰς οἵ ΟἸτῖβι, θαὺ οὗ 
Ῥδὰὶ δχοϊυβίγυου, 88 [η6 ἰσδοῦον οὗ ΤΊ πο ἢν (σοιρ. 
ψογ. 10). ἢ, οἡ ἴμ6 οἶμον πδηὰ, τι Τιβομπομάον 
δηὰ οἰποτθ, τὸ δἀορί ἰῃ9 τοδαϊηρ' ἴῃ [86 ὈΪΌΓΑΙ, παρὰ 
τινων, δοοουάϊηρ ἰο ἴη6 τυὶθ, ἐεοίέο αἰδιοϊ ον" ργώ- 
7 τοπάα, ἴθ 118 τϑιαϊ μοῦ ἰβ γαϊδίθα ἴὸ οἤδρ. ἷ. ὅ, 
διὰ Γ601118 ἴο [Π6 ΣΩΘΙΏΟΓΥ οὗ ΤΙΠΔΟΙὮΥ ἐπ γοϊσίουβ 
ἰπϑιγυοίίοη οὗἁὨ [μοἷ8 δηὰ Ευηΐοο, 0.6 Ὀαποβὲ οὗ πὶ ἢ 
᾽6 δαὰ τοοογοα 8Ὸ δδυῖυ, δπὰ (86 ροῦγσοῦ δῃᾷὰ σὑδ]ιθ 

, ΟΥ̓ πιθοῦ 11 τᾶ8 ἱγυροβθῖ] 6 ΤῸΓ ἶπιὶ ὩΟῪ [0 τηΐϑίβο. 
Ἶῃ πὸ ουὐϑηΐ, ἰῃ εἶπ ΘΒ ΜὮ1]Θ, ΔΓῸ τδ ἐὸ ἰδ }ηκ ΠΟΤῸ 
οἵ ἴΠ6 πολλοὶ μάρτυρες (οἴΔΡ. ἰΪ. 2). 

γεν. 16. Διὰ ἐμαὶ ἐτοαὶ ἃ ΟὨἸὐἑἃ, ἄς. Α 
Βοοοπὰ τηοίϊγο, ὙΠΙΟΝ ΤῸΠΒ ρδγΆ}]} 61] τὶ {Π6 γδί, 
β οοποϊμοθ ὙΠ Δ Θησουλίστο ἀροὴ Ηοΐγ ϑ'οσρ- 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤΙΜΟΤΉΗΥ. 

ἴυγο 661} (νογϑ, 16, 17). 78Πληαί, ὅτι; ποῖ ἰοὸ ἴκ 
υαηδοτείοοα ἷπ {πΠ6 86 η88 οὗἩ δεοαιε (Ὑ]ρ., [κιβδεη), 
ναὶ ἴο Ὀ6 σοπἰοϊποὰ πὶ} εἰδώς : “ πιϊοῦ μαγεία 5 
υδοαὰ ἴο ἀδῃοίθ ποῖ τ ΓΟ Κποπ)οάρο, Ὀπὶ 480 Τὸ: 
Βεοούοη ;" (06 ὙΥ οἴ(6). -- ἔγοπι α εὐἰᾷ ὡρ, ἀτὺ 
βρέφους (οορ. οἶἰάρ. 1. ὅ).-- Του δοκεῖ Ἰεποσῃ 
ἰδ9 Βοὶν Βοχίρίυσοα. [ΤΙ ποτὰ ἱερά, ἑαιτοί, 
ἦθ ἴο θ6 αἰδιϊπρυ δηθὰ ἔγοπι ἅγια, λοῖν, βαποία, Τὴ 
ἔοσταοῦ ποσὰ, ἱερά, ΟΧΡΓΟΒΘ6Β ἴῃ6 ΤΟΥοτοηο5 ἘΠῚ 
μοι ἐῃθ86 πΥὶ τ ρβ ΘΓ τοραγάθὰ, [10 ᾿ΘΕΡΕΔκ8 
106 βδοσοάῃεαεβ οὗ ἰῃθ ϑογρμίαγοβ ἱπ ἰῃ6 φοπετα) 
οϑίθοπη δηὰ σνοποσγδίοη οὗ ἴπ6 δοπὶει δηὰ (ηβῆδη 
ΟὨΌΓΟΙΟΒ.: δηα δ8 βορδγδίϑις [ἸῸΠ} 8}} οορηρῖοπ τὶ 
ἐπσε. Οἱ, Ἠοπατ., Α. Ῥ. 8597: “βέθεγπεΥθ βαςτα 
ΤῊΣ ;»" Υονγάβπονι, ἐπ ἰοοῦυ.---. ΗΠ) Το 
Ἡοΐγ ϑουρίυγοθ ΠΟΘ 8.6 δχουβί νου ἴμοβο οἵ (δὲ 
ΟΙὰ Τοκιδπιοπῖ, ἢοὶ δὲ 411 1ἢοξ6 οὗ ἰδὲ ΝῈΝ Τεβὰ:- 
τηθηξ (υροπ δὴ αἰϊερεὰ οἰϊαϊξοη οὗ ἴλικο ἴῃ 1 ΤΊμι τ. 
18, 866 ὕροῦ {μ18 Ρ]Δοθ)ὴ. ΑΧ8 πιριπογαπὰδ οἵ ἴδ 
οβρϑοῖαὶ σονοϊαϊΐοη οὐἠ Θοὰ ἰο Η8 οἰιοβθ “Ρθῦρίὸ, 
ΠΥ ὅγὸ οδ]]οα εἰβοπλιοτ, ἡ γραφή, γραφαὶ ἅγιαι, ἀς 
ὕροη μοῖρ ἀἰνιβίοη δὲ ἰῃαῦ τὴπη6, διηοηρϑὶ [86 {επ5, 
Β60 Ὄροη ἵλικο χχῖν 44.---Ὀ 0 Δ.Θ ΔΌΪ6 ἰὼ 
τηαῖσθ ἔπ66 τῦΐξθ πηῖο βαϊναϊέοσ. Σοφίσαι, υϑεὶ 
ἴῃ ἃ Βοπιονμαῦ αἰ ἥδγοπίὶ Βοη86 ἰῃ 2 Ῥοίογ ἱ. 10 δἰδο, 
ἦθ Πογα ποῖ ἴο 6 ππἀογβιοοἂ οἵ οἰοΙ ΘΒ ΆΤΥ, ππέῖὸ 
ἐουπααι!οη Ἰατίηρ ἰηϑισειοιίοπ, Ὀπὶ οὗὨ ρῥτβοῦοαὶ ἱποτὶ. 
εἄσο, Ραμα γα ηρ ΕΥ̓ῸΡ ἀθορον δπὰ ἄδθροῦ, Δυράμεα 
τουϑῦ ἢοξ Ὀ6 οομδβίΓῃρα 88 Ῥγαίογϑέμηι (Βερξεὶ : σια 
Ῥοϊογαπῖ), Ὀπὶ 88 ᾿γώβοθβ. [1 516 }1865 ποῖ οὐἱν σῖμὶ 
[6 ΗΟΙ͂Υ βοιϊρίατοβ ἀἰὰ ἴῃ ἐμ6 γουΐῃ οἵ Τίπιο ἢ, 
Ὀυὺ αἶδοὸ ταὶ ΓΠΟΥ͂ ἀγὸ δοΐο [0 λοσοιρ  18}} φομ δῦ- 
ουβῖγ. ΤῸ πιο νίῖβο τπηΐο δαϊυαίίοη, εἰς σωτηρίων, 
ἰ8 ἰὸ τῆδκθ 8ὸ υῖβο (ῃαὶ ὁμδ ὈΘοοιμθ8 δίῃ γ, [Γ 
ΟΠΟἾ ΒΕΙ ἢ, 8 Ῥασίδκοσ οὔ ἴΠ6 Μεβαίδηϊς σωτηρία. 
ἩΟΙ͂Υ ϑοτγίρίυγοβ οὗ {μ6 ΟἹά Οονοηδηῦ ἃο {5 ἰπὐοοῦ, 

ποῦ ἴῃ 8 χηλρὶοα! πη θομδηΐοαὶ, Ὀὰΐ ἴῃ δὴ δἰ ρα! Τετ- 
ΘΠΟΪοροα] πΑΥ ; βῃὰ ἐδογοίοσο Ῥδὺὶ δάᾶε, ἰμτοῦξα 
ξαὰϊῃ ΒΟῸΣ ἐβ ἐπ ΟἸσίοϊ ϑοδβαδ; ὁ. ὦ ἢ] 
Ἰηθδη8 οὗὨ (δἰ, ἰδ ἱπάοοὰ ἐπ ζδ [ἢ ἰὰ ΟὨ πὶ θεδι5 
56 ἴῃ ἰδθο. ΤΏ ΑΡοβῖϊδβ Ὡδιηθβ δὰ ἱῃάϊεροθδθιν 
ΠΘΟΘΕΒΑΥΥ͂ ΒΟ Θοἴνα οοπαϊτίοσι ἔον εἰ τὐρλι υθὲ οἷ 
ει ΟἹὰ Ταεβίαταθπς, τγουρὴ ἴδ αὔβοποο οἵ σι, 
ἰξ ἰθ τοῦ ἴο 6 ἤδατοά ἰμαὲ (ἢ6 126 οἵ ἐ Μ|}} τοὶ 
Ιοαν Ὀεμϊηὰ ἐΠ6 νυ᾽βιιθα- ον γαῖ, Νοὶ ΘΥΟΥ͂ ΟΠ 
οΔἢ ὍΘ τηδὰθ πὶδ ὑπίο βαϊ σαι οη Ὁ ἰ86 τη ηρ5 οἱ 
[6 ΟΙά Οογδηδηΐ, μας ΟὨΪΥ ΘΥΟΣΥ οὯ6 π|0 δ εΥ̓6 
ἴῃ ΟἸγίδὲ, Βα ἴῃ ΟΕ γῖβὲ ἴ8, δα ᾽ξ πετο, ἃ ἰοσὶ, ἢν 
ἐμ6 Ἰίρῶε οὗ παίοῖι τὸ οδῃ ἢγβὺ σεδὰ δε ιν δὰ ὑπόεν. 
βίαπα {μ6 ἀΐτῃ σο]οπηδᾶοβ δῃ ὰ συν δίογίουϑ ἱΏϑΟ ΠΡΌΟΙΣ 
ἴῃ [Π0 δποίδηξ γμ τ Ὁ]6 ἐθεαρὶθ οὗἩ {16 θὰ (ὐτέ- 
πδηΐ, [“ Οὔβοσνα ὑμαὺ (86 ΑΡροβίῖθ ἀοίϊ ποὶ 67 
(δὲ ἴπ680 βογίρίυγοβ πεγὸ οὐἁἨ {ποι βοῖ γε 8 
ἴο πιβκο ΤΟΥ τῖϑο ἰὸ βαϊγαίζοη, πὲ ΟἹ μι 
πὰ ἢ ἴῃ Ομνίδε δοδβαβ᾽ 1867 πεγὸ βυβσεπι 
ἴον ἐμαὶ πὰ." ΜΝ ΌΥ, ὁπ ἰοοο. “Οὐ πλῦ τοὶ 
ἴη6 ἀυθ αἀρρτεοίαϊίοη οὐ ἰπ6 βογίρίατγοβ οἰ θοαγε- 
ἸΥ ὍΘ ΙΔΟΓΘ Β8[6}} τοὶ ϊοὰ οὰ π8 ἐμ τεβαὶὶ δηὰ οὔῃ- 
βοαυθπο8 οὐ πο Ὀ6ΙΙοῦ ἰπ ΟἸτδὲ.. «7 ὃ ἴ 
Οοϊονίάρο.--- θα6 Απϑολθα εν ἀεὶ σεν βελτὶβ 
ζαηη πίολέ ἄδι Οἷαιδεν απ ΟἈγ είμπε δεγταπώπ, 
σοι πεῖν πιμδὲ αἀὐδδεν δολοη, σογαμδσεβείες υὐμ 
ον λεϊϊέροι ελνὴ εἴν δεροπάσγεα Απεὴεθ ΩΣ 
ζωεγἄωπιεη, ; Ἶ ΒΟΗΙΕΙΕΒΜΆΑΘΗΚΕ, 
128.--«ΤΏς ὕτο ἰοτομοϊηρ οχίγαοίβ 
βου ρίογο 88 ἯΘ Σουρ 
ΗοΪγ βοτρίυγο ὅσδι, αδ αἰΐδογέίν 
Ὀο]ενοα, δηὰ ἐλεγέζονο ΟἸ γῖεὶ ἢ 
ΟἸταὶ ἥγεί, δῃὰ ἐλογεΐογὸ ἰὩ9 Βοτρίατεϑ᾽ ΤῊ 
αὐυοδίϊου 8 ποὶ, τΏΘΙΠΟΡ τὸ τηυϑὶ 

τοῖον ἰὸ ὕλῃ 

ἴῃ χηδέϊοτβ ἰοὸ ὑκ 

Οἰαμδεριείελτα, δ΄ 

ἷζα ἴ. “}ὸ πὸ τεοεῖνε ἴδε 

Οὐ ἀο πὸ τεζεῖτο 

ΚΟΥ δου πα 
οὗἨ βοήρίυτο, πμθίμετ πὸ ππῦβὶ γοοοῖνα δῃῦ οἱ 8 
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μιδίΘΏΟὨ(8, ἩΠΟΙΒΟΥ Ὅδ τηϊϑὺ δοσορὺ 8 ἩΠῚΠ688 [ῸΓ 
μηδὲ ργΐον οὐ βυβθαποπὶ [0 ἔα ἰ ἴῃ Ηΐα ; Ὀαΐ ἰδ ἰδ, 
ὙμοῖθὉ τπ͵Θὸ 8.}8}} σϑοαῖγθ ἰδ 88 δοτηΐηρ, ἱπ ΒΟΙῺΘ 
Ὡρθοίδὶ 86η86, ἔγοια σα, 828 Ὀθασίης ΗΒ ΧΩΔΡΚ, 88 
τορβὶοὰ τὶ ϑοῖὴθ δυνοΥ Υ, ̓ σῖοῦ ΟΥ δυθεοαιποηξ ἰῸ 
ἴα ἰὼ οὰὐν οσγὰ, ΟὈΙΩΤΩΟΔΙΥ͂, [6 ΟΥΘΣ ΠΟῪ ἰηϑ158}- 
δὰ ἀροη ὈΥ͂ ΡΓΟΔΟΏΘΓΒ δηᾶ δροϊορίδι8 ἕο [Π6 ρΌΒρ6] 
ἰα, ἰμα ΗΟΙΥ Βοσίρίυτοβ Ξγδί, δηὰ (Ὠογοΐογο Ομγιϑ, 1 
δεϊΐονθ ἴῃ [6 τουοσβαὶ οὗ (818 ογάθῃ, δῃηὰ τηδϊηἰαΐη, 
Ομ τφὲ ἄγϑι, δηὰ ἐπογοίογο {Π6 βου ρίυΓΟΒ ; ̓" βοστηοι 
00 [ἰ5 “ Ογάον ἴῃ ΤὨϊηρΒ ἰοὸ "6 Βοϊίενοα.".--Ἐὶ Η.] 

γος. 16. ΑΙ] δϑοτίρίιυτο ἐπ χίνϑη ὮΥν ἐῃβρίγα» 
ου οὗ αἀοἅ, [“Ὃ ΕΥ̓ΘῪ ροτγίΐοη οὗ ϑοτίρίυγο, Ὀεΐηρ 
ἰηϑρίγοα (ἐ, ς..) ὄδοαμδε ἷξ 18. ἰηϑρίνοα), 18 4180 ῥγοβίδ- 
δ16; ἢ Υογάϑπογι οὐ 6 ρ͵δ06.1] ΑἸνθουρσὶι {16 
διώεϊα 15 σδρίϊῃσ ὮΘΓΘ, ΠΘν ΟΡ 6 1688, ὈΥ Υἱγίαθ οὗ [86 
οὐπηροϊίοη, ἱῦ 8 ποὺ 0 Ὀ6 ἀοιθίρα ἃ τηοπηρηὺ ἰδδί 
(6 Αροβίὶθ ἰ8 βροακίῃσ ἀφοϊἀθαὶν δηα οχο]υβίνοϊν οὗ 
(9 γραφή οὗ [6 οἰά Οονομδηΐ, 88 οὗ ἃ ὙγὙ6]]-οοτὰ- 
Ρἰεἰοὰ ὐοίς. «Αἰΐ ϑεγρέωγα 18 ἴο Ὀ6 ἰδίκαῃ ἴῃ {6 
ΒΛΙΩΘ 86η80 ἃ8 πᾶσα οἰκοδομή (ΕΡὨ. 11. 21), ἐλέ τολοῖς 
δυϊάϊηρ ; πᾶσα πατρία (ΕΡΆ. 1. 16), ἐλ τολοῖδ τοῦ; 
πᾶσα ἀναστροφή (1 Ῥοῖον ἱ. 16), ἐλ6 τολοῖδ ΘΟ οΓΒᾶ- 
ἴοπη. [ἴπ πὸ ολδ86 οδῃ [86 ΔΌΒΘΠΟΘ ΟΥ̓ [16 ἀγίΐο]6 ἰῃ ἃ 
ποτὰ 80 (γθαυ ΕΥ̓͂ υϑοὰ 85 γραφή ΒΓΡΓΙ86 15, δίῃσο 
ἰδ 8 φιιρὶογοά, ἴῃ ἴδοϊ, δἰπηοϑῦ 85. ἃ ὈΓΟΡΟΡ ὨΔΙΠΘ. 
ΤῊ6 Αροβίὶο βρϑδῖκβ α͵80 οὗἁ [6 οοἰοοίζοη οὗὨ {π6 ΟἹ] ὰ 
Τορίδπιοπὶ ϑοτρίυσοθ, σι πουῦ ὁχοορίϊηρ ΔΩΥ͂ ρογίίοη 
εἴϊδον ἀἰγθοι οὐ ἱπαϊγοοιγ, ΔΙ Βουρ Ὧθ Μ|}} τοὶ 
ἰατο δἰ θαϊοα, ΠδιΌΓΑΙΥ, [0 411 τ6 ὈΟΟΚΒ οὗ ἐμ ῖ8 
οοἰἸοοοη δὴ φαῦλὶ ναϊὰθ. Ἠλὰ δα τ ιβῃθαὰ ἰὸ 5ᾺῪ 
οὐἶγ: αοὴ ϑογίρίωγε π᾿ ἰ8 σίνοῃ ΟΥ̓ αοὰ ἰ8 υ86- 
ζω] εἰ5ο (0)6 ὟΝ δἴ16), 6 που ]ὰ ποῦ ΟΥ̓ μαναὰ πε ἴθ ῃ 
βοιιοι δίῃ, ΥΟΡΥ͂ νᾶριθ δηὰ οὗ [ἰ{|16 ἱτηροτίαποα, Ὀὰΐὶ 
αἶδο Βα που]ὰ μαγθ ᾿οϑὺ βίριν οἵ ἰῃ6 Ὑ.016 ἀἰβύληο- 
ὕοῃ ὑοίποοη βαογϑᾶ δηὰ ρτοίλῃ ϑογρίυγο, Ἡ Ὡς ἢ ἰὴ 
ἰθὲν ρίδςο, Ἰθαβὲ οὗ 41}, οου ἃ ἤᾶνθ Ὀθθη ἢἷ8 ρυγροβο. 
--Οἰἱνέπ ὃν ἱπδρέγαζίοπ οΥΓἹ αοὐἄ, Θεόπνευστος ; βγϑὶ 
αἰπθαθ οὗ Βογίρίαγα, πθογοῦροη [υγίμοῦ, ἴῃ 8 
ὑγοδίδ, 16 ΟἴἾΘΡ Ὀγαΐβα [0]]ονγ8, καὶ ὠφέλιμος, κιτ.λ. 
ἴκῖθον ἰῃοογγθοε Υ : ΑἹ] Βοτίρίατο, αίνθῃ ὉΥ αοά, 18 
βοΐ, ἄς. ; Βοιηροὶ, Ὀοϊϊον : “ Θεόπν. 6δὲ μαγϑ, ποὺ 
δυῤ)εοίδ, δορά ργααιοαίξί ψμαπι δπῖπι δογιρίμγαηι αἰεὶ 
Ῥαμῖνα, ΡῈ 86 μαίεί." Ι 8 αβὲ 88 ἀν ΌΪΓΑΓΥ ἰὼ 
ἴοατθ ουὐ καὶ, 48 ἰδ 8 ἴο ἰγαῃβίαίθ 0 Ποῦ ὈΥ̓͂ αἶϑο 
(Ηεἰητίοι5). Ὑμαῦ δὰ ἱπβρίγθα οοταροβίιοη ττὰβ αἶδο 
θεία], 'ττλ8 ἱπξο Π ῖ0]6 οὗἨ [8010 ἱπάἀ ρα : Ὀαΐ 10 15 6ν]- 
ἀρῃιῦ μοῦ ἴ6 ἀοϑῖρῃ οὗ ἴπ6 Αροβίϊα ἰο χῖνϑ [18 
πίϊη688 (0 Ξογίρίυσο ὈΥ ἃ ζΘΠΘΓΆΙ οοΙατηοηἀδίίοη, δηά 
Ὁ αἴγοος (86 δἰἱομέϊου οὗ ΤΊ πο ὮΥ ἰο ἰῦ ἔον (ἴῃ νον 
οἵ) ἰδ6 ἴπλα τθὴ Ῥδὺ] που]ὰ Ὧο Ἰοηροῦ Ὀ6 ΠΟΓΘ. 
φάη Ροδέ αωῖΐ οὐδἑιση, Τιὶριοίλσιδ ἐ0 πιασὶ8 αἱ 
δεγὶρίμγαπι αἰδσαΐμγ. Οοπ αὐ 8δε86 ὠπυτ Ραιμῖ 
αάὐμγίπσίἑ Τιπιοίλεωπι, εεα εμρὶ ἐλδοῖ αὐκμίζξμηι 
ἐπ βάε ἰξωπι Θογίρέυγαε μδεὲ αὐλίδεγε. Ηος »ε»- 
Ῥεκάενε, ἀεδενέ, ψωμὶ ἀοοίογιδιια διεΐδ, σμοτίμη αἷ8- 
εαἰρίπα τοηιοὶ τππιέγεζὲ ἐγαηπί, ἰία 86 αὐαὶοσμηΐξ, οἱ 
ἐχίγα ἐογιώγι οἰγοδιη πὶλὲΐ 6 δου ρέμγα ἀεφίποορε οδἷα- 
ἔα αἀὐπιξαπέ ; " ΒΘηρ6).--- Οἵσοη, ὃν ἐπερίγαίίοη οΓ 
Οοά Θεόπνευστος: ἴὸ Ὀ6 ἰακοῦ, ἶκὸ ἔμπγευστος, 
δηὰ οἴδοτβ, ἴῃ ἃ Ῥαβϑίγα βθη86 (866 ἩΥΊΝΕΕΒ, Ὁ. 88 
ΞΞ ἀϊυσὶιπξίεν ἐπδρίγαία, Ὀτοαϊμοά τὨρουρὴ ἀπά ἰηδρὶ 
ὃγ ἀοά : δο ἐπαὶ ὑπ6 Ὀἱνίηο βρί τυ ταδῖσοϑ Ἂρ 18 ῥγίη- 
εἶρίε (οοταρ. 2 Ῥοίοσ ἷ. 21). Εογ (π0 Ὀομοοῦ, ξασίμον, 
οἵ (λ6 τχῃς σοπορρίίοη οἵ [86 τηδίξονῦ, [86 ραββᾶρσϑθ 
οἵ (δ εἰαααὶσα] πυίϊοσθ, πτθογα ΠΥ τηδῖτα ταϑηιίοῃ οἵ 
(89 αἰνίης δδίιβ, ἀγὸ ἴο Ὀ6 οομπιρατοᾶ ; 6. 9. 186 
Χποῦπι ποζὰ οὐ Οἴσογο, “ δζεπιο υἷν πιαρηιι8 δῖπ6 αἰΐ- 
φιο αἴδαίμ ἀϊυΐπο πσμαγα Κμΐ.} 20ὲ Λαί. 7)6ο, ἱϊ. 
δύ, ἐμυ κα ρας ὉΥ ὸ ὙΥ͂οἰἴο ὑροῦ ἐδ 18 Ρ]866.---- 
ἰ5 [1216 ἔοσ ἀοοϊσίῃθ, πρὸς διδασκαλίαν ; ἔοι 

ὑποογοίϊοαὶ ἱηβίσυοίζοῃ ἴῃ ονουγιϊηρ ἰῃ [Π6 Βρἢ6ΓΦ 
οἵ το] ρίομ, νοὶ τἱϊῃουὺ ἰὺ που]ὰ Γοσηαὶη ἀΒΚΠΟΤΕ 
ἴ0 8.--ΕὟΣ τορχοοῦ, πρὸς ἔλεγχον (οΥ ἐλεγμόν) 
(οι. Τίϊι8 11, 1δ., 1 Τίπι, ν. 30); ἔου 186 σϑργου- 
ἴῃρ σοηγνίοίοη οὗἁ 81} τῃδὲ 18 ὉΠΏΟΙΪΥ δηᾶ Ὁηροαϊγ ἰη 
ΤηΔΗ. -- ἘΣ οοχγϑοϊίοῃ, πρὸς ἐπανόρϑωσιν (ἅπαξ 
λεγόμ.) ΞΞ εηιοπαάαξίο; δβιτο ] γ, (86 ῥἱ]δοίης τἰρὰς 
ἃρδῖη.--- ἘΣ ἐπδιχυοιζίοι, πρὸς παιδείαν, αὐ ἐπδίϊέϊ- 
ἕΐοπεηι (οοταρ. ΤΊϊΩ 11. 12), ΤΏ ΗΟΙΥ ϑοτίρίυτα οἵ 
ἴμ6 ΟἹὰ Τεβίαιηοηῦ σοσηδίηϑ (86 ἰπβιγυσίίοη-Ὀ Οἷς [ῸΓ 
[86 ΠΟῪ τρδη ἱπ ΟἾἸγῖϑὺ “6808.---1 τὶς ὐΘΟΌΞΙΘΒΚ5, 
τὴν (80. παιδείαν) ἐν δικαιοσύνῃ ; ἃ ΤΑΟΓῸ ῥΓΟΟΙΒα 6χ- 
δἰθεοη οὗὁὨ (6 Βρθογα οὗἉ 118 ἴῃ ψ]οἢ [26 }υδὑ-παιμοα 
παιδεία τλονο8, ὨΔΠΛΕΪΥ, ἐμαὶ ΟΥ̓ υὐξοϊσηιοα μοι] 688, 

γεν, 17. Τὶ 89 σρὰὰ οὗ αοά, ἄς. ; διἰαΐο- 
τηοηῦ ποὺ οὗὨ [88 αἰτὴ οὗἩ βεγίρίασο ἴῃ σοῦσγαὶ, Ὀυΐ οὗ 
06 ἀοβίσῃ οὗ [06 υβί-παιηοα ἐηϑιγαοιϊίοη, τ ϊοὶ ἰυ- 
ἀδρα 18 βϑουγοα ΟἿ]ἹῪ ὑπγουρὰ ἰμ6 βουρίατο, 70λ6 
πιαπ οὗ Οοὦ (1 Τίτα. νἱ. 11); ἃ βρϑοῖαὶ ἀδβογίριίοη 
οἵ ΤΟΥ (866 186 0]466) ὅδσγθ, οὔ μ6 ΟἸ γἰϑυϊδη 
ΘΘΏΘΓΑΙΙΥ, 88 οὗ ἃ τδῃ ὙΠῸ 8. Ὀοτῃ οὗ αοὰ ἰῃγουρὰ 
106 ΗΟΙΥ ΟἸμοβί, δπὰ 18 δ) αὐθὰ πὶ αοά, ον 
ΟΥ̓ΟΡΥ ΟἸγϑΐίδη ὙΠῸ πλδ]κ68 (86 ργοβουϊ θα 86 οὗ [80 
δουρίυγΘ, δἰμβ δὶ [86 ᾿πβίγιοίϊοῃ 1Ὁ ἱταραγίβ, 6 το Δ 
[Π6 βάτο δ σἢ ροᾺ].---Ῥοχέθοϊ, ἄρτιος (ὅπαξ λεγόμ.) 
ΞΞ τέλειος ((Ὁ]. ἱ. 28); βἰγίοιϊγ, διιίηρ. -- ΤΏο- 
τοῦ εἶν ξυσηϊβ θα υὑπῖο 411 χοοᾶ Ἰυοσῖχβ (οοτρ. 
Ερὶ:. 11. 10); ἴῃ οὐδοῦ πογὰβ: 8 αα οπιῆα δοηηι 
οριδ ρεγασεπάμηι. Ὄδυδ!γ [86 ποιὰ ἔργον ἀγαϑόν 
Ὧι: σοῃδίγιοα ὨδΓγο ἰῃ δὴ οβῆοΐαὶ τοϊαίου (Βοηρεαὶ: 
“ Θἴδηογα ἑαϊζεγι ορεύαηι ὁπωπιογ αν.) νοῦ. 10); 
Ὀυῦ ὑΠ6Γ6 8 πουθυίμο θβ8. ὯῸ σθϑβοὴ Ὁ Θοπβηΐηρ [Π6 
τηρδηΐηρ οὗ [6 Αροϑβι]θ ἴῃ βυο. ΠΑΓΓΟῪ 18, Ηθ 
ἩΪΒΏΘΒ ἴ0 βαγ, ἴῃ ἃ ὝΠΟΙΥ σΘΏΘΓΑΙ ΤΩΔΏΠΟΡ, ὙΜδὺ ἰπ- 
Βἰγυοίίο ὈΥ͂ (π6 βουὶρίαγθ Μ1} ΒΘσΌΓΟ [ὉΓ ΘΥΘΥΥ͂ Ὀ6- 
᾿ονοῦ, οομυϊπαοιβ, στονίηρ, ἱμναγὰ οδραοϊγ δὰ 
Τα ΐη688 [ὉΓ 16 δοσοιῃρ βηλοῦ οὗ δνογτιηνς 
ΡΙοαβίης ἴο ἴμ0 μοτά, 

ΤΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῺ ἘΤΉΙΟΑΤ, 

1. Ῥαυΐ, 4180 ἴῃ {818 ροσγίίοη οὗ .ιἷβ σουτ  Ὡ}108- 
οη ἰο ΤΊΟΙΩΥ, ἰτΒ6 1} δὴ Ἔχδιρὶο οὗ ἃ ἰγσὰ δηὰ 
οοῃβοϊοηἰίουϑ ραβίοσ. “447,8 αγέξιιπι 68ὲ Γεσίηιεπ απὸ 
πιαγῶπι." ϑαγίηρ οὐ ΟὙΘΡΟΣΥ ἴδ αγοαὺ ἴῃ [118 οωγα 
»αδίογαζϑ. 

2. 10 ἰ8 δὰ ἱποβυϊτλ8Ὁ]6 ῥυίν]]οσο, πΠθ ὁη6 [668 
ἴγθο, ἃ8 Ῥαὺ], ἰο σοῦ μοῦ ΟὨΪΥ 0 δΪ8 πογά, Ὀυΐ 4180 
ἰο 18 Θχδῆρ]θ. ΤὨΪβΒ οδὰ ;Ὧ6 ΟὨΪΥ, πο, 1 (86 
ΒΩ βάθὶ ον 88 {η6 σγεαὺῦ Αροβίϊθ, ΚΠΟῪΒ ΠΟῪ ἴο 
ΒΌΓΓΘΠΔΟΡ ἰγηΒ6 }  ἰὸ [86 ὑγίποῖρὶθ, πὶ τὶ 186 
ῬΓΘΔΟΠΟΡ Θυθὴ ΘυογΥ Ἰὴρ ταυϑὺ ργοϑοῆ, 

8. ΤΏ Βἰβίουυ οὗ 86 βυδοντίηρβ δῃὰ οὗἁ (6 ἀε]}ν- 
ΟΥΆΠΟΘ οὗ δι], 8 ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΓΟΒρΘοίδ ὑγρίοαὶ ἴον βιιὺ- 
Βοαπρηὺ ταἱηϊβίοτβ οὗ 86 ποτά. 

4. Το οδἀυοδιίίοη οὗ ΤΙΠΛΟΙὮΥ 8 8 οομνί ποίην 
Ῥγοοῦ οὗ {ἐμ Ὀ]οβϑίπρ οὐἵὁἩἨἫ δια γ ἀονοϊίοη ἰὼ (ἀοὰ. 
Ομυτοῖὶ δηὰ βομοοὶ ταυδὺ Ὀ6 ἱμπναγα ὶΥ απὶ οα, ἱΓ ΓΠΘΥ͂ 
Μ111 ποῦῖς ὑροὴ [86 Ὠρατὺ ἴον ἔδι ἢ δηἀ ΘΟΏΨΘΓΙΒΙΟΙ. 
ΤΏΘΓΘ 18 20 ΤΊΟΓ6 οἤδοίιδὶ ϑρΘ ΠΟΥ͂ Ὸγ 6 ὉΠΟἢΓἾ8- 
ιἰαηϊσίηρ οὗ ἃ διαία, ἰμδῃ [ῃ6 Ὀδηϊβῃπηοηξ οὗ πο ΗΟΪΥ 
Βοτρίυγοθ ἔγοτα ἴπ6 βοίοοἶβ, ἰῃ οοπβίἀογαίΐοπ οὗ ἴῃ- 
αἰ ογθη ίβι8, ἀοἰδίθ, πὰ 9678, 88 18. [ῃ9 0486 ΠΟΥ͂, 
6. 5. ἱα Ἠο]δηα [δηὰ ᾿ἰκοὶγ ἰοὸ Ὀθοομθ (86 6486 ἴῃ 
ἴ86 Ὁπίξοὰ Βιίαίοβ. Α ΥΟΙΥ͂ Βοσίουθ ταδίϊοῦ [ὉΓ (ἢ 
Ομ γβεδη ρθορ]α οὗ (88 οουπίτγ. 7 6 ἃγα ογρδηϊζοά 
ἀπάᾶον ἃ Οοπβιϊυυϊίοι τυ οἢ συδγδηΐοοβ ἐἐδεγίμ ο οοπ. 
δοίεποθ. ΤΏΘΓΘ ΔΓῸ ΒΟΙΏΘ ΙὩ}ΠΠ]0Ὲ8 ΟΥ̓ ΟΌΡ οἰ ΖΘ 8 τΠῸ 
ΔΙῸ Ουπδβοϊ θη ου8}} ορροδβοᾶ ἴο {π6 υ86 οὗἨ [Π6 ΒΙ0]6 
ἴῃ (6 ῬαὉ]1ς Βοθοο]8, ΤΏδ Οὐηβιϊι οι ττα8 Τρατηοᾶ 



110 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΠΤΙῈ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ὈΥ Ῥτοιοβίδηϊθ ; Ὀυΐ [86 υπηΐυγοβθθῃ οὔδγδοῦοῦ οἵ [ἢ}6 
ἰμυμαϊσταιίίου 48 ἀοιηδηοα, δηαὰ ἀθμμδηβ ΠΟΥ͂, δὴ 
ὈΠΙΟΥΙῪ Ὁ ὈΓΟΒΘΘΏ Δρρ] οδίΐοη οὗ ΟΌΡ ογζϑηΐο ἰδῦνβ. 
Ῥοβίν ΟΠ γ  βδ ΠΥ οαπηοί ἱπογοίοσο Ὀ6 ἰαυρῆν ἴῃ 
[π6 Ῥυ ] ας 86} 00]8 οὗὨ ἴῃ 6 σου γΥ, ὑπᾶϑρ [86 βαποϊίοῃ 
οἴ ἴ186 Οοηδαιυίου.---Ε. Η.] 

ὅδ, ΤΠοΙΘ τγβ ἃ {πὸ πῆθη 806 ΟἹὰ ἸΤοβίδιηδηὶ 
. πΑΦ μἰδοοα ὉΠ οϑἰἐδίΡΙΥ δ᾽ ὰθ ὈΥ 8116 πὶ ἴΠ6 Νὸν, 
δΔηδ 6 ἰῃοοϊορίδῃ οοηϑττηθιὶ γο]ρίουβ ἰγαΐῃ8 Ῥτὸ- 
ΤαΑΪΒΟΌΟ ΒΥ ΟΥ̓ 8 ΠυΤΩΌΟΡ οὗὨ οἰϊαιοη8 δῸΤΩ Ὀοίἢ, 88 
186 1υγϑύ Δρρϑαϊθᾶ ἰὸ ἴ86 ΟὈγριδ «ἱωγίε. Τηγουρὶ 
[Π6 ἰηθυσποο οὗ 1786 βΟΒ] οι ογεωδομογ. ΠΟΙΟΥ͂, Οἡ ἰδ 
οἴδον μεπᾶ, δὶ ἀπαογυδιυδίίοη οὗ [πΠ6 ΟἹ]ὰ Ταβιδτηθηῖ 
μ858 οοὴθ ὕρ, Μοὶ ᾿Κον 86 888 Ὀσουραῦ ἢ0 Ὁ] οβδϑίηρ; 
ὍὌΡΟη ἴπΠ6 Οδυγοῖ, ΕῸΡ ὑ86 ἀονοὶοριηθπηὶ οὗ το γῃ 
{ΠΘΟΪΟΡΥ͂, πιυοῖὶϊ {1 ἀσροπμᾷ ὑροὴ [86 τοϊδιΐοῃ ἴῃ 
πθοἢ 10 ΜἩ11}] ρίδοο 86} το 166 Βογρίαυτοβ οὗ μα ΟἹὰ 
Οὐνομαπί. Τὴθ Αροβίϊο ρίνεβ ὺ8 βοτὰ (νϑγ, 1ὅ) ἃ 
ὙΑ]ΌΔΌΪ6 ἰηῦ [ῸΓ ἴ86 τίρμς ἀφοϊβίοη, Ἡοἢ 18. ΔΒ 1ὉΓ 
τοιού θα ἴγομι δὲ ὉΠ ογυ δ υδζοῃ, ἃ8 ΤῸ] ΔῊ ΟΥοΣ- 
οϑιϊπγαΐα οὗὨ ἰἰ, 

6. ὕροι (88 Βιαιοτηθηΐ οὗ 86 Αροϑβίΐθ (σνϑΊβ. 
156-17) 8 Τουπάρὰ [86 ΟὨΌΓΟΒΙΥ ἀοοίτίμο οἵ {6 

μὲίαϑ εἰ ευθιροεϊεπίϊα δαοτα ϑογρίωγα. ἍΜ Βαὶ 
18 Βαϊ θγθ δοίυδ!ν οὗ ἴΠ0 ΟΝ] Ταβίαπηοηΐϊ, σδῃ 
δ γιηοὰ τ ἔν ΒΙρθΟΡ ὈγοΟρτί οἱ οὗ ἰδ Νον ; δηὰ 
(6 Βοτϊηδῃ Ομ]. Ῥγοἰ ἱου οὗἨ 186 ΒΌ]6 [88 
ΠΟΥ ἰπ τηαϊηἰαϊ ἰηρ 1186117 ἀραίηβὺ δυσὶ σοηνίηο- 
ἴῃς ἰοϑιμλουΐοβ (οοπρ. Φομπ τ. 89: [κὸ χν]. 81, 
δηα οἴδος ρΪ4068). [ὑ 8 πΟΡΓΙΏΥ οὐὁὨ τοηιατὶς, ἰμδὶ 
Ῥαυϊ, ἴῃ υἱὸν οὗ ἀδαί!, π88 1 πο ν86 ρίνθη δυο ἃ 
ἀοΘΕΪ ΠΠΟΩΥ ΟΟΠΟΘΡΏΐΪη Βογρίαγο. (δγίδίη]ΥΥ ἰδ ἷβ 
Ῥτοοῖ παὶ Βα, [6 Αροβίϊα οὗ ᾿:οτίγ, θοννοὰ ὑπαυα]]- 
βοάν ἀπὰ ΒυπὈ}Υ Ὀοίοτγο (86 τὸ] -υπά ογβίοοα ατίλοτ- 
ἐέν οἵ ἴῃς ποτὰ οὗ αοἄ. [δ ͵ἴ8 δ8 1ἢ Π6 ἔογοβδν ἴῃ 
πδΟἾ6. ΘΙ πἰοὰ ἀσραγίυγο ἤΌτη ἴ86 πογὰβ οἵ 
δογρίυγο σουὰ ὁη6 ἀδΔΥ Ὀτίης ὑροὴ [86 ΟΠυγοῖ οὗἁ 
[86 ογά. Α δ Ὁ] δμὰ μοηοϑὺ δάμπογοησο ἰοὸ ϑ'ουρ- 
ἴυγα 8 [86 Ὀεβὶ Ῥαϊ]Ἰδαϊυπι ἴον (86 ΟἸυγοῖ δραϊηϑὶ 
ΓΑΙΪΟ Δ] βη, τηγδιϊοΐδτη, δ ἘοΙηϑηΐβτη. 

ἢ. ΤΏ ἀορτηδ οὗ (6 ἰηδρίταϊίοη οὗὨ βογίρίατο Ὀ6- 
Ἰοῦρϑ 4180 ἰο ὑοθθ ποΐοῖ ὑγζοην ἀθιηθηα δ ΠΟῪ 
ἰτοδιηθηῦ δηὰ ἀουθίοριηοηί, [90 πη ἰοῦ ηρ, δο- 
οογαϊηρ ἰο ἴπ6 ἰαΐο Ατομβάδβαβοοῃ Ηδγο, “ βτον ἰοὸ 
Τοραγὰ δὴ πίοι Προης ΓΠΘΟΥῪ οὗ ἱπβρίγαϊΐοη, δηὰ οὗ 
86 τοϊδώοη οὗ 186 ΒΙΌ]6 ἴο (86 ἔδίτἢ το ᾿ξ οοη- 
ΥΘΥΒ, 88 ἰἢθ τηοδὺ ῥγοββίηρ τυδηὺ οὗἠἨ οὐῦγ ΟὨυγοῖ. 
Τμαΐὶ 0 8. ἃ τηοβί Ὀγοδδίηρ ὁη6, 8 ἱπάἀοοᾶ οογίδίῃ : 
δῃὰ βυοῖ ἴθ Βα8 Ἰομρ Ὀδοη δοκπονϊοαροα ἴοὸ δ ὮΥ 
ἴμο86 το πιοαϊίαῖα οἡ ἐβϑοΐοσγ." (Ηλβε, “ Μϑῃ.," 
Ῥ. οχχχ) Τμΐβ 18. ΟὨΪΥ οὯθ τοΐοθ:; Ὀυῦ [86 Θοΐο68 
οὗ ἴὲ ὅσο δι άϊ 0]6 ἴῃ ΘΥΘΥΥ αὐλτίογ, [Ὁ ΤΩΔῪ Ὀ6 ἀοιυδύ- 
οἀ 1 186 βυδ᾽οοὶ δάπκϊὲ οὗ στοδυοίίοη ἰο αἀοσπηιαίϊο 
φζόονια. ὙΈΒαΙ ἴμ6 ατλογὲν οὗ [88 βαοτϑὰ βοτίρίιγο 
18, ΤΩΔΥ͂ ὯΘ ΤΕΔΟΙῪ βἰαιθὰ ; ταὶ 8 ἐπερίγαζίοη ἰδ, 
ὙΠ ἸΠΟΥΠ ΔΌΪ Ὀ6 δἰαίοα ὑπὰδῃ ἃ γαγί ον οὗἨ ζογῃμδ--- 
ΘΟΓ(ΔΙΏΪΥ υο}] τηθὴ ὙΠ}, ὈΥ͂ ΘΟΙΩΏΟῺ οοηδοπί, ΟὉ- 
Βοῦτθ ἴμ6 αἰδθγθηοθ Ὀείπθοῃ ἐπερίγαίδοα ἀπ δὴ 
ἐπ )7αἰϊ δία ἐπι ει ϊίροποθ ἴὰ ἴῃ6 Ῥογβοη ἱπαρίγοά, 1 
Ἰοοκ, ἰδογοῖίοτθ, ἰο δὴ “ἰπιο! ἰσοης ἸΠΘΟΣΥ͂ 7 τσϑίθοῦ 
ἴδῃ (0 ἃ βαιβίβοίογυ βοιἷηρ ἔοσί ἢ, ὉΠΟΓ ΠΟῪ ΨΌΣΤΩΒ, 
οὗ (06 ἄοσπια οὗ ἱπδρίγαίίοη.---Ε. Η.1 Ὑ7ῈΠ6 {86 
οοἰΐοη οὗ ἃ ΡυΓΟΙΥ͂ τη ΘΟ ΔΏΪοΑ] ἰΌΒρί γαίϊΐοη, δοοουϊηρ 
ἴο νι ϊο ἢ [Π6 βδογθὰ τυϊζογβ γοσο ποδί προ ΤλογΘ ἔμ δη 
δογίδια εἰ αοἰμαγὶξ ϑρίγέξια ϑαποῖδ, ΒΡ πίίπουΐϊ 
γο ποῦ, μ88 ὈΘοὴ ῬΤΟΡΟΣΙ͂Υ τοὶ αυΐϊϑηοα 848. ππίθῃ- 
ΔΌΪΘ, ὙΘΡΥ͂ 1016 48 88 γοί δ ἀοπθ, ΘΟ ρΑΓΑ ἐγ ΟΪΥ, 
(ον (89 ἀδνοϊορηπιθηὶ οὗ ἴμ6 οοῃοορίοῃ οὗὨ βογίρίιγο 
ἃβ 8 ΟΥ̓ΖΔηἷ6 ἩὮΟΪ6, ὈΥ̓͂ ΜΕΪΟὮ 48 Ὅ|}} [Π0 αἰ νῖπ6 88 
18} Βυπιαῃ δἰἀθ τηυδί Ὅ6 ἀἰβε ποι βοὺ Τογῖθ, Αἢ 
αγίάοϊθ Ὁ ΒΙΘΗΔΕΡ ΒΟΤΗΣ, Ζων δοσηιαξζ, ἴῃ ἴδ 

ΤἈεοϊοσίβοῖς διμάίοη πὰ Κνὶκον, 1869 [ἀπὰ γυῦ. 
᾿Ἰἰδμοὰ ἴῃ θοΟΙΚς ἔοστω, Ζμν Ποσπιαίίζ, 1868], οοηίαίης 
γα 0] 6 Ὠἰπίβ, ΟἿ ῥϑββᾶζα [188 ΔΙ Υ͂ΔΥΒΘ ὈΘΠΏ ΓῸ 
δατάὰ θα οΟσγοοῦ Υ, ἴῃ [018 γοβρθοῖ, 88 οἰδεδιοαὶ, εἰῃοβ 
νοὶ ὑῃ6 ΑΡΟΒί]6 ὮΘΓῸ ΒΔΥΒ οἵ ἴδ ΟἸἹὰ Τεβιωηρῃὶ ἰ3 
811}} ΤοΓΘ ΘΙΩΡ ΔΙ 68}}Υ ἴτὰθ οὗ (6 Ναπ, 6 πο 
Ὡονογί 6 1688 δοκηον)οάρο ὑπαὶ (Π]8 ὈΆΒΒΑΡΟ διοῦε 3 
μού βυϊῆοϊουῦ ἰο ουπὰ ἃ ἰὈΘΟΥΥ͂ οἵ ἰηδρίγδιίοη ὑροη, 
8δῖποθ (Π6 γεξαέέοπ οὗ Ὠυτηδη δον ΠΥ ἴο τἴΠ6 ἀἰδροείην 
ΡοΟτΟΡ οὗ ἴμ6 ϑρίγιὶ οὐ ἀοὰ ἴῃ (86 οοταροβίϊοη οἱ 
ΗοΪγ ϑϑου ρίαν 18 ποῖ βίδἰδαὰ ἴῃ πογάβ, δὰ (86 4068. 
(ἴοη, τθΘΙμΟΡ τὸ τουδὺ οοηβί ον ΠΟΓΘ δὴ ἰῃβρίγδοα 
οὗ πογάϑ, οὐ οὗ ἰδίηρβ, τοιηδίῃβ ἩΠΟΪΙΥ Ὀπαμδαετοὶ, 
Α οοτεοῦ (ΠΘΟΓΣΥ οὗ ἱπβρίγα 00} ΜΠΠ ποῖ τοδὶ ὑροῦ 
1818 οΥ ἴπ6 ΟἴΟΓ ῥρδᾶβαρο οὐ ϑβοσίρίατο, θυὶ οδὰ {π|}ν 
δηα ΥἹΌΆΠΥ τοβυϊδ ΟἿ ἔγοσῃ 8 οοπβί ἀογδίϊοῃ οἱ ἴδε 
ΟὈ͵θοὶ τοῦ 8 ἴπ6 ῥγοάποὶ οἵ Ὠϊνίπο ᾿πϑρίγαιίοα, 
Τη6 Βαοοηΐδη Οὐβογυδιοη---τη οἰ οα (πάπποι !0η) ον 
τίο8 08 ἔαγίμοῦ Ποτα, ἵμδὴ (6 δἰοτηϊδιΐο ῥγοοδάυτε 
οὗ το86 πο, ἴῃ ἰποῖν οὐ ἰς8] ΖΘ], οὐδ Ὁρ ϑετρίστο 
ἰηΐο ἃ ὨΌΡΟΡ οὗ ρῥίθοοθβϑ, Ὀὰπὲ ψ8ο, ἀιηΐὰ ἰμῖ5, δ τὸ 
ΠῸ 6γ6 ἴον (6 οοιηρίοθιθ ὑπ οὐ Ββοήρίυτε, κοὰ 
ὙΠῸ ἀο ποῦ ΟὈβογνα 86 1Ὀγοϑεί, ἰῃ ὑπο ὶγ ργθίεγεθοθ 
(οὐ ραγί ου αν ἴγθοθ. Ομ6 οδὴ σοηϑαϊὶ ἔδγί μοῦ, ὈροΩ 
(8 ἀἰδρυϊοα ροΐπί, (86 ἀοριηδεϊς πιϊηρβ οἱ ἵπεῖ: 
ἴδῃ, Ματίοηβοῃ, ΝΙ(Ζϑοι, [8ηρ6, δηὰ οἰδογᾷ, δηὰ αἱρθὺ 
Ῥαυιϊου τὶν τ μαὺ δἰ σαβ ΓΟ 8 ἃ δἰ ρῃ! βοδηί ποῖῖ, 
ΟΥ̓ ὙΠΟ ΟΠ6 οδπηοῖ [ὉἸ]ΟἿ ἴῃ 4}} τοβρθοῖβ [δὲ 
τίονβ Οὗ ὑῃ6 δυίμοῦ: ΟΑΥΞΒΕΝ, ἐδ οἱ ἱπ- 
ἐρίγαίϊοπ ρ᾽εηίενα (ἀἄ68 βαϊπίεε Ἀογέϊεγεδ, 88. πεὶϊ 28 
αἶβο ἰ86 ποΡΠΓ Ἰοίίοτθ οὐὗὁἨἩ ἘΈΕΡ. ΡῈ ΒΟΥΟΕΧΟΧΤ, 
Ολνὶδ' οἱ δες  πιοῖπα, Ῥατῖα, 18δ6, 2 νοὶβ. ΒαυΠμε- 
ἸΏΟΓΟ, {πὸ βίδυ ηρς ΕΤοθοΒ ῥτοάποιίομβ οἵ Ρ. ὅεἰε 
ξυγοῖ, Μοῖῖο ἀ᾽ Αὐυδίσηό, ποῖ ἴο σωθιΐοη οἰδμεῖβ οἱ 
ἰαϊθ γθαᾶσβ. Απιοης ἴμ6 δοϊοβδὺ δἀνοσδίαβ [0 γ ἴδ0 δὺ- 
[ΠΟΥ ΟΥ̓ δηὰ ἱπϑρίναϊίοη οἵ ΗΟΙΥ ὙΥ̓ τἰϊ διαὶ δὶ πιούεπι 
ΠΌΘΟΥ ἰῃ 1π6 Ὀυῖοι Βοίοσιοαὰ Ομυτγοὶι, [06 Ὠλπὶὸ 
Οὗ [β86 ἀ6 Οοεία (1860) ἄθβεγνεδ δἰ αγθ (0 ὃ6 Ρεὶά 
ἴῃ Βοποῦ, ὮἮο ποοὰ 8180 μοῦ ἰῃ6 “πον μοῦα, 
που οὗ Ὑίποοπίίυδ οὗ 1,1τῖη. 

8. ΤῊ γυρίοα δι οὗ [86 Ξαστοὰ βετίραιτθ 
οὗ ἰδ6 ΟἹὰ Οονεπαπί, ἰβ σοπβτιτηθὰ ὉΥ ἔπε Αρουεξ 
ΟΥ̓! Θχϑιρῖθ, Ὑ80Ὸ, ἴῃ ἷ8 ττὶτίημβ, ονδη ΣΡ }0 78 
ἴῃς ΟἸἹὰ Τεβίαπιοπς ἔον 41} ἰμθθο ἀἰδίοσοπε οπὰβ, ἔὸγ 
ἀοσίγίπο, ἮΔ ΤΩ ΔΈ 68 186, 6. 4.) οὗ 86 ΗἰδίοτΥ οἵ Αὔτι 
Βαπὶ (Θ ἐπ χυ. 6), ἱπ (16 ἀἰπουκδίοη οὗ [6 ἀοοίτπε οἷ 
᾿ιυβΒοαιίοη, Βοπι. ἱν. Εν γοργοού, 88 οἴϊεῃι 4 δ 
Ῥυΐϊθ ἴ0 Βμδημθ δἰ8 Ορροπθῃίβϑ ΟΥ̓ αἰἰαιϊομβ ἔτοιῃ ἴδ 
ΟἹά Τοβίαμησηξ, 6. σ..) ομλ. ἰχ.--χὶ, ΕῸΡ φογγϑοίιοδ, 
6. 5., 1 Οον. χ. 1-10. Ἐὸὺν ἐηδίγιοίίοη (οοιρ. Βεὺ. 
τῇ 1), Εσπῃ. χυ. 4. Απηοηρῖ 411 πα Αροείεβ, πὸ 
ΟΠ6 ἄδβοῦνοβ ἰῃ ἃ πἷρθον ἄορτοθ ἐμδη Ῥδὺὶ ἰδ Βοὰ 
ΟΥ̓Δ Ϊ6 {116 οὗἨ α ἀοείον δέδίίομα. Τα τοδππεῦ πὰ 
ὙΔΥ ἱῃ πολ 86. 868 οοῃείἀογϑᾶ, οιπρίογοὰ, δνὰ 
χυοίοα ὑμ6 ΟΙά Ταβίατηοηῦ, δἰομθ πουϊὰ ἀδβοῦτε ἰῦ 
οοπϑίϊζαϊο [π6 δυν᾽ οί τηαίον οὗ ἃ βρϑοΐδὶ ἱπαυ τ. 

9. “ΗΟΙΥ βειίρίυγθ 18. (116 ἰΓΘΑΒΌΓΥ δηὰ ἈΠΩΟΙ͂ 
οὗ ἰμ6 Ομ τί ϑιίδα Ομηγοῦ, [Ὁ τηοϑῖβ βυθοῦ προ οἱ [δε 
οἰ άτο οὐ Θοὰ, Ἐδοὶ ἱστεβοϊυΐθ, βισυρμμίϊος Ομπε' 
ἄδη, Ῥουγουΐθαθ ἴθ ἀουδέ, πιυδὲ ΑΥ̓͂ ἰμ6 ὈΪϊδπιο ὉρΟὺ 
Ηἰπη86 Ὁ ἰδ 6 ἄο ποῖ δ: ΡΙΟΥ (018 δουγοα οὗ 
δηὰ οὗ 116.) Ἡδύδηοε. 

ΠΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΕΑΟΤΙΟΑΙ͂, 

ΤΙ ΠΙΟΙΩΥ ἃ ραϊίογῃ οὗ σὰ ἀδτοίίοη : (1.) Τὸ ἰδὲ 
Θσϑιρὶ οὗ Ῥαϑυὶ ; (2.) ἴο 186 πγογάβ οὔἨ ΗΟΙΥ 8: ΠΡ: 
ἰυΓ6.---ὟΥ 61} ἴον (6 ὕδδομογ τῆο 888 δ ἀϊβοὶρὶο ἵἴκ8 
Τιοίθγ, Ὀὰὲ Ὑ6}1] αἰδὸ δὴν 1Π6 βοϊιοϊασ ΒΟ [48 8 
Ἰοδάου Ἶἶκο Ῥαυ], --- ΤΠ6 ραϊ οὗ βυδεσίηρ οἵ [δ 
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᾿Αροβίο Ῥαὺϊ ἃ τονοϊδοη : (1.) ΟἵὁἨ (6 ῬΟΥΤΟΣ οὗ βίη 
πἰ οὶ ρατβαθα ἶπὶ: (2.) οὐὗ [6 στϑαῖον Ῥονοῦ οὗ 
Αἰ πὶ ο! δυβίαϊποα πὰ ; (8.) οὗὨ [π6 οἸρῃϊροΐθῃσθ 
οἵ ἰδ οτὰ πιο ἀοϊἑνογοὰ Εἶτα ουὖἱ οὗ 4]].--- ΤῊ ὙΑΥ 
οἵ ευὔετίπρ ἐΐ6 ὙΔΥ οὗ Ρ,ΟΓΥ ἴον ΘΥΟΓΥ αἰβοῖρ!ο οὗ 
Ομήδι : (1.) Απ οἱ ἀ νῶν ; (2.) ἃ αἰ βήοα!ε τὰν ; (8.}) ἃ 
δε[6 τΑῪ; (4.) δ ὈΪ6386 ἃ ἯΔΥ.---ΕΔδδι οἰβὰ δηὰ ἴῃ- 
ἰομοηα] ἀδοορίίϊο ΓΘ υϑυδι! Υ ποὺ οἰοβοὶ Υ ΘΟῃ- 
προιθὰ ἴῃ [α]96 ἰθδοθοτ.--- ΗοϊΪὰ ἰαϑὲ ἰῃδὺ ποῖ 
ἰδοῦ μιΑδὶ ᾿οαστηθα " (ὑαχῖ [ῸΓ σοῃβγτηδίοι) δά Γ0885). 
--το ονογοϑι δου δὰ (6 υπαογναϊ υδίΐοη οὗ ἴῃ6 
Θὰ Τοδιδτηοπῦ ἀγὸ Ὀοΐῃ οοηἀοιμηδα ὈΥ Ῥαι)].--- ΤῊ 

οὔ ἃ Οοὐ [δαγίπρ οἀυοαίίοη.---ΤῊ6. νι, 
()6 δαϊῃοτίτΥ, δα (πα τίρηξ ι80 οὗὁἨὁ ΗΟΪΥ ϑδογίρίαυγο.-- 
ἸῺ Ὀτοδὰ οὗὨ |ἰ{6, ὈΥ πλθαῃ8 ΟΥ̓ ΝΒΪΟὮ (116 ΠΟΤ Τῇ 
804}} στοῦ ὕρ.---ΤῊ6 οδδοὶ οὗ (9 ποσὰ οὗἉ γι ἃ 
οουνί ποίην ῥγοοῦ οὗὅὨ ἰζ9 ὨΘΑΥΘΩΪΥ οτὶρίη.--- 0. ΘΠ ΕΓΘ 
ρεποορα (τ γβ. 14--17) ρΓΘ- ΟΠ} ΠΟΠΕῪ δαἀαρίοα [ῸΡ αἶ8- 
οὐὕτθοθ δὲ Β΄ Ὀ]6- οο] ΘὈγα Ϊ0ἢ8 οὐ Ἐοίονυ Δ] ΟΏ-8ογ- 
Τ0η8.---Τ 6 υδυθ οὗ ὑπ6 ϑ'δογοα βου ρΟυΓΘ Θβρθοία 
ἴον ἴὩ6 οΥ̓δΏρο! οαἱ ΟΒυγοῆ. 

ϑτλεκκ: ΟΕΑΜΕΕΝ: [ [Π6Γ6 ὍΘ ΤΩΔΗΥ͂ δΟἸτυρίϊηρ 
διὰ οΥἢ] ὈΔΌΌΪΟΓΕ, πότ ἀγὸ ποι βιαπαϊηρ, ΘΓ 
δηὰ (ΠΟΓΘ, δ͵80 ἐγ 8 [Ὁ] δηὰ ροοα ἰθδο 6 Γ8.---ἰοἱ (86 
ἔστπτηορ ΡῸ, ΦὍ]Πο ἰἢ6 Ἰαίῦον,- -Ὗ 10 ὑπο 6. Ρἷουϑ, 
δὰ ἀγα ροοὰ ἀδγϑ οὐϊγ ἢ ἸΒου οττοβὶ. Οὐμπβί ον! 
50 ἴδ [65 Ὀδοὴ ροοὰ [ὉΓ ΠΟ βαϊῃηῦ : μεθ ἀο δαϊἐ]α, 
ἰδοτα τοϑίὶ.---ἨΚΡΙΝΟΕΕ : ΓΓ ὁπ6 δ6 Ῥογβοουϊοά, ΒΘ 
τηῦδὲ ηοΐ ἰδπογοίοσο οοποίυἀθ αὖ οὔοθ ἰθὺ 6 8 ἃ 
Ὀγροοτίδ ΟΡ ζοά!6885.---ἸῸ αν Ὀθοη ἰδ δσαυ, ἀο068 
ποὶ ὀχοΌΪραίο, γοῦ 858 ἴῃ6 βοάυοοσ 86 ρστοαῦον βἷη, 
Δι δβουσί ὈΟ(Ὶ ἀγὸ τυϊηδὰ.---ΟΒΙ ΑΝ ΕΞ : Ηθ στὸ Μ]]}} 
ὑθδοῖ ΟΠοτΒ τὶ ΠΥ, δηὰ ψ|}} Εἰταβοὶ  Ἰἶνο τσΒ 
τὰθδὲ ὈΟ ογομδη ἃ ἰθατη τίσ γ.- Άναῖ Ορ.: μοὶ 

680} ΟΠ τ βΐίδη οοηβί ον ἐπδὲ, ὈΥ νἰγίαο οὗἨἁ ὨΪ8 Ὀδρίΐ8. 
ΤῺ8] οονοηδηΐ, ᾿6 τηιδὲ ὉΘ ἃ τηδῆ οὗ αοἀ, Ὑ0 ἀοθά 
ποῦ ᾿ἶνα υπῦο Ὠϊπη86] ἢ, ποῦ ὑπο 6 πον], θυ πὶ 
ἀοπίαὶ οὗ 86] δηὰ οὔ [86 ποιὰ, υυἱὸ Οοάα.--- Το 
Ῥονγίδοϊίοη οἵ ἃ ΟΠ γβιϊδῃ δ ΟΥΒ [86] ἀτοϊά (}6 ἱπηροῦ 
[οούου (Βογοΐῃ, [Παὐ ἢ6 ΔΡΡΙΥ͂ β ποθ Ϊν δη ἃ συμ 021} 
(86 τοοοϊνοα αϊνίῃθ ΡΟ ῦ οὗἁἩ σζτᾶσθ ποὺ ΟὨΪΥ [ὉΓ Οῃ9 
δηὰ [Ὁγ δηοίδμοσ, θυΐ 0Γ 811] ροοὰ ποτῖκβ (Η Ὁ. χίϊ!, 21). 

ἨΕΌΒΝΕΒ : ΑΥΘ Μ)͵ 40 ]6 ἴο θα τ ϊίπ688 Ὀδίογο 
σοά, ἐμαὶ ν6, ἴον ΟἸγβι 8 βακο, που!ὰ βιθν ρϑῦβο- 
ουἰίοη ᾽ [Πθη ὮδΥΘ Ὑ6 ἰπ 80 ἴδ ἔτ δρυπάδηϊξ σ0η» 
βοϊδύώοη (Μαϊί. ν. 11).----ΤΊ το 18 πὸ βίαπαϊηρ 5}}}} ἴῃ 
ΟΥ̓] .----19 ΠΟΓΘ ἃ ΙΏΟΓΘ Θ᾽ ΔΠΟΒΟΪΥ͂ Βροοίδοὶο μὴ ἃ 
ΤηΔΏ ὝΠΟ ΘΟΥΕΡ 510Κ8 ἀθδροῦρ δηὰ ἄθδθροσ 3---αἢ δοῖυδὶ 
οοηνίοἰΐοη, Ποῦ ἃ ΠΠΘΘ ΟΥΣΥΑΓΟΪΥ τοοοϊνοα ορἰηίοθῃ, 
ὉΙοηα ρσίνθϑ ΘΟ ΓΑΡῸ ἰῃ ῥγοδομίηρ,---Ἱἰτ 8. ΘΒρθοίλ! ἢν 
[86 τηοῦ Ποῦ 8 ἀμ Υ ἴο ΤηΔΚ6 1Π6 οἰ] άγθη δοαυδιηϊοὰ 
τὶ {Π0 ΒΙ0]68.-- ΤῊ ΒΡ] δου! ὰ Ὀ6 [8:6 ῥτοροι 
βίογθβουβο ἴοῦ {6 οἰθΓΡγ.--- 1800: ΑΒ8. [86 τὰ ῖκ, 80 
1Π6 Του τ.---ϑόδγοι ἴπ6 Ξοτίρίυσο.- --ΟΥὨἨ (Π6. ρότοῦ 
οὗ ἰδ Ὠϊνῖπο ποτά.-- 6 ποσὰ οὗ ἀοα δὴ ἱπάϊβρθῃ- 
ΒΔΌΪΘ ἔδδοῦθῦ, ἃ Β6ΎΥδο ΓΌΪΟΡ, δηα ἃ ρϑηυΐηθ ΠΟΙρῸῦ 
ἴο βαϊναϊίου.-- -Τηοιυῦσκ : βθυθη ΤΟΙ ΔΙ ΚΑ Ό]6 ΒΟΥΓΤΏΟΏ9 
ὌρΡοη ΗΟΙΪΥ βογρίυγθ, 88 πλοδὴ8 οὗ ρστϑοθ, δοοογάϊη 
ἰο [86 ᾿οδάϊηρν οὗὨ ἰἢϊ8 ὑοχί, ἰη ἴῃ6 ἤουγι ἢ γο]Π}6 
.ι]ῖ8 ““ Βουτωοῃϑ,, 1848, ὑρ. 48--139.-’νὰῖν ΟΟ5ΤΕΕ- " 
ΖΕΕ, ΘοΙΤΏΟΏ ΟἹ γεῖβ, 14-17. ὕροιυ ἰδ6 γαϊὰθ δυὰ 
τρηῦ υ86 οὗ Ηοὶγ τς : (1.) 118 ναΐυθ (τόσα, 16, 
117); (α) [ὦ ογἰρίη ; (δ) 18 868 : (ὴ ϊ8 ΡΟΥ͂ΘΓ: 
(2.) 18. υ86 (γετβ. 14, 1δ ; (α) ϑββϑαγο);. [πὸ ϑοσίρίυχοθ 
ΘΑΓΙΥ͂ ; (δ) υϑ6 ποτὶ ὈΘΙΘΥΙΠΡΙΥ ; (6) τοτμαΐη ἰσὺθ ἴο 
ὑΠ6 πὶ ΑΙ ΥΥΑΥ͂Β. 

Τηοιῦοσκ : ΚΑ Βοος (ἰαὶ μᾶ58 ἢδά δυο} ἃ ραϑὲ 84 
[86 ΒΙ0]6, ψ1}} αν αἷ80 ἃ ζαΐυγο." 

ΥΠ. 

βοίομηη οοποϊπαϊηρ' οχϊιογίδίίου ἴο ΤΙπΊ ΟΠ ὑο ΠΔΟΙΠΟΥ ἴπ ἈΪ8 πσοτῖς, βἰγθηρι μοηοᾶ ἘΥ͂ 
[86 Ῥτορῃοῦϊο δηποπηοοιηθηῦ Οὗ [86 Δρρτοδομίῃο ἄθοθδξθ οὗ [86 ᾿Αροβίϊο. 

σῃ. ΙΝ. 1-8. 

1] ὩἸΙοδατρο ἐλό6 ἰμογοΐοτο᾽ Ὀοΐοσο αοά, δηᾶ {6 Τιοτα ᾽ «6888 ΟἸ τὶϑῦ, το 5881] 

; [5] 6 ἱπβίδηῦ ἴῃ βϑϑοῃ, ουὖ οὗἁὨ βθϑβοῃ ; [, 
Ἱπᾶρα 6 αυϊοῖὶς δηα (86 ἀοδα δ" [δα 1 οὔδγρο ἴπΠ66 ὉὈΥ] [ῖ8 Δρρθϑυϊηρ, δηα ἢἷ8 

2 Μπας ἴθι ἢ Ῥγϑδοὺ {86 σψοτᾶ 
8 τόργουθ, γοῦυκο, οχῃοτὺ στ 811} Ἰοπρ-βαβογίηρ δηα ἀοοίγηθ. ΕὟΡ {86 {1π|0 ἈΠ 

ἙσΟπ6 ΏΘΏ ὑΠ6Ὺ Ψ11] ποῦ θηᾶπτγο βοπηᾷᾶ ἀοοίτϊμθ : [4] Ῥαύ δέον {πον Ἤσγῃ 1πβὲ8 
4 5Β}8}1} [Π6Υ ἢδδρ ἰο ἰμοιηβοῖνοα ὕθϑοῃουϑ, ΠΡΌ ΗΕ, 1 ΟΠΙηρ᾽ 6878 ; 
ὅ ἴπτῃ δυσὰν ἐλδὲν ΘΆΤΒ ἔτοτι (86 ὑταΐῃ, Δηα 88}4}] 

οηᾶυγο δ Π]οίζοηθ, ἀο (86 σοῦ οὗ δὴ ϑυδῃρο δύ, τμακθ 1[Ὁ]] 
ΕὉΓ [ 81 ΠΟῪ ΓΟΔΑΥ ἴο Ὀ6 οὔδτοά, δα 86 ἴζπη0 οὗ πὶ 

ἴδοι ἴῃ 41] {δίῃ ρα, 
6 ὈιΟΟΙ οὗἔἩἨ (ὮΥ πιϊη: 8 Υγ. 
{ δρδγίησγο 18 δὖῦ βαπᾶ. [δνο ουρθῦ ἃ [[Π6] ροοῦᾶ Περι, 
8 ὁοῦχεο, ἴ μβανο Κορὺ {6 [λἰ0}: Ηδησοοίογι ἢ ὑμογθ 18 ἰδ 

οὗ τἱρμίδουδβησθεθ, 16} (86 1, ογα, [86 τἱρῃύθουβ 70 

Ὁ λωΝ ΠΟΥ 588}}] 
8 6 ἰυτηρα πυπΐο 65, Βαυΐ τείοῃ 

1 Βᾶνα δηϊβῃοα την [16 
ᾶ Ἵ ἔοτ τὸ ἃ [18] σγσονῃ 
6) 8.411 [1] ρῖνθ πὶθ αἵ 

[δεῖ ἀΔγ : [.] δπᾶ ποῦ ἴο πι6 οἶυ, Ὀὰύ υπίο 411 (δηλ αἶϑο (μδί ἰονϑ Ὦ1Β Δρρθδσϊῃηρ. 

Δ Ψὲες, 1.-- Το οὖν οὗ ἔδο ΤΠ εοερία ἴο Ὀ6 οτη!ἰοᾶ. βοο Το βου ἀου οἡ ἔπ 9 υἷθοθ. [80, [ο0, ὙΠ ἐγ. 5Ξ:Ὲ- Η.) 
8 οι. 1.--τοῦ κὐροον οὔ [80 Νεεερία. Α. Ο. 5.1 Ε 

μ᾽ κῶν ΣΤ ΊΨαΙςν ενα ἷ Ἑ. Η.] «Σ΄ . 3 ορογίμηἐς ἱπερογίιπ4.-.--Ε. ΗἩ. 
. 3.--ἰ,Αοὐὔοάᾶ. Βίη.,) παρακ. ἐπιτίμη ; δο Ο., 

4 
δ᾽'.οΣ 
4 ΨοΣ. 3.--ἰΤῊῈῸ ΤΣ 

. 6.., σοά. δ΄. 81, 87, δηα ΟἾΠΟΣΒ, ἃΣῸ δραΐη ὃ 
οηδοτῖ, πὸ το καί, ἰπδίοδα οὗ ἐδ κατά οὗ 1} Ζεεοερία. 

.--.ἩἘ- Η.] 
ε οὗ το Πεουρία, τὰς ἡ φῦ κε τὰς ἰδίας, 8 το] ἥἰπᾳυϊδηοὰ ππΐ  ΓΒΒ]}Υ πον. ΤΊ, ἔσο σοδά 8 
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τη την Ἰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ; Α. Ο. Ὁ..,} ἀσπιὰ οἴἶοχα; ΟΥοΒΌΔΟΙΣ, Τἰϑομβοηάοχί, Σδοῦσοληη, Ῥ οσ εποσίι, Οσά, 

1 γον. θ.-- ΙΑ Βταδληπ σεδᾶβ τῆς ἀναλύσεως μον, δοᾶ δὸ ἐμ6 Οοᾶ. Βίη.», ἱπαίοαὰ οὗ [ῃ τ. ἐμῆς ἀναλ, οἵἉ ἐμ Πευερία, 
Ψ ΟΣ 16 10] οτοὰ ὃν Τἰϑομποηθοσί.--Ε. Η.} 

8 ΨοΣ. 7.--[ἰτὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν, Ποοερία. ἸΔοΟΒτλλπΏ, Οοὰ. Ξ:Σ., τ. καλὸν ἀγῶγα. 
οὔποτ ἰο {μοὸ Ζεοερία.--. Ἡ.] 

ἘΧΒΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸῺ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

Τἰροδοπάοχζ δηὰ Ἡοσσπαίδ 

ψοῦΪἷ8] τηοᾶθ οὗὨ δσργοββίοη, ὙΒΙ ΟΝ πλθᾶῃ8 ἰμδὲ Τίτη0. 
[ΠΥ βῃουϊ ἃ εἰνπασβ ἀθοίαγο ἰδ6 ποτγὰ οἵ Οοἀ πλεῖ ἰὶ 

ον. 1. 1 ὁβασρο ([866), ἄς. ΤΊ Αροβίϊο δνΐ-  τδϑ ποὺ ταδὰθ ἐπ ροβαῚ 0}]6 [ῸΣ ἢΐπι, ὨδίαΓΑΙ Ια ΟΥ Τὸν 
ἀρθΓΥ 18 μαβίοηϊηρ, ἢ ἔπ 6 Θηα, δῃα τοοδριτυ]αῦθϑ οὔθ 
ΤΏΟΙΟ, ἰπ δ πογάβ, 411 [8 Ῥγθυουδ δαιποη [0}8. 
Διαμαρτύρομαι : ἰῃ8 88Π)09 80] 6ΙῊ} ἱπυποίο ἢ ΟΟΟΌΓΒ 
ἴῃ 1 Τίιῃ, ν. 21: νἱ. 18ὅ.-- Βοίοσο. οὰ διὰ ἴἢ9 
Τιοχὰ Φοθὺβ ΟἸγχίδῖ, ἐνώπιον ; 80 ἰδαῦὺ Ὀοΐδ, 88 ἰῃ- 
Υἶ81016 τι ῃοββοθ, ΓΟ σΟΠΒΙ ἀογοα ΡΟΥΒΟΉΔΙΪΥ ργοβθηΐ. 
--ἼἼῈο 5}.4}1 ἡπάρχο ἴμ0 αὐἱοὶς ἀμὰ [ὴ9 ἀοθδᾶ, 
γοίογβ αἰγθοῦ ἰῸὸ 2658 ΟἸσὶδὶ, ὰῸ βίδῃ δ δγοδαῦ 
ΡΓδραγοὰ ἴὸ δρρϑᾶγ 88 ὅυασθ. Νοιδίηρ 18 τόσο Βἰϊοα 
ἴο Α11 τῃ6 παϊπὰ πῖἢ ἸΟΙῸ ἔοσνοσ, θα 186 (πουρὩῖ 
οὗ ἴδ6 δοοουπίίηρ το 8881} Ὀ6 τηδάβ οὔθθ Ὀθίοτθ 
ΗΪ8 ᾿υάρτηθηΐβοαῖ, ΤῈ φιέοζ, ἃγὸ ΠΟΥ ὙΠῸ 88|8}} 
θ6 αἰϊνα αὖ ὑμ6 Ῥαγουβία; Ὀυὺ ἴπθῃ, βυάἀάθηϊ]γ, ἰη [86 
ὑπ ΚΊηρ οὗ δ 6Υ6, Β88}} Ὀ6 οἰδησοά (1 Οογ. χνυ. δ], 
δ2). Τιιο ἀφαά, οπ ἴδ6 οἴ Βαπὰ, δῦ {Π6 Ὺ ΝΟ 
Ἰανα [Ὁ]}]|6η ἀβ]θορ Ὀοΐοτο ἴῃ6 τοίυσι οὗ (6 Ἰμοτά, δπὰ 
«πο 80.4}} Ὀ6 α'ναϊζοποὰ (οοπρ. Φομη νυ. 21--29).--- 
«πὰ (ἄθοϊασθ) ὲβ δρροαχίῃρ απ δἰ χείρ ἄόση. 
Ἄγ οτο [Π6 τεβαΐπς οὗ [86 Πἰεοορία, κατὰ τὴν ἐπιφά- 
νγειαν, οοττοςῖ, τ βῃουϊ ἃ 6 οοιρο! θὰ ἰῸ Ομ βίο 
[8686 ΜΟΓῸΒ αϑ (Δ Βχίηρ οὗ [86 (πη6 ἔον (Π6 κρίνειν ; 
Ὀυῖ οχίογμαὶ δηᾶ ἰηΐοσηδὶ ρτοῦπα8 ΘΟ Ὀἷπθ ὮΘΓΘ ἴ0 
εἶνα (6 ργϑίογθποθ ἴο {μ6 καί. [““ ΤῊΪΒ τοβιογαϊίίοη 
οὗ καί 1Β ἃ ὨΌΡΥ͂ ὁπ6, [Ιὑ ἱπάϊοαίο8 ἰπδὺ [Π6 ΑΡοβί]θ 
Ὧ88 ἃ οἷθαῦ υἱὸν οὗὁἨ ΟὨ δι᾿ 8 οοιηΐηρ δῃά οὗ Ηἰ8 Κίηρ- 
ἄοχῃ, δῃὰ ὈΥ͂ Δ ΠΟΌΪ6 ῥγοϑοροροΐβ δρροδὶβ ἰὸ ἰῃϑπὶ 
88 ὙΠΏ6Β586Β: “1 σομΐατο ἴἢ66 ἴῃ [86 δἰριὶ οὗὨ Θοά, 

- δὰ [ῃ6 ἔαΐαυγο δυᾶάχα οὗὨ 4]}, ΕΥ̓ ΗΪΒ. οοτηίηρ δπὰ ΗΪ8 
κἰηρσάοιμ.᾽ ΤΙν8 τιοάθ οὗὨ βρϑϑοῖ δὰ Ὀδθθὴ βυρροβίοα 
ΕΥ̓ ἴ)6 ΗΘΌΓΘΟΥ ΒοΓΙΡΟΓΟΒ, Θαρθ αν ἴπ ἴθ6 ΧΧ 
γεγείοη (θαυ, ἰν. 26), ΠΟΓΟ ΜΟΒ68 68118 βου δπὰ 
ΘατίΒ [0 ΜΪΓΓΠ688: Διαμαρτύρομαι ὑμῖν σήμερον τὸν τέ 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. ὅϑ66 4180 θοαΐ. Χχχ, 19; χχχὶ. 
28, ὙΏΘΓΟ {818 ΡΏγαβο ἱπίσοάυοοβ βοθη ΔΡΡ68]8 ἴὸ 
(86 6]οταθοβ 88 αἀοαΒ τϊξη68868 οὗ ΗΪ8 ἀραϊἑηρ5 10} 
ΗΪΒ Ρ6ορῖίθ, αμιὰ 88 γϑι)θι  ὈΓΏ668 οὗ ὑπαὶ αἀυ|68 ἴο 
Ηΐπι .᾽") Ὑογάβπογι, ἐπ ἐοοο.---Ε, Η.] (866 ΤίδοΣ- 
ΘΒ ἀοτε οἡ (86 Ρ͵406.) Διαμαρτύρ. ταυδὲ 480 Ὀ6 ζ6- 
Ῥοαίθα οὔοθ τηοῖο, δηὰ ἔῃ [0] οστίηρ δοουβαῦνο, τὴν 
ἐπιφάνειαν, τοῦ Ὀ6 ΣορΑΣΘ ἃ 88 (800 ἩϊΏ688 Ὀδίοτο 
Μ ΠΟΙ ἰμ6 ΒΟΪθτηη “ ΟΠΔΙρί Πρ "ἢ ἰακο8 ῃἶδοο (86 
Ὑ οἴἴ6), Ὀὰδ δ8 ἰῃ6 οὈ͵]θοὶ τος 18. “ ΟΒαυοα "᾽ 80]- 
ΘἾγ. [“1 δάΐυτο ἰδ Ὀεοΐογο αοά, δῃὰ Φ6βιιϑ 
ΟἸγίβι, Ὑηὸ ἰ8 ἀδουῦ ἴο υάσο ἔπ ᾿ἰνίης δηὰ {16 
ἀομα : 1 δἅὐυσθ (66 ὈΥῚ ΗΙ18 δρροαγίηρ δῃὰ Ηΐβ ἰκῖπιρ- 
οι," ἂς. ; ΟὐμΥθθατο δὰ Ἠονβοη. --- Ε. Η, 
ὙΓΒΙδὲ δα ΑΡροβίῖο ἀθοΐατοβ Ὁ ἰδ ας ἢ6 [88 8180 
1ῃ. Ὑἱ ον ἴῃ6 τοίασῃ δηὰ (86 Κίηράομι οὗ ΟἸγῖϑὶ 6χ- 
ὈΓΟΒΘΙΥ, ἢ6 ἱπηραγίβ ἃ ἸΟῪ ΘΓ Ρ ΒΔ318 ἰο ἢἷ8 δι οοθθά- 
ἰηρ; δατηοηϊίοη, ΤΏ ἀρροαγίηρ (ἐπιφάνεια) οὗ ΟὨγῖδὶ 
(οοτρ. 1 Τίμλ. νἱ, 14) 18 ΗΪ8 1δϑὲ οουιΐηρ ἴῃ φἸΟΥΥ, ἴῃ 
οοηίγαδὲ τΠῈ Ηΐἱΐι βγβὺ ΔρρθάΆσαβῃοο ΟὉ ϑασί ἴῃ [ἢ 6 
ἔοττα οὗ ἃ βοσγαηί, (0 κἰηχάοῃι, βασιλεία, πολ ΗΘ 
Ὑ} σΟΠΒΘΑΌΘΏΥ ΓΟΥΟΔ] δηα βοῦ Ὁ. 

γον, 2. Ῥσϑᾶο ἰὴ τυοχὰ, ἄς. Κηρύσσειν ΔΙ͂ΟΣ 
δἰ χη ῆθ8 ἃ Ἰουά δηὰ ὀρθῇ ῥγοςϊαϊ πηΐηζ, Κὸ ἴδαὲ οἵ 
100 κῆρυξ το δῃηοῦυηοοβ (86 Δρρτγοδοῖὶ οὗ [ἷ8 Κίηρ 
(ον {πὸ οοπίταϑι, 866 88. 1ν]. 10).. 774 τογὰά ; ΥἱΖ., 
οὗ (Π6 ροβροϊ, ἴῃ 18 τοῖα οοϊηρδβϑ, νἱληουΐ ἑδϊκίηρ 
ΑὟΤΑΥ ΟΥ ἰῃγυδίϊησ ἱπίο {1:6 Ὀδοϊκρτουπμα ΔΗΥ͂ ρατὶ οὗ 
1:..-.-Βὃ9 ἱππιδωῖ [ογουσ 1} (Υυϊς. : ἐπδία), μὰ 
Βοθδο, ουἱξ οὗ βοϑδο:, εὐκαίρως, ἀκαίρως. Ρτο- 

ΑἸΪγ. ΕῸΡ ταιίουβ ἜχδιΏ 68 οὗὨ {6 Ἰυχίδροβίίοι, ἴῃ 
Οτροῖς δηὰ Ἐομιδὴ ἩΓΟΓΒ, 866 Βοηραὶ οἡ [118 οἶδοα. 
ΕῸΡ {86 τοβὶ, δὺ ΘΟΏΘΟΙΏΒ ἰδ6 δχἰιοσία οι ἰἰδεὶ ἢ ἰ 
Ϊ8 οὈνίουβ δαὶ ἴῦ τηυϑδὲ Ὀ6 ἰπιογργείοἀ οεπὶ 
δαϊξδ, διὰ δηὰ 118 παΐυγαὶ 1᾿πι] δἰίοι ἰῃ ἴθ ἰοπὶν 
οὕ οοἸητηαπὰ (Μαίϊ, Υἱΐ, ὁ), ΤἰπιοΙΥ δμουϊὰ δι δὶ 
ἢϊβ ΟΠ ηρ, μοὶ ἱπήοοα σἤθη 86 ἐἶπι6 ἨΔ8 80 ἱπορ- 
Ῥογίαηθ δαὶ (ΠΟΥ͂ σου] σϑοοῖνα πὸ Ὀδμοβί, Ὀὰΐ πὶιοὰ 
ἔο ᾿λἐγιδοῖῦ ἴθ ταῖρμὺ 6 ἱποοηνυθαϊθηῖ. “ον ἴὰς 
(γαῖ, ἴδ 8 ουὸῦ ἴμ6 Βιιηρ (ἰπι6; ὙΠῸ παῖδ ὑπ] 
αἰγουτϊηδίδηςοβ σΟΙ  οἐοὶν ἔδνον 818. ἀπάοτιδκίηρ, Ἐπὶ} 
ΠΕΥ͂ΘΓ 8ΟΘΟΙΡ δὰ δηγί πίη, Ὀυΐ ΠῚ τοτρδίῃ ἴῃ ἴθλο: 
νὶιγ ." Βυϊπογ, [πῃ ἴῃ νοῦ Β6γα (Ὁ]]οπίηρ, ἰδὲ 
ΒΟΡΑγαίθ ραγίβ οὗ (86 ρυῦ]]ο ταϊηἰβίγυ ἰμ8 εη)οϊπεὶ 
ΔΓῸ Βαῦ ζοτί!: Ἐξδθρσχονοθ, ἔλεγξον ; οοπτίηςο, ϑεὶ 
τὶρμξ, ὈΪαπιθ, ποῦ ΟὨΪΥ ταῦ πιϑῃ 6δί8 δὰ μιετείίωὶ 
οὨαγδοίον, θυΐ, πὶ ρσομογαὶ, Ὑμδίβοουογ ἷβ μοί ἃ 
ἴῃς ἴο 080 ποτὰ δηὰ ν1}} οὐἁἩ 16 [μοτὰ.---Ἐ ΚΘ, 
ἐπιτίμησον ; ΒΟΙΠΘΉ ΔΙ ΒΙΓΟΠΡῸΡ ἰμ8ῃ ἰἢς Τογοροίοβ-- 
δίδταθ, τῖϊὰ Θχργθβδίοη οὗ γσορυσπαποθ (οομρ. δυΐθ 
9).--χΒοσχῖ, παρακάλεσον ; ΒΡΟΔΙ ἰο, 80, ὨΟΤΘΥΕΙ, 
(Παὐ ἐδ Ὀ6 πΘἰΉΠ6Γ ἐτηρα ΠΥ γομοπηθηΐ, μὸν πίϊδου! 
ΡΙΌΡΟΡ ἱπβίρῃϊ, Ὀὰΐ ταῖμογ ἐν πάση μακροϑυμίᾳ, καὶ 
διδαχῇ, το ποπάϊαάγα, αὶ ἃ σοίθγομοο (0 [88 ἴταπιθ 
οὗ τηϊηά πᾶ ἔοστη ἰῇ σμῖοι ἐ86 δαἀτηοηϊ οι βιουὰ 
Ρ6 ψίνεῃ, [ὑ πλυδὲ Ὀ6 ἱτηρατίοὰ πὶ} (86 ρτοειδὶ 
δεμίοηοδβα, αμὰ δὲ (Π6 βατὴθ ἰΐτη6 8ὸ αἰϊγθοίοὰ ἐδδὶ ̓  
8181} δοίυ δ] οοχαταυηίοαίο ἰηδίγυοίίοη. ον [δ 
τοδί, ἴῃ (ἢ6 εὐκαίρως, ἀκαίρως, [δ:6 δἰδίοπηοη οἵ Βέζα 
ἴῃ Ῥαγ οα]αΡ ἀθδοσνεβ τηθπίξοι : “ Νέεπερε φυοὰ οὐ 
εαγπὶς ργωΔεπίίαπι ρεγεϊηεί, παπὶ αἰξοφμὶ τιφιυεῖν τ 
ϑαποία ργμάονδία ϑρίγίδια, σαρέαπα οοοαείοπει σ 
ααἱΠεαίϊοποηι γίωπαε.᾽" 

γος. 8. ΕἘῸΣ ἴδ9 ἔἰπι9 Ἡῦ!]} οοσλθ. Το ΕΣ- 
μιοτίλιΐοη ἰ8 βίσθησιμεηθα ΠΟΣΘ 8180 ὉΥ τοίεγοῃοο ἰ0 ἃ 
ἀϊδιανοὰ δαΐατο, ἴμ6 ταογα ἀδβηΐιο τεϊδιίουϑ οἵ πιο 
ΔΙῸ ΠΥ ἀοδίρηδίοα ἰῃ 1 Τίτη. ἷν. 1 ; 2 Τίπι. ἢ, 1, 
δηα οὗἉ πϑ ον εΠ|6 ΘΈΓΙΩΒ ΔΓῈ ΔΙΓΟδαΥ οχίβηψ. Βέῃ- 
ως 80 ΖΔΓ ΟΟΙΤΘΟΙΥ: “ Δαογὶξ εἰ Ἴαπι ε8ἰ.}.-- 

θ5 ἴδον υἱῷ] Ὡοὶ οπᾶτσθ ἀοοίίμο. 
Τὸ δὴ ἰά19 δηὰ πίοκοὰ χηϊηϊβίον, (18. που]ὰ βεῦτὸ 88 
Δ ΘΧΟΌΒΘ [ὉΓ 8]6 πο; ἰο ΤΊΔΟΙὮΥ ΐ που]ὰ 8676 80 
ΤΩ ΟΝ ΙΏΟΓΘ 88 ἃ ΓΟΆΒΟΙ [ὉΓ ΒρΡΟΑΚΙΏΡ ἰἢ ΟΥΘΓ ἰ0 ΡΟ: 
οἰαῖτα ἐπ6 τὰ. ΒΥ 8 ὑγιαινούσης διδασκαλίας 
ἴ0 06 υπἀοτϑίοοί, ἸΠΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, 88 ἦπ Τίζυϑ ἢ). 1, μὰ 
οἰβθνσμογο, [86 οτἠμίμαὶ δροβίοϊὲς ἀοοίσίμο πϑίεὶ 15 
[ουπάοα ἀροὰ 1ῃ6 ἴδο(8 οὗ τϑάδοσηρίίοι δηὰ ὑθμὺβ ἰο 
ξοά!παβθ, οὐεσ ἀρδίπβε [86 δβέγϑοὶ δηὰ παιδὶ 
ΘΟὨ ΓΟγ γβῖ68 οὗὨ ἰ86 196 ἰδδομοσα ΑἹ] πο οδῃποὶ 
δηάυγο 18 (οὐκ ἀνέξονται), ταδ ϊ δὲ (μΟΓΘῸΥ 88 18’ 
ναγὰ ἀἰδί ποι παξίομ, τ οἷ τ δαὶ ἔτοτα ἔμ βοσεὶ 
οΟἸ] βίοι οὗἨ ἰμοὶν οὑσῶ βοηϊητιθηὶ πῖδῖ 180 δαδδίδηοῦ 
Δ οἰαίτηϑ οὗ βουῃα ἀοοίτίπθ. Ὑπ6 παίαγαὶ βοθξπος 
οὗ {18 διιρδίμν 18 βιδιθα ἱπητηθάϊδίοὶγ αἶογ: Βαϊ 

. «0 58α]] ὮθᾶρΡ. “Ἐπκισωρεύεν,, ἕκα 
λεγόμ. Το Βοδρ ὕρ, Δουπάληεγ φτγουϊάς ([ιῖδετ: 
ἐἰ ΠῸ Ἰοδὰ ἱμοτηβοῖνοθ πὶ}. ΑἸΒβουρῃ ἐδο ἰάρα οἱ 
α ἰοαά, ποι ἸΒῸῪ ἰπὰ8 Ὀυγάδῃ, {ποτηβοῖνεϑ πῆι, 5 
ποὺ δχργοβϑοᾶ ργθοίβεῖυ, σοὶ ἐπ οομίοιαρὉ]6 «πὰ 

Οὐ] οἰ ομ6 0 ]6 ἐγαϊν οὗ ἐμὶν πθο]ο βέγινίης δηὰ ποῖκ: 

ἴῃς ἰ8. Βογθ Ῥ δἰ ΠΥ δπουρὶ δἰμηϊῆεοα, Τμεὶγ οκτ 
Ἰυβί8 (ἴδιαι ΘἸαρ ιαἴϊο), πρίοι ἀΐγεος μοὶ ἴα δα, 
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δληὰ ἰἱη ἀΐγοοὶ ορροβίοη ἰο ἐδ6 ἀσιηδηᾶβ οὗἩ (86 
ποτὶ οὗ σαοά ἰο πο (ΠΟΥ γογο Ὀουηα ἰο Ββυδπιῖϊ, 
Ιν ἰ8. ἰ688, ἰῃ ἰἰβοὶ  οομδίἀογοά, ἴ[Π6 ἰᾶῦχο πιθοῦ οὗ 
ἰδροθοβ οὔόθοη ἴῃ {18 ὙΑΥ, ἰδ (6 ΟΘΆΒ6]659 
οὗδησε ποι Ρ] 6 4968 {8686 θη, δῃὰ [0 πιο [ΠΟῪ 
αᾶγο. Το ἱππογιηοϑὲ οἶα ἰβ Οχργοδϑοα πὶ (86 
πορβ: ΕΗἴανίηρ ἐἰλοβλίηρ ΘΟ, κνηϑόμενοι τὴν 
ἀκοήν; πἰγίοι]γ, τι} 10 (ΠΟΥ͂ τ {ἰοΚ]οὰ ἴῃ Ὠρασΐης 
(κνηϑ. ῥα ϑθἶν6): ἡ 6., 8116 ΠΟΥ τῖδὶ ἴο ΠΘᾺΡ Ὑλιδὶ 
ΘΘΞΑΠΕΪΥ (ἰο 168. {Ππ0 οαρ, ΑΥ̓͂ 6 Βηὰ ἃ βιυ κίησ ράΓα]- 
οἱ ἰο (86 ἀοϑοῦρεου οὗ [8686 τηθῃ ἴῃ {Π6 ροτγίσαϊγῸ 
οἵ τῇ σοπίοιρογατίοϑ οἵ ΕΖοκίοὶ (ΕΖοῖ, χχχίϊὶ, 
80-58). Ῥαὰὶ Ὀγίηχα ἰο πΠ6 ποῖϊοο οὗ ΤΙΙΠΟΙΒΥ 88 
Μ0}} (ἢὮ6 γεαδοπ ΠΥ ἸΏΟΥ͂ ΠΘΔΡ ὉΡ ἐποῖὶν οὐτ ἰθδοὶ- 
ΟἸΘ, ἃ8 4͵30 ἐλε δίαπαάαγά ἩΒϊοΩ (ΠΟΥ ΔΡΡΙΥ ἰπ ἰδ9 
οδοῖοα ΟΥ̓ ἐπ 6 π). 

γεν. 4. Διὰ ἴδον Β8811] ἴπσῃ αὐσαν, ἄς. 1ἰ 
θ (86 οἴοσῃαὶ ρυηϊϑηπιοηΐ οὗὁἨ Ὠἷτη Ὑ80 ἀδρασίβ ἔγοιι 
(06 δροβίύοὶ!ς ἩΠΏ65509, ἰῃαῦ 86 10968 Β᾽Π]Β6}} ἴῃ 86. 
πΠί]ρ00] οὗἁὨ τηδῃ] 014 οὐτοῦθ. ὙΥΒΟΘΟΟΥΟΣ Μ|} ποὶ 
Μπίθη ἴο πθδὲ 15 ἴσιο, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ ἴ0 δαὶ 8 Ὀ]θαϑαηξ, 
πὶ], δὲ 16 5ι, ΒΟ ΠΥ δραπάοη ἢϊπη56] [0 8. ΕΠ} ἰδηίββιῖς 
οἰϊϊηοταβ.- --98 41} Ὅ6 ἴυχηοὰ πο ζ40195. Το 
[ἢ ἶδν μῦϑοι οΥ [86 [Ἀ186 ἰοδοῦ θυ (866 Ὁροι 1 Τίη). 
ἵν. ἢ) [Ιπ χοηογαὶ ορροδί(ίου ὑο 9 ἀλήϑεια, γὙὸ δῸ 
ἴ0 ππαἀογβίδηα ποῖ ΟὨΪΥ ἴα Ὁ1]69 ἰῃ (86 ρΘου Δ Ρ Β6η86 
οἵ {π6 ἴοσιῃ, Ὀὰὶ 41} {Ππ||086 Θχρροββί 8 οὗἁἨ (ποῦ πῃ 
πιρύοπι, πίϊπουΐ (ἢ6 Ἰρμῦ οὗἨ ΒοανθηΪ (γα, τ] οἢ 
πὸ δᾶτο Ἰοαγυθα ἴο γοοορηΐζα 858 τὶ ποῦν στουμα ἢΪ8- 
τον Δ}, ὑπίθηδΌθ ἀοσίτι δ! γ, δὰ πίθου αἷπὶ ον 
[868 ὑΥΔΟΌΟΔΠΥ. 

γεν. ὅ. Βαξ τυαῖο ἴμου, ἄσς., νῆφε; ἐ. 6.. ποῖ 
ΟἿΪΥ τοαίολήιω, ἴῃ ορροκίϊίοῃ ἴο (086 ὙΠῸ ΔΓΘ ΒΌΠ ΚΘ 
ἴῃ δρὶ γί] ἀρας -δῖθορ, Ὀυΐ δοδεν, ἷῃ ορροβίϊϊοη ἰο 
ἴδε οομαϊοη οὗἁ δβρ᾽ εἶτ] ἀγα Θ ὨΏ 688 ἴῃ οἷ ΓΠ6Ὺ 
πὰ [ὨΟηβοῖγ8 ὙΠΟ τὸ ἀδβουϊ δοὰ ἴῃ γοσβ, 8, 4. 
ΤΈΟΥ οδὴ 6 ΟΥ̓ΘΓΌΟΟΤΩΘ ΟΠΙΥ͂ ΒΘ ΟὨ6, ΟΥ̓́Θ δραΐηβὲ 
(δεῖν Ἔχασρογδίίοι δηὰ 861 {{π|Ὶ}}} ΚΘ Ρ8 δηὰ νοὶ] ἰοο κ8 
(0 86 ρτεαίοϑὺ ροββὶ ]θ οδυϊοη δηα οἱθαγηθθθ οὗ 
ϑρίγίς, ἰδὲ οὔθ ὍΘ Ὠοῦ ΟὨΘ᾽8 Β6]7 δὨἰΓΑρΡρΟα,---ἘΠῚ- 
ἀυτο αὐὴλίοίζοιδβ, κακοπάϑησον (σοτηρ. οἰαρ. ἱ, 8 : 
ἵ, 8, 9) --Ὁο ἴδ9 Ἰτοτῖκς οὗ δῷ ουδηροῆβι. Ηρογο 
αἰΞο ἔργον, ἰ0 εἰρη ὑπαὶ ΤΊ ΔΟΙὮΥ Πδὰ ποὺ τη γον ἴο 
τολῖίηἰδίη α αἀἰσηΐεγ, Ὀὰὲ ἰο [014] ᾿ἰκονῖβο ἃ ποῖ ρῃ 
εκ ΟΥ̓́ οἰδδία ΤΟΏΘΓΑΙΥ, 860 Αοἰβ χχὶ, 8: 
Ἐρδ. ἱν. 11. 6 Ῥδὰ] οχδοῦίϑ Τί οἱ γ 0 Ρυτβαθ 
ΣΟΔΙουΒὶΥ [Π6 ποτ οὗ δῃ ὀυδηρο δὲ, 6 πηἀογϑίδπα 
[με ἰο 6 (ΠΥ ἀσαίΐηδβί (μ6 (Πρ ἴῃ δἷθ Δρργο ιθηβίοη 
(2 Τί, ἱν. 4----ἀπὶ δὲ τοὺς μύϑους ἐκτραπήσονται). 
᾿Αξεϊμβὲ τα γτ8, ποι ΐηρ 18 πιοῖο οδοίυαὶ ἐθδη ἐμ6 
εἶδα ἐδϑεϊπηουΐο5 οὐὗἁἨ Ὠἰδίονγ.----αἶκο ἔὰ1} ὑχοοΐ οὗ 
Ἐὰν τιϊπίκῖνν, πληροφόρησον; ἧ. 6.) 80 ΘχοΊοῖδβα ἱΐ 
(8δδὲ ἰοὰ ἀαν κῖνο αἰὐθηζίομ ἰὸ δ]Ϊ [ἐ8 Το 
[0]} πιοαϑυγτο οὗἁ δῃ οἱ ΟΙ ΘΏΟΥ ἷ8 δἰ σηϊβοα ἐο νιϊοῖ ποῖ 
(δὲ ἰοδβὲ ἰυΐηρ διουϊὰ Ὀ6 ταριϊηρ. ΤῺ Ῥυΐοῖι ἐγϑηϑ- 
ἰδιίΐοῃ 1688 οοττοοῖ: ον ἰμαῦ 9π6 ΠΙΔΥ Ὁ ἐκρρ 
αμμγοὶ οὗἨ ὮΥ Τηϊηΐδίγ. Κ5ο δἷϑὸ Β6ζα : “εγί8 
αγχιτησηί δ οογιργοδα͵ ἐδ σογη απ 6886 [οὶ ηιὲηιδδ- 
ἕγυπι." Νοῖ ὑρο [6 φγοοῦ, Ὀὰΐ ὑροὴ ἴδ0 ρογζοοέ- 
πε οὔ [86 τϊηἰϑέγγ, ἀο68 [6 Αγροβἕϊο μογθ ἀθοϊο]γ 
ἱπαῖϑί, Ιη ἃ οθγίδἢ Ὑ6 ΘΔ ΒΑ4Υ (ῃαὺ (Π}8 ΟἿ Θ 
ΒΕηΘΠΟΟ 8 [6 Βυϊηπιϊῃρ Ρ ΟΥ̓ δ} ἢἰ8 ὀχ πογίδιοη8 
ἷ ε8 δηὰ ἦπ (ἢ Ῥγουΐουβ Ἐρίβι 6. [π γϑσϑ. δ--8, {18 
ἐχδοτίαιίοη ἰβ ἕσί πον βιγοησίποποα ΌΥ [86 ἀῃποιηοο- 
τωρηΐ οἵἩ ἢ]8 οὐγῃ Δρργοδοιίην οηὰ. 

γον, 6, ΕΣ δηὶ ποὺ τοδᾶν ἴο Ὀ6 οβοχοᾶ, 
σπένδοιαι (οοταρ. ΡἈ]]. 11. 17). ὦ δὰ δϑους ἰο Ὁδ 
Ῥουτοὰ οὐἱδδθ ἃ ἀτίηκ- οογίηρσ, ἐ, 6., ποὺ (Βεγάθη- 
Ρεϊς ἢ), 1 δπὺὶ δουΐ ἴο δθ οοπϑοογαίοα ἴὸ ἃ νἱοϊπη 8 
ἀδδὶ, ον (7 6}}}} πεπδιε πιδάϊο Σ 1 Ὀτίης τα  Ὀϊοοὰ ἔον 
ΒΔΟΥΪβοΘ ; διε τλιοῖι 088 511}} ἀο68 ἰδ δἰ σῃ Ὑ ἰδ 

οοαϑίηρ οὗὨ (16 δροδίο!ἰο πογὶς οὗ Ῥδὺὶ (Οἰϊο), ναὶ 
τὶ ὉΠ ἰΒιδ Δ 016 ΔΙ! υκΐοη ἴο 18 ἀθδῖῃ., 1 8πὶ δρουὲὶ 
ἴο Ὀ6 οδετοά 88 ἃ ᾿ἰδαϊίοη : ΤΥ Ὀϊοοὰ 18 ἰο Ὀ6 βῃοὰ 
ΔΒ ἃ τ Κ- Βογίηρ. 80 οογίδι ΗΪῪ 18 6 οοηνιποοα οὗ 
ἜΠ6 ὭΘΑΓ ΔΡΡΙΌΒΔΟΣ οὗὨ [18 ἀδαιδ, {μαὺ 6 Ὀ6ΠΟ 8 ἰΐ ἰὴ 
Βρ᾿Ὶ Γῖϊ 88 δοίυδ! γΥ ῥσγθδοηξ, δὰ ἴῃ ἢΐ8 «Β] οο τϑοορ- 
ὨΪΖ68 118 Ὀορὶπηΐησ. [Ιἢ ἃ τηοβὺ εἰσι οαμς ὙΥΑΥ͂ ὮΘ 
ΘΟ ραγοέ ἢΪ8 οὔτ τηδγίγγ. ἀθαὶῃ ποῖ Ὑἱ ἃ δου ῆς8 
ῬΓΟΡΟΓ ΟΥ ἃ Ὀυγηξ-οἴοτίηρ, θὰ ὙΠῸ ἃ ἀν -ΟἨ σης 
(Ναυη. χν. 1--10), οὗ ἃ ᾿|6 τίη δά οἱἱ πο ἰδ 
δααραὰ Ιἴκ6 ἃ ϑιιρρίοσηθηί, δῃὰ ἰμυ8 σομποοὶβ Ἠΐδ 
αγίηρ ἴον 86 ἰγα( τὶ [8.6 βδου βοῖαὶ ἀθδίῃ οὗ (11 
Ο6 ΟἿΪΥ μάρτυς (οοΡ. 1 Τίπι, νἱ. 18 ; ΟἹ]. ἱ. 24). 
[Δ 186 Κοτὰ (Φοθιη χίὶϊ, 24), 8Ὸ αἰ8ὸ ἢθ γϑργοϑθῃῖϑ 
88 νἱοἱθηῦ ἀθδὶἢ ὑπᾶὰοῦ ἃ ζοηίο, Ἰον ον ἤσαγο; δηὰ 
[86 τϑροβο τ τ ΪΟἢ Ἦθ ΒρΟΔΙΚΒ, ΒΠΟΥΒ δι] οἰ ΘΠ ΓΥ 
Ὠονν 1116 μ6 δαγοὰ [0.6 δρρτοδοὶὶ οἵ {Π6 βί] πουσ. 
-- ,ΑΑἸὐα [89 ὕχηθ οὗ τῶν ἀθρασχίυσο ἰδ αἱ βου 
(ποῦ, “18. ῥγοϑϑηῖ : "ἢ 1μαἴμ6 7); ἴῃ οἴδον πογάβ, [86 
υἴτ26 οὗ ΤΩ ἀοαίδ, ΠΟῪ Ἰοπρ ἔογοϑοθῃ, 18 ἴο Ὁ6 ὁχ- 

. ᾿Ανάλυσις Ξ αἰδοοδδιιδ (ςοτορ. ῬὨ]], ἱ. 25). 
Νοὺ ἀοτίνοα ἔγομη Ὀδηαυοίβ, Πόσο ἰμο86 ἯΩῸ ποηῖ 
ΔΊΓΑΥ͂ ΘΙ ΟΔΙ]οἃ ἀναλύοντες (88 δοη6 Ὑ011}], ἰπ Οὐ ον 
ἴο Ὀτγρς; (ἢἷ8 βρυγο ἰηΐο σοηποοίοη τὶ π6 ῥτγεσθά- 
ἴῃ 6), οι πουϊὰ Ὀ6 ΟΧΓΓΘΙΏΘΙΥ [Ὀτγορά, Ὀυὺ ταὶ ΠῸ Ὁ 
ἔγοιαα 186 Ἰοοϑίης ΟὗἮἨ ΔΠΟ ΟΡ δῃὰ τῸρΘ, ὈΥ ὙΠ οἢ (6 
Βηἷρ 158 αροάδα ἴῃ βιοογίηρ ἰο [86 μϊαοα οὗἨ ἀεϑβιϊηδ- 
τίου [“ καιρὸς ἀναλύσεως 18 ἴμ6 Βόάϑοῦ οὗ ἰοοοίηρ 1.6 
ΟΔΌΪΘ ἔγοτμ [8 ΘΑΡΙΒΙΥ 8 οΓο, ΟὉ ἃ γόγασο ἰ0 ἴΠ0 
οἴογῃδὶ δαῦτῦον οὗἨ ΠΟΔΥΘΗΪ ρϑᾶσο ; ἢ ὙΥογάβνοσγί, 
ἐπ ἴοοο.--Ἔς Η.] Νοῦν, δἴϊον [Π6 Αροβὶὶθ μα8 γϑαομοᾶ 
(8159 ροϊηῖ, [6 Ἰυο 8 δαοῖ γοὶ Οῃδ6 τΟΓ6 (Υ6Γ, 7), δὰ 
ἴδηι (νοῦ. 8) ὨΠΟρΘΙ ΠΥ ἔονπαγά. 

γον. 7. 1 ἢδνο ἐουσὶ ἴ9 σοοὰ ρῃ!ξ. ΤΠ 
οὯ6 ὅρυτο βιρρ]δηΐβ ἴη6 οὐμογ, Ὑοῖ οὔθ πιο ἴΠ0 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἔανουῖθα σοι ραγίβοῃ οὗἁὨ ἢΐ8 1186 ὙΠ} ἃ Ὀδί» 
{16 σοιῃθ8 ἰηίο ἰζθ ἔογορτουμπα ; ἃ οομρασίϑοη ὙΠ] οἷ 
γ6 Πανο τοὶ Ὀαοίοτε (1 Οοσν. ἰχ. 24-27), δηα υθ οὶ 
ΟσΟυΥϑ ΟἾΘΏΘΡ πῃ ἴἢ6 ΕρΙΒ|166 ἰο Τὶ οἰ (1 Τίμ. νἱ. 
12. 2 Τί. ἰΐ. 4). Νον, ἴῃ 8 οτῃ ζδοϊϊηρ, 6 
βίδη 8 δὲ ἴη6 δηὰ οὗἨἩ [86 οοῃῆϊοι (ἠγώνισμαι, ροτΓίφοῖ), 
δηὰ ΟΧΡΓΟβ568 ἢἰθ τηοδηΐϊης ἴῃ (Π6 [Ὁ] ΟηΣ; ΠΟΓᾺΒ, 
8111} ΤηογΘ Θχρ οὗν : 1 αν δηϊδβι θα ΤΥ οοτσδο, 
τὸν δρόμον τετέλεκα. Ηδθ ΟΟΙΏΡΑΓΕΒ 8 ἀρίἰαϊοὰ 
δροϑίοϊο 1 πὶ ἃ τδοο, ἰοῦ 'β οοτηρ! οἰ ΟὨ]Υ͂ 
πον, 60, ΒΑνΪηρ διτῖσοά αὐ ὑμ6 γσο4] οὗὨ δ͵5 τ] 19- 
ΣΎ, ἴθ 5668 ἀδαίῃ Ὀδίογο Πἰβ οΥ68 (φοπ)ρ. Αοἰϑ χχ, 
94: Ῥμ]), 1, 12--14)..--Ξ ῖΛἡῊἩὙ ἜΒανο ἱορὶ [89 ξαϊῖ, τὴν 
πίστιν τετηρήκα : πριηοἶν, ἴΠ6 ἔα ἴῃ ΟὨσῖβί, ἴῃ 
Βρϊϊ6 οἵ 81}} ἰδτηρίδιίίου ἴο ὑῃα ι] 688. ΟΥ̓́ οοῦΓΒα, 
ἴς 8. ροβϑβί 0190 (Πεγάρηταὶς) (μας ὄυθα Βοτο πο ἔρυ- 
Γαϊῤδνο τηρᾶάθ οἵ διιάγοβϑθ 18 8}}}} οοπιίϊηυθα, δηα ἐπα 
πίστις αἰ8ὸ δἰ μι δοβ ᾿ἰογ  ἴΠ6 "ἀοίἐέν ἴῃ 186 [Ὁ]- 
διιπθηὶ οἵ ἐπ σον ὙὨϊοῦ, ἴῃ {Π|6 υπάογίακίηρ οὗἉ ἃ 
οοιηδαῖ πὰ ταθθ, 88 οηῦ ἴ0 6 Ιη846 ἰο ὑπ6 ἡπάρο, 
τίζΖ., ἐμαὶ οὔδ πουϊὰ βυῦτοϊς Ομ ΘΒ 86} ΘὨ ἰ ΓῈ]Υ (0 1118 
το οὗ ἴ86 βιγ δ. [Ιπ [86 [0] στρ σΘΓΘ6Β, αἰβο, [ἢ 9 
βΒραταῖϊγο τπιοάθ οἵ δά άγοβθ 8.}}} οοῃθηοθ. Οη ἐδ 
οἴδον Ββαηᾶ, πούγονοῦ, ἰὺ 18. Βίσρὶοῦ δὰ Βα Ὁ ἴ0 Ῥ͵Ὸ- 
861 6 ὮΘΓῈ 50 [π6 Ὀπναγυϊηρ δἰ χη βοιίίοη οὗ πίστις, 
δηὰ ἴο οοπδίἀθν (ἢ6 (ἈΠ 88. ἃ ἰγαβ ἴον ψ οὶ Ῥαιὶ 
μὰ σαγοα ΠΟΠΟΒΙΥ, 80 ὑἐπαὺ 6 Πλὰ Ἰοϑὺ ποιῃίηρ οἱ 
οὗ ἷ8 πδηᾶβ (οορ. 2 Τίπι. 1. 12). ἘΡΉΒΟΙ: “ρ6 
δα }»6} πισίαρλογαηι ἐχργέξδα πμῆς ἰεγίο ΓΔ 
τε Ῥυόρυίθ." 

Ψεν. 8. Ἡσποοίξοσί ἔμοχο ἐπ Ἰαϊὰ τπρ, δα. 
ΤΌΘ Αροβίϊθ δά Ὀσρσυὴ πὶ} ἃ βιθαάίαβὶ γὰΖ6 ὕροη 
᾿ἶ8 ἀσδίῃ : ἢ ΠΟῪ οοποϊμπαἀ 63, ἰΙοοκίηρ Ὀσγοπα ἄἀρϑῖῃ 
δηὰ (6 γστᾶυθ ᾿Απόκειταί μοι; ἰδ6 ρτῖΖα ἰ8 ἰαϊἃ ὺὕρ 
ἴον τὴϑ: ἰὲ 8 1ῇδγο δἰ δα  ἴογ τη6, δηὰ οδημοῖ ρον» 
δἰ Ὁ]Υ δοῦρα πὴ (οορ. Οὐ], ἰ. ὅ; 1 Ῥοῖον Ἰ. 4).- 



114 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῺῸ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤΟ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ΤΏΘ οχοῦσῃ οὗ τἱ θοῦ δη 688 ; (6 ὁτοττι οὗὨ νυἱο- 
ἰοῦῦ, 88 ὉΓ {Π6 ἩΪΏΠΟΡ ἴῃ ἴῃ6 γτὰοθ. Τὴ οὔόνῃ οὗ 
εἰ συϊοουβηθϑθ ἰδ ηοὺ [89 ογοῦ ἀοβοσυ θυ ἡπογίξεα, 
θαι οη ἄγου πὸ τιαὶ οὗἁὨ {6 οὐ ὁ} σίογψ, ΜΝ Ὠϊοΐ οοη- 
εἰδίϑ ὑμπογοῖη ὑπαὺ 9Π6 ὈδΟΟΠΊΘ ΔΟΙΌΔΙΥ [}} ραγίαζον 
οὗ 1Π6 δικαιοσύνη ; ἐ. 6.. οὗ ἴῃς τἱρηὐθουδηθθ8 πΠϊοἢ 
8. ὈΥ͂ (Ἀ1{},.--- οἢ ἐλ9 Τωοχά---ὁοδὺθ ΟἸιγίβι, 116 
τον Γ6ν---ἰῃο σἱκΐθουν υἀ519-- οἰ ΑΙ ἃ οοηὐγαδὶ 
αἰ ἢ 1Π6 υπτὶρσυίθουβ, ποῦ] ἀν ἡυᾶμα, ΟΥ̓ ΠΟΒ6 Β6Π- 
ἴοποα ῃ6 γγϑ δου ΠΟῪ ἴο 6 ρῥυϊ 10 ἀθδ.}---Α8]] 
αἷνο πι6--- ἀποδώσει, Β.}8}} ῥρτοβοης (0 τὴθ ΡΌΡ]1ο]γΥ--- 
δ᾽ ᾽πὶ ἄαν. Τ|ι6 Αροβί!θ γϑίθυβ 0 (16 ἀν οὗ [δ 
Ἰαβϑῖ ρογβοηδὶ Ῥαγοιδϑῖα οὗ ἴῃς [ογὰ, πο ΠΟῪ [16 ΠΟ 
ἸοΠΡΟΥ Βοραά ἴο ᾿ἶνα ὕο 866 οῃ οαγίδι, ἡ 116 {86 ἰηΐον- 
γα] Ὀοίποθη ἢΪ8 ἀραϊῃ απὰ ἰῃδὶ τηοτηθηὶ 8 ΓΟ]]Θ ἃ ἃρ 
ἱπίο ἃ σηϊηίπλυλ.---Αἐἕ ποῦ ἴο 129 ΟὨΙ͂Ψ (δι. ν]}}} 
δ κἶνε 10), Ῥπὶ ποῖο 411 ἴθι αἷδοὸ ὑπαὶ ἴονθ 
δἷβ ἀρρϑαζίως. ᾿Ἐπιφάνεια, Π6ΓΘ, 48 ἴῃ Τίϊυ5 ᾿ὶ, 
18: 1 Τίη,. νἱ. 14, οἵ ἢ]5 εδοοπὰ δρροαγίῃηρ, τ οἢ 18 
τοργοβοηιθα 88 186 ΟὈ͵]οοὶ οὗὨ ἴῃς Ἰοηρίηρ ἀοδβίτο οὗ 4]} 
πο {410}}] (οοταρ. Βοπι. νἱϊ, 28).») ΑἜ ῥγαρηδηὶ ᾿νηὶ 
ἴον ΤΔΟΙΠΥ, αὖ {Π1|6 βαὴθ ἰἶπη6, ὑπαὺ Π6 ἴοο τηΐρὶι 
οδίδίῃ τὴ στόν, γοῦ ΟὨΪΥ πθοη ἰἤ, Ἰἰἶτα Ῥδὺ], ἢ6 
σοῦ ὰ ρούβανοσο (ΔΙ Π {ὉΠ ἴῃ ὮΪ8 σουγβα ; δηὰ ᾿|᾿κ6- 
Ὑ86 4|80 δὴ ἱηάϊγτοοῖ ϑηοουγαροιησηὶ ἰὼ ἃ βίγοι [ο]- 
Ἰονίηρ ΟΥ̓ αΪ [6 δατυθηϊ οηβ ἩλΐοΒ Βα Ὀθοη Ῥγο- 
υἱουδὶν σίνοη 0 ἶπ. (Ὅρου ἴθ ρογίεοι ἢγαπ. 88 ἃ 
οοηηαΐηρ οομαϊίοη, 8Β66 ἯΊΝΕΒ, ἢ. 244.) 

ΠΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

1. ““ Ταπιοίξὶ πιπς τόσπαὶ ΟἹ γἰδίμδ ἐπ οαἶο εἰ ἐπ 
ἔεγτα, ποπάμτη ἑαπιεπ οοπ δίας οἷαγα γερτπῖ 4)μ|8 ηιαπὶ- 
)εειαίίο, φψεῖα ροίϊιιδ εἰ διιδ ογιοθ ἰαίεέ οὔδοιγιμη, οἰ 
υἱοϊεπίεν αὖ ἢοδίϊδιιδ ορρμρπαίεγ, ΕΕΥσο ἔωμηι ὑεγὲ 
δἰαδι οί» 6) 8 γεσπῶπι, φιιη, ργοδίγαί8 ἐπίηιοῖδ εἰ 
οπιπὶ αὐἀυεγδαγία ροίεδίαία υεἰ διιδίαία υεἶ ἐπι πίλίϊμηι 
γεάαεοία, δμαηι πιαλεδίαίεηι, Ῥγοζεγεί ,) ΟαΙνίη, 

2, Νοιοοα ὉΪ6 αἷβδὸ ἰπ ἃ ὑϑγο)ο]ορί 81 υἱον 18. {ΠπῸ 
βίγοβϑβ ἩΒΙοἢ Ῥδαΐ, ᾿υϑὺ ὑοτναγβ (86 ἐοπὰ οὗἁ εἷβ ἰδ, 
ἸαΥ8 ἀροὴ ἰδ6 ρῥγοϊηοίδῃηρ, οὗ ΟἸ τ β(ΐδῃ ΘΟΕ ΘΠ ΘΒΒ. 
Ηδὰ ᾿ιἰπη86 1 ἢ, ἰῃ ἴμ686 ὑπὸ ΕΡίϑὲ]68, σίνϑβ ΏΔΩΥ δ ΧδΠ)- 
ὈΪ68 οἵ ἴζ, δῃὰ βἰδηὰβ ὈΘΙΌΓΟ 8 [6 ΓΘ 88 ἃ Φόδη ἴΠ0 Βαρ- 
(ἰ60, το, στβάυ δ! !ν, 8 ρ᾽ ον θα φη γοὶν ἱπίο ἃ δοἢη 
(Π6 Ενδηροὶϑι, ἴἿἷπ [6 τηοῦϑ γοοθῃῦ Ὠἰδίογσυ οὗ ἰπ6 
ΟΠ ΓΟ, α|80, τθἢ ἃτθ ποὲ Ἡδηϊηρ γ80, τϊμβουζ 880- 
Εἰ ΔοΙη ΔΠΥ͂ ΟὯΘ ΘββΘΠ 18] ῥυπορ 6, ΒΗΥ͂ ΟΠ6 βαοσοὰ 
οομνϊοίοη, ἴᾶνο σταάυ!! Υ ὈΘΟΟΙΏ6 ΚΘΠΟΪΟΡ δι ἃ ΤΟΓῸ 
ἰομἀοτ-Ποαγίθα : 6, σ..) Αἀοΐρῃῃ!θ Μοηοά. 

8. ΤΙΘ οὐ καιϊΐοη ἰο [18], ἱῃ 4}} Ῥδυιου]ατβ, ἐδ 6 
οἴἶοο οὗ δῇ ονδηρο δι, ἰη τὶ 6} οσχιθη θα διὰ 
ΟΠ ΤΟΡΆΙΟΩΒ ΘΒρΡΘΟΙΔΙΥ, ἷβ 80 ναϑὶ, ὑπαὶ δαβγθαὶ ῃ 
(1|0 υρδίϊοῃ δσῖβοβ τΪΓΌΠ ΤΩΔΏΥ δοηρ ὑ8, ἰῃ 2 Οον. 
ἷϊ. 16, Βροποθσ, ἰῃ6 οογγθοίῃθαθ ΚΘΏΘΓΑΙΪΥ οὗἩἨ [δ6 ποηπ 
οπιπία ροδβυπιιδ Οὔλπδ8 τηυδῦ ὍΘ ΓΟΟΟρΡΏΪΖΟα 4180 ἴῃ 
(18 ΒΡΏΘΓΟ ; δηᾶ ᾿ξ ἴβ ἰο Ὀ6 τα ἢ ἀορ!οτοά, ἐμαὶ ἰΐ 
Ὧδ6 ἀοτηδηάοαά οὗ 80 ΤΩΔΗΥ͂ 8 ΟἸΘΙ ΥΓΏΔη ἴἰοὸ ὃΘ αὖ {π6 
ΒΑΙΏ6 {ἰπ|0 ὈΓΟΆΘΠΟΥ, ρϑβίοῦ, δμὰ σδιθο ἶϑῖ, ποὺ ἴὸ 
το ἴοη Ομ ἴδ οοηίἰηυρὰ βίυάγ οὗὁὨ (ΠΘΟΪΟΡῪ 88 
βοΐθῃσα, ΟΥ δοοϊοβίαβίϊοαὶ δάση ηἱδίσαϊ οη. ΒΥ ἃ ΤΏΟΓΘ 
οαυὰὶ αἰδιτϊ υιου οὗἨ [6 ποσῖς, Ἔβρθοΐδ!! ἴῃ ἃ δοϊὰ 
ΜῈΘΓΘ ΤΊΔΗΥ͂ ΠΟἸ]Θαρ 68. σΟ0-ΟροΓγαΐθ, Ἧὸ ταὶ ὺ Ὀ6 60] 
[0 ΤΟΙΠΘΑΥ͂ ΤΏΔΗΥ͂ 6Υ1}5, 1 αἰϊδηου ΟὨΪΥ πογὸ ἀϊγοοϊοὰ 
ΘδρΟΟΐΔΙΥ ἰο οδοῖϊ ραγί σου αν ομδγαοίοσ, Βυΐ ΔΒ πηδΐ- 
ἰογ8 ΠΟῪ βίη, {Παὶ οὗἨ ΘΥ̓ΘΡΥ͂ Οη6 ΒΓ οἱ ον συ της; 
18. τοαυϊγοα, ἴὰ 8 Ὀδδθὲ ἰο αϑοοσίδίῃ, ΟΥ̓ σοῃϑοϊ θη τίου 
86] [-οχϑυλϊηαίϊοη, ποι 18 ΟΡ δίτοηρ δηὰ δ ο ἢ} ΟἿΓ 
ὙΘᾺΚ βἷάα, δπα ἰμθη, ὙΔ|186 πὰ πορίθοῦς Θη ΓΟ 0 
ἀοραγίπιοηΐ οΥ̓͂ (6 τηϊηϊδίγγ, ἰο αἀσυοῦθ Οὐγβοῖν δ 
ὋΣ ἴΠ6 τηοϑὶ ραγί ἴὸ ἐμπδὲ Ὀγϑηοῦ ἴο ἩΠΙΟΝ τὸ ζδοὶ 

Οὐτβοῖνοβ, Οὐὐτησα ἢ δηὰ ἰμναγαἶγ, τηοδὶ δ ΕἾ 
οΔ 160. 

4, ΤῊΘ ΟΥῪ ΟΥ̓ Υἱούογυ τῖτἢ π Ἰοῖ Ῥαὺὶ στοεία δ8 
ΔΡΡγοδολίημ οπὰ, 88 δἰνσΑΥ 8. 1 5ΌΥ Ὀθο οοπαίἀοτοὰ 
ὁη6 οὗ (6 ποθ] οϑὲ ὑγοοίβ οὐ [ἴδ (γι ἀροβίο ο ρτοαί. 
658, [ὁ 18 τηϑγυϑί]οιιβ οὐ εἱοἶϑηλ, [0 προ ἴῃς (δοἸ ἴῃ σ 
οδιιρίοῃ οἵ 1118 Ποαγῖ, ἰῇ ὙΟ,Β. 6--8, ΔΡΡΘΟΑΓΒ σΟμ ΓΑ. 
ἴοτΥ, οἰ μοῦ τὶ ἢ {Π6 ΣΟΡΓοΒοη δΌοη οὗὨ [ν8 ἀοοίνῃθ 
οὗ ρστασθ ἴβούμογα (06 ὙΥοΙ(6), οὐ σἱεϊι (π6 Ἰναπὶϊε 
1 νοῦ 6 ἀἰβρίανβ ἱπ οὐμοῦ ὈΪδθ0Β.:; ὁ. φ' 1 ὧν. 
ἦν. 8: ῬΗ]]. 111, 12--14 (Βαυγ). ὙΥ̓ΒΟΒΟΟν ΕΣ 15 βυῇῇ- 
ΟἰΘΏΠῪ ἀπραγιϊβδη ἐο τοϊδὴ, ἰο 866, ἘΠῚ) τ δά ρο- 
οσαἶνο {πῶ Ῥαὰϊ Ἔσροοὶβ πὸ οἴδον σοσταγὰ ἔπδῃ (δαὶ 
ὙΠΙΟΝ ἰ8 δοοοτάθα ἴο Ὠΐτὰ ΟὗἁὨ ρύϑοῦ δηὰ [δδὶ (8 
ΕἾΟΡΥ οὗ ἷ8 ΟΡ6, ἴασ οσα δηαΐηρ 1π ὨἰμηΒο ἢ, Ῥτο. 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ αῃὰ τοαυΐτοβ ἴῃη6 ἀδοροβὺ Βα ΠΥ . πρϊοῖ, 
ὁ. 7. 1 Τίῃῃ. 1. 16 88 ἀχργοββοά, 1ῃ ἃ οοιῃρατίϑου 
οὗ {Π18 Ιαηρύαρο πὰ ἷ8. ΘΑΥ ΟΣ βἰδιθσῃῃίβ, πὸ τουθὶ 
ποὺ [ογροῖ, τπόγϑούογ, ἐμαὶ τὸ Πανα ΒΕΓ ͵8 ἰαιοδὶ 
δοοουπῦ ΟΥ̓ ἰδ ὨΟρΡ6 ἴον οἰογηϊτ', ἩΒΘγοΐη 8}} οἵμον 
ἴΟΠ68 οὗ {Π6 ΒΥΙΠΡΒΟΩΥ ὅτ δ᾽οπαοδα ἰπῃ ἰδ6 Ἰοβιὶεεὶ 
δῃά τηοδὲ ὑϑδυϊι), νἱζ., ἱπ τΠδὺ οὗἩἨ (16 δββύγαποα οἱ 
ΠοΟΡρ6. Ηδρσγο αἷβο ἴ86 πογὰ, 8ὸ οἴῃ ἤουγροίνθῃ, 80» 
Ῥ 168: Ζ7)ἐδέίσιδ ἱεπέρονα, οἱ οοπεογαάαδὶξ δεγὶρένγα. 

ὅ. ΤῊ6 εσχροοίδιίοη σοι ἔΆ ἢ οὗἩἨ δπὰ [ον ("8 
Ῥαγουδβία οὗ 186 1μογὰ πγυβὺ ΟΠ ΟΥΒΏ, 8, ἰὴ 80 [ὯΓ 28 
(6 οἰ ϊοΥ δι θ᾽ οος. τη ον 18 οΘοποογῃθα, ἀπδΙ οΥΘΌΪν (88 
ΒΔΙΏΘ 88 ἴῃ ἴ06 ἀαγβ οὗἉ Ραυὶ, αἰτμουρὶι (86 ψεποτὶ 
δχρβοίβιίοη, ἱπ [Π6 δροβίο]ϊς ἃρο, οἵ ἃ Ἄρεεν τείιτῃ, 
888 ῃοῦ Ὀδοῃ γτρα] ἰΖρα ἴῃ ἐλαΐ [Ότ. 

6. ΤῊΘ6 αἢεοιομαίθ Ἰοηρίηρ; ἴον [86 δρροδηηρ οἵ 
ἴῃς Ιοτὰ ἴῃ σου, ῬγοϑΌρρΟΘΟΘ ἃ μἰρα ἄορτοο οἵ Ξρ- 
ἰϊα8] 18 ἢ πὰ, οὐ [6 ΟΥΠΟΡ 8146, 18 δά διιοὰ 
ἴο πουγίβ!), ἴο ρογίθοι, ἴο ΡυΣ Ὗ τὨδῇ ᾿ξ, 

ἨΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑῚΙ, 

ΤΊ ΟἸμγιαἰΐαη 846 }}}} οὐὗἨ ΤΙ ΓΛΟΙΏΥ ἴῃ πἷ8 βεσοὰ 
οΔἸἸΐπρ; βισεηρι ποηοα ὈΥ ἃ ρίδηοο : (1.) Αἱ {δ6 δἀτεαί 
οὔ (π ᾿οτγὰ ; (3.) δὲ [86 ἱπουθαβίηρ οοιτυρίίου οἵ [6 
(ἶπη68.; (3.) δὲ ἐδ δρργοδοβίης δηὰᾶ οἵ Ραυὶ.---Ἴῦ 
βανίουν οὐ {86 που] ὰ 8 δἱ ἐπ6 βϑδτηδ {ἰπι6 ογάδί πὰ ἰὸ 
Ὅ6 ἰΐϊ8 δυᾶρθ.---ΤῊ6 οοππθοίίοι. οὐὁἨ ἔπ6 ἱπαϊνίἀηαὶ 
ἡυάρπιοηῖ, αἰτοῦ αὖ δπὰ αἴϊος ἀρδαῖι, πὶ τὰ ἴδ6 ὕην 
ψ ΟΡ] που] ἀ υιἀρτηοηὶ αὐ ἰπ6 οπὰ οὗὨ ἴ86 ἀρ63.--Τὴ6 
οομηΐηρ δραΐῃ οὗἨ 96508 [6 σοτχωροὶθ τηϑηϊ οδίδί!οα 
οἵ Ηἰβ Εἰσὶν σίονγ.--- Τὴ ἀπΐομ οΟΥὗὁἨ δασγιθδίμοϑθ ἀρὰ 
ἴον ἰῃ ἰδ6 τὶ ρῃυτοϊπἀ θα βοσυδηὶ οὐὁ ΟὨγῖδί.-- -ἼὉ (08 
ἰοηα ͵8 δβοτηοίηοϑ, ἴο 06 ραοῃῖὶα 18 αἱ ΑΒ ΠΘΟΘΆΒΟΓΥ͂. 
--ΕΌΡ δηὰ ον ἴῃ ΡΝ] 16 βυπιραίῃν ἔον δουπὰ ἀοὸ 
ἐπὶ 6.---ΟἸυτο-σοίΐπρ᾽ ἔγοπι ἰα 16 ουγίο δὶ ἐγ οὐδὸν δραϊπδὶ 
{παῦ ἴον ἱγὰ ἀδδῖτο οὔ ροοὰ.---ΤῊΘ ογρφοεϊίοι (0 
δνδηρῸ 64] ἰσαϊῃ (νοτβ. 8, 4): (1.) 10 δἷψῃηβ; (3.) [15 
ΒΟΌΓΟΘΒ ; (8.} [18 ΘΟὨΒΘΑΌΘΠΟΘΒ.---Ἴ 6 ὈΠΠΌΠΙΥ εαϊίδ 
ἴον Βυπηαπ δρρίδιιθθ Ὁρὸπ {86 ρατὲ οὗ ἐπα ῥτοδοῖετ οἵ 
[86 ΒΟΕρεΪ.---! Ῥτγοδοὶ 8δὸ ἐμαὶ που τωδτοδὲ ρ 6888 
αοὰ,"--Τῆο ἴτὰα ΟἸὨ γι εἰΐδῃι βου γιοῦ πὶ 1116 παἰμίβιεῦ 
οὗ [86 ρμοβροὶ.---ΘΠοτίης δηὰ βισί νης μογοίξτῃ Ἰπῦ» 
τ δι οΙΥ απἰ ρα ἰοροῖδον.--- Τὴ ἰσὰθ Ο τ ϑιϊαα βάοΠῦ 
ἷπ οἴῆοο: ἱ Ττιο, ἰπ ἴμ6 ψτγϑαϊοβὶ σηδίϊουβ 85 ἴῃ [88 
Βτη δ] ] δ : ἢ ἰγὰθ, ἴῃ ἐδ σοπβοϊουξη δ οἵ ἃ [ΟῚΥ͂ 
(ΔἸ Ὠρ.---Ρ δὰ αἱ 1τῃ6 οἷοβα οὗ μὲ 11{6.--- 6 τοῖτο 
Βροοὺ ρἴδῃοθ διὰ ἰμ6 Ἰοοῖς ἱπίο ἐδ ζΖυΐυτε οἵ ἰδ 
ἔγοαὶ ἀροβίὶα, αὐ (ῃ6 οῃά οὗὨ λεἷ8 11ξἴρ.--Ἴ Πὸ τετέληκα 
οὗ Ῥδῦϊ ἃ ἔτυὶϊν οὗἨ ἴθ τετέλεσται οὗ “68588.---Τὴὲ 
ἀγα δἰγαΐπβ οὐὗὁἨ {16 ἀοραγιϊηρ διθαβαδάον οἵ ἰδ 
ΟΓΟΒΒ.---- 6 αἰ τα ]ατ Υ δὰ ἰῃ6 αἰ νογβιῦ Ὀούποοι ἰθθ 
ἀοραγίαυτο οἵ Ῥαὺυ διὰ ἴδ ἂς οὗ Μοεοβι.---ἸῈ6 
ατοαΐηοβ8 οὐἩ Ῥδὺ] ἱπ ἶβ ἤὔσσενσβ!! ἰο 16. Ηδ δἰδπὰϑ 
ὮσΓο Ὀεΐογ αϑ: (1.) 48 ἃ ῥγίβομθσ, σο δχρϑοὶϑ δδ 
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τοίθαϑο ; (2.) 88 ἃ οοτηθαίδηϊ, ὙΠῸ ΒΌΓΥΘΥΘ ἴῃς δ τα ; 
(3.) 89 ἃ νἱοίου, τγῆο αὐγαῖῖβ εἷ8 πρμαδαῦς ἢ (4.) 88 δὰ 
αἶϊγ, πο ΘηΘΟΙΓΑΡΌΘ 8 ΘΟΙΏΓΒΑ68.--- 86 ΟὨ ΓΒΔ ῃ 
δου ηρ ἰο [Π6 ΘΟ 6Υ ῥαγυϊου]αῦΒ : . ΡΙδοθά οῃ 
πὸ βδϑῖη6 θαι]. ρτουηὰ ; (32.) αββυγοα οὐ (806 βαῖὴθ 
ὙἱοίοτΥ ; (8.) σ4116ἃ ὑο {86 βαῖηθ οὔΌ νη ; (4.) 8116 
πῆ [86 ΒΆπ|6 Ῥθδσθ, ἃ8 ἰῃὴ6 ργτοαῦ Αροϑίίο οὗἩ {δ6 
᾿ιοδίθοη.--Τὴθ ἔδγοτ }} οὗὁἩ Ῥαὺϊ ἃ τηδηϊοβίδιΐοπ οὗ 
(6 μόνον οὗἨ ιΐ8 [αἰ 1ἢ, 8 ΠΟρΘ, διΐ8 ἸοΥ6.--- 6 
ἀραμι οὗ (6 ΟὨγβέδη ἃ σϑηῖ]θ στο] 6886.---Ηοὺν τ 0ἢ 
ΟἿΘ ΘΆῃ ἰο86 ἰῇ 6886 Οὗ ὨΟΟΟΒΘῪ ἱΓ ΟὯ6 ΟἾ]Υ͂ ΚΟΟΡ 
ἴλο ἔα "ἢ.--ἰ 6. σοηποοίίΐοη Ὀούπθοη 6 ἀοοσίγης οὗἁ 
08 βγῶ δπὰ οὔ ̓ υϑὺ τοπαγά.--ἼῊὴο οσουγηΐηρ [δεῖνα] 
οἵ οἰογη Υ : (1.) ΤῊΘ ἰυάρο; (2.) ἵποβα ογοτσπθά ; 
(8.) (86 ἴραϑὶ οὐ Ἶογ.-- Τὸ ΟὨγβύαη Ἰοπρίηρ αἴϊον 
ἴδε δάνοηϊ οὗ ἴῃ 6 Ιμογὰ : (1.) ον Ὠἰρὶ ἰὑ τῖβοϑ ; (2.) 
ΒΟΥ͂ Βι 1 4 0]6 1 18. (8.) ΠΟῪ τον 1δ ΡΆΥ5.--- ΕΔ ἢ 
πι9 ἀϊβεῖρ! 6 οΥ̓͂ ΟἾ γιὸ μα8 ἴῃ [ἷβ παΐασο βοιῃθνμδὺ 
Δροοα] γρίς.--Εσοη πῃ ραν Θ ἸΟΠΘ] 659 ΜΠὶ ὍΘ᾽ ΠΟ 
Ὀ]οβϑορά 683. 

ΥΤΑΒΚΕ: ΟΕΑΜΕΚ: ΤΏ οΟΠοα οὗὨ οοττοοϊϊοη ταλϑὲ 
δὲ συϊάοὰ ΟΥ̓ ἀϊβοτοίίοη.---ΟΒΙ ΑΝΘΕΚ: 8 ὈΥΘΘΟΠΟΡ 
τηῦ5ῖ ἰγΔηϑογι Ὠϊτη 861 ἴῃ ΒΟΠΑ͂ΣΥ ΜΆΥΒ, Ἃ8 ἰῦ ΨΘΓΟ, 
ΒΟΥ [0 ΤΟ ΚΘ ΘΑΣΏΘΘΟΥ, δραίη ἰο δατηοηΐβῖι ΚΙΠΑΙΥ 
δι σοι} γ.- ΟΕ ΆΜΕᾺ: Τὴ6 παυρθ ΐηθ88 οὗ Βυϊηδῃ 
ῃδίαγα ἰ5 80 στοδί, ἐμαὶ Ὁ τὴ} ΟὨ]Υ Ὠθαγκθη ἴο τῇῃαὶ 
8 ΠΟΥ; ἰῃογοίογο {π6 οἷά ὑγαϊῃ 18 ογυβηοα οαϊ, δηὰ 
(ΑἰΞοῃοοα οδ 4 Ὁ} 5 6(.---- ΘΟ Υ̓Α ΕΕ : ῬΓΘΔΟΏΘΥΒ τὸ ρ]δοοά 
δγ σὰ 49 πγαϊθβηλθη, ἐμογοίογα πχυδὲ ἐΠΟΥ ΒοΙΪὰ (1 ἢ- 
ἴα] πναιοῦ οὐ [9 οοηστοραίίοηβ οὐον ποῖ ἐΠΘΥ͂ ἃΓῸ 
Ρἰαροα,--Ἰ ναι ΟΡ. : ΕΥΘΤΥ͂ ἀρτίρην Ῥγοδοῦοῦ τητϑὺ 
ὃ6 Δἢ ΘΥΔη ΡΟ  ϑῖ.---Αὐἀ 5111} γοῦ στγδηΐβ ἴὸ ἸΏΔΗΥ 800}}8 
Ἰὰς. εβρϑοὶ 68 ἰο 866 ὈΘογΘ βαΠα οοτίβι ΠΥ ἀπά 
ἰο βροδὶς οἵ τὴς ἰγηα οὐὁἨ (ῃοὶν ἀοαίδ, τ ΐο ἢ σοη τ Ὁ- 
αὐθ8 80 Ἰῃηοἢ (Π6 Πηοτθ [0 ἃ δία ργοραγαὶϊοη (ὉΣ 
δ; γοῖῦ 0 0η6 τουδὲ ἀρὰ ὑροη ἰδαῖ, ποῦ Θχροοὶ 
ἰδ, θα ΒοΙὰ Ὠἰπλβ6}  ἰπ τϑϑάϊΐῃθββ αὖ 41} ὑΐπιθ8 [ὉΓ ἃ 
δἰοαθοὰ ἀδρασίυγο.---Οπάνχε : Α ΟἸὨ γί βιίαθ Κηϊραὶ 

τουβῇ (88 {6 δῃοίθηϊθ ἴδυθ σϑιηδυῦκθ) ἤδτα ἰὮγοε 
Ποαγὶθ: ἃ Φοδ᾿Β Ποασί, [0Γ ραϊϊθποθ ἴῃ αἰ᾽οϊϊ οα 4 
ΡῬεῖθρ ἷν, 1); ἃ δοῦν Ἠοαγί, ἴὉγ Ῥϑγβυύθγδῆοθ 
Ῥγάγον (θη. χχχὶϊ, 81); α θαυ 4 ἘΒ Βοατί, ἴον ἰουἕα 
658 δηα ἰγυδὶ ἰη αοἀ (5, χν]!, 80).---ἼὉ 18. πὸ δἷη ἐσ 
ΒΑΥ͂, ἴῃ ΒΡ] οἰϊγ, τμδὺ 8 Ὀδδβὲ οὗὁἨ ΟΠ 6᾽8 861} (2 Οοτ. 
χὶ. οὰ ἐπε πρὸ τ: Ο». : Ῥαϊΐθηοο, ρίουβ ογοββεῦσδγου 
ἷη 8 {0116 πὶ ]6 ἰἤοὰ Ὀασοτησδῦ ἃ ΟΓΟΜΤῺ ὌΘΑΓΕΣ.---- 
Βδτγο, οοπιΐξοσύ δηὰ ἴογ |---αοὐ Μ1}} στοτῃ δηὰ ριον ἔν 
ποῦ ΟἸΪΥ͂ ὑΠ6 ρτοαὶ βαϊηΐθ, Ὀὺὺ 411 1 κοννίϑο, γον θὰ 
ΠΟΥ ἀο Ὀυϊ οοηπηυθ ἴῃ (αἰ ἢ, : 

ΒΕύΒνκα : Τὴ Βρί τς οὗἨ {86 {ἶπλ6, [π6 ργονδι!πρ 
ἰαβίθ, βου ἃ ποὺ Ὀ6 αἱ 811 {πΠ6 χυ]6 ἴον [Π6 Ῥγθϑοῖοῦ - 
86 8ῃου!ὰ τϑίθον σαϑίϑὺ (6 βρίγὶὺ οὐ [86 {ἶπι6, ν μϊοἢ 
ἴον [06 τηοϑὲ ῥασί ἷβ Ῥθγύοσβο.--- ΡΥ δοῦουα Βδουϊὰ 
ἰακο ἴον {μποιλβοῖγοβ δῃ ϑχδρὶθ ἴῃ {π6 Ῥτορποὶϑ οὗ 
1μ6 ΟΙὰ Οονεπδηΐ, ΠΟ βραῖζα ἰδ γα ἔγθοὶυ ἰὸ εἰμἢ 
δηᾷ ἸοΥν.---Ἴ 86 οδοΐοο οὗὨ ἑθδοίθγθ, δοοογάϊηρσ ἰ0ὸ συ θὰὶ 
Ϊ8 ἴὸ ἰο Ὀ6 τορυ]αιοα ὃ --- Οἷογτία 8 ἐπὶ Κρ, 

ἑοηζδηι δοριρεγ.---- ΕΔΒῺ δῃα ἱπολυϊουϑ τ. γ8 ὈΓγΙῺ 
ΔΌουϊ Βογθ τηοτὶ βοδίϊ }8.---ΓΘΔΟΒΙἢρ ΟὨ]Υ͂ ὁΔῺ ΑΥ̓͂ 
ἴον ἃ οοτηρ[οίθ [18] ηρ οὗἨ (6 ὀνδηροῖ σαὶ ταϊηἰβίγυ. 
- Το "ἴδ οἵ δ ἔγιο πιϊηἰβίον οὐ Οοά ἷβ ἃ ρογροίυαὶ 
ΒΔΟΥΪΗΟΘ, ἃ ρἰ νίπρ ὺρ οὗἁ Ηἰπ|861.---Τ )Ὡο Ἰογίι! Ἰοοκίης 
ἴον Ὁροὰ ἀθαίδ 8 ὑπ εἶεοί οὗὨ ἃ ροαϊγ 1}8.---Τ 86 
ποῦ οὗ ἃ 16 το ἴῃ ἀθοάϑ.---ΕῸΣ ὑπο ἴσο σἤδτ- 
Ρΐοῃ, ἀθαὶδ 8. ἃ υἱοίοσῃ.-- - 6 οχρϑοίδιοη δὲ ἀθδῃ 
βΒῃουϊὰ βιγοηρίδοη ἔον [6 θα 16 ἀπά ἰἢ}6 τϑοο. 

ΒΙΕΘΚΕ (το 9. ἢ, 8): Ηον ἴΠ6 οπὰ οὗὨ ΟὨ ΙΒ Δ} ΠΥ 
ἷβ Ὀϑοιΐζοῦ ἴδῃ 118 Ὀορίπηΐηρ : (1.) Το Ὀορίπίηρ ἰδ 
βοοᾶ; (2.) (π6 οοπεἰπυδίίοη 8 Ὀδύΐον ; (8.} ΘΟὨβίδ μον 
ἴο ἰδο ἰἀι8ὲ Ὀοδὲ οἵἁ 4]].---1500 : ΤῊΝ γοϊγοβροοῦ οὗ ἃ 
Αἴ] ραϑῖον οὐοῦ [Ϊ8 ΘΟΌΣΒΘ.--͵͵Ἴ 6 ργοβροοί οὗἩ (9 
Ὀο ΐονοῦ ἰπ δἰοτηγ.---ἜΠο ἐσθ ταϊηἰβίογ, δηὰ μΪ8 σὸ- 
ναρὰ 

Ν᾿ Β.---τ τα. 6-8 ΔΡΡτορτίδίθ οβρϑοΐδ! γ ἴῸγ ΔΙ Π 6. 
ΓᾺΪΒ, 88 Α͵80 [ὉΓ ἔσῃ ΓᾺ] δἀάγθββοβ, θὰΐ ποὶ ἰπἀροα ΤῸΣ 
ΟΥ̓ΘΓΥ͂ ΟΠ6. 

ΙΧ. 

Τιδϑὶ ὙΥ 5865, Ὀιγθούοηϑ, δ8πηα δ᾽ αὐδίϊ Ὲ8. 

ση. ΙΥ. 9-22, 

810 0. {δγ ἀϊέἔεροποθ ἴο οοπὶθ ΒΆΟΓΕΥ δου πιὸ: ΕὟΣ ᾿ομλΔ8 δαί ξΌυβΆ ΚΘΗ 
[ΔᾺ6, ανῖηρ ἰονοᾶ {818 ρῥγοβθηῦ ὑου]ᾶ, δηᾶ 18 ἀθραγίϑα υπΐο Τὴ ββδ ομιοᾶ ; : 

11 Οτθβοθηβ ἰο Θαϊδίϊα, Τιὰ5 απο δ] πλαίϊΔ. Οἷ]ἱγν 1υἶ6 18 τ] ἢ} πιὸ. ΤΆκο Μδικ, 
12 δά Ῥτίηρ ̓  δἷπὶ τ ἢ 866: [ὉΓ ἢΘ 18 Ῥῥγοίδ}]6 ἴο ἴῈ6 ΤῸΓ {116 τηϊηϊδϑίτυ. Απα 
18 Τγοπίουϑ 1 Βαᾶνθ βθηῦ ἰο ΕἸρβθϑυϑ ΤῈ οἷοί {8αῖ 1 Ἰοῖν δ ΤΊ οαβ ὙΠῸ Οδύραβ, 

ΜῃΘη ἴῃοα οοπηοϑὺ, Ὀτίηρ᾽ τοὐέ, ἐΐ66 δα [86 ὈΟΟΚΒ, διυξ ΘΒρΘοΙ ΠΥ (ἢ 6 ῬαΑγο μη θῃίΒ. 
14 ΑἸἰοχαηᾶθγ [86 σορρδγβτλῃ ἀϊὰ τὴ ταῦθ ΟΥ]] [1814 ΤῊΔΗΥ͂ 6Υ1] ΟἤδΓρ68 ϑρϑιηβῦ 
1δ 126]; {86 Τιοτᾶ τονγαγᾷ ἡ [7] τοσαγὰ 3] Ὠἴτη δοοοταϊηρ; ἴο [8 ψ ουῖεβ : Οὗ σθοπὶ 
16 θ6 ἴοι ὙγΑΓΘ 4180; ἴοσ [6 δίῃ φζυθϑ τ] βίοοᾶ" οὐῦ ψοτῆβ. Αὖ τὴῦ γβὺ 

ΔΩΒΎΘΟΙ ΠῸ τὴ δίοοῦ Ὑ{1Π το," Ὀαξ 411] τόνε ΦΌΥΒΟΟΚ τὴ: 7 »γαν Οοα ἰδεῖ ἰΐ 
1 ΤΏΔΥ ποῦ Ὀθ ἰαἰᾶ ἴο {ποῖγ οἤδτρθ. Νούνμι βίδπαϊηρ {86 Τιογὰ βίοοα Ὑ 10]. Τη6, 

Δηᾶ βίσοηρ βοηρᾶ τη6; (δαῦ ΟΥ̓ Π16 ὕπ6 Ὀτγοδοβίηρ' ταῖὶριῦ Ὀ6 ΖΌΪΥ Κηονη, ἀπᾶ 
ἰδλαξ 811 [6 αδη 168 ταῖρῃῦ Ποαγ ἢ: δηᾶ 1 γχὰβ ἀοἰνογοᾶ ουαὖ οὗ (6 τιουῦ οὗ [}6 

(8 ἴοῆ. Απᾶ᾽ ἰδ Τιογᾷ βὮ811 ἀθινου πλθ ἔγοτῃ ΘΥΟΓῪ ΟΥ]] ΟΣΚ, δηα ὙΥ1}} ῬΤΘΒΟΓΥΘ 
πιὸ ἀπο Ηἰβ ΠΟΑΥΘΏΪ Κἰπράοιι: ἴο ὙΏΟΠῚ δθ ΡΊΟΣΥ͂ ῸΓ ΘΥΘΥ δηᾷ θυθγ. ἀἀπηθῃ. 

10,20 βαϊαίο Ῥιίβοα δὰ Ααυῆῃ, ἀπᾶ 186 Βοπβεβοὶᾶ οὗ Οποδῖρδοσαϑ. ἘΓΑΒΙΏΒ 
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21 ΔΌοαΘ δὖ Οὐοστίπίῃ : θαῦ ΤΥΟΡΒέτητΒ μᾶγθ 1 Ἰοῦυ δὖ ΜΙ ϑύαπι βἰοῖ, 0 [ΔῪ ἀϊήρομοθ 
“« ἴο 6οΟ1η6 Ὀοίοσθ ψ]ηΐου. 
22 ΟἸδυάϊα, δηα 41} [86 Ὀγοίμγοῃ. 

ατϑοα δε τὶ γοα. Αἰηθη, 

1. Ψα;. 10.--ἰὉοὰ, Βίπ, 18 ῬΘΟΌ] τ ΒΘ 
3 ὙΕγ, 11.--ἰὈ  ἰδοδοπ ον τοϑάβ ἄγαγε, Α. 
Ἶ γα. 14.--ξ[|[Ἠὃ06 οὖ ΑἸ ΠΟΥ 8 οχροκίεου. Ηδ αὐ 

4 Ὑο;, 14.--ἰἝ.αὐὑτοῦ ; ἸοΙ͂; ουῦ οὗ [μ6 Οοὰ. 511. ---Ἐ, 
δ ὝᾳΣ, 1δ,--[ἰ.ἀνθέστηκε. Ὦ, δἴϊεσ Α. 

Ἠαΐμοτ.--Ἔ- Η. 

αΌ]8 στοοίο ἢ 0866, δηα Ῥαυάοηβ, δπᾶ ἴηι18, ἀπά 
Τὴ6 Τοτὰ Φοβυβ" ΟἸγῖϑῦ ὅθ τι (ὮΥ βρὶ πὶ, 

αλλίαν ; 80, ἴοο, Ο.--Ἐ. ἨἩ.] 
Ιδοβσδηνι, ἄγε; 80 Οοάΐ. βἷ:.--Ἐ. Ἡ.] 

ψΠῈ Τἰδοβαηάοτί, ὑο [ἢ 6 Μορεμίαι ἀποῖζο: Ιδοδτοδηι, αἶεὶ 
δυϊποτί δα δπὰ ατοοῖς δ οχΒ, τοαὰα ἐγουσει Σ 80 ἴδο Οοὰ. Βἰη. δηᾶ ΤΠοΣἀ Ἰ ΟΥ].-- 

Ο., αϑδὰ οἰμασβ, ἀντέστη; 80 Οοά. δίπ,, Ὑοσάσιγοσέμ, ἀπὰ ἰ9 αἀορίδᾶ Ὁ 

ΨοςΣ. 1θ6.--Ἠᾳς συμπαρεγένετο. ΤῊΘ τοΐρη οΥ̓ ἰοδ τ  ΟῊΥ ἦβ ἴῃ ἔπτοσ οἵ παρεγένετο ; 80 ἸΔΟΏΣαππη βσὰ Οοὰ. Β[1.--Ε. Η.] 
Ἰ ὙαΣ. 17.---[Μοαοσ οτἰ οι] οαΐΐοχα 

..--Ὲ- ἩΗ. 

δ ΨΥ, 18.----καί ἰπ Ἐπὶ8 Ῥιδθδ ἴο ὍΘ οτηἰἰοὰ.] 
9 εν. 22.--Ππιδιοδὰ οὗ 

10 ας, 22.--ἰφ.Ἠἀμήν ποῖ κου υΐπο.--- 

ἘΧΈΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΕΒΙΤΙΟΘΑΙ, 

γον. 9. ο ἔν ἀἰἔροποθ ἴο οοσθ ΒΒοσΕΥ 
πο τ. Αἶον (86 ρᾳἴδποα ἰηΐο [αἴυγο ρίογΥ, τμ6 
6Υ6 οὗ (89 Αροβί]θ γσονογίβ οὔδα μηοτο ἰὸ ἰδ ῥσγοδοῃΐ, 
τὶ τἢ 18 ΘΟΙΩΡΑΓΔΓΥΟΙΥ ΘΟ σαγοΒ πὰ ΘΟΏΘΟΓδ. Ἦδ 
ὯΔ8 γοί ἃ ὁ πυροῦ οὗ 1110 σοπητηϊββίουϑ δηὰ 
ὙΓΊΒΠ68 88 ἃ ἰαβὺ ἰδσβιδιηθηΐ, τ Ώΐοδ ΤΑΙ 16 ΟΡΘΏ ἴο 
5. ἃ ἀδορ ἰηδίρῃν ἱπίο 186 Βοαγὶ οὗἨ {πὸ ἰοβίαίον. 
Εἰγβὲ, 86 ἀθβίγοβ ἰὸ β60 ΤΊ οὐ ΠΥ τ ἢ Βίτα (δοιῃρ. 
οἰαρ. ἱ. 4; ἵν. 21) Ῥοσθαρβ Τυομίουβ μοι δἰγοδὰγ 
(νον. 12) οοηνδυθα ἰο ἶπι [06 βατλθ πίῖϑῃ. ΤῈ ὉδΟ68- 
Βἷοῃ οὗὨ 18 8 ἴῃ π6 δΌθθῃοο οὗ 80 ΠΙΔΗΥ͂ ὙΠΟ δὰ 
Ὀδοη δὲ Βοσηθ, θὰ πῆΟ Δ ΠΟ ζΌΠΘ ΔΙΑΥ͂ (6 Γ. 
10). [0 ἰβΒ ἃ ροηυΐπα Βαμ)δῃ ἴδο]ηρ ἴῃ (ἢ 6 ΑΡοδι]6 
ὙΠ ΟὮ ΔΙΓΔΚΘῺΒ ἢ8 ἀοδβῖγα ἰὸ αν ἤθδῦ Ὠΐτη, δἱ ἰδ 
ΔΡΡΙΟΔΟῺ οὗ [89 ἰαδὲ οοῃβίοῖ, 18 Ὀοϑι-θεϊονοα ἔγίθπαβ, 
ΤῈῈ 1 ογὰ Ηἰπηβο  πδὰ 1Π|κο 86 Θχργοβδοα [86 δβαῖηθ 
προ (Μαίξ. χχγΐ, 88). 

γεν. 10. ΕἿΣ Ὥσθιιδα Ὠδῖ ἔοσβαῖσϑῃ Ση9. 
Γλΐογα!γ, Ἰοῖν ἰῃ (6 Ἰυγοὶ (σοι. τοῦ, 16 ἀμὰ 2 Οογ, 
ἷν, 9). ΤὨΒ δογῖϑβί ρασιοῖρ6 ἀγαπήσας ρῖνοθ (Π6 τοὰ- 
ΒΟῚ οὗἁ [Π6 ΔΡΡΑΣΘΠΙΥ βίσαηρθο οοπάυοίς, Ὀυΐ σοηίδίἢ5 
8180, δὲ (Π:6 βάγ9 ὑΐπι6, δῇ ἰηαϊγοοῦ Ἡγασηηρ ἴο Τίτηο- 
ὉΠ γ.---ΕΙΑν ς Ἰονϑὰ [15 Ῥτοδβοσῖ τυοσ]ᾶ, τὸν 
νῦν αἰῶνα: ἑ. 6.., [816 φαγί Ϊγ, νυἱβί]6 πουϊὰ, πιὰ 18 
Βοοά ἰῃϊηρβ, ἴῃ ορροβίϊοη ἰο (6 ἰηνίβι οἷα, 8ι}}} 
Γαΐαγα Κίηρσάοτῃ οὗ ΟἸγίβι, τιϊο τγδ88 {86 οὈ͵δοὶ οὗἁ 
{16 ἰχδοβὶ ἰονθ οὗ Ῥδυ), δπὰ ἔον {16 βακο οὗ σι ΐοὴ 
6 οπαπγοα πὴ] ΡῚ [86 Βοανίοδὺ αἰ] οἰΐου.---ΑὩᾶἃ 
ἐκ ἀορατχῖϑὰ ποῖο ΤΠ οββαϊοιΐοα, ἀοοογαϊΐηρ ἴο 
ΒΟΙΏ6, ἴ0 ΟΔΙΤΥ ΟἹ ἰγαὰθ {π6ΓῈ ; δοοογαϊπρ' ὑο ΟΥΘΟΙΒ, 
Ὀσδοδιθο 1 τὰβ [εἷθ8. παίνο νη. Ασοοογαϊΐηρ ἰο Οοὶ. 
ἷν. 14: ῬὨ]), 24, 6 ν͵αθ ὙΠ} ἐῃ6 ΑΡΟΒΕΪΘ δὲ οο- 
ἸΔΌΟΓΟΡ δ᾽ {86 ἰἰπ|6 οὗ 18 3γ8ὲ ἱτηρτγίβοπιηοηΐ, δηὰ 
ΒΟΘΙΒ 8180 ἴ0 Πα δοοοιηρδηΐοα εἶπ) ἀραΐη ἰυδὲ ΔΙ͂ΟΣ 
1118 τοίθδϑθο Βαῦ ΠΟῪ {6 ργοβροοῖ οὗ [86 Δρργοδοῖ- 
ἴηρ ἀοαίῃ οὗ Ῥδὰϊ Δρρθδασβ ἴο Βανθ δὐγαοημθα ἰπ Ὠΐτὴ 
ἀσαΐη (6 ἀοϑίγο οὗἨἁ ΘαυΓΥ οοτηΐοτί. Ασοοναϊηρ ἴοὸ 
τΠ6 ἱγαάϊ οι (ΠοΟΚΟΊΒεῦθ, ϑ'γηπορί.), μ9 Ὀδοδηθ δὴ 
Δ] Β-ργίαβε ἴπη ὙΤοϑβαϊοηΐσα ; πῃ οῆ, μονγονοῦ, ἰ8 ποὺ 
ΨΘΓΥ ΡΓΟΌΔΌΪθ. Τῇ ὑοχί, αἱ ᾿ἰϑδβὶ, γίνοθ ὴο0 βοσί οὗ 
ΟΟσσαβίο [ῸΣ ΒΌΡΡΟΒΙ ΠΩ 8ῃ ἱπητηοάϊαίο ἈΠΠ[}0ρ’ ΔἸΤΑΥ 
ἔτοσα Ὁ γι βυδηΐγ, [Ὁ οουἹὰ ποῖ τὸ Ὀδοη αἰ οὐ], 
ΤΔΟΓΘΟΨΥΟΡ, [ῸΓ τηθῃ ᾿Πκ6 Ῥοιηδθ ἰο ΒοϊΪὰ οἡ ἰο ἐμοὶν 
ΟΔΑΥ ΟἿ Δ ΔΉ Υ ἷπ δυο ὙΑΥ ὑπαῦ {ΠΟΥ͂ Τδὴ ΠῸ Υἱβὶς 
οἰ ον οὐἁἨ Ὀδίηρ ὑγουθ]οὰ ΌΥ ρογβοοιίίοη, ον οἵ Ὀοΐηρ 
ΘΟΙΏΡΟ]]Ιοα ἰο ΟΠ ἴοο στοδὺ βϑουβςο.---ΟἼΘΒΟΘΣΒ 
--οὐμογνῖβα ὙΠΟΪΥ πὑπκηοπτη---ἰο Οὐῳ,οἰδιία, ΤΙ 
ἴο Ταϊμπλαῦία (οοηρ. Εοπι. χν. 19), ἃ Ῥγονυΐηοθ οὔ 
Βοιβαη ΠΙγγίσυπι, οὐ {6 Αὐγίαςιο, βουϊμοῦν οὗ 
Τἰθυγοΐα (8600 ΊΝΕΒ, οαὶ Ἰρδνέ,, οὐ (μὶ8 ΗΪΔ66). 

ἢ6 σοοάδίης οὗ Π0 Πεοσορία, ὁ κύρ. 
ἀοίοπαθ. ΤΙβοδοπαοσί, ὁ κυριος ΕἶΓΟΡΙΣ ᾿νο 1ηὸ σοὰ, δὲη. 

γς οὐορ θα ̓ ῃ9 ΡΊυΣΕΙ ἴοχτη, ἀκούσωσιν, ἱπδίοαα οὗὨ {π6 δΒἰπρτίίατ, 88 ἴῃ ἐδ 

Ἴησ. Χριστός, ἸΔΟΒΙΩΔΏΣ ὁ κύρ. ᾿Ιησοῦς, πολ ἨαΐδοΡ 
᾿τλέπραβόυν: τοῖαί τ [6 ΣῈ οἱ ἴδιο Τεοερία.--Ε, Ε.] 

ΤῸ ΤΩΔΥ 6 ὑμπαῖ [8686 1458 ἸΟΌΣΤΙΟΥΒ ἩΟΓῸ πλδ6 ἴῃ Θ0Π» 
ΒΘΟΑΌΘΩΟΘ Οὗ Δ ΔρΟΒίο]ο Ἤτον, δὲ Ἰοαδὲ πἰ Ῥαυ 
Κποπ]οάρο πὰ ἀρργοναὶ. του (μ6 ὈΓΟΥΪΥ οἵ ἰδ 
ΘΧΡΓΟΒΒΊΟΏ, 1 ἰδ ποὺ Ῥοββὶ ὉΪ6 ὕο ἀοίθστωΐπα δηγίίησ 
ΠΘγΘ ὙΠ οαγίαϊ Ὠ(Υ. 

γον. 11. Οὐἷν Τίυΐϊο ἐθβ τὐῖῖῃ Σ᾿. Αβδβυγῖη 
ΠῸ οἶμοῦ ἰβδὴ [86 δυΐμον οὗ [886 ροβρεὶ, δὰ οἵ ἴδὲ 
Αοίβ οὗ ἰδ6 Αροβίϊββ. (οορ. Οὐ]. ἱν 14: Ρμ, 34. 
Τὴ αποϑίίου ()0 Ὑ οὐ.6) ποτ Αὐἱβίαγομυβ πὲ 
{Π6ῃ, ἀἴβαρροασβ θη πὸ ἀἰπιληρο δι ΘΟγγ  ἶγ ὕ6- 
ὑποοὴ (Π6 ΑΡροβί θ᾽ 8 δοτωρδηΐοπβ ἀυτίηρ 1.18 Ἀτεὶ επὰ 
018. Β6οομα ἱπιρυβθοησαθῖ, “ΤΏ ΑΡροδί θ᾽ 5 Βείμεῖϑ 
αἰὰ ποῖ οοπια ἴο μὲπι δ Ἐοπιθ ἴο γειωδΐῃ πίϑι δπι, 
Ὀυΐ 1ἴο ἀερατῦ δραΐῃ ἔγοτα ᾿ἷτα, δὰ οσϑουΐε δἷβ 
ΟΓάΘΓΒ ; ) Οἰίο.--- Ἔκ ἸΜασῖς, δὰ Ῥσίης [πὶ 
τα ἴμ66. Ηθ α͵30, βοοοτάϊπρσ ἰο Οὐοϊ. ἱν. 10, μά 
θθθῃ ΜΠ} ῬΑῺ] δὺ οπηθ ἀυγίηρ (86 ἤτβι Ἰταρτήδοῦ» 
τηθηῖ : ὙΠΟΓΘ 6 ΜᾺΒ (μθῃ, 18 ΠΚΠΟΥΤΙ ἢ ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
πρᾶν ΤΙΩοΐογ. Αροοτγάϊπηρ ἰο ἐδ δἰπιοϑὲ βΈΠΕΓΑΙΥ 
τοοοϊνοὰ υἱον, τ ἴατθ βοῖὸ δοιηῃ Ματίς, Ὑὴο ἴοι. 
ἸΏΘΡΙΥ (Αοἰδ χῆὶ, 18) δὰ ποὺ ϑβονῃι δπουρὰ οὐ2- 
ΒίΔΩΟΥ, δῃὰ Ὁροη (μΐβ δοοουπξ Ν88 δουρὶ ὈΥ̓͂ Ρεαὶ 
ἴο Ὀ6 υμϑ8ϊ ἴ0 ΔΟΘΟΙΩΡΔΗΥ͂ εἶπὶ ροι ἢΐβ βοοοῃὰ ᾿0π- 
ΠΟΥ͂, θυ αἰογσαγαθ, ποῦ ΟὨΪΥ ἴπ ἐμ6 οδβυταδίίου οἵ 
ΒΑΓΏΔΌΔΒ, Ὀαὺ οὗἩἨ Ῥαὺ] αἷβο, δὰ βῆοπι Μἰμηβοὶ ἐαγ 
ΤΆΟΓΟ ἰτπιϑυοσίμγ, ΒῸ (μαῦ ΠΟῪ [ΒΘ Ῥγθϑθηοο 85 Ὀθ- 
ΘΟΠΙΘ ὈΓΟΡΘΣΙΥ͂ ᾿ηογθ ἀδϑίγβθ]α ἴο (Π6 Αροβίϊο {κῃ 
ἐπαῦ οὗ οἴδοτα.-- ἘΣ Ὧ9 5 Ῥσοδίδθ!θ ἴο πιθ (οσ 
189 σοίεἰκίσν, εἰς διακονίαν. ΤΏΘ ΔΌΘθηοο οἵ [δε 
ΥΓ018 τηυδὲ Ὠοὺ 6 ἀἰβγοραγσάθα, 706 πιληϊδίε πα 
οὗ ἴ86 ροθραὶ ἴῃ ζϑῆθγδὶ ἰβ ποῖ τηθϑπὶ ΠΟΓα, Ὀαὲ ϑεῖ- 
γίοθ 0 δὃθ ἀοῃθ Ῥθγβοῃ ΑΙ Υ ἴο Ῥϑὺὶ] (πρεσβύτης, ῬΉΪ. 
9); οογίαϊη!]γ ἴπ εἶ Βα ΟΔἸΠὨρ,, ἴῃ 80 Ζ8Γ 88 Ἀθ 
σουϊὰ ΘΑΙΤῪ {18 Οἡ ἴῃ ῥγΐβοη. 

γεν. 12. Διὰ Ὑψοδίουκ μανὸ 1 βοσὶ ἰὼ 
ΕΙΡΏθπυΝ. ἘΤγοβίουβ, οο- ΤΟΥ Ρ ἢ ῬΔᾺ] (ςοπιρ. 
Αοἰϑ χχ. ὅ; Τίζωβ 1], 19), Αοοοναϊηρ; ἰο Οὐ. ἵν. Τ: 
ΕρΡἈ. νἱ. 21, ἀυγίηρ Ῥαὺ} 8 ἤγβὶ ἱστωργίβοπηιθπὶ δἱ 
Ἐοτηθ, 8 οοΙμχλίββίοη ἰὼ ΕΡΠθδὺβ στ δπἰγυβιοα ἰο 
δία, τ ἱοΐ τηυδὲ μανὸ Ὀθοη αϊδιϊηοὶ ἔτοτα (8. Τδεὶ 
Ἰγολιίουβ τὰ8 ὑπ6 στον οὗἩ 106 ΕΡΙΒ16 Ὀοίογε 18 
(Ὑ]οβθ] τ), τὸ οοῃϑίἀθ Ὡοΐ ῬγόθδΌὶα; σταίθοσ, ΜῈ 
ταῖρηξ οοηὐδοίαγο ἐπαὺ ἢ 6 γτὰ8 βοης ὈΥ Ῥδὰὶ ἰ0 Ερδδ. 
Βι8 ἰῃ δάνδηοο οἵ ἰμ6 Ἰαύνοσ, ἰο ἑδκα ἔβα μίβδοβ οἵ 
ΤΊ ΔΟΙΩΥ ἀυγίπρ μἷβ ΔΌΒθποο, 80 ἴπαὲ (Π 6 ἰδἰΐος οουἹά 
Ιϑθᾶνο ᾿ἷβ ροβὰ ἴῸ. δὴ ἱπάοϑηϊίο εἰχηθὶ 411 [6 τροτὲ 
ΘΔΘΙΪγ, δοοογάϊηρ ἰο (Π6 τί} οὗ ἴ86 Αροβίϊο, δὐὰ Ὸ- 
Δ κο Πἰπιβοῖ 88 ΒΟῸῚ 88 ροββίδα ἐο Βοσμο. ΟἸμεῖ 
οοη͵οοίογο 5 866 ἴῃ 6 ἮΥ οἰΐζο. 

γαῖ. 13. ΤῺΘ οἷοκο δαὶ Σ 1οξὲ .. . ̓γΐῃβ 
(σι [μ60)ὲ. Τὸν φελόνην (ποοοτάϊης ἰο οἴδεῖ 
Μ55., φαιλώνην, φαιλόνην, φελώνην), Ραπυίαπι, λ0 
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οογϊησ ἰο δοῖὴθ ἰηϊογργοίαγβ, ἃ ἐγαυοϊ ἐπ ΟἿοα ἴῃ 
[86 βιγοῦ Β6 86 οὗ {Π6 ἰδγῃ ; δοοογαΐηρ ἴο οἴδογβ, ἃ 
ρΡοτωδυίοδυ, ροτί(οἹο, Ὀοοῖοαβθ. Τἢ6 ρστδιηγωδίϊοδὶ 
σπουηάϑ ἴον Ὀοϊῃ νο 8 ἃγα δρουΐ θαυαὶ, Αραϊηϑὶ 
()6 γβὶ, ἰἃ ἶδὰ ταὶ ἴξ ἷἰθ ποῖ ῥγοῦδὈϊο Ῥαὰὺ] 
ποῦ δανο ον ὈΘ πα ἃ ὑγαυθ ]ηρ οἰοαὶς αὐ (Π6 ουϊ- 
βεὶ, οὐ ἀστίης ἰ86 ῬγΟρΤΟΒ8Β Οὗ ἃ ΠῚ ΒΒ ΟΏΔΕΥ ἸΟΟΓΏΘΥ ; 
ὐχεϊηδί ἰΠ6 δβοοοηᾶ, πὶ ᾽θ6 Ἰηθδῃ8 ΘΒΡΘΟΙΑΙΪΥ͂ {86 
βιβλία. Βραίά68 (Ὁ νη): ὁ“ θμωνεέ ἀΐσ φεΐξερίαπι, 
φμὶά εἰδὲ οοἶδ! Ῥαμίτνι8 υεδίετι ρείεπάο, δὶ πιοτίοιπ δἰδὲ 
ἐπείαγε δεπίϊοδαί. ας φμοφια αἱ οιίαδ πιὸ πιουεί, 
«αἱ ἀε ἀγοαπα αοοὶρίαπι,," ΦΕΠΟΌΡΕ 80 δα ἀβ, ὈΥ͂ ὙΔΥῪ 
οἵ ργδοδαίϊίου : "" Τοίμέέ ἑαπιόπ αἰῤψιωὶδ 6886 ἐμηο εἰδιεδ 
σϑεΐα, χωὶ λοάϊδ πο8 ἰαίεῖ." 1 Ῥδὰ] ᾿οροά ἴο ᾿ΐγο 
(τουσὶι ἐδ6 σίηΐον (τον. 21), ἰδ οουἹὰ Μὸ}} Ὀ6 ἰῃαὶ 
δυο δὴ ἃτίῖοϊθ οὗ οἰοίΐηρ ταῖσι Ὀ6 πιϑιθα ἴῸγ, 
[18 ᾽ς ποῦ ἴγὺθ ἰὼ ἴδοι, δηὰ ψβγομοϊομψί αν πόῦῖὴ 
ποίϊηρ, ἴπαὲὶ ον ΤΏΘΩ ΠΠΘἢ ΚΩΟῪ {πΠ6Ύ τηυδί ἀΐθ 
βοοι, δΔηἃ δ δῃΓΟΙΥ τοδί σηθα ἰο ἀθδί!, πϑυογίμο- 
ἴεβα ΠΟΥ ἰγοαυ ΠΥ δρααὶς οὗὨ ἐπίησθ, δὰ οὗ (ποῖῦ 
ΔΙ γα, ἃ5 1 (ΠΥ ἀχροοίρα 118 ἰο τοῦθ Οἢ 88 υϑυδὶ ἢ 
Αῃά ἰ8 ποΐ ἐμῖ8 ἰ6 ἔτι δβοϊαϊίοη οὗ δι, Ῥαὰ}}8 τον β 
ἴα (͵8 Ῥαβδαρο, το πατὸ πιουοα ποῦ ΟΠΪΥ ἴπ6 στοαὶ 
Οαϊνίη, Ὀὰξ ΤΩΔΏΥ 16886ὺ ᾿ἰρ 8 ἀπ ῥἱαΐη Ὁ6ΟΡ]6 --- 
ΒΕ, ΗΕ] Οὗ πιοῦὸ πιοτηθῃῦ 15 ἰῃ6 δοσουηὺ ἰμαὲ ἢ6 Πδὰ 
ἰεῖ 6 φελόνην υῦῖϊὰ Οαγρῦδ (Ὀογοηὰ {18 ποὶ 
ζδοπηῃ) αἱ Τχοδδ. [Ὁ 8. ὙΟΣῪ ΠΩΡΓΟΌΔΟΪΟ ἐμαὶ {116 
88:9 ΒΟΪΟ ΤΩ αὖ ΤΓΟΔΒ 18 ὮθΓῸ τηθδηΐ οὗ Ὑμϊοῖ {Π6ΓῸ 
5 ταοηου ἴῃ Αοἰδ χχ, 6, βἶποθ ὑπ8 Βαρροποά γϑαῦβ 
Ὀεΐοτο, «πὰ ἰμ6 οὔδοίβϑ βοῦθ παιηθὰ οουἹὰ τγϑϑα Υ 
ὅαγτο 66 η οουνογοὰ ὑροη ἰδ6 βἰιρ ἱπ πιο {ΠΟΥ͂ 
νετὸ (ΠῚ Οδιτίοα ἴγοιῃ ΤΓΟΔΒ ἰ0 Α8808 (γον, 18). 
Ῥααὶ, ΘΟΠΒΘΟαΌΘΠΟΥ, τοῦδὺ Βαγθ ὈΘΘὴ Ομ66 ραΐῃ αἱ 
Ἰτοαα, Ἰαΐος - δῃὰ ἤογα, ΘΟΠΒΘα ΘΏΓΥ͂, 6 ΠΑΥ͂Θ 8 ΠΟῪ 
Ῥιοοῖ οὗὁἁ [6 ρτοῦδὈΪ ΠΥ οὗὨἨ 8 βαοοπὰ ἱσωρυβοησηθηῖ, 
--Αὐὰ [᾽ὴ9 Ῥοοΐκα ; υποστίδίη ὙΠΟΙΠΟΡ δαογοὰ ΟΣ 
ΒΟΘΌΪΔΡ τὶ πρα, το ογ6 τσὶ 6 ὍΡΟῚ ΡΑΡΥΓΌΒ 
( βίον, ἐς Ἐ 119 Ῥδσοδιτδοσιίδ, μάλιστα τὰς ἴ δα) 
μεμβράνας . παιΌΓΑΙΥ, τογέξέεπ Ῥαγομιησηίθ, ἴδ 6 οοῦ- 
ἰρηξ οὗὐἨ πϑιίο ΜΒ ἀ6ΔΡ (0 ᾿ἶπὶ: 58ηὴ66 υηπτίτθῃ 
᾿πέλσαρεον ΔΘ ΓΟΔΟΪΥ οηουρση ἰὼ Ὀ6 οὐϊαϊπηοα ἴῃ 

6. 
γεν. 14. ΑἸοχαυ θυ ἴ89 οορροσδσηΐ ἢ ἀὰ 

120 Ἰοἷ οΥἱ], [“Ὃ ἐνεδείξατο -Ξὀ 7εοἷέ ἰοὸ ;" 
ονοποσίι. ΤΊ βαῖηθ υτὶΐον (ἰηκ8 (ἢ 6 ΑΡΟΒΙ]Ὸ 
ἷδ Βροδκίηρ Ποῦ ποὺ οὗ ἴα ἔγθι ᾿ἰαν-ϑαὶϊξ δὲ Πόπιο, 
“αὶ οὗ δοηθ τόσο γοοθηΐ ρογϊ ἴῃ Αβἰ4."--Ε. Η. 
ἸΒοσείογο, τ οδηποέ Ὀοϊΐονο ἐπ 18 ἴοὸ αν Ὀθοι 188 
βατηθ᾽ Αἰοχδηάον τιθηϊοησα ἴω 1 Τί. ἱ, 20 (866 ἁροη 
(6 ρἰδοὺ) Ἄοῦα [6 {6 βᾶτηθ τηθῃ(οηθὰ ἰῃ Αοίβ 
χῖσ, 88, ψγὸ πιὶσῃῦ δοη͵δοίαγο ἐμαὺ ῃ6 δὰ ὈΘΟη Βι1π)- 
τοοποὰ ἰο Βοιῃηθ ἰπ (δ6 τηδίίον οὗ Ῥαυ}8 ᾿λπτ-βυϊ, 
ἰδὲ ἰπ διὶ8 ἔγβὲ Δροϊ ον (τοῦ. 16) δὰ δρρϑαγοά 
Δραϊηβὶ Ὠἶτα, δηἃ ΠΟῪ δα τοϊυτηοα ἀραΐη ἰὸ ΕΡδ6- 
5ι3, ἴῃ ἰῃ6 ἱπιπηθράϊαία ποϊκχιιθοτμοοὰ οὗἠἨ ΤΟΙ ὮΥ 
(65. 16:). Οἰδοῦ ορίηϊοηβ 866 ἰπ Π6 οιΐθ ὑροη 
δ ργ'δοου. [Ι͂ἢ δηΥ͂ ονϑηΐ, ἐπ6 Ὀἱζίον τοῦ βοδιίοη 
εχροσίοποοα ὈΥ Ῥδὰὺϊ δὲ 18 μδηὰβ στηυβὺ δνο ὈΘΘῃ 
οὗ ἡοττηϊ 8076, δογίουβ βογὶ, δῃ ἃ οομπδίβίο ἴῃ ἃ σι 1{}}- 
εἰδϑάϊησ (οοης δἀϊοιου) οὗἩ εἷ8 ποσὰ (νον. 1δ).--Ἰ 9 

τουσασὰ δῖναι ἰο ΐα τοσῖκη, 
ἀσοδώῃ. Το οὔοτί (0 ἔγοο (η6 Αροβέϊθ Βογθ ἔγοπι 
189 δρρϑαβδῆοθ οὗ οσχοοβείγο ΠΑΣΒΏΠ 688, 88 ρίγϑη 
οοσβαίοη ἐ0 δὴ αἰξογαιζοη οὗ (0.6 γοδάϊηρ Α, Ὁ. Ὦ.: 
Β. Ε. α., δα ΜΘῪῚ1] 68 ΤΩΔΩΥ͂ ἰγδῃβἰδίοσβ ἀπ σΒυτοὶ- 
(αι οεα, ἀποδώσει, ἰμ6 Τιοτὰ τεοὐδέ τοαιλίθ τα 
δοοονϊης ἴ0 ἷ8 πόσα. ΗΟΝ πο ΒΓ Βοουον ἰῃϊς 
παῦε οὗἨ ϑ πἰϊποθθοθ Ὅθ6, ΟὈδογυαϊίϊοῃ δα8 ᾿υ8}}Υ 
οὐ]Ἱδὰ ἰοσί ἢ δοῦηθ σομρ]αίης πόνου 6 1688 (Παὶ ΓΠΟΓΘ 

Ὀδοη ὨοτΟ ἀοπί ΠΟΥ 4 βοϊιοηΐης οὗ (16 Β6Ώ86 
(ἰ ποεὰ, κὸ ἰαὲ [80 οορερία, ἴῃ ἴδ6 οηά, [88 

ἸΏΟΥΘ ποῦ ῬγΟΔΌΝΠ γ. ΤΏ Αροδβίϊθ υἱέογϑ Ποῦε 
ὯΟῸ νἱηθϊοῖνο ᾿υάρταοηΐ, θυ δὴ ἱπιργθοδίίοη πϊοὴ 
Βρτίηρβ ἴτοπὶ 818 Ὁ τ βιίδη [66] ηρ ἴον τίσ δηὰ τἰρεῦ» 
Θοὐδβηθ88, ὙΏΘΓΘ, ὑπο ὯΟ οἰΓουτηβίβηοβ, τηιδὲ ἰδ Ὀ6 
ἴογροίίοῃ ὑπαὶ 6 Πα8 ἴο ἀ68], ποὺ ὙΪϊ{ΐπ ἃ Ῥδυβοῦδὶ 
ΘΏΘΙΩΥ, θυΐ ἩΠῊ δὴ ὀρροηθηΐ οὗἁὨ μἷ8 ποτὰ (τοῦ. 1 
δηᾶὰ οὗὨ ἰδ οδιι80 οὗ ἰῃ9 μΌΒΡΟΙ, 88 ἰῃ Αςίβ χὶϊὶ, 
9, 10. ὶ 

γεν. 1ὅ. Οὗ σοῦ ὍΘ ἴδπου ὑσᾶσθ αἷδο ; ἔοσ 
Βο Βαῖδ ργοδῖν υἱτδϊοοᾶ ουὖξ ττοχᾶδ. Το 
ΒΟΌΘΓΏΘΒ8 οὗ ([ΐ8 δαάνίοο δηα [86 ΓΟβοϊ αἰ 688 οἵἁ {818 
ΔΟΟΌΒΑΙΟῊ 8 {Π6 Ὀοδβὲ δυϊάθηοο ὑπαὶ Ῥϑιυὶ, ἴῃ ἴΠ6 [ὉΓ6- 
βοΐηρ πτογαβ, δὰ Ὀθθὴ ἴῃ πὸ ἄοστοο Ὀϊπάοα ὮΥ͂ Ρ6᾽- 
8Βοη8)] τούοηρθ. Τὴ σοῃῃροίδοη π|}}} {6 δἰαιοπθης 
ἴῃ γοσβ. 1ὅ δηᾶ 10 βἰγθηρίμθηϑ ἴΠ6 οοη͵δοίαγο ἰδὲ 
ΑἸοχδπᾶον εοὐλείοοά (ἀν ϑέστηκε) [86 ποτγὰβ οὗἨ {}}6 
Ἀροβεῖθ, ποῦ ἀυγίπρ' ΔΏΥ Ὀγονυΐουϑ τηϊηϊβίουϊαὶ δος ΥἹγ, 
Ὀὰῦ οα ἴΠ6 Οοσοεαϑίοη οὗ δἷθ ΓΘΟΘΠΓῪ ἀοὶ γογσοὰ ἀθ- 
ἔδηςο, στρ Ῥὰὰ] νὰ8 ἀοίδηἀϊηρ ποῖ ΟὨΪΥ ἷβ μδγ- 
ΒΟΠᾺΪ οδιβθ, Ὀυΐ ἈΒΘΌΓΘαΪΥ, ἴου 116 ταοϑῦ μαγί, [86 
δλυ86 ΟὗὨ ἴδ ροϑροὶ, 

γον. 16. Αἱ τῦ ἢγεὶ δπτυοσ ΠΟ σηδῃ βἰοοὰ 
ὙΠ} τη9, Οὐδείς μοι συμπαραγένετο. ὝΟΙΓ: “Συμ- 
παραγίνεσϑαι ἱπαϊοαί ραΐίγοποξ δὲ απιΐοοδ, φιιΐΐ αἰΐοε, 
αὐ οὐνλα ἀϊοοπάαηι, νοσαΐοϑ, κὐκο, ἄραηξ χὰ» δια, 
πῆς οἰΐαπι ογαίξοηδ αὐγωυαγα δοϊεδανί " (σΘοιρ. 
ποηόμανν, “ἢ. Ἰδοδξ, ν. 108). Αοοογάϊΐης ἰο Βο- 
τηλη ἴα, δι οἷ Θββἰϑίδῃοθ γγὰϑβ Ῥουθου Υ Ἰοσα], δπὰ 
ΔΙ οσοα (6 δοουβοα,. Εγθῃ ἘΟΙΏΔῺ ΟΙΏΡΟΓΟΥΒ ὍΘΓΘ 
δοσῃείοπηθα ποὺ 0 βῆ ἰποῖν ἔτ 8 ἤθη ἀσταϊρηοᾶ, 
Γυσιὰν (26  ογία Ῥεγεσγὶπε, ὃ 18) ἀοτιἀοα {Π 6 264] 
ΟΥ (86 οδυϊν ΟΠ τισι Δ 5 το ναὶ θὰ ἐπογηβοῖνος οὗ 
118 τρῃυ. [ΓΔΠΥ͂ ΟΏ6, ΒΌΓΘΙΥ Ῥδὰϊ τπιΐσας ἤᾶνθ ὁχ- 
Ροοϊοὰ ἰδαῖ, ἀροι ὑπ6 Ὀοποὶ οὗὨ {Π6 δα νοοδῖθ, [ποθ 
πουϊὰ ποὺ πᾶν Ὀ6οῃ πδηϊηρ πῆ πουϊὰ γε πᾶ νὸ 
ταϊβοα ὑποὶνρ γοΐςοβ ἰη ἷθ Ὀθῃδ ἢ, ἸῸ Ὀ6 Β0ΓΘ, ΒΟΙΏ6 
μοὰ ζοῇθ ΔΝΑΥ (νον, 11); θυ 6 ῬἯᾺΒ ὧδ Εοσηθ (Π 6 
ὉΓ ἴῃ6 δεςοπα ἰἴπ|6, δὰ πὸ δὰ ναγίουϑ, δηὰ, 
διηοηρεῦ Ππ6π|, ἀἰδιϊηρυ θη οα ἔγίθη 8 (866 ῬΗΪ]. 1, 18 . 
ἷν. 22), ΘΟμΒΘα ΘΏΟΠΥ Οἰδοτβ οουἹὰ ποῦ ἤν ὈΘΘη 
ἩΔΗϊηρ ἰο εἶ. Βαϊ Βογο, ᾿ἰκουδβο, Ὠυτηδη γΘΔΚ- 
1.688, δπὰ ἔραν οὗ Ὀδοοιηΐηρ ἱηνοϊνοα ἴῃ ἴΠ6 ὈΓΟΌΘΟΙΥ 
ὈΠΙΆΨΟΓΑΪΟ ἰβ86ὰ6 ΟΥ̓ θΠἰ8. 8αϊῖϊ, 84 ργοναιϊοά ἰη [}}} 
ἔοσγοθ [10 18 ἤθῆθθ ᾿ἰἸκοννῖ86 οἷοαῦ ἴΠαὶ ἢΐ8. σοπαϊ 0 
ΠΟῪ ὙΓᾺ8Β Θη ΓΕ αἰβογοηὶ ἔγοιη ἴῃδὺ ἀυτίηρ ΗΪ5 ἔον- 
ΠΙΘΡ ἱτηρυδοημηοηϊ.-«(1 Ῥγὰν Οοα) ὑπαὶ ἐϊ τδν 
ποῦ ὍΘ ]αἱὰ ἴο ἐμοὶγ οἤδσζο, δἀβ πΠ6 Αροεί]ο, ἴῃ 
[6 δοῃδβοϊουβηοδβ, οπ ἐδ ομδ λαπά, ἰδὲ δὴ δοζιδὶ 
βίη δὰ Ὀδοη οοσημἱ οα, τ ΣοΟὮ σΟΥΑΙ ΠΥ ποοάρά ογ- 
κἰνθῃ 688 ; δηά, οπ ἐλ6 οἱλέν δἱδ, ἰἰναὺ ἰθτὸ πὸ ἀ6]1Ὁ- 
ογαῖο πίἰοϊκοάηθβα, {πὸ ὑμαὺ οὐ ΑἸοχαηάον (νοτβ. 14, 
16), βαὰ Ὀδοη δ πότκ, Ὀυϊ ΟὨΪΥ͂ ρα ηθ 88 οὗ ὑπ6 
ἤΉβ8ῃ. ἴπ {8 δΪ8 φοηί]ο Ἰπάρτηθηΐ, τοι οονοῦ, Π6 
ΘΟ 118. ΠΙΚΘΏ688 οὗ [16 Μαβίον (Μαϊϊ. χχνΐ. 41), 
ἩΏΟΤα 86 ΓΟΒΟΙΏΪ65 ἴῃ (88, [Παἴ, ὍΡΟΙ ὮΪ8 ΘΠ ΓΔΏΟΘ 
αὖ (86. Ῥία οὗ ἀδδίν, ''ὸ ουπα Ἀἰτη80}} ΤΌσβαίκθη οὗ 
Ηἷθ ἀραγοβὲὶ ἐγ θη8, ἐπα γοῦ νὰϑ ποὺ δ᾽οῃθ (φοτηΡ. 
ϑοδη χυίΐ. 82). 

ψον. 17. Νοιυἱ τ εϊαπάϊτι ἴ86 Σιοχὰ πβἰοοῦ 
τσὶ τὴὸ απὰ κβισουριμοηθὰ 9. ΑἰὯογ 6 τη θῃ- 
τίοη οὗἩ [π6 ἀατὶς δἰάα, [0 ΑΡροβί]ο Ἵχῃ! οἱ ἐ8 (ἢ 6 ΒΠΡΝ 
βἷὰα οὗἨ δἰ8. βἰἰυλῦοιῃ, ἰπ ἰπαὶς στ εἰσὉ] σηοτηθαΐῖ, 1 
1ογά--τῖΖ., ΟἸ τ βί---δἰίοοὰ ὃν πιὲ (παρέστη)---πἰῖὰ 
189 ΒΕΙΡ οὗ ἴ)6 ΗοΪγ αδοδβὲ (οορ. Μαίϊ. χ. 19, 20}. 
απά (8 ἐῃ9 τεβυὶῦ οὐὗὨ 86. δββι βία οο) δέγεησίλεποά 
γι6 (ἐνεδυνάμωσε με, οοτρ. ῬΒΪ,. ἱν. 18; 1 Τίμ,, 1. 
12), ἰπ 1πᾶῦ Π6 ϑηάιιοα τὴ τὴ σοῦταρο ἃπὰ παῤ- 
ῥησια. Το ΤΙ ογὰ [ια8 ποῦ ΟὨΪΥ ἀοηθ τιμαὶ {6 ΑΡΟοΒ- 
116 τοῖρῃν ἤν οχρθοϊοα ἰτοτὰ ᾿ἶα ἔτ μ5, θὰ πηΟΓΘ 
γοί.--- Το ἱτατηοαϊαίον ἐὉ]Π] ον ίηρ δἰδίοβ ἴῃ6 οὈ͵οοὶ 
οὔ 118 Ὀουοβδὲ: Ταὶ Ὁν τῶ 189 Ὀσϑδομίης 
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ξηϊσηῦ Ὀ6 11ν ποῦσῃ (ες. οἵ 80 ρ08ρ6]), πληρο- 
φορηϑῇ, οοτῃρ. τεῦ, ὅ (πιϊμοῦϊ δἀθασδίθ ρστουηαθ, 
δοῖὴθ Οοὰ, τοδὰ πληρωϑῇ)}, ποῖ ΟὨΪΥ, ἐμαὶ {8.6 Ὀγδδοὶ- 
ἵηρ; οὗἩ 1Π6 ζοβροὶ ἱμπγουρῇ τὴ βῃου!ὰ ραΐῃ [1116 οοη- 
Βιτοδίίοη δηὰ γεοορηϊοη, Ὀυὲ ἐπὶ 11 Βῃου ἃ ἸΠΟΓΘΌΥ 
ΤΌΔΟΙ, 88 ἰδ πόσο, 18 ομἰηιϊπαξίοπ, δ'πῃοα ὕὑροη (818 
οσσαϑΐοῃ ἰδ 88 γΓυηρ ΤΟΥ ἱτηργοββί σ ΘΙ γ ἴῃ (86 οδρὶ- 
ἰΔ] οὗ ἐπ ποτὶ, ἰῃ [8 Θαγβ οὗ ἴ[ῃ6 οογοπα ρορμῖϊ, 
δηὰ ([Παἴ}) 411 ἴῃ: Οὔθϑιῖ 1195 τοΐρΐ πθασ. ΤῈ6 
ἈΡοβί6 στοραγὰβ ἐμ6 νιϊγθδ8 ἀοἰἱσεγοὰ ὕροπ {18 οο- 
ΟΑΒΙΟῺ 88 [16 Κογβίοιιβθ οὗ ἢΪ8 ἀροβίοὶϊἷδ τηθββαρθ, δηὰ 
811} τὐυ} ἢ 118 γοδοἢ 98 {{6 ΘΟΟΓΘ δηι γοργοβοηϊδίίοη 
οὗ 4}} "δαί βοῃ ρϑορὶθβ (οορ. Βοαι, χ. 18 ; Οὐ]. ἰ, 
δ) -Απὰ ὁῺ τῶ ἀοϊϊνοχοὰ ουἱϊ οὗ [89 του οὗ 

9 ᾿οβ. “ΔΠπἰ δι ποηιΐπ ἤσοπΐὶδ Νεγογηι ἐπ- 
ἐϊσωπ. ἔο λας ἰοσιίέοτια »οίεμδ σεπεγαϊ ον ρετί- 
οσυίαηι ἀεεὶσπαγὶ ἐχὶδίΐπιο, ας δὲ αἰδεγοῖ; ἐα ρ»γαξβεηπίϊ 
ἐποοηιαἶο, υεἱ ἐς γαωςσίδιδ πιογί8 ;᾽) ΟδἸνη, ΤΠ6 ὁχ- 
Ὀἰδηδιίοη, {Ππᾶΐ (6 γ6 18 γοίδγθησθ ἤθγο ἴο (ῃΠ6 ρυηΐβῃ- 
τηθῃΐ οἵ Ὀοΐηρ {πόσ ἰο τορίηρ Ἰΐοηβ, 8. ἱπδίρί ἃ 
(Δοβὶνοῖτα). Υ̓Βϑίδον, δρζαΐη, ΑἸσχαπάοῦ (6 ΘΟρρογ- 
ΒηλΪ ἢ, ΟΥ 8 οογίδίη 2 }118 ΘΟ: ΒΑΓοδπυ8, ἃ ἀσρυγ οὗ 
ἴα ΕΠΏΡΘΙΟΓ, οὐ 180 1:6 οἰϊοῦ δοσῦβος ἰῃ ὑμ6 Ἰδν- 
Βυϊῖ, 8 Πογο ἀραὶ ηδίοα, 'β8 ἃ τρανοῦ πΒ ΟΠ ὑπά6- 
οἰἀρά, [Ὁ ᾿τηυδὲ οὶ Ὀ6 ονουοοκεοὰ ἰμδὶ Πμογθ (6 
δἰαϊοιηθηΐ 8 ἧοξ οὗἩἨἁ ἁἐδο ἐέοπ Μυἰταβοῖ, θὰ ΟΥ̓́ ἴδ6 
νιοιέλ, οὗ {π6 Ἰἴοῃ, δηὰ ἰῃδὲ ΠΘΓΘΌΥ, ἰῃ ἃ ρχυγαῖνο 
ἸΩΔΏΠΘΡ, {πὸ δα ἰοἰδὶ οὗ [Π6 ἀμῆβοῦθ π ΐοὶ!, δὲ ἐδ 6 
τηοτηθηΐ, δυστουπαρα Ὧ16 ΑΡροβί!οθ, οδῃ 6 δχργοβδοᾶ 
(οοιρ. ῬΒ. χχὶϊ, 22). 

ἐγ. 18. Ἀπὰ ἴῃ9 Τιοχὰ 58.411 ον ΟΣ Τη9, 
ἂς. ΤΠ6 Αροβίϊο ογοθϑοβ ἰδδὶ 86 ἐβδβυβ οὐ ἴδῃς ἀθ- 
οἰεἶνα 8π8] ἤοαγίησ, ὩὨΟῪ ἱιπηγαϊποθηῖ, τηὶρῃϊξ ποῖ 6 
ΘΟΙΩΡΑΓΑΟΥΘΙΥ͂ 88 ΤᾺ ΟΓΔΌΪΘ 88 ἐμαὶ οὗἩἮ (π6 βτϑὶ [6 δ8γ- 
ἷηρ, ἴγουι ποῦ Β6 "δὰ φοηθ ἔογῖ ἀμματτηοὰ : Ὀυὶ 
[6 ἀοο8 ποὶ ἰοϑθ δουγαρθ ὕροὴ ἰῃαὺ δοοουῃῦ. Ἦδρ 
ὙΠῸ [48 ἀο νογοὰ ἶτὰ ἔμυ8 ἴδ ουἱ οὗὨ 8411] ἀδηροῦβ, 
ἫΪΠ ἀο ἰὲ γοὺ ραῖπ.0. Ὃ κύριος ῥύσεταί με ἀπὸ 
πάντος ἔργον πονηροῦ. ἴῃ δηὰ ὈΥ ἰἰδο]Γ, ἰδ τποΓῸ 
ἤρα (δὲ Β6 ΒΘΓΘ τοίθιβ ἰο ἔργα πονηρά ἩὮΙΟὮ ΠΟ 
᾿τπ86 1 τηϊ δ ῬΟΓΒΔΡ8 ἀο, ἰῃ τοίθγομοο ἴὸ τσ Βα 

ὨΟΥ͂, ὨδνογίΠ6 1658, ὨΟρΡΟΒ ἰη (06 οτὰ ἴο Ὀ6 ψτὰ- 
οἰουθὶΥ ἀοἰνοσοὰ ἴσο (Οτοϊυθϑ: “ 7 ἐδενγαδῖὶξ πιδ, πὲ 
φιϊά ἀσαπι͵ Ολγίδίίαπο, π6 φωξά “4 ροείοίο ἐπάϊρ- 
πηι ἢ). ΑἹ τΠἰ5 ἰρῃ Ἰονοὶ οὗ 88 δρί γί υδἱ ἀθνο]ορ- 
τηθηΐ, δηὰ πὶ ἀδαὶῃ ἱπιτηραϊαιοῖν Ὀδίογθ ἰιΐπη, ἰδ 8 
Ὠοὺ ΡγΟ ΔΌΪ6 ἐππαὶ ἴπ6 ΑΡοϑι16 οουϊὰ Ὦανα [ε10 δηὰ 
Ὀχργοβδϑ [6ΔΓ ἴῃ {1}|8 τοβροοῖ, δπὰ ἤθῆοα {ῃ6 νἱοὺν ἰδ 
ἴᾺΓ ἸΏ0ΓΘ δοσορία}]6 ἰῃδὲ Ῥαὰϊ ν88 (μη κίπρ ποτα οὐ 
ἴΠ6 ἔργα πονηρά οὗἁὨ ὨΪβ8 δπεηιὲδε (80 ἴ0 ΒΑΥ͂, {ὈΓΙΠΟΡ 
ΟΡΘηΐημβ οὗ ἴΠ6 ᾿ἰομ᾽ 5 τοουϊῇ αὐ Π6 ὨΟΥΘΣΙΠ6- 
1.88, 88 που ἀρροᾶῦ ἴτοσῃ ἰπ6 ἰοῃα οὔ [6 πογάβ, 
δχροοϊθα πὸ ἀφ᾽ σογδῆοθ ἰτοιῃ ἰ86 Γοδὶ ἀδΠρΡῸΡ οὗ 
ἀοαδίδ, ΟΥ ἃ γοβίογαίίοῃ οὗ 1118 (Ὀττηοῦ ἔγθθάομιι, ἰ8 δνϊ- 
ἀοηὺ οὰ πιδί [Ὁ]ΠΟΒ ἱπητοοαΐαιοὶγ : δα τὧἱί!] 
Ῥγϑβοχνθ (π|6) ὑπίο ἷ5 πϑανϑην Κίηρσάοιι; 
ἴῃ ὑπαὶ Κίπράοτα πίοι, ΔΙ που ἰδ Ὀ6 Ἰουαπά θὰ ἀροη 
οαγίῃ, δηὰ νἰ}},} δὲ (ὸ Ῥαγοῦβια, Ὀ6 γτονϑηϊθὰ ἴῃ 4]} 
1ϊ8 μἴΟΓΥ, 8, θυ γί 6 1688, Ὠθγὸ σοηβίἀογοὰ ἀθοϊά θα! γ 
88 ἰῃ [6 Ὀογοῃά: σώσει εἰς ΞΞ σώζων ἄξει με εἷς 
(Βεγάθηγεϊο!)). ὙΤῊΘ ὨΘΑΥΟΗΥ ἰηράοιῃ ἰ8 {πὸ τγο- 
οορίδουϊιτα ἰη το Ῥαὺ] Ὑ}} πὰ οοτηρίοἴο ἀκα] ἑν γ- 
ΔΠΟΘ, δίϊον, ἐῃγουρὰ ἀραίῃ παίιγα!γ, 6 88.4}} Βανθ 
Ὀδοη ἰγδηβρογίθα {ϊογ, 6 πατθ ΒΟΓῸ ΘΟΏ86- 
ἀΟΘΠΟΥ Ὧο οἷμοῦ 1468. ἔπ, ἴῃ ἘΠ}. ἱ, 28.---Τὸ 
ὭὍΒΟΙΩΔ ὍΘ Π,οτν ἴοσ ονοὸσ επἃ ονοσ. ἊἌσηθϑθῃ. 
Ηδφτγθ, ἴοο, 88 ἰὼ οι. ἶχ. ὅ, (06 ἀοχοίοργ 8 ἀοάϊ- 
οαἰθὰ ἰο ΟἸτβὺ, {πγουρἢ τποῖὰ ᾿6 ΘΠ} 078 1}}}8. ἀ6]1γ- 
ΘΓΔΏΘΘ. Α πον οομοϊπδίοη ΟΥ̓ ἀδιὲ8 ομεἶγο ρδβδιβ 
οὗ [16 πῇιο]6 Ερίβι]6, ἰο π᾿ ἱοῖι, τηογθόνογ, ΟΡ ἃ [ΟΥ̓ 
ΣΏΟΓΟ Ῥδγίϊοιδνθ οὐ 1688. ἱτωρογίδποθ ν}}} ὈῸ ζυγοῦ 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝΡ ἘΡΙΗΤΙΒ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ͂. 

δἀάοὰ, “ Ζοχοϊοσίαπι ραγὶξ δροδ, γυιαπίο νλαλογεῦι 
γεδ,᾽" Βοηροὶ. 

γεν. 19. Βαϊυῖϊο Ῥχίδοα διὰ Ααυΐἷδ (βοα Ασὲ 
ΧΥΣ, 2; ἔοι. χυΐ. 8; 1 Οον. χυΐ. 19), Βεῖα εἶβο, 
ΔΒ ἰὺ ΟΥἾΘῺ ΟσουΓΒ, ῬΥδοδ 18 πδηγοὰ Ὀεΐογο ΠῈΣ ἰυ9- 
Ὀαπά. [δ ΤΩΔΥ͂ ῬΟΓΏΔΡΒ Ὧδ6 σοπβίἀογοα ἃ ῥγοοί (δὶ 
806 ὙὯΒ [8 ΒΙΡΟΓΙΟΓ, Οἱ ΠΟΙ 88 τορι Β ΟἸΔΓΔΟΙΟΥ ΟΥ 
ἴῃ σοδροοὶ οἵ ἐπ6 ἀδυθιορηηθηΐ οἵ δΒογ βρί τι] ΠΠ{6,.--- 
Απὰ ἴ)9 ποιβομοϊὰ οὗ ΟἸοδί ῬΒΟΣῸΒ (866 οἰλρ. 
ἰ, 16-18). 

γεν, 30, Εἰχαβίυβ δνροᾶϑ δἱ Οουΐηϊδ, ἄς.-- 
Βοβί 68. ἤϑγο, Εἰγαϑίυβ 18 4180 τωθῃοηρθὰ ἰῃ ἀεὶ χἰχ, 
22 δῃὰ ἴῃ Βοῃι. χνΐ. 28, 88 ομαποτ]ῖη οἱ 1} ΟἿ 
οὔ Οογίπιι (αγοαγέμδ εἰυϊέαξὲδ, ΟΥ Βηαποὶαὶ δἀπιϊηἰείγο- 
ἴογ). Ὑοὲ ἰξ [8 ἃ αὐυεβίώοπ ὙΠοῖβον (16 Ρογθοῦ ἰετὸ 
ΔΙΙυἀεὰ ἰο ͵8 (16 Βδιὴθ 88 [29 οὁῃὸ ἰδβὶ πιεηιϊοσεὶ, 
ΤΊ ὙΘΡῪ δαγίης (μὲ Βα αδοάδ δὲ Οογπὶβ δροὶ 
αραϊηδὶ ἰδ, βίποθ ἴτομι οἰκονόμος {{|8 που!ὰ κατε} 
μδνθ Ὀδθὴ ϑοϊ -οὐἱάδηϊ, υηἴοδ8, ἱπάοοὰ, Βα διδὰ εἰτεαὶῦ 
τοβίρποὰ 8 οβῆφθ, οὕ, ροσβαρβ, Βδὰ Ὀεθμ ἀεροικά 
ἴον Ἰιῖϑ ἀύόναὶ οἵ Ομ εἰ βιίδηϊγ.-- -Βαϊ Τχορλίπιυ: 
Βανο 1 Ἰαἢ αἱ Μ|ῈΙΙοΐυσα βίος, Ἐτοπὶ Ἀοἱδ ΧΣ, 
χχὶ. 29, τ ἀγσθ δοαυδὶπίθα πὴ} ΤΙΟΡ πιὰ 85 ἃ 
ΟἸιγβιίδη ἥροπι διοοης [ἢ6 ΠΘδ ΒΘ ΠΏ, α]80 δὰ οὐοιδίσοὶ 
ἐγαυθ! ης οομηρδηΐοη οὐἩἨ Ῥδὰ], δηὰ (δ ἱπποοθὶ 
οϑυ86 οὗ ἐπαὶ βίοστη σοὶ ἰΠΘῺ ἀγοθθ δρϑίμϑι (ὡς 
ἈΑμοβῖῖο. ΤΗΐδ ἐἴπιο, αἶϑο, Β6 μαὰ πίβῃθα ἴὸ δύζυῖῃ: 
ΡΔΩΥ δαὶ οἡ ἷ8 ᾿ουγηθυ, Ὀὰς δὰ Ὀοδη Ἰοῖδ ὉΥ μι 
εἱοὶς αἱ Μ|Ιοῖαβ, ἃ οἱ ὁπ 186 βεδοοαβὶ οἵ Ολτδ (οι 
{π6 Μἰϊοῖυθ ἰῃ Ογθῖθ). Α δἰδίοιηθπιὶ δρβιῃ, Ψὶ 
τοτγδίπβ ἱποχρ  !οα 6 1 τγηὸ αβϑυμα μαὶ εἰ 8 Ἐρέδὶε 
νὰ τ (6 ἀυγίηρς [06 ΑΡροβι] ς᾽ 5 βγεῖ ἱπιργβοιπρεηῖ 
εἱ Βοπιο, βίῃσθ ἰδ ἰ8 ΒΌΓΟΙΥ ἱχωροββίδῖ8 ἴ0 ρίδος δ 
ἱποϊάθηξ ἴῃ τῃαὲ Ιαβὺ ᾿οΌΓΠΘΥ ἴο ΨοτΌβα!επι πιευθοροὶ 
ἴῃ ΑΟΙΒ χχ. δπὰ χχί, (ββ6 Αςοἰβ χχί, 29) Ἦ εἰ} ὡΒ 
Ὧο Ὄειίο: “ΤΒδ ἰάθα οἵ ἰφαυὲπσ τοῖογβ ἴο 8 Ἀν 
ΘοΙραηΐ 8810." 

γον, 21. Ὧο ἴὰγ ἀἰπέξοιοθ ἴο οοσιθ Ῥείοσε 
υυίπῖοσ (966 γογ. 9. “Ἴρεα ἀΐσηιο πανυίραϊο οἶνοι 
γε ναῖϊα, εἰ ἐπινιάπεδαί πιαγίγγίωπι Ῥανὶὰ;" Βεῖν 
κα].--- ΡΟ 5 στοοῖϑίμ ἰμ99 .. . διὰ 81} [Β΄ 
Ὀχϑίμσθῃ. Ναπιοϑ οὗ οογίδειι ΟὨγίδιϊδηθ οἱ Βυτ, 
οὗ πβοῖὴ τὸ ΚΠΟῪ ποίδίηρ.--- Σεΐπυιδ, δοοονίϊος 
808 ττίζοτβ, ἰβ (26 βϑιὴθ ροῦβοῦ Ἡδβοπὶ Ἐσϑοθῖε 
Δα ᾿γϑυδειβ Ὠδτὴθ ἔπε ὅτϑι Βίβῃορ οἵ Βοπιε. [11 
τρϑαϊοη ττὰ8 ζϑ ΘΓ το οϊνθα.--- Η.] 

ψον. 22. Το Σιοχὰ . .. 6 τὐΐί δ ἘΏΥ βρί πὶ 
Α Ὀϊοβδίηρ αἰ δδτίπρ βοπιθνμδὲ ἰπ ἕοττα ἔγοπι {6 οὔΒ- 
οἰυδίοῃ υδ8] ἰ0 ἴδ6 Αροβί]ϊθ. ὰ τᾷς Κποπὶοὶξε 
ἐπα ἴδ 18 Ηἷθ Ιαδὲ Ερίδβιϊθ, 86 δβ ῬΌΓΡΟΘΟΙΥ 80 ἐΐ 
16 Ὀἱαβαίηρ [δὲ 86 ΤΌττηοΡ ραγὲ φόποειτδ ΤΊΘΟΥ 
ΔΙοῃα (μοτὰ τοῦ πνεύματός σου), Ὀυὺ {Π|6 ἰπι(ε 3} 
186. Βοϊονοτα πῖ Ἠἰπη πῆο που]ὰ τεδὰ ἰ! (μῷ 
ὑμῶν). ὅ56ε6 1 Τίπι. νἱ. 21. 

ὉΟΟΊΒΙΧΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ. 

1. 6 δὸ ποῖ δὲ ἰδὸ δὰ οὗ {πὸ ἰαδβὶ Βρίδ 
πο {Π6 ΑΡοΒΈθ Ῥδὰ] πτοῖθ, δῃἃὰ δγὸ 6 0 
ὨΘΟΘΒΘΙΥ͂ ὑγχοὰ το ομϑὶ ἃ σἴδηοθ Ὀρυῃ μΐθ οβὰ. [8 
ἀποογίαίη ἩΒΕΙΠΟσ [)8 Ἰαβὲ τεῖϑὰ νγα8 {01 ΠΠ|εὰ, τοῦ 
ἡ μοίμον ΤΟΙ Ὦ. ἀἰά οοτας ἴ0 δΐτη Ἰνεΐογα ἔν μηδιεῖ. 
Νοτο ἀϊοὰ ἐπ (ἴθ δυμο οἵ 68 Α. Ὁ. ; 80 ἰδαὶ, πὸ 
δββαταθ, τὶς τΠ6 ἰταάϊίου, ἐμαὶ Ῥαὼὶ δυδετεὰ τοῦ- 
ἐγγάοτα υὑμάον Ηΐβ τεῖρτι, τσ Βαυθ {ποη ἱπ (ἰ8 ἀδῖο 
(δα οχἰγοτηαβὲ ἐεγηιπω αὐ φμεηι. ἨΪ8β τδηκ ε Ἐρ' 
τοδῃ Οἰτίζοη βανϑὰ Εἰμὶ ἔσο Ἵοτυοίϊδχίου, πἰῤεὶ, 80 
οονάϊης ἴο ἴδ6 Ῥγορ θοῦ (Φοῖα χσί. 18) (} Ὁ 
Ῥοϊονϑ ἰοῦ, ΒΥ {π6 ᾿οϑι ὩΟὨΥ͂ οὗ ΟἸοιι. 
(}}]14η, Ἐυδβορίυβ, δηὰ οἴδετβ, Ῥαὺ] νῶδ 

Τεῖ- 
νεδεοθοὶ 
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πιϊὰ 6 σπογά. ΦΈποχε ̓ ὐύώρορς ϑεγὶρί.) τοϊαΐθβ : 
“ Ηΐο σνσο ἀδεῖηιο γμαγίο Νεγοπΐδ ἀπηο, δοάξηι αἷἶδ, 
σηο Ῥαγωο, οι ῃγο Οἶγίδίο οαρίζε 
δερεϊίκαγωο ἐξέ ἐπ υἷα Οεἰδηδὶ.} [Οοτρ. ΟΟμΥΌΘατο 
δὰ Ἠοπϑθοῦ οὐ 31. ῬΔ0}}5 ἀδδίμ, τοὶ. 1, ὑρ. 486-- 
490.--Ἐ, Η.1 Το βοηίθῃοθ 1αϑὲ δα ἀθὰ ἰ8 ὉΥ͂ ῃ0 
ἸΏΘΔΙΘ ᾿ΩΡΤΟΌΔΌΪΟ, ἰἤ τὸ σοβοοὲ ἰπαὶ ἀθδίλ- ταῦ- 
ταὶ ποῸ οἶθῃ οχοουϊοὰ πιδοαὶ μα οἷ τ ΒΘῺ 
οσίοηδῖσο Ῥορυΐα ἰπιηυ18 τὶ βίηρ ἵγοτα ἔθοτη ΓΘ 
[ξατεὰ, δἰ βουσὶ, οἰμοσπίβο, οσοουώοη πίίμουῦ [6 
ΟἿ τπῶϑ ἐβουρὰϊ οσρδοίδ!ν βηδηλο. ΤΉΟΘΘ Ἰοροη 8 
δορὰ ἴῃ [Πϊ8 υἷδοθ πὸ οὐ ἰοίστα, Ἡΐοῖ σοροσὶ ἰδδὶ 
τι} ἱποιοδα οὗ Ὀϊοοὰ δονοὰ ἴτοτι [86 θεοῖς οὗ [ἢ6 
ΑΡροϑὲϊο ; ΠΟΡ ἴδοθ6 οἴδοσθ, ἰμαὲ ἴγουῃ {1.6 βροὺ ὙΠ οΣῦΘ 
ἴδς Βεδὰ, ἱῃ [ΑἸ] ηρσ, τουομμοὰ ἴὮγοο ἶτη68 [6 ρτουηά, 
ἴδετο Ἰοδροὰ ὉΡ ἀρεΐηρβ οὗ ταίϑὺ. 

3, Τὸ αδί πίβιθθ, τοζυϊδίίοϑ, ἀηα Ὀ]οβδίηρθ οὗ 
ἴδ Αροβίΐθ Ὀεΐογο δἷβ ἀδαίῃ δγὸ οὗ ἀουδὶθ ἐπαροτ- 
ἴλποο, [Ι͂ἡ (Π6 γδί ρἷδοθ, ἱΠΟῪ βίον ἰμδὶ τὸ ἀο ποὶ 
δια μοῦθ ΠΡΟΣ {16 801] οὗ οὐδίταος ἰά688, θυὺ οὗὈ [Π6 
βουθοσγοβδὶ ᾿ἰβίογί δαὶ γϑϑ! ἐγ 1 δα, ΒΟΟΟΒΑΪΥ͂, (ΠΟΥ σΟῺ- 
(οἷα, παῖ ἴπ ἴ9 δοοιΐης Ὁπἰτηροσίθμοθ οὗὨ ΣΏΔΩΥ οὗἁ 
(ὃν ποϊοοθδ, οη6 ἱπάϊγθοϊ Ῥγοοῦ τηοσο οὗ ἔ:6 ρϑηυΐηθ- 
2688 οὗ ἔ6 Ερίδι]6. ΗΟΥ οουἱὰ ἃ ἴογροῦ Ὦδνθ ἀθ- 
Υἱϑοὰ δὴ ὁογάδὺ ἴκ [Ὧ6 016 ΘΟΠΟΘΙΏΪηρ, [ὉΓ ἰηδίδποο, 
[δε οἰοαῖς, [Π6 ὈοοῖκΑ, δηὰ (826 ρμαγοππιθηίϑ Ὁ Βυΐ ἢ6 
ΝΏΠΟ ἩΪΠΒΠ6Θ ἴῃ ΔΏΥ 6880 ἰ0 βηάὰ Βίγαϊ ὨΟΤΑΥ, ἴῃ 186 
ἱπποοδηΐ πδὴη6 ὁ [ἰη08 ᾽"-- ΞΟ τοοηοηοα Ποῦ ὈΥ͂ 
100 πᾶγ---α δἰχῃ οἵὁ [86 δοοοῃὰ δΘὨΓΌΣΥ, δ ἃ τηλῖκ68 
Εἷ8 δα] υἱδίϊοσι ἃ Ὁ8818. 70 στοῦ πα ἶ688 ΒΥρΟΙ 6568 κηὰ 
πγρεσου σαὶ οομἰπαίίομβ (ΒΔΌΣ), τη οογίδί Ὠ]Υ 
ΟἸἸηρ ὙΘΥΥ ΟἸΟΒΟΙΥ ἴο ἷ8 οπμοθιδεβδυιηοὰ ἥχεα ἑάδα, 
ἴν 15 ἴο Ὀ6 Βοροά, ἴοο, πᾶς [06 ορίῃΐου (Ἰ ΚΒΕΙΕΕ, 
αἌγον. ϑ'ΐψη., Ῥ. 428) νὶ}} δυὰ τὸ φϑηθγαὶ δυρροτί, 
ἰδδὲ ἴῃ ἀοεϊάϊησ ὌΡΟΠ [Π6 σοταηροβι ἴοι δὰ ἀσγαηρθ- 
τηδῃὶ οἵ [0.6 Δροδίο]ο Ερίβι]οθ, [86 Ῥϑυβοῃδὶ σϑίογ- 
Θ;0659 ΔΙῸ Οὗ ΤΟ ἱπηρογίβῃοο. 

8. δυδὶ δῖ μοπυϊηο νυ Ὠυϊηδλη ἰταὶδ ποῖ ἀρ- 
Ῥεασν ἰῃ ῬΔ0}᾿Β Ἰοηρὶπρ ἴον μἰ8 ἡποπὰβ Ὀείογα ἀθαίι, 

ἷδ 6 ἴῃ 18 ΒΟΥΓΟῪ 9790. ἐ{)6 {Δ ἰ{Π] 6 Β8Π.688 
οἵ οοτίαίη ΟἸΘΒ, ΒΏΟΥΒ 8 (πὲ {86 δΒἰαὶο οὗ 18 τυϊπα 
(τεγα, 6-8) σδὰ ἷπ Ὡ0 ὝΑΔΥ Ὀ6 (Δ]16ἀ ὁ {τἰξ οὗ δρϊμυ- 
δίλδιη Δα 6 εἴοη. 

4, ΤῊο 11||0ὸ τὸ Κπον οὗὁἨ Ποιηδ8 χἶνθϑ 18 ΠΟ 
σὰς ἰο 1896 Ὠἷπι, 88 ἢθ δΔΙγεαδὰυ 888 Ὀθθῃ, 88 δυϊἀθῆοθ 
δραϊπαὶ (06 ΘΥ̓ΔΏρΟΙΪΟ4] ῥτγοοορὶ οὗἁ ἰῃ6 ηΐϊα 
ϑαπείογμηι. Τδ6 πογὰ οὗὨ [Π6 Δροδβίϊο, 1 Φοδῃ ἱϊ. 19, 
8 ΤΑΙ οὗ ποῖχῃς ἴῃ ἰμΐ8 οα86. ΤΏ ;)86 ΒυΠγΔη 
δδ8 τηρδα ΟΥ͂ (818 οὨδσδοῖοῦ ἴῃ ἢἷ8 “ ΟἸγϑιδη ῬῚ]- 
Ειὶπι,} 6 ἱπροπίουδ. 6 ΤΩΔΥ ΒΑΥ, ἴῃ πο, {μπαί 
ποδη ἴῃ Δ, ΟΥ ἰῃ ΟΙΒΘΙΗ, ΟἾΪΥῪ ἔδο Ὁ }]9 ζοστηβ οὐοῃ οὗ 
δρί Δ] δοιϊν:γ δὸ Τοὐπᾶ, (Π0 σοπῃδίἀογαίΐοη οὗἁ 
Ῥοπιοβ βιϊπλυϊδίοθ οὖν υἱρίϊδποο; ὙΔΜ|16 ἃ ρίαποθ δὶ 
Μέαγκ (τον. 11 ; σομιραγθ τὰν εν ἷ8 μρδῆς οὐ οὐρᾷ 
[017} χυΐοκοηδ οὖν οου 6 ἔΌΣΙΩΘΡ σοι πβ ὺ8 
ὑξί φρονῶ τ ὦ ΜΑΩΥ Μὰ ΔΙῸ ἢγϑί βἢ}}} Ὧδ ἰδδὶ . ̓" 
δηὰ ἰδο ἰδίξοῦ : “"" δηὰ (ἢ0 16δὲ 81.8}} ὑὈ6 ταὶ." 

ὅ. ὕροι ἰδο αἰ συγ τ ἱοῖ ᾿88 θθθ ἔουπᾶ ἴῃ 
γες, 18, αραΐϊπδὶ (09 ἸΠΘΟΡΠΟΙΒΙΥ͂ οὗἨ [86 ΑΡροβιῖο, 
οὐ Ἡδδὶ ἴὰ8 Ὀδοη βδίὰ οὐ 1 Τίω. νυ. 28, ἴῃ 
“ Βοοισῖμαὶ δὰ ἘΠ} ϊοδ]." 

6. ΤΏ δοοουηῖ ἐμαὶ Ῥαὺ] Ἰοῖς ΤΡΟΡ ἶπι8 δἰ οἷς δἱ 
Μυοῖυς, ἴα, ἴῃ 180 ἤγδι ρΐδοθ, δὴ ἰπίοσμδὶ ῥγοοῦ οὔ 
(08 ζεπυΐϊ ΘΟ Π688 οὗ ἐμὸ Ἐρίβιϊο  ἴοῦ ὴὩῸ σΟΠαοΡ- 
ἰονίϊηςς ἴοσχουῃ: πουϊὰ ουδρ ἴανὸ πιὶϊθη ἔδυ, ἱπ 1ΠῸ 
Ἀροδὶ θ᾽ 8 ὩδΙη)6 : Ὀυξ ΒΘΟΟΟΙΑΪΥ, ἷξ ἰ6 ἃ ΓΟΙΏΔΙΚ- 
805 αἰὰ ἰο 8 ἰγιιθ ἱπαρπιοηϊ οὗὨ ἰῃ0 ΑΡοδβι]ο᾽ 8 ῬΟΥΤΟΣ 
ὦ Ῥογίοστη στηΐγδοῖθβ, τ ϊοῖι ὰ8 ᾿υδὲ δα 1{116 Ὁ} 11 - 
οὦ οὐ ἰδ6 οὔθ μαῃᾶ δ5 ἩΠΟΪΥ͂ ΔΙΌ ΓΑΡΥ͂ οα [δ6 
οἷον. “ὌἯὌἼὖῸ ΤΩΔΥ δοτοΐῃ αἷ8ὸ ποὶΐϊοο [6 ποῃάον- 
ποικίησ ῬΟΥΤΟΥ ΟὗὨ ἴΠπ6 ΑΡΟΘΊΪΟ5, Ὡδιη νυ, ἰδαὺ ἰἰ8 υ86 
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ἸΑΥ͂ ποῦ ἱπ πον οὐσῃι ΜΠ], Ὀυΐ ἴῃ ἰμαὺ οὗἩ αοἂ : δηὰ 
1πδὲ ὙΠΘῺ τΐγδοϊθβ ΟΤΘ ἴἰο ΟΟΟΌΣ, ΠΟΥ͂ ἮΘΓΘ 68ρ60- 
ΟἶΑΙΠΥ ὑγροῦ ἐπογοίο ὈΥ αοὰ : δῃὰ μαὶ [ΠΟῪ ὍΟΓΘ 
υδοὰ, ἰο00, ΟΠΪΥ͂ 45 ἰπίτΟἀΔΠΟΙΟΥΎ ἰ0 [86 Ῥγϑδομίηρ οὗ 
[89 βΌΒΡΕαΙ, δῃἃὰ δὲ ΟΠ ΠΣΤΩΔΙΟΤΎ οὗ ἰξ, Ὀπὶ, ἴον 180 
τοδὺ, ποὺ ἴῃ σῖγα Ὺ τ [Π6 ΤΩΥΒΙΘΓΥ ΟὗὨ ἴ06 ΟΥΟΒΒ 
δηὰ 118 ραββίοῃ, 80 [δαὶ (5 τηϊσῃς ὈῸ ἀἰθροηβοά σ|ἢ 
αὖ 11, ΟΥ̓ τηθαῃ}8 οὗἉὨ τωϊγδοῖθϑ ττουρδ ὈΡΟῚ ΟἿΓΡ 
ΘὨΘΠλΐαΒ : ̓) βίαγίκο. 

ἩἨΟΜΙΙῈΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ,. 

ῬοΙΏ8Ά, ἴῃ 6 Ν ον Τοβίδιηθηϊ, ἰ8 1 [,οἱ᾽Β τὶ 
ἴῃ [80 Ο]ὰ..--Εὐο πΘῺ Ὀορίπηΐηρ ἰ0 ρῖνθ ΟΌΓΒαΙν 68 
ὕρ ἴο ΟἸτϑὲ, γοΐαγη ἴὸ [ῃ6 ργοβοηῖ που] ὰ ἷβ (Ὶ ΡοΒ- 
5016 ; (2.) οὐσωΐηδὶ ; (8.) ἀἰβαδίγουϑ.---Ἴ Π6 1Α1{}}1688- 
688 Οὗ ΘΑΓΙΒΪΥ το πὰβ σοτηραγοὰ πὰ [86 ΒΟ} } οὗ 
186 ὨΘΑΥΘΠΙΥ ἔγθηὰ.---Μογθονοῦ, ὑὐσηο]γ σαρυϊαιίουβ 
αὐ [00 ΔρΡΡιοδοὶ οὗὨ ἀοδίῃ 0 ΟΥ̓ ΠΟ ΤἸ68 8 ὈΠΤΟΙΕΥ͂ 
οὗ τ89 Ομ γίϑιδη, οἵ ποτὰ 6 χτοαίοδι ἐμΐηρα ἀγὸ ἀθ- 
Το ἀ6α.--- ΔῈ} ἨΔ8 88 αν τοιηουοὰ ἤγοιῃ ἃ βρὶγ [1688 
τηϑίογἑ δ ἰδτη 88 ἔργο ἃ 8 ΟΚῚῪ Θρὶ ὑ0]181η.---ΤῊΘ δρίὶ τὴς 
οὔ ογάονρ βῃουϊὰ δπἰπηαΐθ ἰ86 Ομ γιβιίδῃ ούθῖ ἴῃ 1116 
ἰπΐηρβ.--Ἴο Ἀπουρθῦ οὗἨ δὴ ἀρργοδομίηρ οηὰ βῃουϊὰ 
ποὺ τϑδίζθῃ, Ὀαΐ, ου. {1:6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, δΒιγοηρΊ 6 ΟἿΓ Ζ6α] 
[0 ““ποῦῖκ π 116 Ὁ 18. γοί ἀ47."---ἰ ΤῊ Ζοδὶ οὔ (Ὠΐηο 
Ποιδβο μα οαίθη τὰ ὑρ (Φομη ἱΐ. 17).--Ηον ἃ 
Ομ τϑύύδῃι δα ὍΘ ΔΏΡΤΥ, δηὰ γοὶ ποὺ βίη (Ερδ. ἷν. 
26).---ΤῊ6. ΘΟΠΒοΟΪ δου αγίϑίηρ ἴσοι Ὀδ] ἰοῦ ἰὼ Οσα᾽ Β 
υδίϊοθ ποι Πβίδη ἀΐῃρ᾽ ΘΥΟΓΥ͂ ἩΤΟῺΡ ΤΏ8ῃ ἀ068 118.---- 
ΑἸΙοδΘ, δηὰ γοῖ ποῖ αἴσῃθ. Αἷ ον ἰδδὺ δοοουηὶ α]80, 
ΠΟ ΟἿὯΘ ἯΪ1 βἰδηὰ ὉΥ̓͂ υ8 ὀἀχοορὶ [ὴ6 ἱ,οτὰ,---Τ0 1,οτὰ 
ὁΔὴ τϑάθοτῃ Ηΐβ οἰ] άγοι ἐλγουσὰ ἀοαίῃ, ἱἢ ἢ6 ἀο68 
ποῦ γϑάθοπι ἴΠθπὶ ἥγοηι ἀθαίῃ.---ΤῊ0 ἰαδὶ οἱοδβίηρ 
Ὠοΐθ οὗ {86 Οἰτϑεΐδη 116 ἃ ἀΟΧΟΪΟΩΥ δἰ τα. 8.---ΤῈ)6 
δβϑοοίδιϊοα οὐὗἨ {6 βαϊηὶβ δυουϊὰ Ὅ6 τρογο ἰπ ϊπιαῖο 
ἴΠπὸ Βμογῖον (ῃ6 1 ἄστη Ὀθοοιη68.---Ααἀπὐ]Δ δηὰ Ῥιΐ8- 
Οἷα 186 τηοᾶ δὶ οὗ Ομ γί βιίδῃ πϑαϊοοὶς : (1.) ΟἸΟΒοΙ 
Βουπά ἰορείμεν ; (2.) Ζεδίουβ ἱπ ἰδθοσ ; (8.) τῇο 
Ὀ]οβθοα (70.1ακπν666}.---ΤῊὴ0 στδοθ οὗἨ οὐὖῦ [οτὰ «9688 
ΟὨ γι ἴῃ 18 811-Θυγραβδίημ να]υθ. 

ΠῊΣ ἀῤνάσατο ἰδὲ τὸ Αι ἀτη ΟΝ, Υ ἴ8 106 Α δῇ Ο, 
δερίποίος ἀπὰ δοποϊμοῖοι,» 

ΗΤΑΒΚΕ: ΗΕΡΙΚΟΕΗ : ΗΟῪ ΤΟΔΏΥ ὈΓΟΙΠΟΓΒ ΠοΙηη8 
[ι48, Ἡΐιο ἴον ἴ6 πουιϊὰ Ὀοιίον ἴβδη αἀοὰ (μα ΥἹἱ]ῖ, 
18) ̓ -ππαμεε : Νοὺ ΒΘ γᾷ ὯΔ8 Ὀοσύη Ὑ6]], Ὀαὶ Πο 
αὉ 88)4}} οπάυγο ἴἰο 86 οῃὰᾶ, Β84}} Ὀ6 Βανρὰ (Μαῖϊ. 
χχῖν. 18).---ΟΒΙ ΑΝ ΌΕΒ : ΜΔΗΥ ἃ 006 8 αὐ ὅγϑεὺ τγϑαὶς 
ἴῃ ἷθ σἤαῦχζο, Ὀυὶ αἴοσπαγὰβ Σοδίουϑ ἴῃ 16 τοτῖς οὗ 
(ὁ Ιοτὰ. Ἐρθηοθ Ἧὸ δου ὰ ποὶ βιγδ ραν ἀ0- 
ϑρῖϑ6 [86 ταὶς, ὈσῚ ΠΟρ6 [ὉΓ ἱπργογθπιθηὶ (οι. 
χῖν. 1). ΡΓ δ θοτΒ τηυδῦ παν ὈΟΟΚΒ δπὰ ρϑρογ; 
τοδϊης δηὰ πυϊτης 8. ἐποῖν Ἰαρον, ὙΠ Ποῦ [ἢ680 
[ΠΟΥ οδὴ δ οχίθὶ (1 Τίω). νι 18).---ἨΕΡΙΧΟΕΕ: 
Α ΤσορΡρογδι τ πὶ δἰαπὰβ Ῥαυ], Οοά, ΟΠ γῖβι 5 κίηρ- 
ἄοῃ δηὰ ποτὰ. Τῆυθ (06 ΘΏΘΙΩΥ ὁΔὴ τοῦ ὮΥ 
ΤΩ6ΔΏ8 ΟΥ̓ ᾿πϑὶ χη βοδηΐ ΡοΟρ]θ. Οηο ΗΥ ἀ68168 τις ἢ 
οἰπσηθηΐ, ΟΠ ἸΩΔΉΥ ΒΏΘΟΡ ΤΏΔΗΥ͂ Οἰδογβ (Εοοὶ. ἰχ. 
18; χ. 1). ΟηὩθ Γη8 0, ὙΠΟ ϑιι 7 6ο (0 (8.6 ἀ60]], 
68 Ῥγουθηὺ ᾿0ἢ ροοά ὈΥ͂ ψοτὰ ἀπ ἀροὰ. Μαγ 
οὐ σόργουο ϑαίδη, ἰμδὶ 6 Πο]ὰ Ὠΐ8. ρβϑδοθ 1--ἰπὴροτ- 
ἴοοϊοηΒ δηὰ [8118 ὁοσυγ ούθη διποὴρ Βαϊ; ὙὮ6ΓΟ- 
ἴοτο τὸ βῃουϊὰ οαἀΐν δπὰ ἱπργουα οδο ἢ ΟἴΠΘΡ ἴῃ ΘΟΏ»» 
το (6 Δ]. υἱ. 1; Μαὶϊϊ. χχνί. δ6).--- Πδ 4}} οὖν 
υϊοη 8, το δίπουν ἀπ τοί 6 Ὁ [ΌΓΒΆΚΟ υ8, ον αοὰ 
ΜῚΠ1 ποῦ {Όγβκο ὺὑ8 (8. χχνὶϊ, 10).--ΕΧΡουίοηοθ 
Ὀτγΐηρθ ορὸ σὴ ἴὃ; Β6 σῆὸ 88 ὈσΟη 80 οἴθῃ ἴη 
Ροσὶὶ, δὰ 118 Ὀθθι βανϑ-- πο ἔδο 18, ἴ00, ΘΥΘΥΥ ΟΔΥ 
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{μ6 βαυΐης Ὠ6ΙΡ, οδῃ βυγοὶυ Ὀ6 οὗ ροοὰ Πορ6 πὲ (6 
Ιιοτὰ Μ111 αἰτανβ βανθ Εἷη).---α Ὀϊοεβοὰ ἀραὶ βῃι δ 
ἴδ ἀοοῦ Οἡ ΘΥΘΓΥ͂ Βυ δ ΣΙ ρ,.---ΕΠΟΙΊΘΙΏΡΟΡ σοὺ Ὁ6η6- 
ἔδοϊον, δηά, 1 γοὺ οδπ ἀο ΠΟ ζΟΓΘ, Μ}δὶι Ὠτὰ ἃ ἰμου- 
Βαπαὰ αἰδγθης μοποδίβ ἤοσουο δηὰ οτογ.-- Τὸ 6 
Ὀϊοββθὰ ὉΥ (μ6 δΟΙΪΥ͂, 18 ΠΟΠΟΣ δηὰ ὑβηθᾶί.--- (6808 
Ομεβὶ 4}} ἴῃ 4}}. μοσο Ηθ 18 ποῖ, ἯὙὸ οδῃ δοθοσὴ- 
18} ὴ0 φοοά, 

ἨΈΕΌΒΝΕΚ: ἢ ὅσο ἃ Ῥ8ὺ] οχρογίοπορὰ Ἀδὰ ἔδ ἢ 
ἴτοτῃ ᾿ἷ8 ἔτ θη ἀ8, ΠΟΤ του οδεῖον 00 08 0 5πὰ οο- 
βοϊδίίοη |--ἼΗἰηἰβ ὁ [06 ναϊὰθ δηὰ υ86 οὗἨ ὈρΟΐΒ, οἢ 
ἰοοίαγοθ, δηὰ βοϊθηβδο ὀοουρδοηδ.--- ΤΠ ΓῸ 185 ἃ ΠΟΙ 
ἰοηρίηρ, ἴο 860 6ΥἹ] Ῥαμπίϑῃρα ἴον [80 8810 οὗ μοοὰ.--- 

[τ 18 οὔδῃ ν|86 ἴο ἐυγῃ δαὶἀθ ἔγοιῃ ὙΟῸΣ ῥδίὶι.--ἰδὶ 
08 Ὧ6 οοῃδίἀογαϊα δῃᾶ ροηῖ]ο πὶ( Βυγηδηι πραηεδθ, 
68.---ΤῊ6. αἰὰ οὗὨἨἉ Οοά .16 δεδυγοὰ ἰο (ἢ6 πἰίηθδβοβ οἵ 
ἔγυ ..--Ἴ 6 ρΟΟΪΥ πορᾶὰ ποῖ ἔδασ οὐϑὰ ἰῃς εταεϊεαὶ 
ΥἹΟΙΘΠ66.---ΤῊο δηλ] τϑαθιωρίίοῃ οἵ {6 φοά!γ ἰβ ποι 
Ὦθγο, Ὀυὺ ψ}}} Ὀ6 [Π6γ6.---ἔνοη τῖτ [86 ἀἰρη Υ οἵ δῃ 
ΔΡΟΒΙ]6, ᾿πυξηλδὶθ το ἀϑῃὶρ 18 σοχωραίὈ]6.---  Χοὶ τὸ 
ΒΙΣΒΠΡ 688, αἱ ἴ0 γἱο]ὰ ὑο αο(᾽ 8 ἰατν " (8ε6 20 ὃ) 

1μιοο : Ῥ0} ἰγυδὲ ἰῃ αοα ἦμ 8 ἰδβὶ οχίγει ιν. 
-- Τὰς [ογὰ οὺν φυδγὰ δηὰ αἷἰὰ : (1.) ΒΕδ βίδγβ πββὴ 
ἸΏ6Ὼ ἴθανθ ὑϑ8: (2.) Ηδ ρῥτγοϊθοῖβ 8: (8.) δ τὸ 
ἀθοὴβ 8 ἴῃ ἴϊ6 οηὰ.---Ἶ δης οΥἩἨὨ ἰοτα, δὰ ἰοτθ ἰὴ 
118 οὐ βίῃ δῃὰ δοίίοῃ. 

ΤἸῊΒ ἘΝῸ ΟΡ ΤΠ. ΤΙΜΟΤΗΤΥ. 



ΤΗΕ 

ΒΡΙΒΤΙΒ ΟΕ ΡΑΤῚΙῚ, 

ΤΓΙΤυὺ δ. 

ΒΥ 

1. Ζ. ΥΑνκ ΟΟΒΤΕΒΖΕΕ, Ὁ.᾿Ὁ., 
ῬΕΟΡΈΒΒΟΙΣ ΙΝ ΟΕΘΙΝΑΒΥ ΟΕ ΤΗΞΟΙΟΟΥ ΙΝ ΤῊΒ ὈΝΙΥΕΒΒΙΤΥ ΟΕ ὉΤΈΞΟΗΤ, 

ΤΕΑΝΒΘΙΑΤΕῈ ἘΚΟΑΙ͂ΤΗΣΝ ΟΘΟΕΚΜΑΝ, ἩΨΙΤΗ ΑΡΦΙΤΙΟΝΒ, 

ΒΥ 

ΘΕΟΒΟΕ Ε. ΤΑΥ͂, Ὁ.Ὁ., 
ῬΒΟΡΈΕΈΒΒΟΒ ΙΝ ΤΑΙ ἸΗΕΒΟΙΟΟΘΙΟΘΑΣΙ, ΒΕΜΙΚΧΚΆΑΆΒΥ. 

ΝΕ ὙΟΕΒΚ: 

ΟΗΑΒΙΕΠ ΒΟΕΙΒΝΕΒ ἃ ΟΟ., 666 ΒΕΟΛΔΌΜΨΑΥ. 

1870. 



Ἐχντεπερ, δοοοτάϊρᾳ ἰο Αοεὶ οἵ ΟΟὨβΤΟΒΑ, ἱπ 6 γεδν 1868, ὮΥ͂ 

ΟΗΑΒΙῈΒΞ ΒΟΒΙΒΝΕῈΒ ἃ ΟὉ., 

ἴ5 ἰδ6 ΟἹοΥ Κ᾽ 6 ΟἿ οο οὗ ἐμ Ὠἰδέγιοι σουτγὲ οὗ ἔθ Τηϊίοα δίαίοΣ ἔοῦ τ80 ϑουΐπογο Ὀἱοισισὺ 

. οὗ Νοὸν Ὑονκ, 

Βιογοοίγροα ὈΥ̓͂ 

ΨΖ5Α3. Β-. ΒΟΥσΞΕΆΒ, 

ῬΗΠΙΑΡΕΙΡΗΙΑ. 



ΡΒΈΒΒΕΑ ΘῈ. 

ΤῊ ἘΚΙΡΟΥΡ Ὠθϑᾶβθ ΒαΥ Ὀαὺ 11{{}10 ὉΥ ὙΑΥ͂ οὗ ἱπίχοἀποίίοι ἐο ἐδθ Ῥγδοβοηξ Οὐχ δ γΥ. 

Ἡδνυῖηρ Ἰηδθ [89 Ῥσχοίουπα]ν Ἰηξογοβύϊησ δηὰ ἀϊ ἘΠ οα]ν ἘΡρ᾿βύ16 οἵ ψΒΙΟΩ 1 ἐγοαὶθ 4 βυ)]θοΐ οἵ 

ΘΟΠΒΙΔΟΥΔ0]6 δηὰ βρθοὶδὶ βίυαυ, μ9 [8618 πὸ β!!ρῃξ Ὀ]θαβασο ἴῃ Ἰπίγοάποιηρ ἐμθ Οὐτωτηθη ἑαυ 

οἵ ἢγ. ΜῸ]] ἰο ἴμ6 ἘΝ ρ] 8}. -ϑ ρας Ῥ]16, ὈΘΙ ον τμαὺ 10 “11 Ὀ6 ἰουπμα ᾿πίδυϊου ἐο ὩΟΏΘ 

ἐθαὺ μανο ρσθοθαθα 1ὑ ἴῃ βου} Π688 οὗ Ἰπέεγρσοία οι, οἷον οοποθρίϊοη οἵ ὑμθ ἔφοορθ δηὰ ρὺγ- 

Ῥοϑὲ, δΔῃἃ ὨΘΑΓΕΥ͂ ΒΥ ΜἸῸ ὑμ0 δρισιὺ δᾶ ἀοοίτϊηθβ οὗὐ ἰδ Ἐρίβί]ῖ9ο. 1.85 ἙἘχαεροϑίοδὶ, 

Βοοίχηαὶ, απὰ Ἡοχαι]οϊοαὶ ρασγίβ Ὑ|11} Ὀ6 ἰουπὰ δἰ κ υἱοῦ δῃᾶὰ νϑ]υδθὶθ. Τμὸ Ἐχαοροίϊοδὶ 

Ῥογίοη8, ἱπάθϑα, βουηθίαθβ ὙΘΤῪ [Ὁ]], ταῦ ἰπ ΟἾΒῈΡ ᾿πϑίδηοοδ θ6 δανδῃηΐαυθουδιΥ οχρδῃαοα, 

ἘΡΡΘΟΙΔΙΥ ΒΘΙΘ ἐπτπὶπρ οἡ ῬοΪπ β οὗ ὙἹΘῊῪ ὙἘΙΟὮ ΔΓΘ ΙΏΊΟΥΘ [Δ}}} 8} ἰο ἐμ6 ἀθσωδῃ ὑδδη ἐδ 

ΑΙΔΟΠΊοΔη βίθ θη. ΟἿ ΤΩΔΗΥ͂ οὗ {Π686, ἀβιοῖ οὐὲὺ ροϊηΐβ, ὑμ6 ΤΥΔΏΒΙαίοσῦ 88 γοηίυτοα ἰο δαὰ 

δηποία 008, βοχμθίπλ68 δοϊοούθα, θα ΟὨΘΗ͂Υ ΟΥρΊΠ8], Ββοσωθύϊηλθβ ὈΥ̓͂ ὙΑΥ οὗ 1]αβ χα προ ὑῃ ὙἹθν 

οἱ ΜΟ]], βουλθίϊπιοβ αἰνίηρ 818 οὐ ἀἰββοηύηρ, ορὶοΐοθ. Τὸ ἐμὸ Ῥοοίγμδὶ δηὰ Ἡοι]οίϊοϑὶ 

Ῥογίϊοπβ 86 888 τηϑδᾶθ πὸ δα! ομβ τ βαύθυοσ, οχοορὺ ἰο δσοι (86 Ἡτη]οί!ο81 ραγὶβ 1 8 

ἴεν οἵ {89 το ἰγθαβῦγοβϑ οὗ βριγιΐααὶ ὑβουραῦ δοουμλυ]αίθα οα 86 ραροβ οὗ Οσοῃ. 

Ιὰ ἰδο ἰαχύυδ] ποίθϑ (89 ΕΤΟΥΣ 885 Ῥυγβαθα ἃ ΒΠ ῃ ]Υ αἰ ογθηαὺ ρΙδη ἔγοπι ὑμδὺ δἀορίθα 1ἢ 

μὲ οἶβοὺ νοϊασαθβ οὗ (818 ψοσῖς. Ἐδθ [88 ρίνϑθῃ βγβέ ἰῃ ἃ ὈοάΥ ἐμ οὐ 1081 ποΐοβ οὗ (89 δίδου, 

ἢ ΒΌΘΝ, οσοοδδὶ 8] δι θη 88 ᾿6 ἀθοσιθᾶ ὩΘΟΘβϑΑΥΥ, δῃα ὑμθη 10] οσσοα {8686 Ὑ1ΓΠῺῸ 18 ΟΤᾺ 

Ὀγιοΐ, ΟὨΙΘΙ͂Υ ΡΒ]]Ο]ορίοαὶ ποΐς8, ᾿ἰαἰθηαθα τρδῖη]γ, ὑμβουρὰ ποὺ Χο  αβίνοὶυ, ὑο ροϊπὺ οαὐ ὑδ6 νϑγῖδ- 

0η8 ἴγοσω ἐδ: δοϊζσηοι ΕἸΏρ 19}. γουδῖοι ὙΙΟΒ του ἃ Ὀ6 ἀοιηδηαϑα, ΟΥ βυρροδβίθα ὮΥ ὑδ6 οτἱρίηδὶ. 

Οἵ οοὔχβο, ἐβ9 βαρροβίίοηβ ὑμῸ8β τηδὰθ δῖὸ ποὺ ἰο Ὀ6 Ἰυάσεᾶ ἴγοτλ (86 ροϊῃὺ οὗ Υἱοῦ, οὗἨ ὑμὶν 

δέμοϑβ [0Γ ἃ ρῬΡοΟρΌΪΑΥ ἰγδῃβίαἰϊοη, Ὀὰξ ΒΙΩΡΙΥ 88 δἰἀ8 ἐο ἐδμο βέπαυ οὗ ὑμθ οὐὔἱρῖπδὶ ἰεχύ, ΤΉ θϑο 

ποΐοθβ ἱπ ΙΩΘΗΥ͂ 04568 (ἢ Ἐκ᾿ΙΓΟΥ ΤΟ] ἤν Ὀ66η οἷα ὑο ΔΙΩΡΙΠ : {86 ὨΘΟΘΒΒΙΕΥ οὗἨ ἰ9 0486 [188 

Ἰηδ 6 {Π6 πὶ τοί. 1 8 ΒΟΔΙΟΘΙΥ ὨΘΟΟΘΒΒΑΥΥ ἰο δα ὑμαὺ αἰΐ (86 ΕΠΔΙ ὕοτ᾽ 5 πούθϑ 8. ἴῃ Ὀγδοϊοίβ, απ 

ΝΌΟΙΟ ἐπ6 0 οχίοπᾶ βογομᾶ ἐνχγο οὐ ὑΐδσθθ ΨψΟΓΑ͂Β, αγὸ τρδυϊζοα τ]ΐὰ 18. 1η1{14] ΕΚ, ὁχοθρὺ ὑμοβθ 

ΨΒΙΟΝ ἃ1ὸ ρίνθῃ δϑ αυοίοα, ἀπ δοογοαι θα ἰοὸ ἐμὶν δαΐμοσ. Τὴ τ) ΥἹ Υ οὗ ὑμθ Εἰχορθίλοϑὶ 

ποίδϑ 816 ἱποοχρογζδαίϑα ᾿πΐο ἐμ ὈΟΑΥ͂ οὗἨ ὑμὸ ἑοχέ, ὑμ9 ἐγδῃβὶαίοσ ἀθοσηϊηρς ὑμαὺ ἔμ ὑΠ6 Ὺ που] ᾶ 

δ6 τῆοτο ᾿ΠΚῸ]γ ἐο ὈῸ τοαὰ ἱπ ὑμδὶγ ρῖδοἊ, ἔβδὴ 1ἢ ἰσδηβίοστϑα, ἰῃ ἃ Βιω δ] ὑγρο, ἰο {86 1οοὐ οἵ 

[80 Ραξ6. 
ΤῊ ἐγδηβίδίοσ ὉΠΉΘβ᾽ ἐδ ΡΥ οομσασα τὶ Ὅτ. ΜΟΙ] ἴῃ ἐδθ Υἱθ ΠΟῪ ϑδοαυϊοβοοα ἴῃ ἴα 

ὨΘΔΙΪΥ 811 ΒοΒ ]ασβ, τ ΒΙΟΒ ἸΟΟ8 οἰβομοσο ὑμδη ὑο ὑπο Αροβίϊο Ῥβὰ] ἴοσ (89 δαὐβογβῃίρ, δὺ Ἰϑαβϑὺ 

88 ἰο 18 ἔοττῃ, οὗ ἐμ19 Εἰρίβι16, ΥΙμουΐ ἀοτοκαίίηρ ἴῃ ἐμ δι ρμὐοϑὺ ἄθατθθ Οσὰ ὑ89 ΟΔΠΟΙΪΟΔ] 

δα Βο  Υ δηᾶ {86 ἱπέγμβὶο ΘΧΟ 6 ΠΟΥ οὗἩ ἐμ86 Ερ᾿βέ1θ, 9 χορδγὰβ (89 ον άθῃοθ, ῬΑΥ Υ͂ οχύθσηδὶ 

δηά ΡΑΙΕΪΥ ἰπίοσηαὶ, οὗ 1.5 ποῃ- ῬΩΌ]]η6 ΟΥ̓ ΣΙ, 85 ΟΥ̓ΘΓῪ ΠΟΙ τα πρ δα ἀθοϊδῖνθ Ἠθ δ6]1ονε8, ἰοο, 

ἰδὲ ἔδο σαδταρο οἵ ἐμο ΟὨτί δία προσ] Μ71}1 οοποοηἐγαῦο {501 ταοσϑ δῃ ἃ τῆοσθ Ὄροῖ ΑΡο]]οΒ. 
28 8 



ἦν ῬΒΕΕΑΟΕ ΤῸ ΤΗΣ ΕΡΙΘΤΙΒ ΤῸ ΤῈ ἨΕΒΒΕΥ͂Ξ. 

ΤῊ Εδιύοσ, ἄμα! γ, σοταπβ ἰδ πτοῦῖς ἰο ἐῃθ ΟὨσιβίϊδῃ ρα Ὁ]16 τὶ (88 ἀβϑυγαμου (μα 

(τ μδίθνον Δ Ὺ Ὀ6 (89 γα] οὗ 18 οὐσῃ δὰ 1 {10}}8) ὑμθ Οὐτητηθηΐαγυ οὗ Ὦγ. [011 τν}}} Ὅδ ἰοαπὴ, 

ἷῃ 1ἰ8 Ἑχοροίϊοδὶ, Ποοσίτ δ), δα ῥγδοίϊοδὶ θα γοβ, θυ Π ΘΕΟΥ͂ του ὮΥ οὗἨ (88 νδὶυδοΐο ποτ οἱ 

Ὑ ΒΊΟΣ 1ὑ ἴΌΥΤΩΒ ἃ ρατί, ἀῃὰ δὴ ᾿πιρογίδηὐ δα ἀϊ οι ὑο {86 ΤοβοῦτοΟΘΒ οὗ ἐδ ΕἸ ρ ἸΒἢ βἰθάοηϊ οἱ (δε 

βατὶρίυτοβ. Μαγ ἰδοὸ βριτιὺ οὗ Τααί 01688 10 ἐο 86 δρὶχιξι δ] ̓ηὐθγοϑίβ οὗ ἐμ Ομ υσοι 

ΒΟΟΗΕΈΤΕΒ, Μαγοῖ 1, 1868, 



ΤῊ ἘΡΙΘΤΙΕ 

το ΤΕ 

Η ΗΝΡΒΕΙΥΝ 8.ὶ 

ΠῚΡΟΡΌΘΤΠ0ΐῇῇ. 

ὃ 1.---ΟΑΝΟΝΊΟΑΙ, ῬΟΒΙΤΊΟΝ ΑΝῸ ΑὙΤΗΟΈΙΤΥ, 

Μασ ὉΠου5 δηἃ δηϊρτηα σα] ΡῃΠΘΠΟΙΔΘΏΟ.---ἰἰ 5 ῥγοάδασίϊοη αὐ ομοθ 8Βο οὔθοτσο ἴῃ 18 οτὶ ρα, 
δη4 80 οἷον δῃὰ [}}} ἴῃ 1(8 που]θᾶρθ δηᾶ γϑοορηλίοι οὗ 76808 ΟἸγιδῦ; ΔΙγθδαυ, οὰ {ἢ ὙΘΥΥ͂ 
ἐδγθβῃο ἃ οὗἨ {86 ἰβίοΥΥ οὗ [86 Ομ τοι, οι σαρθά ᾿π ἃ ΘΟ Π]οὐ τ 8 ὑθμ ἀθῃμοῖ68 ὑο ἀροϑβϑίδϑθυ ἤοτὰ ἐμ 
Ομ βέϊδη {αἰὑ81 ὕύογιην 1.8 ἑοδοίηρβ τοι δὴ Αροϑύο ἰοδὶ ἔὰ] 688 οὗ 8ρ᾽χιὺ, γοὺ ἀϊτοοίὶγ ὑγϑοθϑὉ]9 ἰο 
ὯῸ Αροϑβίϊο; στὰ ρτορμοϑίϊο 1105 ὑμγθαύθῃ!ρ,, ΔΙ υταϊηρ, το ρ μϑϑυίδρ, γοῦ {818 πο  ὑΠο. 1 ἀροσαϊγρίϊο 
βίη, ΠΟΥ ἴῃ οοδβίδξιο ὑγαποθὶ [Ι͂ἢ 108 Ἰοίοϑὺ τοίου αὶ δια 68.}}} γωϊηἀ ἔα] οὗ ἐμ: ρσοα!; ὑβοαρὰ 
Γοοοὶ προ δὺ βοοοπὰ μαηὰ, γοῦ ἰηἀοροπάρηῦ ἴῃ 18. οοῃοορέϊου οὗ ἐμ6 Θοθροὶ οὗἨ 7685, ἐμ6 ΟὨτίβί: 
ῬΘΟΌΪΙΔΓ ἱῃ ΟΧΡΥΘΒβΊΟΙ,, Ἰηἰθυσηθαϊαίθ ἴῃ 1.8 τηοάθ οὗ Δρργϑῃθηαΐηρ ἰδ αο5ροὶ Ὀθούνϑοι Ῥαὰὶ δηὰ 
δοδῃ: Κπονχῃ ἰο ὑδ6 Θδυ ϑϑὺ ἰδίμογβ, δηά γοὺ οὗ αμϑούυ θὰ σϑῃ 68] ροβι(οη δὰ δυϊμογιγ: πὶ 
ἴδο ἴοτοο οὗ ἀδαροϑὺ σομν]οὐύϊομ ἀθοϊατῖηρ ὑμ6 χηογσίηρ δηὰ βν]]οσίπρ ἀρ οὗ λ9 ΟἹὰ Οονθηδηὺ 
ἴῃ ἰἢ6 Νονν, δηὰ ὑἐμβαὺ ἀηᾶον ἴοστηβ οὗ δγρυζωθηίδίϊου ἀγαύσῃ ΘῈ ΕἸ ΓΟΙΎ ἤἔγοσα ἐδ ἱμβυϊ ὐοηβ δηὰ 
αὐΐογαποοβ οὗ ὑμ0 Ο]α Τοϑίβπιοηὺ 1[861{: ἀϊγοοίοα ἕο Ἡ ΘΌΓΘΥ ΟἸ τ δ ϊδηβ ἴῃ ὑδ6 ραγοϑέ ατϑοὶς οὗ [Π96 
Νον Τοβίαπιοπί : ῥγοπιρύϊηρ (89 ἸΒΑΌΪΥΥ τ θέ οΥ ὑγθα 186 ΟΥὁ ορίβίϊο; αἰ νίηρ πὸ σοχίαϊπ οἷὰο ἰο 1.8 
Ππηπιοαϊαὺθ οὐ ρῖη οὐ ἀοβίϊπδίϊοι :---ἰ 8 βίδηβ, ΜοΙοἸδοάθο- Κθ, Ὀθίουθ ΟἿΣ ογϑβ, τι ἢ ἐδ 868] 
οὗ 8 δρι γι ὑπαὶ δηῃοϊηπρ οἱ 118 Ὀτο,, {818 πτομάγουδβ ροχίσγαϊἑασο οὐ ὑβθ 41]-]υτηϊπαὐϊηρ ρΊΟΥΥ οἵ 
86 Νενν Οονεοπδπί, δηά οἵ 118 ΤἈθδαίτορίο Εὐσμ ον! 

Ετοπὶ τ μδὺ σαῦβο ὩΟῪ ΒΏΟΌΪα βαοὶ 8 ὑσοάαοίίοι Ὀ6 ᾿ἱπγοϊνοὰ ἴῃ ἀουδὺ γτορϑγάϊηρ 1.8 ΘΒ ΠΟΙ] οδὶ 
τ γῦὴ [Ιἔ πιοϑὺ ΜΗ, 1ὑ βίδῃηδβ αὖ ἐδ οἷοβθθ οἵ ἐμ Ῥϑῃ]ηο ΕΡ βύ1.8. [Ι͂Ἃἢ ἐμθ Ῥϑβἱνο- ὅγχῖδο 
ΨΕΙΒΊΟΏ, ᾿πᾶἀορά, τ Ὁ]Οἢ οὐχ μα θα ργορδῦὶν (ΕΑΝ, Π8ι, οὗ ἰδὲ 76γαεῖ, ἸΝαζίοη, γὶὶ,, 449) δοοῃ 
αἴλογ {89 τοἱΔἀ]9 οὗ (9 ϑοοοπᾶ ΟδπίυτγΥ, ἰὑ βύδη 8 εοὐέλουξ [6 πϑηιθ οὗ δὴν δαΐμογ; ἐμβθὴ ὐὐδλ δα 
παηιὸ 9 αι, ἴὰ ἴμο ατοοῖκ ΜΗΘ,, δηὰ ἴῃ ἐδ ὑγδηβὶαὐϊοηβ τηδᾶθ ὉΠ ΔοΣ ὑπο ᾿πῆποηοο οἵ ἔμ θ ατθοκ 
Ομαγον, [πα ἐμ Οὐά. βιπαίϊξοιις ἀἰβοονεγοαὰ ὈΥ͂ ΤΙβομβοηοτί, πὰ ΡΒ] βμοα 1868, δῃὰ ἴῃ δοῖλθ οὐ σ 
ΜΘ, 16 μᾶς 118 ῬΪδ6θ ὀυθῃ ἱπιπγοά αἰθ}γ δείογε ἐλ Ῥαδίογαϊ Εἰρὶδί(ζε8, ἴῃ δοοογάδποθ τι ἔῃο ὔδποι 
60 οὗ [ηο Οοαποὶὶ οὗ Ιμδοάΐοοα θούτσθθῃ 848 ἀπὰ 38]; 88 ΘΑΥΪΥ 88 ἴῃ ἐμ 6 βδῃϊαϊς οὐ ὕρρον Εργρ- 
ἔἴἰδῃ ψοσβίοι 1Ὁ βίη ϑ οχοθρϊοῃ!]ν δἴνοσ ἐμὸ βοοομᾶὰ ἘΕρ᾽βί]6 ὑο ἐμ Οουϊη ίδηβ; ἰὰ ὑπὸ Οοάοχ 
Β. αἴνον ἐμαξ ἐο ἐμθ Οαα]αἰίαπδ. 

Ταῖθοτ, οα ἐδ οομ γα, Ρ]6665 1ὲ αὐΐον 89 ΕἸρ᾽ 5.169 οὗἨ Ῥοΐον δῃὰ ΤοΒῃ, δηά ἀϊδίϊη συ θη 68 1, 
δίοηρ χῖὰ {86 ΕἸ ρ᾿ βί168 οἵ 1πι65 δῃηὰ 7. δηὰ {μ6 Βονοϊαίίου, ἔγοσα “ ὑμ6 οογίδϊη, οἰθα ΣΙ Υ δας ῃθῃ- 
ἐἰοαἰοὰ Ἰοοάίπρ Ὀοοῖ8 οὗ ἐπ9 Νον Τοβίαπιοηί," ( δον ̓8 Ὁγ ΑΊΟΗ, χὶν. 146 1). Τὶ ῥυοοοοάϊης 
οὗ ᾿μαΐβοῦ δρυίηρβ Όμπι ἢ18 [4186 ἰηἰογργοίδύϊοη οἵ {89 ραββαρθθ---οἷ, νἱ. 4 ἢ; χ, 26 ἢ; χὶὶ, 17, ἰὰ 
ΒΊΟΝ Β6 ἰουπὰ ἃ “ Βαγὰ Κηοΐ ἐπα βθϑιηϑ, ἰὼ 1168 ουυϊοῦθ ἱπηροτί, ἠο ΣᾺ; οοσπΐοσ ἰο 411 ἐῃο ΄ο8- 

] 
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Ῥ6 15 δηά ΕἸ ρίβ|165 οἵ δι. Ῥαὰ]. Αρατὺ ἔγοστα {818 ἢθ τϑραγάβ 1ὑ 885 “δὴ Ερἰβ|19 οὗ Ἔχαιϊβϑιἑο Ὀθδαίγ ; 
ἀἰϊθουββίηρσ ἔγοιῃ ϑογιρέιγο, τὰ ταδϑίθυϊ Υ 5.Κ}}} δηὰ ὑβογοῦρμ 655, (86 ῥγιεδίβοοα οὗἨ ΟἘ τὶϑὺ, διὰ 
Ἰαἰογρσούϊηρ οὰ (88 ροϊῦ σιὺμ στοδῖ τσ ηθ88 δηα δουύθηθθθ 89 ΟἹὰ Ταεβίδπλθηί," Μοτὲ- 
ΟΥ̓ΘΙ, 86 ΘΙ ΡΙΟΥ8 ὑμο ΕἸ 8.16 ψϑγ ΟΌΒ} Ὁ ἴθ δυρασιθη αίοι ἴη ἐμ 8819 ὙΑΥ͂ 88. ὑῃ9 Δοϊζηον)οαροὰ 
πτϊ ηρβ οὗ ἐδ9 Αγροβί]οβ. ΕῸΓΣ “8 χῶὸ στοίθ 1ὑ 18 Ἀπίζπονσῃ, δηα 8864, ἀοΌ 1688, ἴογ ἃ τ }]]1ο, 
ἰο τοιηδίῃ Ἀπ οΤῃ; διέ ἐλὲβ ἐΒ α πιαίογ ΟΓ πὸ ἱπιρογίατιοθ. Ἡζὲ δλοιιζα τοδὲ βαξίδῇεα τοί, ἰδέ 
αοοίγίγδ νι ϊοΒ ἢΘ6 80 σοι βίδη ἱγ Ὀᾶ565 ρου ὑπ βοτιρύαζο, Βιοσίας, δῦ {86 βϑηλθ {ἰπ|6, 8 δ {18 
ἰδοῦ δῃά τιοἀογδαίίοι ἴῃ τοδάϊηρ δηὰ ἀθαϊηρ ψιῦὰ δογιρίυγο." [Ι͂᾿ {110 βδῖὴ9 ΨΔΥ Μοϊδηοίμοη οἐπι- 
ὈΪογβ οὖν Εἰρὶβ8{16, δ ἐβουρὰ ἢ6 τοὐϑοίβ (8 ῬαΆ]1 6 δα ΟΥΒΕῚΡ ; 1 1116 ΙΏΔΏΠΘΣ, 8180, {86 βγιθο}!- 
οδ] ὈοοΪκΒ οὗ ἐμ ᾿αΐβοτδ Ομ ατοι, τ] ἢ, 1 αϑίηρ 10, δά οο (86 πδτὴθ οὗ πὸ δαΐδοσ, Ὀαὶ, ἰπδίοδὰ 
οἵ (818, ΒΙΩΡΙΥ͂ ἐ}16 “ τι δηρ "ἢ ΟΥ “ Ερί᾿βέ16 ἴο 0 ΗΠ ΘΌΓΟΥΒ," δῃᾷ οὔ]γ ἴῃ ἰδ δόγμα Οὐποοταϊα, 
διηα ποὺ ΘΥΘῺ ὮΘΙΘ ἴῃ ἐμ Οἰδστηδῃ οὐἹρίηδὶ, ΩΡ ΟΥ͂ ὑμ6 δση .4}οϑίζϊθ. ΤῊ]8 ῥγοοθθάϊηρ δἰδπὰς 
οοπηῃθοίθα ὙΠ} ἃ Οὔδηρθ οὗ νἹΘΎΒ, ἴῃ οὐ Ὁ σϑϑρϑοὶβ 8130 Ποἐ!οθϑὉ]6, Τορσδγαϊηρ ἐλ ο δομ αὶ ΠΠΟῺΒ οἱ 
σΔΠΟΠΙΟΙΣΥ͂ 18 ΔΩΥ͂ 8]]οροα βοτιρίυγαὶ ρτοἀποίοη. [ἢ Θοο] 6βϑἰδϑύϊοδὶ δα 1, {86 απθϑβέϊοῃ ἑυπιοὶ 
οπ ἰδὲ αὐὐἰλογὶΐῳ οὗ ἐὰλε αὐλοῦ; δια ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ 1ἢ Σαραγα ἰο ὑ86 δα ΟΣ τγᾶβ ὑπ 6 10 ἃ ἀἰ γογαὶ ἐγ οἵ υδρ- 
ταθῃὺ ἴῃ ἐῃθ 6889 οὗ ΟΣ Εἰ ίΒέ]6 (860 ἃ 2). Ἐοτ ἐμι18 τϑᾶϑοῃ ποῦ ΟὨΪΥ ἀἰά {ῃο Ἰαΐοσ ΑὙΪδΏδ, οἢ 80- 
οοπηὺ οὗ 1.8 ποη- ῬΑΌΪη6 οΥἱρσίπ, ἀθην 18 δα ΒΟΥ ἴῃ τηδύίοσβ οὗ ἀοοίχσίηα, θὰ {8:6 ἐδδοῖοῖβ ἴῃ 
ὑδοὸ Γιδδη ΟΒΌΓΟΙ 8180, ούϑὴ Νοναίίδη διᾷ ΟὙρυίδη, τοϊγαϊ θα ἤγοσι 18 Ὧ806 ἘΠῚ] ἐμ6 ταὶ 616 οἱ 
ὑπὸ ἴουσχί οοὨἰ ΤΥ, ὈδΟδα8Β0 ὯΡ ἰο {818 ἐΐπιθ ἐμ Υ οβδίοσῃ Ομ σοῖς ἀϊά ποΐ τερασγὰ Ῥϑὰ] 88 [5 δ- 
ἰδοσ. ΑὐαύθτιΝῈ δά άμοοβ 1{, πα θοα, (δ ἀοοίν. ΟἾγιδί. 11. 8) διλοὴρ ὑ8:9 ΟΔΠΟΠ:6Ά1] τσ] εἶπρϑ, πὰ 
ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΪΥ͂ ΤΔἰκ68. 189 οὗ 1; Ὀαΐ ἢθ 8ρο]ορίζθϑ ἴοσ ᾿ξ οὰ δοοουῃύ οἵ {86 ἐῃθὴ εχ βϑίέϊηρ ορροϑι(ἴου 
οὗ βογῃηθ ἴῃ ἰδμ9 Υ εβίύδσῃ ΟΠ ΌσΟΣ ὕο ὑμ6 ΔΙ γθδαν τ] 61 γ-Βργοδάϊηρ οομνϊοίίοι οὗἨ 1.8 ῬΔΏ]1πθ οὔ ρίῃ. 
Εγϑη ᾿σθῃϑοαβ, οὗ Ποῖ ΕἸ ΒΘ]. το] αὔθϑ ἃ58 βοιηϑίϊηρ σϑιιδγῖδ]ο (78. ΤΕ οἶδβ. ν. 26), ἐμαί ἴῃ 
115 βιβλίον διαλέξεων διαφόρων Ὧο Ἦδ8 ἃ οἰζαίοη ἔχοιμ ὑμ6 ΕΡΙ8.19 ὑο ἐ86 Ηδῦσονθ, δὰ ομα ἤοπι ἰδ 

ὈοοΙ οὗ ῬΙβάοῃ, δηὰ σψ8ο (ααῦν. λατ. 11. 80, 9), ὈΥ 4Δ1υαϊηρ ὑο ἐμ “ ποσὰ οἵ μἷβ ροόνεσ," οἰδαην 
ἰπαϊοδίθβ ἷ8 Κπονίθᾶρο οὗ οὐγ ΕἸΡΙ8{16, σβαῖζθϑ 0 180 οὗἨ 1{, τ βαίθνοσ, ἢ ἢ18 σοζαΐαέϊοη οἵ {88 

Βογϑίϊοβ. [πὶ ἐδ βοοοηᾶ Μη Κιδἢ ΕὙαρτηοηΐ (15ἘΝ. εὐ, ϑίογοη 1, 854) Η6Ὁ. χΙϊ!. 15 18, Ἰηἀοοὰ, οἰἰοὰ 
88 δῺ δχβοσχίδίϊοη οὗ ῬϑᾺ}; Ὀαὺ (86 σϑῃυϊηθηθ88 οὗ {818 [γαρτηθηῦ 18 σοῦ ἀουθία!. Απὰ Οτρεῃ, 
1ῃ 08868 ὙΏ6ΓΙΟ 18 ῬΔΌΪ1η6 σοΙηροβί ζοη 18 οομ γονοσίθα, ἀοθβ ποὺ ἱπβὶϑὺ ΔΡΟΩ ἃ Τοοορηϊίοη οἱ 15 
ΟΒΠΟΙΪΟΑΙ δα μουν, Ὀαύ ΘΙ ΓΠΘΣ ΤΟβου β [ῸΓ 818 ρχοοῖ ρϑββαρθδ (0 δοῖζῃ ο]θάροα ΘΔΠΟΏΪΟΔΙ ῥγοάαο- 
Ὁ]0Ώ8, ΟΥ ἀΘΘΙῺΒ 10 ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ ὑο ΤΙΩ81ΚΘ ἃ ΒΡ6618] ἀΥρατϊαθηῦ 1 ἴδυου οἱ 108 Θοτηροβιύίοη θγ Ῥβὺ)] (οη 
ΜαΙΒ. οἱ. χχὶ!,; Ζ. αὦ ΑἸγίοαπ. οι. 9). Τογία ]ΠἸδη, ἔοο, ΘΙ Ρ]ΟΥΒ 10 1η Ὀυΐ ἃ βἰηρ]δθ 1Ἰηβέίδηρο (ἀς 
»υάδϊο. οἢ. χχ.), δῃα ὑμπιαὺ Τα ΓΟ ἱπ σοηβγγηδύϊοι οὗ ἃ ροϊῃῦ ΔΓ ΔΟῪ οβ δ ΠΒῃα, ᾿ Ῥοῖο ἑατπδη ες 
γοαμηααρίϊα αζιουλιιδ οἰΐαηι οοηιὶδδ “4 οδίοϊογιρη ἰοδέϊηνογζμηι διρογαμσεγθ. ΤῊ ΘᾺ ΓΘ ϑοοογάδῃοο 
ΜΙ  ὑ8}8, 4180 τοῦθ γϑοθηὺ βοβ ο Δ γΒ, 6. σ., ΜΙΟΗΔΈΙ18 (Αἰγεῖ, ἐγι8 πξιις Τοβί. 4 οα, 2 Ῥατί, ἢ 294) 
8ηα ΖΙΕΟΙΕΒ ((ὐπιρίείς 7 ηἰγοά. ἰο ἰδ Εἰριδίϊο ἰο (δε Ηεδτειυϑ, Οαδιϊπροι, 1791, ἃ 17), τε]θοὺ αἰϊκα 
[80 Ἀγροῦ 6818 οἵ 1.8 οοτηροϑιἐϊοι ὈΥ͂ Ῥδὰ], δὰ 18 σδ Ομ οΔ] Δα ΒΟ  γ. 

ΑΒ ΘΑΥΪΥ, Βουθνοῦ, 88 ΠΕΒΟΜῈ, ὙΠῸ Β68γ8, 0. 125 αα Ἐναστγίωηι: Ερτοίοῖα αα Ηεδταος φιαπι 
οπιιο8 Ογαοὶ γεοϊρτηξ εἰ ποπηπι Ζαϊζπογιηι, 16 Βπα ργδϑοηξίης 186} (2. 129 αα Ταγάαπιπ) 
{86 ν᾽ ον, πἰλὺὶζ ὑἐγέογοϑ86 διέγιι8 δὶ, συγ οοοἰοϑιαϑβίϊοὶ υἱγὶ 8:4, οἱ χυυοίϊαϊδ ἐοοἰϊδοϊαγιηι ζοοίζογιε οεἰοῦτε- 
ἔμγ. οοογάϊηρ ἰο {8]8 ὨΟΥ͂,, {89 ἀθοβίοι ΓΒ ὩῸ ἸΟΏΘΘΓ ΟἹ (9 ΠΔΙῺΘ δηἀ Ῥθγβοῃ οἵ {δ δαίβοσ, 
Ὀυΐ οὨ ἃ γεσφρύϊον ἰλὺο 86 οδῆοη, δοοίεδιϑίϊσαῖζῃ αἀδίεγηιϊδ ὉΥ ἃ ΘΟ ΩΟαΪΟΔ) ἀθοϊβί οι ; βίποθ, 80- 
οογάϊηρ ἰο ὕδη. ὅ9 οἵ ὑδ9 Οὔπο. 7, αοαϊο. ἴὰ ἐμ 4 οοηΌΥΥ, πο βιβλία ἀκανόνιστα σχοτᾳ ἴο Ὀ6 Γεδὰ ἴῃ (89 
ΘΒ ΌΓΟΙ. ΕΒΑΒΜῸΒ ρΌ68 γοῦ ἃ Βίορ ἔασίμοῦ τὶ (89 ἀθοϊαγαίίοῃ: ἤποὸ ποῖ ΟΡΊΠΟΥ ρεγιοϊιίατὶ βάσπι 
δὶ ἰοία ἐοοΐεδια γαϊίαίμγ" την ἐμιῖο ἤι)ιι8 ορίβίοϊο, πιοάο οοπδίος ϑρίγίδινι ϑατιοίμηη ὑιιῖδ86 Ῥγιηοὶ- 
»αΐδηι αμοίογοπι, τά φιιοά ὑγπέογῖνη σοπυοηῖϊξ (Ορρ. ἰχ. 6ὅθ5). ΟΑΙΥΙΝ, το ἀοε8 πο γεραγὰ 80) 88 
118 δαύδμογ, 8{}}} βου θθ8 ουϑα ἰο 86 ουπηίηρ οἵ βαίδῃ ἐμ ἀθῃ]α], οα {86 ρασί οἵ βοσῃθ, οἵ 18 ἐδῃο- 

ὩΪΟΆ] γϑ]]αἸὐγ, ἀπά ΒΕΖΑ ΒΟ] 5 ἀφο ἀθα]γ ἰο ἐμ ἱπϑρίγαύΐοπ οὗ {86 δαΐμοσ, δῃιὰ ἄθοϊδγεθ, ἔμθτθ- 
ἴοτθ, {80 Ῥσϑοῖβθθ Ῥϑσβοὴ δῃᾷ Ὥϑηθ ἰο ὈῸ 8 τηδύξον οἵ οοϊηραγαίγϑθ ἰπἀἸ Βόσθημοθ ΤῊΘ δἰὐοτηρὺ οἵ 
ΟΑΕΙΒΤΑΡΥ (66 οαπογῖο. ϑογίρειγὶβ ζδεῖϊιδ, Ῥμεδ. 1520) ἰο ἀϊδέτι Ὀτιύο ἐμ6 θοοῖκβ οὗ ὑμ6 ΟἹ διὰ ἰδ 
Νον Τοδβίδταθηύ, δοοογάϊηρ ἕο ἐμοῖσ σδηκ, ἰμύο ἐπγθο ο]48568, δδϑὶ μοΐηρς ἕο ἐμθ ἢγβὺ οἶδβθ οἵ ἰδθ 
Νον Τοβίδταϑθπἑ θοοῖκβ ἐμ Το Θοδροῖ8 δηὰ {86 Αοίβ οἵ ἐμ Αροβέϊθβ, ὑο ἔθ βεοοῃὰ ἐμ ἐδίγύθθα 
ἘΡΊ8.168 οἵ Ῥαα], δῃὰ Ζομη δηὰ Ῥοίϑσ, δῃᾷὰ ὅο 89 ὑμίγὰ [89 σϑυλδίημᾶθν, ἱποϊυδίηρ ἐῃ9 Ἐρίδε]θ ἴο 
[89 ΗΘΌΓΘΥΒ, 88 [4119 ἕο τλδῖκο οοηνοσίβ. Βυὺ βίποθ ΜΑΒΤΙΝ ΟΕΜΚΙΤΖ (ταπιει Οὔπο. Τριάσπι.) 
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16 88 ὈΘΘῺ ΟὈΒΙΟΙΩΔΙΎ ἰο Βρθϑαῖς οὗ Αροογρδδ οὗ (89 Νν Τοβίδιηγχοηὐ ἰὼ {0 δθη8ο ἴῃ ψ ποῦ Βα- 
ΒηθΒ δὰ Ββροΐϑῃ οἵ ζδγὶβ δοοζοδιαϑίϊοῖβ, δὰ ΨΦΘγοῖηθ οὗὐὁἨ ὩΠΟΔΠΟΙΪοαὶ ττιξηρδ, τοι, {κὸ {89 
ΑροογΥρδᾶ οὗ ἐδθ ΟἹα Τοβίδηγοηύ, ηεὶσλέ ϑογυς 707 ροριζαγ οὐϊβοαίίον, ἰλουσὴ τοί ἔοΥ ἐϑιαδίιδλὶης 
ἐλε ἀοοίγίγε8 οὗ ἰδέ Ολωγοῖ. Ατλοης Ὑυϊ ηρβ οὗἨ (818 οΪα88, ὑὴ8 Ὗ οθ τς ὑμιθοϊορίδῃϑ ἰῃ Ρᾶγ- 
ἰοῦ Αγ, ἑὑοσσαγὰ 86 ομὰ οἵ ὑμθ 16} δῃὰ ἐδ Ὀδριπηϊηρ οὗ [86 1708 οϑαὐαγιοδ, γοοϊζοηϑα ἐἢ6 ΕἸ ρ18ὲ}9 
ἰο 6 Ηο τον, ὑπο 24 ΕἸ Ι5{19 οὗ Ῥοΐοσ, δῃὰ [89 24 δῃὰ δϑὰ οἵ ψοδπ, δπὰ 98 π|68, ὁ )ἀθ ἀπὰ {89 ονθ- 
ἰδίΐοῃη. Αὶ σϑνοϊ αἰ οη, μου ΥΘΥ, τταϑ ρῥγοὰἀποοα ὈΥ ΦΟῈΝ ΟἜΒΗΑΛΕΡ, Ὑ8ὸ (οοὶ Τλοοῖοσ. οα. Οὐία 
οὶ]. 11.) ἰουπά δα τι ἢ ἐμ ἔογηι ΠΑ ΡΟΟΥΎ ΡΒ δ, Βρθοἱβ}} Υ οἡ ἐμ στουπά ἰδαῦ ἴῃ (86 ΘΑΥΪΥ͂ ολυγ ΟΣ 
ἀσαδία τοραγάϊηρ ὑμθ8θ ρογίϊομβ οἵ 86 Νον Τοβίδιηθηΐ γογθ ἴῃ ρα οσομβηθᾶ ἰο ᾿πάϊν 4) 
ἰθδο 6.5 ΟΥὁἨΎ ΘΒ ΡΟ 68, δηὰ ἴῃ ρᾶγύ ᾿ιδὰ Χοίβυθῃοθ ΟὨ]Υ ἰο ὑ8ι6 αὠωσίογ δεομπααγίδ. ογμασγὰ 1η- 
ἰσοἀπορα {89 αἰδύϊμοίίοῃ ὈΘύνθΘ ἢ ΘΔ ΟΏ Δ] ὈΟΟΙΒ ρ»γίηεὶ ογαϊγιὶβ δια ϑεουπαϊ ογαϊηῖδ, ἐμ ἀἰδίλμο- 
ἔοη, ταϑϑῃἐϊπγθ, ΒΑ ΩΡ ἃ ΡΌΓΟΙΥ ἰϑίογϊοδὶ, ποὺ ἃ ἀοούγιπαὶ βίσηϊ βοδποθ, δηὰ σοίϑυσιηρ ποὺ ὑο ἐδ6 
Ἑ“ΔΠΟΏΙΟΔΙ ΘΟμϑ᾽ ἀθγα 10}, ΟΥ ὑο {86 Ἰηδρ᾽γοὰ οδαγϑοίεγ οὗ {89 ποῦς, Ὀαὺ Β᾽ ΤΩΡ ὑο 86 στϑδίθῦ ΟΣ 1688 
ἄερτοθ οὗ οορβάθῃοο ἰο 6 γΓϑροβϑὰ ἴῃ ορὶ πἰοῃϑ τορδσγάϊηρ, 118 δ ΠΟΥ, 

ἢ 2. ἩΥΡΟΤΗΕΒΕΒ ΒΕΘΑΒΡΌΙΝΟ ΤῊΒ ΑΥΤΗΟΒ. 

Ἧγο δποουηΐοσ αὖ γβὺ νἹῈ (86 ΤΙ ΓΔ 0]6 ΡΒμθμοσθθοη ὑμαὺ ἰδ Εἰαϑίοσηι ΟΒΌΧΣΟΝ, ἴγοτα ἐμ 
ἔπι οὗ Ῥαηῃίδθηυβ, ΟΥ̓ ὑαϑ  Πλ 0 168 αἰπηοδὺ ὉΠΘΠΙΤΔΟῚΒ, μα ΔΡΡΑΓΘΗΟΥ͂ γοδίϊηρ οἡ ὑγαάϊ(ἰοῃ, 88- 
εὐθ68 ἐδο Εἰρὶδι]16 ἰο ῬαᾺ]; ΜἈ110 10 τ]ζᾶϑ ΟὨ]Υ͂ αἰΐοσ ἐμ ΑΥΐδῃ οομέγοψοσβίοβ ὑμαὺ ἰδ9 Ἦ δβύδιῃ 
ΟΒΟΣοἢ οϑτηθ ῳγδάυ8}}Υ7 ἰο δαορὺ ὑμθ οτἱϑηΐαὶ νἱογ. Απά ὑ818 18 811 ὑπ 6 Τηοῦο σου, 8 Ὁ]9 88 (ἢ 
Ἐ ρΙβ 16᾽ δο!ὺ Ὁ ὑμ89 Βοιλδῃ ΟμΌγοΙ ἰο ὑμ6 Οογ ἐδ, δημα δβουϊ θὰ ὈΥ ὑγδαιἑοη ἰο ΟἸδπιθηΐ, 88 
ἐμ πγβϑὺ ἰο ἐμ9 Οον 8 η8, δῃ ΕΡίβι]6 Ὀθοηρίηρ δ Ἰαΐβδϑὺ ἕο {89 ἰΐτηθ οὗ {86 ΕἸΆροσοσ Βοσω ἰἰδη, 
87--96 (ΠΗ ΘΈΝΕΕΙ, ὑπο “4 οδίοϊ,  αίλετδ, Ὁ. 84), Ὀὰὺ ΌΥ οὐ γβ μΒοϊὰ ὑο αν Ὀθθὴ σι θη Ὀσίοτθ 

{8:6 ἀοδιγαοίίζοῃ οὗ 6 ΓΆΒΔ] ΘΠ, πλ8 (68 ἃ ἀθοϊἀ6α δηα ῬΘΟΌ]ΙΑΓ 86 οὗἩ ΟἿΥ ΕἸΡΙ5.160 (Εἰ μδοδ. ΗΠ. Ὁ. 111. 
28), υἱΖ., πὶ βου ΘΧΡΥΘΘΒΙΥ οΟἰὐηρ 1ὐ, ΟΥ Ὠδυλϊηρ 8ῃ ΔΌΪΠΟΥ, δηὰ ὈΥ͂ Ἰπὐογ θαυ ϊηρ 108. ΟἸαΌ868, 
ῬὮΓΑΒ68 ἀμ ἐΌ ΓΒ οὗ οχργθββίοῃ. ὅ.1ποβ, βονθυθγ, {818 Βοιηδῃ ΕἸρὶβί]9 ἀοββ ποὺ Ὀθὰγ ἃ ρΌσε Ραυ- 
Ἰ1ὴ6 ᾿πργε88, Ὀὰΐ 185 ΤΔΘΓΟΙΥ͂ βίη ροα τ} ἃ ομαγδούον ζὐαγεα ἰο ὑμο ῬδΆ]1ηο, 18. 186 οἵ ὑμ9 ΕἸ Ι18}]6 
ἰο ἐμοὸ Ηθῦτονβ ἄἀοθϑ ποὺ δῦρὰθ δῇ δϑϑυϊηρίϊοη οὗ 80 Ῥϑυϊΐηθ δαΐμουβιὶρ οὗἨ {818 Ερ 3.19, θαΐ 
ψοῦ]ὰ ροϊηὐ ΟὨἸΥ͂ ἰο Βοῃιθ Ἰζ8ῃ ΜῈΟ βίοοα 8]]164 ὑο Ῥ41] ἰῃ Αροϑβίοϊιο ἀϊηϊῦγ. Οὐ {δθ οὐμοὺ μαμὰ 
8150 7 8ΤΙΝ ΜΑΒΤΥΒ(Ϊ. 166) ἔτσ]οθ οἰ [68 ΟΌΥ ΕΡΙ8016 (ἸΒΟΗΗΟΡΕΒ μοἰονιβαηιριζωγ, Ὁ. 289) τί - 
ουα ἀοδϊμπδίηρ {86 δαί Βοῦ; δηὰ (89 ὑγοαϊπηοηὐ οὗἨ {818 φυθδίϊοῃ ἴὰ ὑμ6 ΑἸοχαπάγιδη ΟΠ Όσοὶ ὉΥ͂ 
ῬΑΧΊΎΖΙΝΥΒ, ΟἸΙΕΜΕΝΊ οἵ ΑἸοχδηάγ δῃα ΟΕΙΘῈΝ (866 ΒΙΕΕΚ 1. 98 8..), ΒοΥγΒ ΟἸΘΑΥΪΥ 1. ἐμ 1 γτὰ8 
πη ὑμαὺ ομυγΟὶ δέυιοὐ  Υ Θροακιηρ ΟὨΪΥ ὑπὸ ἑάδαϑ ΟΝ ἡ γὸ αἰϊσει θυ θὰ ὑο ῬαᾺ]; 2. ὑμαῦ ὑθ6γθ Ἵχ βίϑα, 
αἱ ἰοδϑδὺ αὖ {8 ἰΐτλ6 οὗ Οτίρϑῃ, ΔΙ Γοδα  γδγΊΟΌΒ, δηὰ, ἴῃ 116 ΤΩΔΏΠΘΓ, ὑγδα! ὑἱ ΟΠΑΥῪ ΟΡΙ ὨΙΟΉ8, τορδτάηρ 
186 ἀΐδοῖρὶο οὗ ῬβᾺ] ἰο τ οπὶ βου] Ὀ6 Δβου θα {86 αοἰμαΐ οοπιροδίίοη,; διὰ 8. ὑμαὖ ογίδοαϊ ἀου Ὀὲδ 

οσϊ βορὰ ἰο ΒΟ τοραγὰ δὰ ἰο Ὀ6 ρα], Βαοἢ 88 ΔΡῬΘΔΓ ἴῃ [γϑηϑοὰβ δηὰ 8 ρᾺρ1] ΗἸΡΡο] ἐὰ8 (Ῥλούϊὲ 
Βιδένοιλ. Οὐά. 121 εὐ. Βεοζεν, Ρ. 94, διὰ ἐμ ἰοδίϊσηοην οὗ ΞΤΕΡΗΕῈΝ ΟΟΒΑΒΤΒ οὗ ὑμ6 Θὲ οοῃίασΥ, 
1,.. Οὄ Οὐα. 232, ». 291). Οὐ ῖοαὶ ἀουὲβ 119 {Π689 ἀϊὰ ποὺ ῥσϑυδὶὶ ἴῃ ἐδ [ιαὐίη ΟἸαγοδ, Δῃα Βοδυο ον 
Ἔνθ ἀορτηδίϊοαὶ] ομ68, ΤΏΘΙΟ δγο, ἰηἀθοά, ἀἰδιϊηρσι Βη6α ΒοΒ Αγ Τ8ο, τ] ἢ ΘῬΡΑΝΗΞῚΜ (ἀ6 αἰοίογα 

ερ. αἀ. Ηδεδν., οι ΘΙ οσρ, 1659) ἀπά ΥΥ εἰϑίδιη, Βα ρροβθ ὑμαὺ ἐμ Ῥ ϑϑίαστι Ομ Όσο 88 δοίαδίθα 

ὉΥ Βοβυ γ ἰοναγὰ ὑπ Μοηίδη!βίθ, ὙΠῸ ἀρροα]ϑὰ ἰο οἷν. νἱ, 4, ἀραϊηϑὺ {86 τϑ- δαταϊββίοη οὗ {δ 
ἴαρϑὶ ἰῃΐο ἴμ9 ομυτοι; Ὀὰὺ ονθῃ Του] Δῃ τηθηἰϊοη8, Ἰηἀοθα, ὑμ18 Ἐρ 8.190 ἀυγίηρ, ἷ8 Μοπία- 

πιίϑέϊς ροσιοᾶ, Ὀὰὺ ΚΠΟΥΒ ποίησ ΔΡρϑγθ ὐγ οὗὨ 118 Δ ΒΟΥΒΕΪΡ ὈΥ Ῥϑὰ]. ΟΡ ΙΔ τηαῖζοβ ΠΟ ΤΏ6}- 

ἔοι τ αύθυο οὗ {86 Ερ ϑι1ῖθ. 8 ταϊρᾷιὲ Ὀθ ἱποϊπϑᾶ ἰο πὰ δὴ ὀχρ᾽δῃηδίϊοῃ οἵ {818 βι]θη 6 1ῃ 18 
Αϑϑαταρύϊοη οἵ ἰδθ ΠΌΤΟΥ βανϑα οὗ ἐμ Ῥϑι]ηθ ΟΠ Όσοο5, τ ΙΟὮ βου] οοττεβροπά ἕο ἐμ 

ξον θῇ ΟΠ ΌΤΙ 68 τιϑηἐομοα ὈΥ ΤοΒη, δῃ ορὶ πίοῃ 8150 μοϊὰ ΕΥ̓͂ Ὑ Ἰστοδινῦβ ΡΕΤΑΒΙΟΝΈΝΒΙΒ ( ἤγαρηι. 

ἦε [αδτῖοα πιιπαὶ δοὶ ἘῚ.ΕΕ,».9; ϑορίδηι φιοφιις οοἴὲ διιγιί----δορίοηι ρίγίϊνι8----δορίεπι οογγῖία αρτιῖ--- 
δερίοηι ἐοοίεδίΣ αριιὰ Ραυΐζωηι.) Βαΐ ἐμο8θ τυ ἔθσβ σου] μανθ σοπίαγοα ποῖον ὑο ἀἰϊδύοτ᾽ ΠΟΥ ο 

Ιοανο Ὀπγοραγάθα δὴ οχἰβϑίίηρ ἰγδαϊοη. 1, ΟἬΕΙΒ. ΟΝ ΗΌΣΜΑΝΝ {δ 1ηἘ8 (ἀσωέετο εαποπίοαϊ ἐπ» 

Ζεμεολτὶ! γῶν Ῥυοί. ινπὰ ἸΚίγολε, Ἐ]]. 1857) ἐμαὶ ἐμ9 Οθῃι]θ Ομ ατοὴ οὗ {6 Τῇ βὺ τοραγά δα [86 

ἔῆγταο ΕἸρ ϑέ]6α ἐο ἐπ 79 δὰ ΟἸ τ δ δηβ (Ῥϑέθυ, 7δτηθβ δῃὰ ἨθΌγονβ), τ ΒΙοἢ, ἴῃ {Π6. γαρτι. ἀἐ 

οαπονιε, ῬΑ ὈΠΙΒμ6ἃ ὈΥ ΜΌΒΑΤΟΒΙ, ἀο πού Δρρϑδγ διιοὴρ ὑπο89, τ Ὠϊ οι {Π6 Ομ ατοἢ 85 βίδτωρθα Μ] ἢ ΒΓ 

ΔΡΡΓΟΥ͂ΔΙ, 88. 1Π Π0 ΨΑΥ͂ ΟΘΟΠοΟΤΆΪηρ ὑμθα, Βαΐ, ου ἐῃ9 οηθ Ὠδηᾷ, (Π6 Ἐρ᾽83116 οἵὗἨ ϑιηλε8β ψ)ὰ8 θυ θῇ 

ἰὴ 180 Εαδὲ δὴ απέϊεσοπιοποη; δι, οα {86 οἰδοτ, 1 Ῥοίοσ 8 οἰἰδᾷ ὈΥΐ [σϑρρυβ, Τοσγί} 16, δηὰ 



4 ἱΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΝ ΒΕΒΒΕΥ͂ΞΒ. 

Ογρτίδῃ 88 δῃ Αροβίο]οϑὶ οοτιροβίοη. ΤῊ Ὁ οϑύίθστι ΟΠ ΌΤΟΙ 885 θυ] ΘΑ ]Υ πὸ ἰγδάϊ οι 86- 

αὐἰδίηρ ὑπο δα μουβὶρ οὗ οὐγ Ἐρίβίϊο ἰο Ῥδα]; ἴοσ Ἔυϑῃ {ππ Βουιδῃ ὈγΘΒΌΥὕοσ ΟΔ]Ὁ8, [ῃ ἢι15 οὐῃ- 

ἐγούθυθυ Ὑἰ} ἐμ0 Μοπέδηίβίβ, δὲ {86 {{πη6 οἵἉ {86 Βοτηδῃ Βίβῃορ ΖερΥτῖηΒ ἴῃ ἐμ9 ὈΘρΊ ππὶηρ οἵ [9 

ϑὰ οομ ον (ΤΈΒΟΜΕ ἀ υἱγίϑ {{]. οἢ. 11χ.}, πον οὗ Ὀαὐ ἐμ γύθθῃ ἘΡ 8.168 οὗ Ῥδὰ] (ΕΒΕΒισβ, Πϊα, 

οῖσ8. ΤΥ. 90), ἀπ ἴῃ ἐμο δρονθ-ταθη οηθᾶ ὕγασηι. ἀς οαποπε, ῬγοΟὈΔΌΪΥ͂ ὈϑΙοησίπρ ἰο ἴδ οεἶοθο 

οὗ {86 βοοομᾷ οϑῃίατΥ, ἔμ 6 ΓΘ 8Γο, μεθα, τιϑὐοη θα {1 Βρασίουβ Εἰ ρ᾿8.168 ΠΟΥ 086 παρλο οἵ Ῥαπὶ 

αα λατεθοηι λίατεϊον 8, υἱΖ., ἴο ἔμο 1ιδοάϊσοδὴβ δηᾶ ἰο ἐμ ΑἸ]οχδῃάγίδῃβ; δῃ ἃ βοῖὰθ ᾿πύθυργθίετα [Ὸ- 

σατὰ {86 Ἰαὐξον, οὐμβοτβ ἐμ: ΤΌΥΤΩ ΘΓ, 88 ἰἀ θα 1681 πιὰ ἐμ ΕΡρ βι16 ὑο ἐμο ἩθΌγουβ, Ὀαὺ Ὀοΐδ δα υλ}}ν 

σπιξπουὶ τϑαϑοη ; ἴοσ τ 8110 ἢ ῬΘΌ]1η6 σοι ροβι οι οὗ {89 Η ΘΌΓΘΤΒ Ὧ88 ὈΘΘΏ. 8ββδι]θὰ, 1.8 ἀοοι πὶ 

ΒΟΌΠἀΠ685 Β88 ὩΘΥΘΥ Ὀ66. 08]108 ἰῃ αποϑίϊοῃ. ΤΏΘ ΟμδΏρ9 οἵἁ Υἱ6 78 18 βῃουγῃ οἰ ΘΑ ΙΥ ἴῃ ἐμ6 ατοῦπι- 

βίδῃοο ἐμαὶ {μ6 Ξγποά οὗ Πίρρο 898, ΟδΔη. 86, δῃὰ (86 ἐμιγὰ βγηοά οὗ Οαγίβαρο, (397) ὕδῃ. 47 ογθδίη; 
Ῥαιϊὲ Αροε(οἷϊ ερἰϑίοἶα ἐγεαδοῖπι; εὐμδαίεηι αὦα Ἡεδναος πα (“ ογ6, ὈΥ͂ {86 δ6π|6, ἰο ἐπ ἩοΌγενθ ἢ, 

Ὑ{8116 Οδη. 29 οἵ ὑ89ο ΕἸΠ ϑγηοὰ οὗ Οαγίβαρο (419), ΒΙΤΩΡΙΥ Του Κοῦβ ἰουγίθοη ἘΡἰδί]ε8 οἱ Ραμ 

ἴπ 18 οδβθ ὅ17ὁ 866 οἰ υΪν ἐῃ 9 ἰηδθθηοο οὗἩ ἰδο Εαϑὺ 1ῃ ἐμ ἀδοϊαγαίοῃ οἱ Αὐουδβτικὲ ἀἐ ρέζαί. 
467. οἱ γεηιῖδδ, 1. 27: ηια)ῖδ πι6 ηιουεέ ατιοίογίζαϑ εσοἰεδίαγιηι ογϊονιίαζίμπι, σας λατιο φμοψιι ἐπ οαπο- 
πϊοὶδ λαδετιὶ, δη ἃ ἐΒγουΡὮ 41} ϑαθδοααθῃῦ ἐΐχηθ, τ]ὸ 80}}} ἤθαῦ ἐμ ἰο}.68 οὗ οοοαΒ: ἢ) ἱπάϊ γἹἀμαὶ ἀϊ5- 
δοηὺ ἤτοι {818 ἀδοϊδίοη, Ηθῃοο, 18 ΟΧρ] δἰ ηϑὰ 6180 ὑῃ9 ἱποοπδβιβίϑθῃξ ργοοοϑάϊηρ οἵ ΕΣ ΒΕΒΙσΒ (Ἰὰ ἴδε 
βγαὺ μδ)]ῇ οὗ {86 ἴον οϑα αν). [ἢ 818 ΟΟμητ ΘὨἴΑΥΎ οὐ ἐδθ Ῥβαίταβ, Ὧθ ἰγθα ἈΘΏΕΙΥ οἰξοδ οὐ 
Ἐρ 8.16 δ8 Ῥβα]ηθ, δηα σϑοκοιβ 1ὑ (2. Εἰ, 11. 17) διιοὴρ (89 Ἐρ᾿βί]οβ οὗ Ῥϑα], 88 αἷβο (7. Κὶ ΠῚ. 
8) δ ρῖνοδ ἐμ πΌΠα ΟΣ οὗ {86 δοϊζπον]οαρσοα δῃὰ ἀπαυοβιϊοπθὰ Εἰρίβί]ε8 οἵ ῬϑῸ] 88 1ουγίθοῃ, ει 
Ὀΐδοθϑ ἐμὸ Ερ ϑι]9 ὑο ἐβ6 Ἡθῦγονβ (.7. 5. 111. 25} διαοὴρ ὑμὸ λοπιοίοσοιιπιόπα. ΟἹ {16 οοδίταιγ, 
(αἱ ΑΙ. Εἰ, ν11.3) ΒΒ Ρ]δοθθ 1 διπβοηρ (᾽6 απιέιοσοπιοτια, δια τηθῃ 08 1 Ὀούτψϑθῃ ἐδο ἮΝ ἰϑάοσι οἱ 8010- 
ΤΔΟῚ δηὰ 7688.5 ΒΙΣΔΟὨ οἡ ὑ89 οὁὯ9 μδηά, δηἀ ΒΑΓΏΔΡΔΒ, Ο]οπιϑαΐ οὗ Βοχαθ, δμὰ πο οα ἴδε οἰδεῖ, διὰ 
Βγ8 (ἢ. Ε. ὙἹ. 20), ἴῃ οοηβττηδίίοῃ οὗ [89 νίονν οἵ Οδῖυβ, ἐμαὺ (86 ἘΓΡ᾽8016 ὑο ὑμο Ηοὕγενσ 18 ποὶ ἰὸ 

θ9 τϑοκοηϑὰ δβ8 ῬΑΌ]η6; “Βίποο 1͵ὸ Κπον ὑμαὺ ἀρ ἰο ἐμι18 ἴσαθ 1ξ 18 ὈΥ͂ ϑοηθ οἵ ἔμ 6 Ἐοϊωδῃ τορανοὰ 
85 τοῦ {86 πουῖς οὗ {86 Αροβί]9." Αοοογάϊηρ ἰο ἸΝΊΕΒΕΙ,ΕΕ, (Πισυῖσῳν τεσανάϊηρ ἰδλς Ἐριεὶ ἰο δα 
Ἡδοδτειυδ, ραγιϊοιματγῖν (8 αὐμλον απαὶ {8 γοαάογδ, 1861) [16 ὑδβύϊπηοηγ οἵ ΤΕΒΤΟΠΖΣΙΑΝ ἴῃ ἴλνου οἵ 

ΒΑΓΏΔΌΘΒ 88 18 ΔΈΟΣ (δ ρυαϊοίδϊα, ο. 20; Τἰτίαί φηΐπι εἰ Βαγπαδα {ἰωΐμ8 αὐ Ηδεδταοβ, α 1)οὺ 
δαΐιδ αὐοϊογαϊὲ υἱγὶ) βίαμι 48 ποὺ 80 Θῃ ΕἸ ΓΟΙΥ βο  ἐΑΥῪ ἐπ ἰδὲ Ταίπ Οὐγοῖ, 88 'Β ΘΟΤΩΙΔΟΏΪΥ Βαρροδοὰ, 
Δα, Βονουοῦ αυοδβυϊο δ Ὁ]9 ταᾶν Ὀθ {86 ἰηὐογρτγοίδἝϊομ οὗ (89 ραϑϑασθθ (ῬΗΙΑΒΤΕΙΤΒ, λατ. 89,}5- 
ΒΟΜΕ, Κρ. 129 αὐ αγααπιρι, ᾿βιθοκυβ, Εὐψηιοῖ. 6, 2) ἴῃ τεβροοὶ ἰο (86 ἰοοαΐ επίεγι διὰ ἰδ6 οὐη- 

ἐἰπαδποο ἐπὶ ἐὐπι οἵ (86 νἱθνν ψὨΪΟΝ δβοσὶ 68 ἐμ9 ΕἸ ρβί]Θ ὑο Βαγῃδθδϑ, β.}}} ὲ 18 πα θμιδοϊο ἐμαὶ 
{89 δἰαἰοτηθαῦ οὗ ΤΕΒΤΌΙΙΑΝ τηυϑὺ σοϑῦ ὍΡΟΣ α [αοί Ἔχ ϑίϊηρ ΙΓ] ἃ οογίδιη οἰσοῖθ. ΤῈ ἢγρο- 
ἰδοδῖὶβ το ΚΟΗΜΙΡΤ, ΤΎΕΒΤΕΝ, ὈΠΙΜΑΝΝ, ἸΝΙΕΒΕΙΕΒ (Οὐγοποίοσίε ἀδε 44»οξί. Ζεναϊιετὴ, 
ΤΉΙΞΒΒΟΗ, μανο Ὀ0}]}Ὁ0 οἡ ὑδι}8 [δΔοὺ, αηα ἴο ὙΙΟὮ Ὑδοθ ἐγ ΟΒΕΡΝΕΕ (718. οὗ ἐδλς Δ. 7ξ8ι. ΟαποΉ, Ῥ. 
180 8.) μαϑ9 αίνϑῃ δἰ δ μϑδβίοῃ, 18 ἐμ 8 ἀοϑυϊ αὐὸ ποιίμοῦ οἵ λιϑίογίοαζ, ΠΟΥ ἴῃ ρατὲ οἵ ἐγααϊδβοπαὶ 
δυρροτί. ΤῊΪ8Β που Ὅ6 ΘΟ; ἀΘΥΘΌΪΥ δσοηριμοηθᾶ 17 ἴῃ (86 δ ϊομοτηθίυίοαὶ 118ὺ οἵ [86 δδοσοὰ 
πτιἐἰηρβ οἵ ἐμο Ν, Τοβῦ. ἴῃ ἐμθ Οὐά. Οἱαγοπιοπίαγιιβ, ὑπο Ἐρίβέ]9 ἕο [9 ἘΘΌΣΘΥΒ τοῦθ δοί δ 
δια ΒΩΡΙΥ ἀοδιρηδίοα 45 ῥ ριβίοῖα Βαγπαδω. ἘΒαΐ ἴῃ δο Ἰἰδὲ ἐμὶθ “ Ερίβι16 οὗ Βδγμαῦδϑ᾽ 18 80. 
Ῥαγαίϑα ἴτοτα {86 Ερἰβέ]οβ οἵ Ῥαὰὶ ὉΥ͂ ἔμο Οαίμο!ο ΕΡ βέ168, σι ῖ]ο ἴα ἐμ6 οοᾶοχ ἐξθ6 1 ἐμ Ἐρίϑὲθ 
ἐο ἐδο ΗθΌτονβ 15 βορδσαΐθα ΟὨ]Ὺ ὉΥ {818 118. ἴγοτη ἐμοβθ οὗ Ῥϑαϊ], δῃὰ ἃ βεραγαὶθ " Ἐρβὶ]ο οἵ Βα" 

ὨΔΌΔΒ᾽ 18 ἰουπα 4130 ἴῃ ἐμ9 Οὐά. ϑὑπαϊδίσμϑ. ἴπ ἕδνοῦ οἵ Βαγιδῦββ, [89 υἱὸς παρακλήσεως, ΤΑΔῚ ὧθ 
Ὀγχοὰ (τι μουΐ τοίοστίηρ ἰο 89 λόγος τῆς παρακλήσεως, Η6Ό. χὶϊ!, 22), Βγοὺ, ἐπαὺ 8 Ῥοβι οι 8 ἃ 
ἀϊδβοῖρ]δ οὔ ἐμο Αροβί!οϑβ (ἀοίθπαϑα ὉγῪ ΤΈΒΤΟΙΑΝ ἀδ ριάϊο. 90, ἀραϊηϑὺ (86 αβϑατορίίοι ὑμαὺ μὲ Ὁθ-. 
Ἰοηροὰ ἰο 189 70 ἀἰδοίρ]θδ8, ἰπ ΟὩΣΜ.) ΑἸοχ. ϑίγοηι., 11. 20, οοΐιρ. Ευ8Ε8. «7. 1. 12) δοοογὰβ πεὶ 
αἰνὰ ΗΘ}. 11. 8; ἀῃὰ (μαὲ ἢ τοῖρᾷι θὸ Ὀτουρμὺ ἰπίο γοϊδίϊοα. τῖθ ΤΊ πηοὐ ἢ Ὀοΐα ΟΥ̓ Ἀ18 δοθοπιρλ, 
ὩΥΪπΩ ῬΆᾺ] οἡ ὮΪ8 Το ΒΘ  ΟΠΔΥΥ͂ ᾿ΟΌΓΏΘΥ ταοηὐϊοηοα Αοἰἱδ χὶϊ!. 14, δῃα ὈΥ͂ δἷβ Ἰαύογ 1π θυ 78 πὶ 

ἐμο Αροδέϊο, 66]. ἰἰ. 9 δ΄; βθοοπάϊγ, ἐμαὲ Βαγῃμδθαβ δου σι Ῥαὺὶ 15 ο}]]64, Αοἱβ σῖν. 14, ἀτύσ- 

τολος, διὰ ἐπαὺ ἐμθ ϑ,γτίδῃ ΟΠ ΌτοΝ τγ88 Ἰοαπάἀϑα ὈΥ ἔμοτα Ὀοί (οι. χὶ. 22 8.}; δῃιὰ βμΔ}}γ ἐμαί (86 

ῬΘΟΌ]ΑΣ ομδταοίοσ οἵ οὐῦ Εἰ βι]9, οβρϑὸϊδ!]ν 1(8 ἀοούσί πα! ἱπάβρομάθηοθ ἢ 116 γοὺ σοϑιϊηρ οἢ ὃ 

Ῥαυ πο Ὀαδῖβ, ἀηὰ (ἢ ροβίξΐοῃ δββαμηθα ΒΥ ἐμ 6 δαΐθου δἰ 1Κ6 ἑονγαγὰ {86 τηϑπιθοῖβ δηὰ {δ οἰ εῖ3 
οὗ ἐμο ὁμαγοῦ ἰο πίοι 6 ττί (68, Βαττλοπῖζθ θα σοὶ τι τ μδὲ τ Κηον οἵ ΒΑγπδῦδθ. 83 
Τιον ίο, ἴοο, ἀῃὰ ἔγθα θη ν ἰπ 7 ΘγΌΒα θαι, ἐμ 6 ρΥΙΘϑ]Υ δἰ ϑιηθηῦ ἴῃ ΟὟΥ [ογά᾽ Β ὁμαγαοίθυ ὑγοῦ ἃ οοτηθ 

ΠΑ ΌΓΑΙΥ ἀπάᾶθγ' ἀἰϊδουδβίοι (οὐδ ἐν. 86); δὰ δ]ῖκθ (ῃ8 ΡῬΌΤΟΣ Οτεθῖκ δηᾶ {86 ΑἸοχαπάσιδῃ ἢη89 



2. ΗΥ̓ΡΟΤΗΕΒΕῈΒ ΒΕΘΑΒΡΌΙΝΟ ΤῊΕ ΔΑΥΤΗΟΒΕ. ὄ 

οὗ ἐδ6 ΕἸ 8616 σου] Ὧδθ ἴῃ Ἀ18 οᾶβϑθ Ὀο ΓΒ ΘΧρ] 8016 ἔγοσῃ {89 ἴδοῦ ἐμδῦ ἢ βργϑὴρ ἤοτα ΟὙΡσυδ, 
ΜῈΙΟῺ βίοοά 1 Ἰηῤτηαύθ Το]ϑ ] 0.8 οὗἨ ΘΟΙΏΙΤΊΘΣΟΘ δα 1ηΘΓΟΟΌΓΒΘ ἢ} ΑἸοχδηαγα, ΝΟΣ ποοά τὸ 
δἰΐδοι ἰταρογίδμοθ ἰο ἐδ ἰδοὺ ὑμαύ, δοοοσαϊηρ ὑο Αοὐἱβ χὶν. 12, Βδγηδθδθ δρρθδὺβ ἱηΐεσίοσ ἰο αὶ] 
ἴῃ Θἰοαίθῃςθ, δῖποθ ἯΘ ΔΘ ἈΘΓΘ οὐ δῃ ΟΓδ] δἀάγεββϑ, Ὀὰὺ ἃ ΘΑΓΕ Ὁ}}Υ οομηροβοὰ τυ ἐΐθη οοτωροβὶ- 
ἔοΏ; ΠΟΙ 08 Ἧὧοὠἕ σϑᾶ80} θα! τλδύθ!Υ ἰσοσὰ ἐμ ΕἸ ̓ βι16 ἀβοσὶ θὰ ὕο Βδύμδθδβ διμοηρ ἰμ0 ὙἩοΥ 8 οὗ 
ἐμο Αροϑβϑίοϊο ΕδύβουΒ, 88 108 σθῃ Ϊ ΠΘῺ 688 18 τιοΥθ ὑμδῃ ἀοα ὐ]. Ὑ οὐ, οὐ ὑμθ οὐ ὺ Βδηᾶ, ἃ ροῖ- 
Β0Ὼ Ὀγχουρ ὺ ὍΡ ἃ 1ιον] 9 Ου]α ΒΟΘΙΓΟΘΙΥ ΘΧΡΓΤΘΒ88 ἈἰτΊ8617 ἴῃ {89 ΙῃΔΏΠΘΓ οὗ ον ΕΡΙδέ160 τορμασγάϊηρ 
(86 Διστηροτηθηῖϑ οὗ ἔδο 16 ν]}0108] ΒΟΙΥ06 ἀπ 86 αἴθ }81}8 δηἃ οὐδ)θοίβ θοϊοησίηρ ἰο 86 ἰοιαρὶθ 
δὲ 7οτπιβαίθιη, θυθὰ ἡτδηίρ ὑμαῦὺ ΠΟ Ῥοβι θ᾽ γ)}9 ΘΙΤΟΙΒ [ἢ ὑδο86 ροϊη 8 ἢδνο ογορὺ ἰῃΐο οἷ. 9; διηὰ 
δροὶη 68]. 1]. 9, (89 Βρᾷῇθχθ οὗ χῃ 88: ΟΠΑΓΣΥῪ ἸΔΌΟΥ δβδβὶρῃθα ὑο ΒαγΠΔα5 βθϑιαϑ [0 βᾶνθ δὶ διθ Ως 
ἔδο αὐϑῃ.1}165; [Ὁ τ ΒΙΟΒ Τδαβοι 4180 ὙΥ̓ΙΈΕΒΕΙΕΒ, ὑδουρα 1ῃ οΘοπηθοίοη 8180 τ ιὺ οὐ στουπᾶβ, 18 
᾿πο] θα ἔο Ἰοοῖς δὖ ἰϑαϑδὺ δογοπά {89 ᾿ϊτω1{8 οὗ Ῥα]θϑίϊῃηθ ἴοσ ὑπ σϑοϊρι ϑηίβ οἵ ἐμ9 Εἰ ρὶβί]6. [1ὐ βθϑίωβ 
ἰο 129 ἃ 8 Ποἰοηὐ ΤΟΡΙΥ ἰο ὑδο ἄγϑὺ οὗ ὑῃθ89 οὈ)ϑοίϊομβ οὗ ὑῃ9 δ ύβογ, ἰο ΒΔ ὑμαὺ ὑμο τυγιίοσ οὗ {89 
ἘρΙ810 15. ποὺ ἴῃ οἱ. 9 βρϑακίῃρ αὖ 41} οὗἨ ὑμὸ γσορυϊδίϊοηβ οὗ ἐμ σύ] βοσνοθ οὗ ὑμο Τϑιρῖθ δὖ 
δογοβδίθ, τουοῖ 1688 οὗ ὑδθ αὐθη 5115, γ6886]8, οίο., ἰοσαπὰ ἴῃ 10; Ὀαὺ ΒΙΩΡΙΥ οὗἨ ὑπ δυσδηρθιωθη δ 
διὰ οοῃίδηΐδβ οὗ ὑπ6 “ίἰοξαϊο ἑαδεγηναοῖε. ΤἸΏΘΣΘ ἀο68 ποὺ δϑοῖὰ ὑο Ὀ6 ἐῃ6 58] 1 οδὺ ουϊάθηοθϑ ὑμδὺ 
δὲ Δα ΘΘΡΘΟΙΔΙΪΥ 1π ταϊπἃ {86 χω ΓΘ οὗ ἐμ ἔθπι 019 οὗἨ 818 ἐϊπλ6, 88, οὔ 08: ΘΟὨ ΓΑΓΎ, ἴῃ τοραγὰ 
ἰο ταοδὲ οὗ {π8 δγί161685, 16 18 οογίδιῃ ὑμαὺ ἢθ οου!α ηοἱ.---Κ.]. 

ΤΙ δυσγίαπ ΟΠ τοῦ, οα ὑπ ΘΟὨ ΥΆΓΥ, δἰ μου ρα ὑμ9 ΕἸ βι16 βίδπαϑ 'ἱὰ ἰῃ9 Ῥοδῃῖο πιμουὺ ἐμ 
ὨδΙῺ6 οὗ Δ ΔΌΪΠΟΓ, ἔγομι ἐπ τὰ ἀ]9 οὗ 86 ἐμὶγὰ θη ΣῪ γομαγάθα ἔμ ΕΡρ 88 ἃ3 ἴγουι αι, ΕΌΓ᾽ 
86 ΟΟσ 61} αὖ Απὐϊοοῖ (264) ἴῃ 118 Ἰούοσ ἀϊτθοίθα ἐο Ῥαὰὶ οὗ βατωηοβαίδ, γοίδσβ ἰο Ηϑῦ. 1). 14; ἰν. 
14, 16; χὶ. 26, ἀπα σοῃηθοίθ ἐμ ἰαϑὺ Ὡδηχθὰ ραβϑαρθ ὙΠῺῈ οἰὐαύϊοῃβ ἴγομι ἐμ Ερ δ016 ἕο {86 Οὐ:.. 
88 αἰΐογϑηοεβ οὗ ἐλε δαπια Αροβί]θ. [1 1116 ΣΩϑΏΠΟΥ, αὖ 8 ἰδίου ρουϊοὰ, ΕΡΗΒΑῈΜ ἥυδυβ (ἢ 578), 
οοπποοὶβ ΗϑΌ. χ. 81 τι Ποι. 1]. 16, ἀρὰ Ερῆ. γν. 1δὅ, ὈῪ ὑ86 Ἰπ γοἀμοίοσυ ΝΜ γα8, “ἢ σοϑροοῦ ἰο; 
(18 ἀδγν, 6 χοϊδὶτβ 4180 9 Αροβί]ϊο Ῥϑὺ]," 8 }16 ἢ6. δἰβούσῃοσα, 11κ0 Ἀ18 ἔβδομδσς Φδοοῦ, ΒΙΊββορ οὗ 

ΝΒ 015, δἀάυοοθ ραβϑᾶροθ οὗ ΟΌΥ ΕΡ 8016 Ἰλ ΓΘ ΙῪ ἰῃ σοηογαΐ ὑδυταϑ, ἃ8 ΓΒ οὗ δὰ “}οδίζο. ΟἩ’ 
ἐ18 ροϊῃΐ ἐμ σγρίδαη, ΟὨυτοὴ βϑϑῖβ ὑο βανθ δὰ 8 σοῃέγο! !Ὡρ ᾿ΠΒ ΆΘΏΟΘ. 

Ὁαποβυϊ Δ ΌΪΥ ΤΟΙΩΔΥΚΑΌΪΘ 19. ποῦ ΙΩΘΓΘΙΥ {116 ἰδϑ ἸΔΟΥ͂ οὗ ἐμ0 ΟγΥθηΐαὶ ΟἸυσΟΙ ἴοσ [9 
ῬΔΌΏΪΙ 6 οοτηροδί οι οὗ 89 ΕἸ ᾿δ(16, δῃὰ {86 τραυϊζθα 89 οὗ 10 Ὀγ ΟἸοτηθηὺ οὗ Βοπιο, θὖ ΘΒρΘο14}}Υ 
ἐδ οαχουτηδίδηοο ὑμαὺ (ἢ6 ὑδϑυϊη οηῦ οὗ ἰδθ ΑἸΟΧδΏαΥ 818 ΤΩΔΥῪ Ὡοὺ {τι ΕΙΟΗΗΟΒΝ, ΒΟΗΜΙΡΥ, 

θαν. ὅσσ, 12) ὃὉθ τοίοστοα Ὀδοῖζς ἴο ΡΌΓΟΙΥ Ἀγροῦ οὐ δ] ΔΒΒΌΓΤΑΡ ὑἸΟη8; ΘΟΙΏΡ. ΘΤΕΝΟΧΕΙΝ Εἰϊδίογίοαΐ, 
Ζαρε πιογιῖεϑ οὗ (16 ἄγβὺ ἸΟῸΣ οοηὐυσθ8. σοραγάϊηρ (86 Αὐὐμοῦ οἵ {86 Είδβι}9 ὑο ἐ89 Ἡθῦγοτνβ, Βαιὰ-- 
ὕοσῳ, 1836. Τυτο, Ἰηἀοοᾶ, 88 ὁ ἢδνθ δἰγθϑδανῦ ἰηἰπιαίοα, ὑμ9 ἰγϑα!θοη 1 ἴδνον οὗ ῬϑᾺ] ὈΡΟΠ' 
ὙΒ6Σ ΡΑΝΤΖΝΟΒ, δυουὺῦ {6 τι] 16 οὗ ἐπ Ββοοοηα σΘη ΌΓΣΥ, Β6ΘΊ8 ἴο ΓΟΙΥ, 18 ποὺ 80 ϑ76 δηῃὰ ἀθο1-- 

δῖνο ἃ8 ΚΤΟΒΕ, Ησα, εἰς., ἱπιαρίηθ. Απά δη ΓΟ Ὺ 7801 880] 18 {86 οδαὐϊουβ Ἰαηρααρθ οὗ ΒΙΜΕΕΚ, 
ἯἘΟ τοραγὰβ 1ὑ 88 ργοῦ δ ]θ, ΟἹ βοϊθη ῆο στουηάβ, ὑμαὺ ῬΑΝΤΖΚῪΒ ΔΙσοδαγυ ἰουπα ἀΙΠογοηὺ σίθνϑ. 
οχ βίϊηρ ἴῃ 818 ΘΟ ΤΟΣ τορδγάϊηρ ἐμ Ααὐμοῦ οἵ ον ἘΡρ᾿βί19, απα ὑμαὺ 89 δὰ σγϑίβσγσβῃσθ ἴο δῇ οὐ]θο-- 
οι ὑτροα ἀραϊηβὺ 18 ΟῚ Ὑ]ΘῪ ἴῃ {110 ποτά ργοβοσνοὰ ὈΥ ΕΒΕΒ. .17. Ε, ΥἹ.,14, (Βαὺ “Ῥδα] ἴσου, 
ΤΩ ΟοΒ.Υ δηά ἃ βρίὶ γιῦ οὗ τουοσθηοθ ἰοψαγὰ ὑῃο Πογχῦ, ἀϊὰ ποὶ ἀεδβίσῃαίθ Ὠἰτλ561{ 88 Α ροβίϊο οἵ 89. 
Ἡοῦτονα, Ὀθοδαδο ἰο ὑμ6 ΗΘΌτονϑ ὑπ ᾿ογὰ δὰ Ὀδθη βοηὺ 858 86 Αροβίϊο οἵ ἰδιο ΑἸ] ιν, θὰ 
86, ῥα), 85 Αροβίϊθ δῃὰ Ῥγοδοβδγ ἰο {86 ἀδῃ 1165, μδὰ τὺόυιἐΐθη ἰο ὑμθηλ σταξαϊτου δ᾽ Υ δηά. οὐ δ] 49. 
οἵ μὶβ Δρροϊηὐθαά βρῇδγο οὗ ἰδθοσ."" 

ΤῊ15 βαρϑαοίουϑ ροβι ϊοη 18 πο ]ΘΒΒΙ Υ Βαστοηἀογϑᾶ τὰ {89 οὐ Υ7189 σα] 1809 “ΗἸΒίοΣΥ οἱ (89. 
Ν, Τοϑί. σδποη, ὈΥ Ο. Α. ΟΒΕΡΧΈΕΒ, Εἰ οὰ Ὀγ α. ΟΣ ΜΑΒ, Βοηη., 1860, Ρ. 182," δοοογάϊηρ ἴο 
ὙΊΟΝ ῬΑη 9 ηῈ8 Τρ ὐ ἸΩΘΓΘΙΥ ἤδνθ ἘΡΟΚϑὴ ἐμ βοη πιθηΐθ οὗ ὑῇοβο ΜῈΈΟ, 1 δἰπι,. αϑῃθα ἰὸ 

Ἄοοππῃοοὲ ἐμ 6 Ερίδἐ]6, (μὲ δὰ οτὶριπαίθα, ροσθαρβ, θαὺ πιξμοὰΐ οἰθαΣῚΥ βού ]θαὰ δα ΒΟΥΒΆῚΡ. 1ἢ, {116 
ΑἸεχδηάσδῃ ΟΠ Όσοι, πιΐῃ ἐη6 Ὡδηηθ οὗ Ῥϑὺ] 88 ορροβοὰ ἰο ἐμοὸ Οαἰβοϊο Ομ αγοι, ποῖ, ντὰ8 ἀ185- 
Ῥοβϑὰ ἰο οοη οϑέ τὶξὰ μη 1.8 οαῖτα ἕο σδποιῖοαὶ δαίμοσι γ. Ηον ἀδοϊἀοᾷ, οα ὑμ8 ΘΟΒΈΓΔΓΥ, τΥ88. 
ὙΠ ΙΕ οἴμοῦβ [ἢ 9 ΘΟὨδΟΙΪΟΌ5Π688 δηὰ 1 ΒθΌΘη09 οὗ 6 ἰτδάϊ (οι ἐπ ζαῦον οΥ 1.8 ῬΔΆ]η6 οοΙμηροϑι Ἰοη, 18 
ΘΟΠΒΡΙ σΠΟΠΒΙΥ ον ἱηοθα Ὀγ {86 [Δοὺ ὑμαὺ (89 ΑἸοχαπάτγίδηβ ὑμϑιωβθὶν 8, 116 οὈβθγνιηρ 1(8: ἀἸ σΘΥΒ ΕΥ̓͂ 
οὗ δὲ.]9 ἴζοση ἐμαὶ οἵ Ῥαυϊ, ἴον ἐδμὶβ σϑαδοὴ ἐγαηθὰ ἐμὸ μυροίμεϑὶβ ἐμαῦ ἐμ Ερίϑι1]6 μδᾶ: βργιῃς 
ἴγοταῃ δῃ Αὐδιηξθϑῃ οὐ ρίηαὶ, οἵ ποῦ ῬΑῸΪ νῶϑ {86 δυίΐδον (ΟἸθηι. ΑἸ6Χ.), οὐ ὑβαὺ Ῥαιὶ ἀϊὰ τοί 
αἀϊοξαίο 115 ἰἸδηρστιαρα, Ὀαὺ ΟΠΙῪ ρᾶνο {86 146648 (0Ἐ16.); 1116, ταϑδ 6, ΟΕΙΘῈΝ οοῃοορᾶοβ (ΠΕ 08. 
ΗἩ.-. Ἐς, ΥἹ. 25) ἰμαὺ “18 ΔῊ ΟὨΌΓΟΙ ἄθϑιηβ {15 ΕἸρ[ 3116 8 ὑγοἀποίίου οὗ Ῥααϊ, 1Ὁ 18 1140]6 ἴο ὅο 



6 ἹΝΤΕΒΟΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕΞ ἘΡΙΡΤΙῈ ΤῸ ΤῊΝ ΒΕΒΒΕΎΥ͂Ξ. 

ὈΙαπλο, οὗ γὰρ εἰκῆ οἱ ἀρχαῖοι ἄνδρες ὡς Παύλον αὑτὴν παραδεδώκασιν, (“ἴον ποὺ πιμοαὺ σαΔι86---οὲ δὲ 
ΤΆΘΓΟ ΒΔΡ-δζαγά---ἤδνο δποϊθηῦ οΟΥὁ {86 ὈΓΙΠ ἐν τλθῃ Βδηαοα 1{ ἀντ 885 Ῥδ0}5")). ΤῊ] Ἰδηρτασο 
Ῥοϊηΐβ ἰο ἃ σϑδὶ ὑγδά!οη, ροίηρ Ὀδοὶς ἕο τηϑῃ νγ6}}- ΚποῦΤη, πὰ ΔΙ γα  ὑο ὍΘ τϑοϊζοη θα 88 ἀποῦδ- 
ἰογ8, ΘΥΘῃ αταπύϊηρ 1ὑ ὑο ᾶῦθ Ὀθθἢ 614 ΟὨΪ]Υ͂ Β6γο δηᾶ ὑθοτο ὈΥ͂ δῇ πα! ν] 4.4] ΘΟ. Απά ἰδ 
οἰτουτηδίδηοο ὑμαὺ ΟΥΘῺ ΤοραΓὰβ (815 ὈΓΟΟΘαΌΓΟ 88 ἡοὺ ῥτοῦ "1688 δηα ᾿σγαίοπδ), 18. 811 (86 
Τηοῦθ ἩγΘΙΕ Υ̓ 88 ἢ ρίνοϑθ ἴῃ ᾿πηπλθαϊα θ οοπηθούοη Ἀ18 ΟὟ αἸ5θθ Ὡς; ὙἹΘΎΤ, τοϑύϊρ οἱ στ ϊοδὶ 
στουπάβ; υἱἷΖ., “ἰμαὺ βῃουἹὰ Ἀ6 ἀθοίδσγθ 815 οὐσπι ορι ]οη, 10 18 1818, ὑμαὺ ἐμθ ὑπουρμὲβ Ὀδϊοηρ ἰο 
{86 Αροβέϊθ, {8 ϑύγ]6 διὰ οοτωροϑβι οι ὑο δι ούμεῦ, ΜἘῸ 88 τυγι ἔθη ἀονζῃ {86 14688 οἵ ἐδ Αροϑ- 
{16, δῃηὰ σαιτϑα ουὐ ἴῃ 18 ΟὟῊ ΘΧΡ  Δηδίοῦυυ ἰδηραδσο ἔμ βίδίθμλθη 8 οἵ ἢ15 ἔθδοθῦ," Τῆοη 
ΤΟ]]ονν ἐμ 6 τοσὰβ οἰ θά δρονϑ, δἱου ὙΒιοι: “ Βυΐ γῶο δοίι δ! οοτωπἐἰοὰ 18 ἐο ττιηρ, 18 ποτ 
ἰο αἀοα. Ηο δἀὰβ ἐμαὶ ἐγδάϊ θη δ80Υ 1} 065 1Ὁ ῬαΥΟΥ ἰο ΟἸοηλθηΐ οἵ Ἐουηθ, ραγὶ]γ ὑο [0Κ6. 

ΤΊ ποῖρεὺ οὗ {8680 Δοἰ8 [45 16ἃ ἰο Βα οΘΒΒΙ νυ ΟΪ Υ σοηθυοα ΘμἄθαοΥΒ ἰο ἀοίομα ὑἢ ῬδυΪ1πὸ 
ΔΌ ΠΟΥΒΒΙΡ οὗ [86 ΕἸ ̓ ϑίΙ6. Το {818 οϑοί---δϊοσ. {89 δβ88}8 οὗ δὴ ἱπάθρϑπάθῃν οὐ ]οἴϑπὶ οοαι- 
τηθῃοίης ΜΊ ἢ ΒΕΜΙΕΒ---ΜΈΥΕΕ, ἴῃ ὑπθ ὠοιγηναῖ οΥΓ Απιπιον απὰ Βατίλοϊία! 11., 8; ΟΒΑΜΕΒ, ἰὰ 

818 Οὐγιπιδηίαγψ; δια ῬγἐϊοΌ]ΑΥΪΥ ΞΤΟΒΕ: 8116 Κα ΕΚΕΕ (  τίεπάεδα Ζοιφιγιοδ, εἰο., ΒσΑ, 1798 
11.) βουριῦ ἰο ΒΒΟΝ ἰμαὺ (0 δβϑασηρίϊοῃ οὗ ἃ Ῥϑα]ηθ δαξβοσθρ πδβ δὖ ἰθαϑὲ ποῖ πηγοδ- 
Βοηδ ὃ ]0θ. Αγραϊηϑὺ {ἢ 488888 οὗ αν. ϑ'ομα Ζ ρροθδγοαὰ βρϑοῖδ! ν ἰθυάοὶ ἢ ΒΕΝΟΕΙ, 8 Ατολιν,, 
ΙΥ.,1; Ἡοϊείοαο ἀς αγοοί (αἱδριέ, ψμα ορ. αὐ Ηεδ. σιηι αιιζὶγυὶβ ΖΡ}. οοπιραταΐιν, Ττα). αὦ 
λθη., 1826); δέαατγὶ οὗ Απάογον, ὕ. 8., 1827, δῃηῃὰ Ἡσνα ἴῃ ἐδ δοοοπὰ Εδ. οἵ ἢ18 ζ7ηέγοα. ἰο ἰδ 

Ν. Ζ7εεί., 1821. Ἐνϑα αἰΐου 89 ἱπνϑβίϊσαϊοηβ οὗ Β]6}κ, 89 Ῥϑυϊπθ δαίβοσβ! γ188 8}}} ἀδ- 
ἴομᾶοά ὈΥ ΟἜΣΡΚΕ (υἱπαϊοΐα οτἱσίπὶβ αι Εξρ. αὐ Ηοδ., Τιαρσᾷ. Βαὶ., 1833); Ὁ Ῥαυ]αβ ἴῃ 
ἩϑΙ ἀοΙΌοΣς, 1888; ὈΥ {μ6 Οαἴο}19 Κ]οο, 1888; δῃὰ ὃγ ΞΤΕΙΝ ἴῃ {89 ΑΡροπαϊχ ἰο ἢϊ8 Οὐπηπεηίατῃ 

οπ 7}ῺΛιζε,1830. Μοτγο γϑοθ εν αρϑὶη 1. ΟΑΘΘΕΝ (1.9 σαπον 68 δαϊγιέξα δογιζγ 68, ὑταυιδ]αἰδὰ Ἰηΐο 
αοττηδῃ ὈΥ̓͂ ῬΑΒΤΟΒ ΟἼΔΟΒ, 1804) στο, αἴνοσ ΟΒΡΒΤΟΒΤΗ (οπ ἐλέ Οαποπ, Ἰωομάοη, 1847, 
Ρ. 234), Βηἀ5 ἃ ἀϊγτοοὺ δηὰ δα θη ιο ὑθβυϊπ ΟΠΥ 1π ἕἵανου οὗ Ῥϑὰὶ 88 1.8 δι μου, 1η 086 Ο] οϑἱηρ 88]0- 
ἰαἰϊοι (ν. 25), ἴῃ οοπμοοίίοιῃ ΜΝ ἃ [4180 Ἔχρ᾽δηδίϊοῃ οὗ 2 ΤΊ 8. 11}. 17. 

οί δυϑὴ {86 ραββαρθ οὮδρ. 1). 8, ἑα Κϑ 1 108 σοῃμηθοίϊοῃ, ΤλΔΪκ68 ΒΓ ΠΟΥ ἀραϊηϑὺ ἐμ ῬΑΌΪΠΕ 
ΔΟΪΒΟΥΒΏΙΡ, 88, βη 06 Οα)δίδῃ δῃὰ ΕἸγϑβῃχαβ, 15 ΟΟΙΆΤΩΟΗΪΥ οοπορᾶθα, [{ 15, ἱπαϑϑα, ἔἐσὰθ ἐμιδύ (Π6 

ΤΟΣ ΒΟΥ ἴῃ ἐθυτηβ ἀἰβεϊ ηρ 5.68 ἰγη861 ὈΓΟΡΟΣΙΥ͂ ΟὨ]Υ 85 ἃ ποη-ἐγε-ιοίγ688. ἴγοσα {86 δοίπδὶ 
ΘΥ6- Ι Ώ65568 οὗ [89 1118 οὗ 6888 (ΗοΣ Μ. βϑολγιηδεισοῖδ, 11., 2, Ῥ. 863). ΤΏ: οοῃύγαβῦ οὗ “4»οϑβίϊε δυὰ 
ποτ ἈΡοϑ6168 18. δγθ ποῦ ἴῃ ααδϑίϊοῃ; δπὰ ὑπ γγχὸ τισι βπὰ 1η {818 Ῥαβθαρθ, ρθυθ 805, πὸ ῥογπιαὶ 
οοπἐγααϊοἰΐοη ἰο ῬαᾺ]᾿ Β ἀμ ΐοστα ἀπά βέυάϊουβ δβϑβογίϊοῃ οἵ δΪ8 Αροϑβίο! σαὶ δύ δου γ, 64]. 1.) κηά 
2. (ον. χὶ. χὶϊ. Βαΐ πο 1685 οαυίϑι Υ ἄἀοα8 {}.0 δυο οἶδ88 Ἀἱπηβ86] ἢ ὙΠ 18 χοϑάθυβ 88 Ὀδιοηρίηρ 
ἴο ἃ ψεπογαύίοη ὅο ΒΟ {110 Βα] γαύίο.---οΥἹ ρ μ4}}Ὺ αἰὐογοᾶ ὈΥ͂ ὑπ Τιογά---πδ8 Ὀθθα οοπβιπαοὰ ἈὈΥ͂ 

{86 ἰοβ τ ΩΥ οὗ ἱπίοσταϑάϊαἴο αν - ὙΠ] Π658605ὅ. Απα ἴῃ ΒΟ ἃ ἸΔΔΠΏοΓ ῬῸΪ οοὐ]ὰ ποὺ δ.ΑΥΘ 6χ- 

Ὀτοϑϑθα δ 1801, ἨΟΎΤΘΥΘΥ ΤΌ ΘΒ, ἴὉΓ ΡΌΤΡΟΒΘΒ οὗ Ἰηϑύγτιοίίομ, ἢ6 ταὶριιῦ Π8Υ6 ΟΒΟΒΘῺ ἴῸΓ οποὲ ἰο 

Ἤοϊὰ μἷ8. Αροβίο!ἱοδὶ οἰαίτηϑ ἰῃ δθθγαποο; ἴοσ ἔμ 8 ἢθ ττου]ὰ ποὺ τη γον Βανο οοποοραζεά---ο που!ὰ 

ιανο αεηϊφα ἰμθπι. 
Αραΐῃ ἐδ ρεγϑοηαΐ γείεγεηοοβ οἵ οἷ. 18 οοηΐαϊῃ ποίησ ὙΒΙΟΒ ἀροϊἀΘ]Υ ροϊπὲβ ἰο Ῥαῃὶ. 

Ἴταθ, ἯὙὸ ΤΩΔΥ ποῦ ΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ ἀοίοσταϊηθ ἴο τμαὺ οομβ᾽ ἀθγϑ Ὁ]6 ΟΠ τ βύϊδη τὴ ΤΊ ΟΥ̓ οου]ά, ἀσπος 
{86 1116 οὗ Ῥϑαϊ, Βανο βίοοά 1π δΔῈῺΥ͂ βαοὶ χοϊδίϊοῃ οἵ ἰγαύθστμιδὶ οοδρογαίοι 88 ΟἿ. χἕὶ!. 28 ἱπαϊοδίοδ; 
δηᾶ δὲ 45 1116 σδ ἢ τῦῶθ δϑίβὈ] 88 ἐμ δοὺ ἐμαὺ μ6, αἴζας 86 ἀθδαίῃ οὗ Ῥαὰϊ, δἰ ὑποιρὴ ὈΪΒΒΟΡ οἱ 
ἔπ ὈπυτοΣς αὖ ἘΡΏΘθΌΒ, ἀρδὶῃ τη86 ἸΟ ΥΠΘΥΒ 88 8 ΤᾺ ἸΒΒΙΟΏΔΤΥ. Βαῦ ὉΠΑΘΕΙΔΌΪΥ ταθη Ἦτο [ἴθ, 
ΒατηδΌΔ3, ΑΡΟ]]ο8, ταὶ ἐμ 8 ΟΧΡΓ688 ὑμθημβοῖνϑϑ ἰῃ τοραγὰ ἰο ΤΙΠΟ ΒΥ, γ{6}1- Κπόυσα ἀου 1685 15 
158 ζοτἔψποβ ἰο ἰδ τοϑάθυβ; δῃηά 88 Ῥϑὰὶ], 2 ΤΊτω. ἴν. 9, βυτητηοηβ ΤΊ ΟΥΒΥ ἐο ΒΙπ1861 ἔγοτι ΕΡβιοδα8 
χ6 ἅτ ποὺ τοαυϊτοῦ ἰο τοραγὰ Ὠΐπὶ 88 Αχϑα ἱγσγθιρουδθ δὖ Ερμθδυβ. ΕἸγίμοΡ, δραϊπεὶ ἰδὸ 
Ῥαυϊηθ ΒΥροίμοδὶβ ἃτὸ ἐμ ἔδοίβ ἐμαὺ ἐδ ϑχρχοβϑίοῃ οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας ἐΐεν ἤγοπι Παὶν (13, Ἀ) 

ῬἈΙοΪοσ σα Πγ, ὑο Ὀ6 δατθ, σα ὃ αηἀογϑίοοα οἵ [{8]18η8, Ὀαὺ ὨΑΤΑΪΥ οὗἨ ἰμϑιὴ ὑποίμαϊησ ΒΟΙΏΔΗΒ, 
(δα ἐμο τοαποϑὲ ἰο {86 σϑδᾶδσβ (νυ. 19) ἴο Ῥγδὺ ἕο αοἄ ἴον 18 τοβίογαξίοπ ἰο ἔβϑτω, ροϊαὲδ ἕο βυοὶ ἃ 
᾿οπηφοξίοι πὶ ἐπα ΟΠ ΤΟΙ δᾷάγοβδϑα δ8 Ῥδὰ] οου]Ἱὰ ποὺ αν δὰ πιΐὰ {86 ΟΒΌγομ 5 οἱ ῬαΪθϑ- 
πθ; ὑμδὺ Ῥαϊ] οου]ὰ ποὺ Ἔχρϑοῦ 85ο ρϑδοϑῖαϊ ἃ τούτη αἰθου 18 ΘΧΡΘΓΘΠΟ68 1ῃ 7 ΘΓΆΒΑΙΘΙα ; ἐμαὶ ΥΥ. 
18, 19 ΒΑΡΎ Ῥοϊηΐ ἰο δὴ ἱτηρυιϑοητηθηΐ οὗἉ [89 δαύμοσ (βίποθ 8180 δὖ οἰ. χ. 84, ττὸ ἃσὰ ἰο σϑϑδὰ ποῖ 

τοῖς δεσμοῖς μου, Ὀὰὺ τοῖς δεσμίοις); δηᾷὰ βηΔ}}Υ [μδὺ τ σδἢ βοδγοθὶ Υ οοποοῖνθ ΒΟ ΡῈ] βῃου]ὰ μιδῦὸ 
«τι οι ὑο Ηοῦτον ΟΠ τ βύϊδηβ, 7 76 ΤΟΙΆ ΙΕ [ῃ6 ἀργϑοιχθαὺ τηδὰθ δ 96γαβαθτα διαοῦς ἐδ 



83. ΕΥ̓ΡΟΤΗΕΒ5 ΒΕΟΑΒΟΌΙΝΑ ΤῊΕ ΑΥΤΗΟΒ. Ἵ 

ἈΑροβέϊεβ, ἴἢ τοραγά ὕο {86} ΒρΏ θυ β οἵ ἰδθοσ, δῃὰ {8:9 ἀϑοϊδγαί!οηβ οἵ Ῥϑὰ] μὲ μΒ6 1 Ὁ ἸΏ τοραγὰ ἕο ἢ] 
Ροβί ΐοῃ δηᾶὰ 86 τηπηθάϊαίθ ἀυ γ ἀϑδιρηϑᾶὰ πἰη), Βοπι. χν. 20; 1 Οογ. χ. 18. Απηὰ Ὀοβιάθϑ, ΒΟῪῪ 
οοὐἱὰ Ῥαπ], ο 686 τ Π ΓΘ Αἰ 88 ΡΥΘΗ͂ΧΕΒ ὑο 159 ἸούύαγΒ ἢ18. πᾶτλθ δῃά οὀρθηϊηρ βαϊαἰδίϊοη, ἤδνθ 
πτιἐΐθ τι ουὺ αἰ χης ἢ18 Πδτη6, δαπὰ τη διιολ (6 18 88 αὖ 11, 8, ῬΥΘΟΙΒΟΙΥ ἰο ὑμοβϑθ ὁ αγοροβ ἐμὲ 
ἰιλὰ βουρῃὺ ἰο Βργϑδα ὑμεὶγ ἀουδίϑ οὗ ιἷ8 Α ροβίο οὶ δου ὑ ουθπ ὈΥ ὑμῖν ἀδρυξαὐίοηβ ἰο (86 
δ .}16 ΟὨΌΤΟΪ6587 

Τὸ {8686 ργουῃᾶβ οὗ ἀοτυὺ γἯγ1ὁ ΤΑΥ͂ δα ἐδ ᾿τηρογίδαηὐ ἴδού ὑμαΐ, 41} ἴῃ 1.8 ἐγαί. οἵ ἐμουρδύ 
δὰ ἐδ6 οἰοϑοΙῦ στοαί ομαγδοίο οὗ 108 βίγ]9, {818 Ἐ)Ρ15016 βίδη ἀ8 οἰ θαυ ἀἰβυ ρα δηθὰ ἴτοστα [89 
ππἀουδίοα οομῃ ροϑι(οη5 οὗ Ῥαὰ]. 6 ΤΏΔΥῪ πού, Ἰηἀθθα, ἸΏ Ρ85120 ἔμ6 ἀοοίγπαὶ αἰ νουβ εὐ 80 
δΙΌΠΩΪΥ 85 ἀοοα Πάν. βομα]ῦΖ, δηᾶ ἴῃ ρατὶ Εὰ, βθιββ, 80 δνϑὴ πηδϊὐδὶτθ ἐμαὶ ὑπο ΟἸσἰϑίοϊοσΥ 
οουΣ ΕἸρΙ 9010 Β89 ἃ “ ἀϑοϊ θά} γ βρὶ γι ἐμ] 5016 ἑαπά ΟΥ̓ Ἡ ΒΘΥΘΌΥ͂ (ἀμήτωρ) ΟὈΒΟΌΤΙ ΕΥ̓ 18 ὑΠ ΤΟ ὍΡΟΙ 
Ομη5.᾽ 8 οομηθοίίοη τι Βυτηδηϊγ." ἩΌὉ. 11. 14, 17, βίαπῃι 8 1ὴ ἀδοϊἀοα ᾿οβι ἐγ ἕο ἐ818 νθτ. [π 
ΦῈΠΟΓᾺ] ἐἢ 9 ὉΠἀΘΏ14016 ἀν γι 165 ̓ ὼ ἐμ αοοίγίγναζ εἰαὐθταθῃ δ ὁδ 6 οομγετγθα ἱπίο αἰϑογορατοῖεβ 
ΟὨΪ ὈΥ͂ πιϊδοοποορίϊοῃ, δηα ἐμ Υ̓͂ Δ΄Θ ΘΑ 31}}}7 Ἔχ 0806 ἴγοτη ὑπ ομδτδοίθν οὗ {116 τϑδάϑιβ, δῃὰ [ἢ 
Βρθοῖδὶ οὐγοοὺ οὗ {86 Ερ᾿8:1θ. Ῥαδαὶ, βίαγίϊηρ ἴγοτι ὑμθ οοπα ον αν πδθά8 οΓ λωπιαπίψ, ροϊπίϑ 
Ὁ80Δ|1Υ ἰο ἐμ διὠδγοοίζυο ἸΆΒ ΘΠ 668 οὗ (86 ψοΥΪς οὗ βαϊ ναϊϊοη, ἀθαἀποιηρ ἔμθποθ (86 οοπἐγαϑίθα δ αγθ 
οὗ ἸαῪ δηἀ Οοβροὶ, δῃὰ ἰδ Ἰοδάϊησ οὔ ἢ 8 σοϑθυβ τόση (8.680 Ῥῃθηοιηθηβ, ἔο 6 Ῥχοίουη ον 
ἰτυΐ 8 οἵ Ογβίοϊοσυ. Οὐἱ δῦθοῦ ῥτοοθθαβ ὈΥ͂ ἃ ΓΕΎΘΙΒΘ Ργοῦθ58, Ηθ ἀθάπορβ 86 Ἰηῆη1θ ΒῸρ6- 
ΠΟΤ Υ͂ οὗ ἐμ Νδὺν Οονθηδηΐ ἰο ἐμα ΟἹ] ά, ἔχοσα ἐμ ἐπ ηΐία οἰσυαίίοη, οἵ 7688 ΟἸ τιϑὺ ἀθονϑ 411 (ἢ 

τηραϊαΐογϑ οὗ βαϊ να ίοη, δηὰ 811} ἔῃ ξουυδηΐθ δ ἃ ΟΥ̓ζΔῺ8Β οὗ ὈΙν]ηθ σου ϊδύϊοη, Ῥδα] αρδὶη 11} Κ8 ἐδ 9 
ἀφαίἢ οἵ ΟἸτιϑὺ πιὰ ὑμαὺ οὗ {Π0 δαογιΠοεϊαῖ υἱοίΐγι; ἈΘτΘ 1 18 ΠΠηἸτοα 10} ὑδμο ἴδοὶ οὗ ργιοϑίζῳ ἰγιίογοσ8- 
δίοπ. Ῥδα] ἰδγϑ {110 βίγοβθβ οὰ ἰμὐὺ τ Β1Οἢ 7188 ΔΟΟΟΙΡ Π]8ῃ6α οη ἐλ ΟΥΌ88; Ἀ6ΤΘ 10 15 Ἰαϊα οἡ ἐμπαὺ 
Μ ἸΟὮ 18 ΘΟΟΟΙΡ ΠΙΒη6α ἐπ ἐξ6 ἀδξαυεηῖν βαποίμαγῳ ὈΥ ἰδ Ῥογίβοιθα Ηογαὶ Ῥυϊοϑῦ, το 18 ὀχ ΕἸ 1ἐθὰ 
Ὀαίουθ Ὁ ἴῃ 18 Θ ἶΓΘ ΡΟΥΒΟΠ Δ ΠΥ 88 ἃ 880 γῆ 9 ὙΓὮΊΟΆ, “ ὑπτου σῇ δὴ οἰθγηδὶ ϑριγιί," 888 1 8 ρογίοου 
ΔΉΠΟΥ ὕδοη οβογοὰ ἰο αοά. Ὑοὐ [6 τγοσάβ οἱ Ῥϑὰϊ γοσαγαϊηρ ἰδο Θχαὶ ἰδίϊοη οὗ ΟὨ δὲ ἀθονϑ ἔθ 
βεαυθηϑ (Ερᾶ. ἰν. 10), δῃἃ χοραγαϊηρ ἢ18 Ἰη ΓΟ Ββί ἢ [Ὁ ἐῃ 6 5Β61π|8 δὖ ὑπο τἱραὺ μβαηα οὗἉ [89 ΕἈΒΟΣ 
(Βοπι. νι}. 84), οοπέδὶπ ἐμ ρογτὰ οὗ {μ8 ἀοούγηθ9 ἤθτο πηοϊ θὰ οὗἨ ΟἸγΙβέ᾽ 8 ΒΙΡῊ ρυοϑέμοοά ἴῃ {6 
βοάν ΌΪΥ ΒΟΙΥ οὗ μ011083. Απᾶ 1ῃ Ῥδῃ}} 8 ἀεϑιρπδίοῃ οὗ ὑμ6 ΟΙΪΑ Τοβύ. οδγθιωοη αὶ αν 88 ἐμ “τυᾶὶ- 
ταθηΐβ οἵ ἐπ που!" (στοιχεῖα τοῦ κόσμου͵ Ααὶ. ἵν. 8) 1165 οῃ!ο] ἀφ 4}} ὑπδὺ 15 ἤθΥ6 ἰδαρηῦ τοραγάϊην 
ἰδ6 Ἰμ8Ὀ}}1ὑγ οἵ ἐμ6 ἰατν ὑο ὈΣΓΙΏρ δηγυῖαρ ἕο Ῥονίϑοίοη, 88, οἢ ἐδ οὐμϑῖ μδηά, οὐσ ΕἸ βέ16 18 δὰ 
ΔῊ ΘΧΡΔΉΒΙΟΩ Δηἃ σΑΥΤΎ Ωρ ἱμγΟΌΡΗ, 1 18 ΟὟ ῬΘΟΌΪΙΑΥ ΜΆΥ, οὗ {6 ῬΘΌΪπ6 ἀοοίτίπο ἐμαὺ ΟἸ τ βὲ 
18 ἐδ τέλος τοῦ νόμου͵ Βοχη. Χ. 4, δῃα ἰμαὐ [86 Τιδνγ 88 ῬΑΙΕΪΥ 8 αἸΒΟΙΡΙ ΠΑΤῪ δα “ ροάδρορ!οα!" (6]. 
Ἶ!. 24), ραυ γ ἃ ὑυρίοδὶ (1 ον. χ. 11; (οἱ. 11. 17) βιριι ιβοαποθ. ὅ0 8180 δὖ οποθ Ἰηἀορθηοηΐ, δπὰ γοὺ 
δίδῃάϊηρ ἴῃ οἷο86 Τοἰδ δ} ὙΠῸ} ῬῺ]]. 11, 7 ἢν, 16 ἐμ6 ἐγεδύπιοπὺ οὗ {86 ἀοούτίπηθ οὗἩ 86 ΒΤ] ΐοη 
δια οχαϊ ἰδίου οἵ 76888 ΟἸγχιδὺ (οΒ. 1. 4; 11. 9), τὸ Π6ΓΘ, 85 ψιὺῃ Ῥδα], 18 ποὺ τι ογοὶν ἐδ6 χηράϊαΐον 

οἵ ἐλ6 Νίουγ σονθῃδηὺ οἢ {86 στουπᾶ οἵ (86 τοἀοιαρίϊοη στουραῦ ἐπγοαρἢ Η18 Ὀ]οοά (οἷ. νἱ!. 22. 
Ιχ, 15; χιὶ. 24; 6]. 11. 19; 1 Τίμι. 1.. 6), Ὀαὺ, 85 {86 Ιπᾶρθ οἵ (οἄ, 18 αἰδο (86 Μραϊαΐοσ ἴῃ 89 

στοϑίϊομ, ὑγθβοσνδίοη δηα ρονογημιθηῦ οὗ ἐμθ που]ὰ (6. 1. 1-38; 1 ΟοΥ. σι}. 6; 2 ΟοΥ. ἐν. 4; ΟὉ]. 
Ϊ, 156-17; ἘΡΆ. 1. 10). Απά ἴῃ [ἢ9 βαζωμθ γθοὶ ΡΓΌΟϑΙ σο]ϑίϊοι βίδηα ἐμ ἀθοϊαγαὐϊοηβ (οἰ. νἱ. 1; Ἰχ. 
14; οοηρΡ. ἰχ. 9) τοραγάϊηρς ἀϑδὰ ἡτοσκΒ δῃὰ ἐμὶν αἰβυϊποίϊοῃ ἔγοσῃ σοορα τρογἶϑ8, ὑο ΜΒ] ΘΟ. ΟἸ ΣΙ ϑ. 18} 8 
ΑΥΘ τα Δ} 7 ἐο ἱποὶίθ δδοὶ οὐδ (χ. 24), 88 ὑπ ῬϑΆ] 6 ἀϊδιϊηοἴοη οὗ ΜοΥκ8 οὗ Ἰὰ δπὰ ροοᾶ 

ὙΟΙΚΒ; πα [αἰ ἢ 18 Ὀχουρμῦ ᾿ηΐο ἀϊγοοὺ τοϊδίϊοι ποὺ Ὀδγοὶν τι {ῃο σὶρ αὐθουβη 888 οὗ τδῃ (οἷ. 
χὶ. 7; οομαρ. χ. 38), Ὀαὺ 8180 ψῖθα ὑῃ9 οχρίδίοσυ ἀθαίβ οἵ {6805 (χ. 22). Αὴν δϑεεηπίϊαϊ αἰ ἴδγΘΠο6, 
ὑβοσοίοσο, τα αδὺ ποὺ Ὀ6 δδϑυτηθα, Βυΐ Βογο ὑῃθ ὑγθυα]Ἕηρ οοηὐγαβὺ 18 ποὺ ὑμδὺ Ἰλαύσσοθῃ δι ἢ δηά 
αν, οὐ ψοσῖ8 οὗ ἰατν. 186 οοποορίϊοῃ οὗἨ [1 ἢ 18 ὮΘΥΘ ΡΥ ΡΟ ἀοΥδ  Ὺ ἐδθ γιογ8 σοηεγαῖ ο6 οἵ 
Δϑϊάϊηρ δηὰ οὐδαϊοηὐ ἰχυϑὲ ἴῃ ὑπ ῬΓΟΙ1868 οὗ αοα, βο {μαὺ οῃ ἰδ ὁὴθ μδῃά ἰὺ ἴοστη8 ἃ οοῃἐγαβὺ ἰο 
ἐδ υἱδίοπ οὗ [86 ρογοά οὗ [Ὁ] ΑἸ] πηοαὺ (48 1 Οογ. ν. 7), μα οα (ἢ: οἶμοῖ, ραυ ]σΌ ]ΑΥ]Ὺ ἴῃ οἷ. 11, 18 Χ6- 
ιτάρα 8485 ἐμαὺ ἩΒΙΟΩ ἴγοσῃ ἔθ ουΐϑοὺ 888 Ὀθϑῃ ὑγου ρα 811 ἀροβ [Π6 οοπαϊ ϊοη οἱ βαϊ ναύϊοῃ, ἐμ 5 
ΕἸΤΩΡΙΥ οαιτγὶης ουὐ ῬΔῸ}}Β Γερτοβοη δίϊοη (Βοτα. 1ν.) οὗ ἐμ [ΑἸ οὗὐ ΑὈτγδθδῖα. ῬΥΘΟΙΒΘῚ Υ Βὸ {16 
εἰλῖοαϊ οἰοταοηὺ οἵ 1, ραγυ ]ο]ΑΥν ἴῃ ἐδο 118 οὗ 7688 ἈΪπη86] ἢ, 18 50}}} ἸΏοΥΘ ΘΧΡΥ ΒΒ] Υ ὀχ] ἰοὰ 
(οἰ. ἃ. 17; ἵν. 15; χὶ!. 2). 1Τὐ ἄοοθβ ποὺ 116 τ ὶδῖη ἐμ βοορο οὗ {μ6 ΕἸ ρ βύ]9 ἐο ἀν76}} οῃ ὑπὸ τρὶ- 

τεγϑαΐιν οἵ ἴῃ 6 ρἴδῃ οὗ ρτϑοβ, πὰ οἡ 86 ὁ8}ΠΠπρ οὗ ὑμ6 Οθῃ 168. ὅο αἷ8ο {86 τϑϑασσροίϊοη οἵ 
οδὰ8 ἰ8 Ὀὰὺ ὁπ06 τηϑηοποᾶ, οἷ, χἰϊ!. 20; δῃὰ Ῥϑ}}8 ἀοοίσϊμδ οἵ δῖη δῃὰ σγαζὸ 8 Ὀὰὺ ΠΙΡΆΝΥ 
ἰοποδοά ὈΥ͂ ἔμο τηϑη οι οὗ ἐπ6 “ ἀφοοὶ Ὁ] 6858 οὗ δῖ," 11}. 18, οοταρ. χὶ, 25; χὶ! 4; ἴῃ {Ππὸ ΤΏΔΠΠ ΘΓ 
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Ἠἷ8 ἀοοίχϊμο οἵ χάρις, οἰ. ἱγ. 16; δπὰ οἵὗὨ ἀδ᾽ γογϑηοθ" (ἀπαλλαγή), ἴῃ. οοπέταϑὺ ΠῚ Ὀοπάδρϑ 

(δουλεία). 

Βαΐ 1 15 ποῦ ΤΩΘΓΘΙΥ ἱπᾶαϊνιάσα! ὑθυτηβ, ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΉΒ, ἃ ΤΟΥ μΟΟ5, ἩΒΙΟΝ ΟΣ ὮΣΙ δ ἃ ἀθ- 

υἱδίϊοι ἤτοσα ἐμοβθ ἔβην δ ν ἰο Ῥϑαϊ, δπα τοραγάϊηρ ΜΒΙΟΣ 1ὑ τὶρ ῦ ὯΘ ῬΟΒΒΙΌ]6 ἴο 88 ἰμαΐ ὑπάες 
{τ σοῃά  ἐ] 5, ΟΥ ἴῸΓ ἃ 1 Ῥάγροβο, Ῥδὺ] του] ΟΣ ῬΣΟΌΔΌΪν ἤᾶνο ὑπ οχργαββϑᾶ ἢ)τηβοὶ, 
ΤῊ βἰαίο οἵ ἐδ 6888 18 Ταύμου {818, ὑμαὺ δ] οῆρ τι 8ῃ οββϑῃ 8) δοοογάδηοο 108 (86 ἔμηἀαιηθοίαϊ 
Ἰάθαβ οἵ Ραμ]; δἱοτρ τι ὑπ Οσοαβίομ8] ΓΘΟΌΓΣΤΘΩΟΘ οὗ τη ἀ68 οὗ ἱβοαρβὺ ΒρΘΟΙΠ0Ά}1γ ῬΔΌΪΙΠο, απὰ 
ΜΠ} 6 ἰχοαπϑηΐ 86 οὗ Βυ Ὀδύδη 18}}Υ δα υϊνα]θηὺ ἀοούγ πα] ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ, ὑπ 6.6 γοϑύ, ου [89 086 μαπὰ, 
ΥΌΠ5 ἐπγου σὴ οὐτ ΕΡρ᾿β8ι16 ἃ ὑβογουρῇῃ ἰηάορθημάθῃοϑ ἷ ἴῃ [δ τηοᾶθ8 οὗ οοῃοορύϊοῃ, ἴῃ [8 5β[γ]6 οἱ 
ἀγχαϊηθηἑα ου δηᾶὰ (9 ἀϊοίίομ, Ἡ ΙοὮ ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ͂ 1ἢ παϊπαὐθ δηά ἕδη 118} τηδύθτβ, χὶνο8 βροῃίδ- 
ὨΘΟὰΒ ΘΧΡΓΘΒϑΙΟη ἰο ἃ ἩΓΙ ΘΤΒ ἱπαν] ἀμ 4}}Υ; δηᾶ, οα [86 οἰιογ, 10 ἀἸβρίανβ8 Ὦθσο δηὰ ἰἢεγθ 8 ἀθ- 
οἰἀράϊγ ποη- ῬϑΌ]η6 ὑθυτα ΠΟΪΟΡΥ͂, 88, 6. 9., ἴῃ {}9 86 οἵ ἁγιάζειν δῃᾷ τελειοῦσθαι. Α τεδοτΐ ἰο {δι 
ορίπίοῃ οἵ Οτίμθη, (48 ὉΥ̓ βΘαθτίοκο, ΤὨΪοσβοῖ, Βιϑρίηρ, δίϊεν, ΕἸ σαγᾶ, δρᾷ Ῥαγὶὶγ 6} 290}, 
ὙΌΙΟΝ Ταίοιβ ἰδθ δωδδίαγιοα οἵ ὑἱβοὸ ΕἸ ̓8.]9 ἰο Ῥδῃ)], 15 ἤογηι ὑο οὔθ οἵ Ϊ8 ΘοΙῃ ΡΒΏ:ΟΙ8, ἀ06ὲ 
ποὲ οχρίαἰη ἐπ ῬμΘηοΘΏοη, δπὰ ἷἰπ ἰδοὺ ἰηγοῖνοϑ ἃ ΒΌΡρογβοΙα] νοῦν ὑμαὺ ν0}}} ὈΘΑΥ ὯῸ οἷοβὸ 
᾿ηϑρϑοίίΐοῃ, Ενϑη ΟἸΒΗΑΟΒΕΝ ᾽ἠδ88 [ο]ὺ (Οριιϑο. Τλεοῖ,, Κ᾿ ὄηιρσδδεγ, 1884, ». 118 1.) ἐμαί ἴῃ 8- 
ΒΌΠΙΪΗ Ως ΒΆΘὮ δὴ ᾿πά τϑοὺ δα ΠΟΥΒΙΡ οἡ ἰδθ ρατὺ οὗ δὰ], ποίῃηρ, 18 γαϊποᾶ, ἀπὰ ἐμαὶ (ἢ ἐπεπε- 
αταίε φοπιΡΟβεΥ, διδπαϊηρ ἕοτἐ ἢ πῃ πη ἀθη 1806 ἸπαἸ γνἹ] 4} }γ, πχυδὺ Ὀ6 τοραγαοα 88 ἐδ Ῥγορεδῦ δυΐδοῦ 
οὗ [86 ΕρΙ8ι10. [πᾳ (ἢ δῃάθανου, μοονοσ, ἰο τοαϊὐδὶπ 18 οαὐπαγὰ οοπηθοίϊοη πὰ (ἢ Ῥααὶ, μὸ 
δάνδῃοθβ ἐ86 Ὠγροίδοβίβ, ἀθδξἐαΐθ οἵ {88 81 ὐθϑὺ δἰβίοσιοδὶ βυρροτί, ἐμαὺ {μο Ερ 5.16 18 Ῥγορεὴγ 
ἃ λογίαίογῳ αἰἰδοονῦδε, Θοτηροβοὰ ΌῪ ῬγθβΌγίοτβ οὗ ἃ σατο ἴῃ Αβὶ8 Μίποσ, ἰο τ] οὮ ῬΔῺ] [85 επὶ 

ἢΪ8 ἀΡρτοναὶ, τορασαϊηρ ἡ ΔΙΟΒ ὑμθη ὑῃ6 Ὑτιύου ἈΡΡΥΙ868 ὉΒ 1π ΡΟ ἀἰ Πρ ΒΟΙῚΘ ῬΘΙΒΟῊ Δ] ποίϊοεβ. 
ἦν 58814}} βιὰ 1, ἐμθη, δᾶν!88}]9, 1ὼ ᾿παυϊγηρ αὐθδυ ἐπ δα ῦμοΥ οὗ οὐν Ερίβι16, ἐο Ἰϑανε Ρϑῃὶ, 

αἰϊτεοίζῳν, οι ΤΟΥ ουὖ οὐ ἐδθ ἀπϑϑέϊοη. Εν ὑμο νἱϑν οἵ ΒΑυμϑΑ ἘΤῈ - (Ἑσβιῦβ (Οη ἐλε Οτισὶῃ απὰ 
Τηῤογηαΐ Ολαγαοίογ οὐ (δε Εἰριείζε ἰο ἐλ6 Ἡεδγει, 7688, 1828), ἐμαὐ 1ὑ ὈΘἸοηρβ ἰο {110 6185 οἵ Ἰηίοτρο- 
Ἰαϊοὰ πιο ὑϊηρθ, δπὰ ὑμαὺ {86 ΑἸθχδπαγίδῃ δυο ἢ88 ἀδδιρτιοα ἴο ῥστοάτοθ ἃ σβι του] ηρ; οἵ ἐμ οοα- 
ἰδηίβ οἵ ἰδ ΕΡΊ8{168 ἰο (86 ΕΡἢΘΒ᾽ 88 δῃᾷ (Ο]οββϑίδῃβ, ἴοσ (6 76 188 ΟἸΥΙϑἐ 1805, δ 8 Ὧο βῃβδάον οἱ 
Βα ρον Ϊα {86 Ομ αγαοΐον οὗ [ἢ 6 Ερ᾿ 8.16. ἘΣ] ΌΔΙΥ αη θη 8095 ἐπ νον οὗ ΘΟΗ ΜΕΘΙΕᾺ(.Ῥοεί- 4}. γε, 
11.Ρ.3812) δηὰ ΖΕ:ΓΕΒ ( Τλοοῖ, Χαλν. 1842, 1), ἐμαὶ {818 18 ἃ ἐγϑαί1βα οὔ [η9 Ῥβοιάο- ομϑηπθδα βοβοοὶ 

οὔ ἐδ)θ βοοοῃὰ σϑα ΤΥ, ὑο ἡ ΒΙοἢ ἐδ ἴοττῃ οὗ δῃ θρἰ δέ]8 18 ἱποϊ ἀθῃ[} }}} σίνϑῃ, ὑοροίμον τ 50 οἢ ροσθο- 
᾿ΠὯ8] ΓΟίοΥΘΏ(68 88 5Π00]4 4]]ΟἿῪ οὗἩ 18 Ὀοιηρ τοίοστοα ἰο Ῥαὰ]. [ὑ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ͂, οἡ ἰδ Οὐ 6 Γ μαηὰ, ἐμαὶ 

ΟἿΓ σοπ)θού ΣΤ 8 ΒΒΟΌΪα τχϑιηδίη γι 1 086 ΒρΒ6ΓΘ οὗ (86 δοίίου δηᾶ ᾿πβθθποο οἵ ΡῬαὰ]. Το υἱὸν οἷ 
Κόβτιν (7Τλοοί. Ψαλγδ., 1854, ΗΠ2}} 4) απὰ οὗ ΑΙ,Β. ΒΙΤΒοΗι, (Ογισίν οΥ ἰδ Εαγῖν Οαἰλοῖϊο Ολι, 
2 οα., Βοπῃ, 1857), ἐμαί (86 Ἐρίδβι]9 ἰο ἐμ Ἡθοτθτβϑ ργθβοηΐβ 8ῃ δαἀνδῃοθα βίδρο οἵ [86 ρηπιὶ- 
ἔνθ ᾿Αροβίο!!οαὶ Τυδείδη, δηἃ ἀἸβρίαγβ θαὺ μθγΘ δηᾶ ἐδιθγθ ἔγαοθθ οὗ ὑμθ ῬϑΆ]1 6 βρὶ τὲ, οδὰ 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ 6 οαγγοα ὑμτουρὮ, ΔΙ ΠοῸ ἢ ἴῃ ἐδ 6 ἔτη ρσίνοῃ ἴο 1Ὁ Ὁ  Ε155 (,ϑέμα, μγιὰ ΟΥἹ., 1859, 1, 
142 δὲ͵, δῃαὰ ΒΙΒΕΗΜ, Ζελτγδοσγῖθ, 11. 861 8..), 18 ἀΒΒΌ 68 ἃ ΤΏΟΤΘ Ρ]8Ὲ810]6 ἴοστα. ΤΡ δαΐθου ΔΡΓΘΔΙΣ 
88 8 ἱπάορθπάθηῦ τη ΒΒ ΟΠΔΥῪ ἰΔΌΟΤΘΓ διηοηρ ἰΐοβο οοπηθοίρα ΠΏ ῬδᾺ], δηὰ ρῥτϑ-ουλϊπθηΐ ἴῃ 
ἰα]οηὺ δπὰ ἰπῆσθηοθ. Ἠρῆοθ, ᾿ὑ ἀοο8 ποὺ τηϑοὺ ἐπ οϑϑθ ἴο γϑίοσ. 1ὖ, 88 8 Ἰζϑσθ τηδίξου οὗ οοῃ])θῦ- 
ἰαγο, ἰο Ματὶς οὐ Ααυ!α; οὐ, τ ΒΟΗΜΒ ἴῃ 18 Οὐγηιπιθηίαγν, ΟΥ τὶ ΜΎΝΒΤΕΙΒ (ΧΚ ἰεῖης ἰλεοί. 
βοελτγύθεη, Οὐρεπλαρσ., 1825), Ἰὰ Ῥαγὺ αἶδο ΒΙΈΗΜ 11., 898, ἰο 118; οὐ νι ΕΓΘδτλτΒ, δῃὰ μοϑὶ- 
ἰδυϊ ρον Οαϊνίῃ, δηα ΤΟΥ͂Θ ΓΘΟΘΏ(Υ ΒΙβρίηρ, [ΟΠ] βοτθ δηοϊθηῦ δαίδβοσι λο8 (ΕἸ ΠΒΕΒΙΤΒ, ἢ 
ΕΒ. 111. 88), ἕο ΟἸθιλθηβ Βοιηδηυβ. Τὸ ἔγᾶοθ ὑΐθ δ μοσβὶρ οὗ ἐμ Ερὶβί]9 ἢ ἘΠΟΗΒΌΕΝΣ, 
ΞΟΗΟΤΥ, ΒΑΥΜΟΘΑΕΤΕΝ- ἌΛΒΙΒ, ΒΕΥΕΡΆΕΒΤΗ (α6 εριϑίοϊ φι αἰοίων αὐ Ηεδν. Ἰπιαοίο πιαχῦπα 
»εοιζιατὶ Πιεῖρε., 1821) ὕο δῃ ΑἸοχδη ἀγα ἴῃ βΘΏΘΓΑὶ, ἰΒ σοϊηρ ἰοο ἴασ, δρᾶ 8 τηϊχϊηρ πὶϊα ἰδὲ 
ᾳαρϑύϊοι Ββοῖὰθ ᾿γτοϊονδηὺ ΟΠ ϑι ἀογα 1008 (866 866. ὅ)., Ὗοε τωϊρῃξ, Βονγονοσ, ᾿ἢ ψγ1ὸ ἀο τοὶ ἀδοὶθ 
ἴῃ ἴδνου οὗ Βδγῆδθδϑ, Ὀ6 ΘΆΒ1}Ὁ ἰδιηρίεα, τι Ηαυρο τοί 5, Ησα, δἰποθ ἔμ τὰ δἀϊέιοι οἱ δἰ8 

Τιγοαμοίλοηι, ΗΠ ῈΒ (ϑδαν οἡ ἰἦδ Ἰαίε οὗ ἰλε ΟὈπιροδίδοη, οὗ δε Εριβίζεβ, 1830), Ετασὰ διὰ 
οἰ ἐχϑοῖ, ἰο Ησ ἀροὰ [κ0. [6 δἰοηθ 88 τι Ῥαὰ] (2 Τίμα. ν. 11) θὰ 86 δβυχηταουοὰ 
ΤΟΥ ἴο οοΙὴθ ἰο Ὠΐτα ὙΠ} 811 βροϑὰ (ἰν. 9), δῃ ἃ ἢ γγὰ8 αἷδο σι τἢ τὰ ἴῃ Ηἷ8 1αϑὲ υἱβὶξ ἰο }6- 
ΤΌϑδ] θα, Αοἱβ χχὶ. 17. ΒΒ βϑιθβ ὑ818, ἢ8 γγαβ, δοοοσάϊηρ ἰο ΕΥΒΕΒΙσΘ, ΠῚ Εἰ, 111. 4, 8, οι λἢ- 

ἐϊοοῖ, δῃἃ νγα8, βθῃοθ, ἃ ϑοσὺ οἵ [β ]ογ- σουπίγγταδη ἰὸ ὑμὸ ΟΕ ϑυϊδῃ8 οἵ Ῥαϊοβϑίϊθθ. δ] σϑοὶ 
Ια γ8 ΤΟ βύσθβϑ οἢ {86 Βι τη] Υ ἐγ οὗἩ (Π6 δὲν ἷθ ἴο ὑβαῦ οὗἉ 1,16 (ἃ 5᾽ τ 1] Υ Υ̓ Ῥγονίουϑ) γ᾽ ρεγοοϊνοά 
ὈΥ τοί 08), Ραγἐϊου Αγ ἔτοτῃ Αοὐβ χνὶ, 10, ΒΊΟΝ α͵8οὸ ῬΤΕΙΤΖΒΑΟΚΕΕ (ναλτό. ζὼγ ἀειίδολε Τλοοί. 
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1862, Π1. 399) ἀδϑῖῃβ ἀβϑβοσυιηρ 8 οὁ1080 ἱπγοϑιϊραίίοη, δη ἃ οὗ ψΕΙΟΝ 6 δἀ ἀο68 8 πη] ἐξπθ οὗ Π6 
ὀΧΔΏΡ]ε8. ΝΑΥ, δ ονθὴ Βπαβ τηοάβθϑ οὗ δβχργββϑίοῃ βιαοιι ἃ8 Ὀθ᾽οηρ Βρϑοί ΠΥ ἰο ἃ ρλγυϑιοίαη, (ἰῸ 
το ΘΔ], δοοογάϊηρ ὑο Οὐ]. ἵν. 14, 9 Ὀοϊοηροά), ραγίϊου δεῖν ΗθὉ. ἰν. 12 ὦ; ν, 11 Β΄; νἱ. 
12; χὶ;, 12 Βυὺ ΓΠΌΝΕΜΑΝΕ (Οὔηιπι. 2 θα.) βῃονγθ ὑμαὺ (Π6890 ροϊηΐβ οἵ γϑ᾽ δἰ] ΒΡ Δ.Θ ΟΟΙ,- 
ῬΑΓΑΟΨΘΙΥ 8]10 ιὐ, ΤΥ 8116 οὔθ οδηποῦ [811 ἰο ἀΙΒΟΟΥ͂ΕΓ ἃ ὈΓΘΥΘΙ Πρ αἰυογδίίψ ἴῃ δ γ}6 δ ἃ ΤΏΒΉΠΘΙ 
Ηθ αἰδο τηδί ἰδ] 8 88 ἀθοίδβι γ9 ὑῃθ ουἹάθβοθ ἴγοσῃ Οὐἱ. 'ν. 16, ἐμαῦ Γ᾿ 88 ἃ Οεηένζε Ολγιβέϊαη, 
ἀραϊηδὺ ΤΊΕΙΕ (δίμα. μπα Ἀγὰ,, 1858, 1Υ. 753) δὰ ον μανν (δολγι ῥεοισεὶδ 2 Αὐῇ, 11. 2, 99), 
ὙΠῸ τοσαγα Ἀϊὰ 88 ἃ 76 ]8 8 ΟἸγϑέϊδη, ΑΧΑ11 ἐμ18. τλδῖκοβ ἀραϊηδὺ 19 88 δα ῦμου οἵ ἐμο Ερίβέ]θ. 
πιο, ὑῃ8 ραγίϊ4] ουτοσβ οὗ {μ6 δα ΐμοσ οὗ ουσ Ἐρὶβι]9 γορδγάϊηρ ὑμ6 δυτδηροιηθηΐβ οἵ [86 Του ἰοδὶ 
ὙΟΓΒὮΣΡ, 88 τηθα ὈΥ τηοδύ ἸὐοΥργοίθυβ, σου] ὰ θ6 Θ48}}Υ οχρίδἰπθὰ ὑπᾶος {818 Ὠγροίμαϑῖβ. Βαΐ 
ἔμ Ὺ 8.6 ΘαὉΔΙ]Υ 80 οἡ (δ ὑβθουν ΜΈΙΟΝ, βῖηοθ ἐμ ἔμτθ οὗ ΓΒ 6 Σ, 88 Ὀθθῃ ταδὶ ἰδ "θα ὈΥ͂ ταοϑί, 
Εχροβιύοῦβ, οἵ 1.8 δι ὑβουβὮρ ΟΥ̓ 4 οἶδ (οτος ΔΟργονι δίϊοη οὗ ᾿Απολλώνιος). Οἡ Ὀδδα] οὗὨ {818 
ΤΑΔΥ͂ Ὧ6 ὉΓροά, βγϑὺ οὗ 4}}, ὑπδὺ ἀπίου οὗἨ ὑπαδρενάάσηοα ἴῃ 18. Ταϊ ἰδ σΥ πὰ ἢ ΒΑΓΙΔΟΩΥ͂ τὶ 8 {89 
Ἀροβί]θ, ο σα! ἢ ἐμ ἘΡΙ8.168 ἰο ἐμ Οοσιη ΒΔ 8 ὈΘΑΣ ἰοϑΕἸ ΠΟΩΥ; ὑμ6Ὼ ὑμ6 ἀδβοσιρίϊοῃ οἵ δΐπὶ 
εἴνοῃ ἴῃ {86 Αοἰβ (χν}. 24) 88. ἃ Ὀοτῃ 7607 δηα Θαυ] 6Υ ἀϊβοῖρ]6 οὗἠἨ Φολη, Ἰθαγηθα δηα ρσγοίου αν 
γ ΒΘ 1 ϑογιρίασο, τὸ ονογρονογοὰ (ἢ9 76.078 ΟΥ̓ ΓΟΔΘΟΏΙηρ8 ἀγαάνσῃ ἔσο ϑδοηρίατο; ἐμ ἔδοῦ 
ἰμαὺ, ἴῸΓ ἐι:688 ΓΘΔΒΟΉ8, δἰ μου ρα ὉΥ ὈἰϊσὶΒ δὴ ΑἸοχδηυίδη, μθ, πονογυἢ61688, 8|1}} ΔΡῬΘΑΓΒ βίδπαϊηρ 
ἴῃ τοϊα οι τ ἢ ῬΑ] ὁδί πο, ἀπ Βο] ἀΐης ἢ] 1561} ἔγοϑ ἴγοτα (86 1468] βιὰ οἵ ῬὨ1]1ο, δηα {89 ᾿Ἰπβαθη 068 
οἔ ατθεκ ΡἈΪ]ΟΒΟΡΒΥ͂, (48 Ἰμἀεοα 10 τγαϑ αἶβο Ὁ. Ααυ 8,06 οἵ ῬᾺ}᾽ 8 οοῃνοτίδ, μδὺ 86 τ88 Ἰηἰγοἀποοᾶ 
εἱ Ἐρθθϑαϑ Ἰηΐο ἃ ἀθοροσ υπηδογϑίδηίηρ οὗ ἐμθ 605ρ6] (Δοἱδβ χν!. 2.1.); ὑδο [δοί ὑμαὺ ἢ6 δα οἰ ΠῈΣ 
δεδη ἴῃ Ογβξθ, Οὐ τη δύ Ὦδγθϑ ᾿πἰθηαοα ἰο οοχῃθ ἐμ: πον (ΤΊῦ. 1}. 183), δηὰ ὑμαὺ ἢ6 ἀσνοίθα ἢ18 Ια ΌΟσ8 

ΘΘΡΘΟΙΔΠΥ ἐο ὑπο 7678 (Αοἱβ χνὶ!. 28); δηὰ βηΔ|1Υ, ὑμαὺ ἐμαὶ Θχοϊ αδῖγϑ 86 οὗἉ {1:10 βδορίυδρίηῤ, ἩΒΙΟὮ 
δἰἐτδοίθα οί]οθ ἃ8Β ΘΑΥΪΥ 88 “ἘΒΟΜΕ (αα .16.ν],9), που], 1 8158 ο8 86, θ6 ΘΗ ΓΙΓΕΙΥ ἜΧΡ]]οδ 16. ΤΏΘΓΘ 

ΤΟΙΔΙΠη, ΒΟΘΥΟΥ, ὑτχὸ του οὗ μοϑἰἐδίοη, ΤῊο γβϑὺ 18, ἐμ ἴῃ ΟὨ τι βυϊδη δηὐαὉἸ 18 Ὡδηλθ 18 
ὈηΙποηἰ]οποα 1η οοπηθοίίοη Μ{0Ὲ} 0818 αποϑίοῃ, ΤῈ6 βοοομα, ἐμαὺ ἰὰ ὑπ ἰβίοτιοδὶ δοοουηΐθ τ6- 
Ατηρ Εἶτα, 6 Βπηἀ ΠΟ ΡΙΌΡΟΥ Ῥοϊηίβ οἵ βαρροσὺ ἔου ὑ8:9 Ῥθυβοῃδὶ γεϊαὐϊοῃβ ὑοπο θα ὍΡΟΙ αὖ {89 
εἷοβο οἵ ἐμ6 Ἐρίβι156. ΤῊ6 απεδίϊομ σεραγάϊηρ 1ἰ8 Δ ΒΟΙΒὨΐρ πγαδὺ, ἐμογϑίοσθ, 86}}} 06 δοπβίἀογθὰ 
88 δίῃ ηρ ΟΡΘΏ. 

᾿ [186 φυοϑίίοῃ τοραγάϊηρ ὑμ6 δα ουβῃΐρ οὗἨ {818 ποῦ Ϊθ Ερ 8.16, τυυδὺ ἱπάθθ Ὅθ τορδγάθα ἃ5 
υπάροἀοα, Δ ΤΩΔΥ͂ ΨΟΙΥ͂ ΡΟΒΒΙὈΪΥ͂ ΘΟ ΤΟμ ἢ ὈΠΒαΒοορΟ]0]6 οὗἨ ροδὶ ἐἶνο βοϊαίίοῃ. ΤῊΘ ΟὨΪΥ 
Ροϊπὺ ΒΊΟΝ ΣΩΔΥ͂ Ὁ9 τεραγάοα 48 οβ δ} 8:9 Ὀδγομὰ 411 ΘΟ ΤΟΥ ΟΥΒΥ, ἰ8, ἑμαὺ αὖ Ἰϑαβὺ ἐγ 8 ργεβεηξ 
Ὥργπι, τὸ ἀιὰ ποὺ ῥτοοθοᾶ ἴγζοπι [86 ρϑὰ οὗ ἐμ Αροβϑίϊθ Ῥαὰὶ]. Τ}6 ἀἰνουβὶ ἐ169---αἸΒογ ρα μ οἰ 68, ὑ 
δ 618 ἴο ΙΏ16, 8.6 οὔ οὗἨ ἐπθ απ οβ.10}---Ὀούτγθθῃ 0}}8. ΕΡ18.10 δἀπα ὑῃθ δοϊζῃον)οαροα τ ημ8. οὗ 
ῬδᾺ], αγὸ ὕοο ὩθΙΏ σοῦ δὰ ἰοο ρτοϑΐ, θοία ἴῃ ἐμ6 8 0)θοὐ-τααὐίου δῃὰ ὑ6 βύγ]6, ὑο σῇ δῦ 1 δοῊ- 
ΘΕ γ4 0] ἐμαὺ ἐμ Ύ βῃοιἹὰ ἴδνθ οοσηθ ἱτΌτὰ {80 Βᾶὴ6 ρβεῆ,. Απα 1 ἀθϑιμ ΒΟΔΓΟΘΙΥ 1685 ᾿πρΓΟΌΔὉ]Θ 
80 Ὠγρούμ6818, ἐμβαὺ ὑπὸ Ερὶβι}6 νχβ ἀἱοία θα ἴῃ βυρβίδμοο ὈΥ Ῥδὰ], δῃηὰᾶ οοτωμ θα ἐο τσὶ ἴηρ ἴῃ 
818 οσῃ ᾿πάδεροπάδηξ ἀϊοίίοη ὈΥ δηοίμεσ. Τὴ Ερίβιϊθ Ὀθδβ ἔπ6 βίδι:ρ οὗ ὑπ Υ; ἱμουρμύ δηὰ 
ἀϊοξίοη ΑΡῬΘΑΓ ἴῃ 1 οἸοΒ Ι Υ δ Πα ἸὨΒΘΡΘΓΔΌΪΥ 4]116ἅ; δηα (δ ἀ! Βα} 0168 Δ΄Θ ΘαΌΔΙΥ στϑδὺ, οἰ ἐμοῦ οὗ 
ΔΑΘΌΤΩΣ Ὡρ; ὑμαὺ {119 ΒᾺρροϑοά διῃδηῃ θη 5818 Βρθδ (8 ἴῃ ὑἢ 8 Π8.Ω9 οὗ 815 ὈΓΙποῖραὶ, οὐ ἐμβαὺ ἢ8 Βρθβίκβ ἢ ἢ 18 
οὔτι πδη6. 83.111, ἘΏ ΡΠ Ι8ἢ. δμα Απιουϊσδῃ οοτηπηθηίαίοσβ ἢδνθ ὈΥ̓͂ ΠῸ ΤΘ8}8 ὉΠΙΌΤΙΩΪΥ δοδηἀοηρὰ 
(86 ῬΑ] Βγροὐμοβὶθ. [ἢ {818 οουπίτγ Ῥτοΐ, διυαγὺ ἀοξοηἀ δα 1Ὁ ψ}{}} στοαῦ 268], 11 ποὺ τ ἢ ὙΘΙῪ 
τεῦ δοῖπ θη, δηἃ ϑαυάρβοη, ΤΌΣΠΟΥ, Ὀγ, ΒαγηοΒ, δὰ Ὅτ. Γ᾿ πιά Β8 Υ, 8}} πλάϊ ἰαίη {8158 ν]θ. [ἢ Εἰπρ- 

ἰληὰ ΑἸίοτὰ ἴον 8 {216 Ἰοαά οὗ [86 Οὐπέϊποπίδὶ βομο δγθ, δῃ ἃ πιδ κ68 Δῃ οἰαρογαίθ δηὰ 80]6 δρρϑδὶ 
ἴπ 641 οὗ {6 οἰαί 8 οὗ Α'Ρ01109; ΟΟὨΥ θθατο δμὰ ΗΟ 8ΟῺ δίϑ0 γ]6]ἃ θη γον ἐμ6 ῬΔᾺ]1πΘ δαί μοΥ- 
δ:ρ. Νοσγάβιυσί, ποσόν, σοργοϑϑηἐϊηρ 89 οοηϑοσναίνο ἰθηἀθηοὶεβ οὗ [86 ΕὨρ] θ ΟΒυτΟ, 
8.1 δάμοσγεβ ἰο ἐμ6 νἱϑν ἰμαὺ Ῥϑὰ] γγὰβ 18 δίμοῦ; Ὀὰΐὺ ἀοίθηἀβ {Π9 ροϑβιῦοη ΟἹ ὯἼῸ ὩΘῪ 
ΟΓ ἀϑοίβι νϑ στουηἀ3.--- ὰ τοϊαὐϊοη ἴἰο {86 ααθϑίϊοη 80 τσαβ ἐμ δ μου, ὑθογο ἀοια Ὀ01658 11}}} ὁοοῃ- 
ἔπυς ἰο Ὀ6, δίηοῦρ ὑβοβθ Ὡο σοηῃοοῖγθ ὑμὰῦ 10 ΘΟ] ποὺ Βανα Ὀθθὰ σι θα ὈΥ ῬΔῸΪ, νΔΣΊΟυ8 

ΟρΡίῃϊοῦβ. ΤῈΘ οἰαίτηθ οὗ Βδσθαθαβ, Πυ]κο, 5:1145, ΟἸδθηλθηβ Βοιηδηυβ, αν Ὀ6ΘῺ ΟΔη 8866, ἀπά 

ἰδοδο οὗ δϑοῦ, θβϑρϑοίδ!]ν ὑμ6 ἔτνο ουτλοῦ, δάσηϊῦ οὗἨ ΤΥ Ῥ]ΔΌΒ1 010 δηαὰ ποῖ ΘὨ ΙΓΟΙΥ πη τοὶ ρὺν 
ΟΟΏΙ ΔΘ 008 ἴῃ {π6 Ὁ ἕανοσ, 8.111, ἐΠ6 0. αἷδο δάτηϊὲ οὗ τη οὶ Ὀοὶηρ βαἰἃ δραϊηβὺ ὑβθῖη. ἴῃ τορασὰ 
ἰο Βασθαῦδδ, 1 οογίδι ΪῪ ΒΘΟΙη8. ἃ τηγϑίουϊουϑ αἰβροπβδαίίοη οἵ Ῥσου  θῃοθ---στδηυηρ ὑμαῦ [89 
Ἐρίδι]9 ἕο [86 ΗΘΌΓΘΥΒ 18 σϑϑ!ν λὲ8 ῥγοἀποίοη---ἰμΒαῦ Ἠ6 βῃουὰ Ὀ6 Κηονγῃ ἰο ροβίβ  γ 88. δὴ 
δαί ΒΟΥ, ὈΥ Ὀγοαποί!οπ8 80 ΠΘΑΙΙΥ ᾿π σι ΟΆ ΠΥ νου ἢ 688 88 (89 βραγίουβ ΕἸ 301658 ὑμαὺ ὈθΑΥ 8 



10 ΙΝΤΒΟΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊ ΗΕΒΒΕΎΞ. 

ὭΔΙΏΘ, ὙἈ116 τινὰ ἐμαὺ σοππΐηθ Ῥγοἀποίίοη τ] οἢ 18. 0η6 οὗ ὑπ 8 ὩΟὈ]οβὃ δῃὰ πηοϑὺ Ῥγθοϊ ΟἹ Ἰοζϑοῖοα 
ἴο υ8 οἵ 6 δρο οὗ ̓ Ιῃηϑρ᾽γαϊίοῃ, ἢ18 Ὠδ6 δου ἃ ἢανθ Ὀαὺ 86 τηοϑὺ πῃοογίϑιπ δηα ΒΔ ἀΟΎΥ οοπ- 
προϊΐοη, Βιαΐ ἴπ γοραγὰ ἴο 811 {8686 ΡΘγβοϑ, οχοαρὺ 016, ἐμ6 0839 18 ἴοο ΡΌΓΟΙΪΥ ᾿γροὐμοίϊοδὶ ἰο 
ψδισγδηὺ ΔῺΥ ὑδίηρ τιογο ὑμδὴ {Π6 τηογοϑὲ οοπ]θοΐαγο; τ Ὦ1]6, ἴῃ τοραγὰ ἰο ΠΌἶ6, ΠΟΌΪΘ 85 δῖὸ ἐδ 
ἐτοὸ υηδουθί σα ρῥγοἀαποίί οη8 οἵ δ͵8 Ρ6ῃ, ἐμ 60 [ὈΓΏ]ΒῊ ὯΟ 1πα]οαίοη5 οἵ ὑμαὺ ἀορίμ οἵὗἨ ἐμουρλί, δηὰ 
ἐμαὲ Ρτοίουπά Ἱκπον θάρσο οἵ ἰ89 ΟΙα Ταϑίαυλθηΐ, τ Β1οἢ που]ὰ μᾶνθ ϑηδοϊθὰ ΐπὶ ἰο ττιία ἰδ 
Εριϑὲ]96 ἰο ἐμ Ηοῦσονθ. ΤῺΘ ΟἿΪΥ πϑῆῖθ οὐ ΜὮΟΒ ΜΘ οΔΏ, 88 1ὑ βϑϑγχ8 ἰὸ ;τὴθ, ἴλβίἊ 
δὰ τρᾶῖκθ ἃ νἱσογοὰβ δῃὰ βο]1ἃ δγρυϊαθηί, 15 ἐμαὺ οἵ “Ἅ4ροϊζοδ. Τὴδ δαΐβοῦ οἵ {μ6 Ἐρίδβίϊο 
ἰο 80 ΗΘΌΥΘΒ 88 ΟΟΥΔΙΗΪΥ ἃ ὕεω. Ἠδ Μὰ8 ὯὨΟ 1688 Τοσίϑ ΠΥ ἃ ῬΘΙΒΟῺ οἵ οἱορδηΐ οὐῖστο, 
δηα ἐγαϊηθα ἴῃ {μθ δζίβ οὗ σβϑίοτιο; ἴοσ {18 Ἐρ:80]6 18. [Ὁ}1 οἵ ἀδ]ϊοαίο τῃδύοσίοδὶ ροϊπίβ. Ης 

65 8 Ρ6ΓΒΟΏ οὗ ἤπο Οτσϑοκ ουἰΐαγθ, 68 βοῃ ΟΥ̓ (ῃ6 οἰεζαποὺῦ οὗ 18 ατγθοῖκ βίν]θ. Ηδ τεϑ, 

1ὑ βθθπι8 δἰτηοβὺ οογίδιῃ, δοαυδϊηὐθαὰ πιΐπ {86 ττιεηρβ οἱ ἐμ 6 ΑἸοχαηάγιδῃ ῬΏ1]Ο (ἴου [86 τοιραὶ 
οοἰποίἀθηοοβ 816 ἴοο ΠΌΙΘΙΟυΒ δηᾶὰ βύγϊηρ ἰο 6 ἐῃ6 οβδβρυης οὗἨ ταθγο δοοϊ θη), ἐδουρὰ 
ππίϊηοἰαγοά ὈΥ̓͂ μἰ5 ΡΒΠΟΒΟΡ Εἰ Ζίηρ ἀπ ταγβίϊοδὶ ὑθῃἀθῃοῖθϑ; ἢθ ὑμογθίοσθ, ἰῃ 411 ῬσοὈ1 ΠΥ, πιπϑί 
Βανθ Ὀθθὴ ἔγοπι ΑἸοχδηᾶσία. Ηθ βίοοα ἃ8 ἃ ἰβδοῖδγ οὴ δρᾷ δηὰ ἱπάθροπάθηΐ στοππηὰ, δπὰ 
γοί ἀϊὰ ποὺ Ὀδεϊοης ἰο ὑμοβθ ψῆο δα τϑοδῖγϑα ὑ8:6 ὅοβϑρϑὶ ἴσομι ὑπὸ Ἰιογὰ αὖ ἢγϑὺ Ββαπᾶ. Ηρ ἀϊΐ- 
(εγοὰ τάν ἤτοι Ῥδὰ] ἴῃ ἢ19 τηοὰθ οὗἨ ργεβϑῃίπρ ἰδθ αοβροὶ, δηα ψγ͵85 γαῦ, ἴῃ ΘΥΟΥΥ͂ Γη ἀδτηοηίαὶ 
ροϊηὐ, ἴῃ ρογίϑοῦ Βδστ ΟΥ̓ τ ὐῃ δὰ. Ηθ ψ88 Ῥγοϊου Πα ψογβοὰ ἴῃ {86 ΟἹ Ταβίδγαθηΐ, δηὰ μδὲ 
ῬΓΘΟ ΒΟΥ ἐμὲ μόνον οὗ [αἰ βοταϊηρ δηὰ ἀγασίηρ οαὐ {110 ἄθθρϑῦ 8θῃ86 οἵ ἰβ6 ΟἹά Τοβίδσηοαι, πρὶ 
σου ]ὰ δ. Δ Ὁ]9 δίτῃ “ τ ὰ ρτοδῦ ρονοῦ, ὑο οοπ ποθ ὑμο 76.718 ἴγοτα ὑμο ΟἹ Τοβίδτηοπε ϑοτιρίατεοι, 
ἐμαὺ 1688 νγαῶϑ (86 ΟὨ σίβϑί." ΑἸ] {μθ80 σϑαυϊβιίθβ οὗ ἐδ δαίϊιοτ οὗ ἐμὶ8 Ερ᾽βἐ16. ἃσγὸ ζ] ]]οὰ ἴῃ 
ἈΡοΪο8. 1 ἃ πῦον βου ]ὰ αἰἰθυαρὺ ἰο ραΐ ᾿Ἰῃπὺο οὔθ οὐ ὑπο Ὀγὶϑί βϑῃύθῃοθϑ, 41} ἐμ 8 408] οϑ στ 
Ὡς πουϊὰ Ὀ6 ἀετηληάοά ἴου ὑπθ δ ΠουβὨρ οὗ ὑμ6 ΕἸ δέ] ὑο ὑμ6 Ἡθῦγονβ, Ἀ9 πτου]ὰ προὰ 
οἷν ἰο τισι ὑμθ βοῃύθῃοθβ οοπίδὶ μα ἴῃ Αοὐβ χυἹ]. 2, εἰ. ΝΟΥ ἄο 1 οοποοῖνα ὑμπδὲ {6.6 15 ταποὰ 
ἴογοϑ ἴῃ ἐμ9 ὑπο οουπίογ-ϑυρροβίϊοηβ οὗ Μο]]. 10 βϑϑλβ Ἰηἀθϑά βυγργιβίηρ ὑμβαὺ ΟἸ γι βίϊδη δπί!- 
ααϊγ 5μουὰ ποὺ βανθ βυρροβίρα {}}0 ἤϑζὴθ οἵ ΑΡο]]ο8 ἱπ 818 οοπῃϑοίίοῃ; δῃὰ δ ἢγβί υἱοῦ, ἴδ 
σοπϑιἀθγαίίοι Ἰοο (5 Πἰκὸ ἃ Μ οΙρΥ ομθ. Βαὺ θη 6 Ἰοοῖ δὖ ὑμ6 δοίμα] ἰγοδ πχθπὲ οἵ ἰδῆ ααροίοι 
Ὀγ [86 ΘΟ γϊδίϊδη Εδίμοσβ, δηα ὑἢ6 ὀχοθθάϊης ΒΌΡΘΓΠΟΙ Δ] ΠΥ οὗἨ ἱδμοὶν ἀϊβουββίοπ οὗ {86 βυδ)εοὶ, [δς 
οὈ͵οοίίοι ἰοβοθ8 τηοδϑὺ οὗἉ 18 ἴογοϑ' Ἦ Βοσθ [86 ροβι ἐν ὑβϑι τ ΟῊΥ 18 οἵ 8ο {1{{16 γα]αθ, {8:6 περϑίνο 
ἰοϑ Π ΠΟὨΥ͂ οὗ 81]6 06 οδῃηοὺ Ὀθ Δ] ονϑὰ δΩΥ στοαὺ τοῖρῃ. Α5. ἰο ἐμιθ οὐαὺ ροϊπΐ, υἱΖ., (μὲ (δ 
Βιἰβίοσυ οἵ Αροὶϊοβ {ΓΗΒ ἢ 68. ὯῸ ροϊηΐβ οὗ βαρρογύ ἴογ (ἢ ῬθΥβοἢ δὶ ὑϑίδθγθῃοαβϑ δὲ ἐμ οἷοββ οἵ ἴδ 
ἘΡ 819, 818. 18 Ῥϑῦθδρβ ἰσαθ; Ὀαὺ ᾿ῦ 18 Θα.ΔΙΥ ἐγαθ, ὑμαῦ 1ὑ ζαΓΏΪΒἢ.68 ΠΟΘ ἀραϊηϑὺ ἐμθαν; δηὰ 
{8ι:699 ΤΟΙ ΓΘΏΟΘΒ ΔΘ 80 ΥΘΙΥ͂ [6 δηα ναριθ, ὑμαὺ ὑμ6 } ἃγθ οἵ ὙΘΓΥ β᾽ σὺ γα]ὰ9 ἴῃ δὴ δα)αβέμιοος 

οὗ ἔθ αυοϑίϊοη. Οπ 1}}6 Μ|1016, ψ Ὦ116 οοποράϊηρ, οὗ οουγβο, ἐμαὺ “ὑδο αποβίϊοῃ οὗὨ διβουβεὶρ 
8.}}} βίδῃμαβ ορϑῃ," 1 οδηποὺ ἔοσθθδσ ὑ8μθ οριίοη ὑμαὺ ὑπὸ ᾿γεϊρῃύ οὗἨ δγρυυηθηΐ 15 ΠΟῪ ὙΕΙ͂ 
ΒίγΟΠΘΙΥ ἴῃ ἴανον οὗ ἰῃ9 ἰθραγιϑὰ δηὰ οἱοαπθηὺ 90 οὗ ΑἸοΧαπαιἃ.--- 1, 

δ 3. ΤῊΞ ΟΒΙΘΙΝΑΙ, ΟΙΈΟΙΕ ΟΕ ΒΕΑΡΕΈΒ. 

ΑἸΙΚΘ 89 οοιὐθηἐβ δπὰ ἰοῃθ οὗ [86 Ερ βί]9 βῇουν ὑμδὺ 118 τϑοϊριθΐβ δῖὸ ἕο 06 τοραγάϑα 89 
“ζειυϊβὴ, Ολγιδίίαηβ8. ΤῺ] 18 ἐχργοββοά πῃ ἐδ ΒΌΡΘΥΒΟΣΙ Ρ ΘᾺ (πρὸς Ἑβραίους), ἈΠΟ, ἐμβΟΌΡΗ τὸ ΠΙΑΥ͂ 
ποὺ, ψαὰ Οὐϑάμθν, τερασὰ 1ὑ 88 οοϑνδὶ πιὰ 86 Ερίβ8{19, 18 γϑῦ, δὶ 411 δυθηΐβ, δῃοίθηξ δηὰ εἰμητῦ- 
οϑηΐ, [Ιἐ 18 ἰουαμᾶὰ ποὺ ΤΏΘΓΟΙΥ ἴῃ ὑδ6 ο]ἀοδβὺ οὐἹϑηΐδὶ ΜΆ5., θαΐ, δοοοσάϊηρ ἰο ΟἼδθιη. ΑἸδοχ. δπὰ 
Οτίροῃ, 88 ΠΟ ου θῇ 1η ἰδ6 Ὗ ἐβύ, ἃ8 δα υγ ἂ8 Τοῦ] δὴ. Τά δ σιοί ]γ, ἐμ ἔδγπι ᾿Εβραῖος 
Ἰπάϊσοαίθϑ ΟὨΪῪ αεϑοοηὶ (2 ΟοΥ. χὶ. 22; ῬΊ}}1]. 111, δ), δηῃᾷ τ 0}168 ποίΒὶηρ᾽ 88 ἰο τοϑίαδηνοσ ΟΥ ἸΔΉρΊΑΡΕ. 
δοπιοίϊ πηθ8, ΠΟΎΤΘΥΟΣ, 1 1Πο0] 468 ἃ ΓΘίθργθηοθ 4]80 ἰὸ ἰδησύυδρο (Αοἰβ νἱ. 9; 1χ. 39), δῃηὰ βοπιθι 93 
{μ6 οοπαροίἑοῃ σπου]ὰ ἰοδὰ τ8 ἴο ᾿ηΐον ὑβαΐ Ὀγ (89 15γ86}1{68 Βρϑακίησ ΗΘΌΓΟΥ, ἱ 6., ΑΓΆΠΙΑΊΟ, 
8ΓΘ Ιηθϑηῦ ἰδοδο οἵ Ῥαϊοβϑέϊηθ. [8 860 Οὐσηπιοηίίπε Ἡοπιὶδοβ, ΧῚ., 835, ἰβοὸ ΟμΌσοι οὗὨ ετοδ8- 
Ἰοτλ 18 ο8]]9ὰ “Τμθ ΟΠ ΌΓΟ, οὗἨ ἐμ6 ΗΘΌΓΟΥΒ,᾽"" οοῃδίβέϊηρ, 88, δοοογάϊηρ ἰο Φμ8. ΓΥ͂., δ, ὲ ἀνά, 
ΘὨ ΙΓΟΙΥ οὗἩ “ ΗΘΌΓΘΥ ὈΘΙΘνογ8." ΤῈ ἔθστω, ΒΟΎΘΨΟΥ, ΠΘΥ͂ΘΡ 1Π10 168 υειοϊβἢ, σιεδίοτδ αγιὶ τοϊισίοτι, 
ἴον ὙΠΙΟΩ ᾿Ιουδαῖσμός 18 (ἢ 8 οαϑίοτῃηδγγ, ἕδστω, 2 Μδοο. 1.. 21; χὶν. 88; 4 Μδϑοο. ἱν. 16. Δοοοτάϊπς 
ἰο ΕΒΕΒ. γα;. Εν. 11. 8, ἐὰρ ἤδιθ Ἡθῦγοτβ (Ἑβραῖοι) ὈθΘ]οηροα ἰο (886 15:8 6]1ξ68 ΟὨΪΥ Ρτθ- 
ὙἱοαΒ}Υ ἴο ὑμὶν γϑοοισίηρ ὑπ αν, δηὰ Υ11]|., 12, 14, {16 ͵εισς (Ἰουδαῖοι) ἃτα ΤοΑ]16Θ ἃ ἀοβοοπάδ 5 

οἵ ἐμ Τεδτειοο (Ἑβραῖοι), ἴον ἩΙοὮ Τοαϑοὴ αὖ Χ. 1, {86 ἔνγο πδῆγθ8 ἀγὸ ἀπ᾿ θὰ 85 τι ΌΔΙΥ ευρρ]6- 
ΤΩΘΕ ΔΥΥ. 



8 8. ΤῊΕ ΟΒΙΟΙΝΑΙ͂, ΟἸΒΟΤΙΕ ΟΕ ΒΕΑΡΕΒΒ. 11 

ΤΈο οοῃέοῃΐβ ἀπ ἰοῃθ οἵ οὐγ Ερ ϑὲ]9 ἀο ποὺ δ᾽]οῦυ τ8 ἰο τοραγὰ 16 89 δα ἀγοβϑϑᾶ ἰο 76 88} 
Ομ ἴδῃ ἰη σϑηθγαὶ (Εἰ αὐ μ4].; ΟΘοῦχα.); που ἴο βιοῃ ΟΠ γβέϊδη8 οὗ ΗΘΌΓΘΥ δχύσδοίί οη 88, απι θᾶ 
ἰπ οπθ ΟΔυτοῖ πὶ ΟὨγϑιϊδῃ8 οὗ ἀϊβογοηὺ οσιρῖη, γογθ νη διλοηρ ἀθαὐ1]98 (Βταῦμ, Βαυχῃς,, 
διοηρίοίη, ἩΘΙΉτΊο 5, ϑουσορίον, ϑΌιον, ἴἢ ραγὺ Ὑ1686167). Νού ἃ 8.1140]0 ροϊηὐδβ ἰο γοϊαίϊοηβ ψι ἢ 
Θεηΐ]9 ΟΠ ϑι 88 88 ϑθοῃ. Εν σΥ ὑβιην ἰμἀϊοαΐοθβ ἃ ΡΌΓΟΙΥ 7 6 5}} ΘΟΙΩΣΔΆΠΥ, δπα δα, ἴοο, ἴῃ 
ὙΠΟ ΤΩΔΠΥ͂ ΤΩΘΙΩΌΘΓΒ ΔΒ ογο ἰοὸ ὑῃθ 1,6 νη] ἔθιλ ]Θ Βαυνῖοθ δπα βδουῖβοῖαὶ) τὶ 68, 88 ἰο ἃ Ὀινηθ 
ἰπδἰαίοι (χ|}}. 9), δη ἃ, Αἰ ἐΒουρἢ ὑΠ6 Υ μᾶνθ Ὀθοοτηθ Ὀ6] ον 8 ἴῃ 96888 88 ἰΠ6 Μαεββιδὰ (γ. 12), 
βαγὸ (4116 η Ἰηΐο ἃ ἀἰϑίαγθοα βἰδίθ οἵ δοῃϑβοίθῃοθ, δηἃ ἀδῆρθν οὗ δροβέβου (ΥἹἱ. θ6-ἰ10; χ 25-32; 
χιὶ, 16), ἰὰ ἐπα, δΙοηρ τὶ ἢ ἐμγοαίθηθα δχοϊ αϑίοι ἴτοῦι ραγίϊοὶραίϊοη ἴῃ ἐμ9 ΤοΏρ]6, δῃᾶ ἔτου [89 
(ὐπποηοδ (ἢ οὗ [βγϑοὶ, (6 Υ ἴβασ, αἷβο, ἕο ἴοϑθ {μϑὶν οἷδίηι ὕο {80 βαϊγαίϊουῃ δηὰ Κίῃηράοχῃ οὗ 
ἴδ9 Μοββϑίδῃ. Νον ΓΘ 18 ἔθογο ᾿ταρ] 16 1η. ὁ 6 ῬΘΥΓΒΟῺΒ δι ἀ γοβϑθᾶ, ΔῺΥ ἐλοογείϊοαζ ρτοϑίθγθηοο οὗ {89 
ἶδνι, ρα δὲ ὙΠ] οἢ, 88 8 ΟΥΤῸΥ γαυρεὐ τιν} Βογϑίϊοαὶ δηὰ ἀἰδέιγθίηρ, ὑθπά θη 68, γ188 ἔγθα αΘὨΥ]Υ 
ἀἰτοοίοα {86 80:7} δυστιπηθηἰδίϊοη οἵ Ῥϑὰ]. Βιωώ πιείλεγ ἀοα5 ἔπ ΕἸ Ι8|16 ῬΡΥΘΒΆΡΡΟΒΘ ΔΏΥ βμακίησ 
οὗ ἐβιεῖν (αἱ ἐἢ,- --οοσαϑιοπθα ὈΥ ὑδθ ἀοϑύγποίίοη οὗἉ 7 γα βαίθια,---ἰα (6 []Β] χϑηὺ οὗ ὑμὸ Ὀϊνίηθ ῥτο- 
ἸΏΪ868 ρίνοῃ ἐο (86 Οονθηδηὺ ρθορ]θ οὗ ἐμ ΟἹ Ταβίαμγθηῦ, διά ἴῃ ἐμιὸ τεβίογαίίοι οὗ {89 ῃδίίοη ἰο 
8 ΦΙΟΥΥ͂ οογσοβροπάϊηρ τὶν} ὑἰθ ομαγδοίοσ οὗ ὑπ Νοῦν Τεβίδιαθηὐ δηὰ οὗ 15 Εσαμᾶον (ΚΊαρο). 
δυθέ 88 ἴδ ἰβ 16 ἔγοπλ ργεδαρροβίηρ δὴ ππαἀονοϊοροα ΟΠ γι ϑιϊδη 116, τοϑύϊηρ ὁπ ἃ [660]6 ἑαιίῃ, 
ὙΠΙΟἢ. ποθά8 ἰο βανο ὑμ9 ρΥΟΌ Πα 658}. 6:8 οἵ 108 [8878 βού Ὀϑίοσϑ ἰὑ ἴῃ ἃ οϑ] πὶ δῃά οἶθαῦ ρσθβϑηξδίϊομ 
οἱ ἐδθ τ] [δεἐβ οἵ {86 ο880 (Ε 7.). 10 σδίβοσ δά άγβεβββθ ΟἸ σι βυϊδηϑ ΤΏΟ δΥΘ ΟΥΤΩΘΕΪΥ μδὰ 8 
ἄθορεῦ Κηοπ]θᾶρο ἐπδπ πον (ν. 11; νἱ. 4); ἰο πβοπῖ, Βοῦγθνοσ, {86 σαρὶ αὶ] ροϊπἐβ ἴῃ ἐμο το ϊοη 
οἱ ἰδ Νονν ἐο ἐμ ΟἹὰ σονθηδηΐ ἢδᾶνθ Ῥθοοιηθ δδσταϊ ΟἿ οὐβόαγοα, 8ο ἐμαὺ δ ισαγηίησ ἀφαϊηϑδὲ 
αροϑίαϑψ ἴτοτα ΟἸ σΙβ δηλ Π68 ἴο Ὀθ ἰα!ἃ ἀροη 861} οομβοϊθηοοϑ πὶ ἰθυτ! ]6. θασηθδίῃθϑϑ δηὰ 
ΒΟγο ἐγ. [Ιἡ {815 10 15 ηοὐὺ 86 ἴδαβίβ δῃὰ ἐμϑὶγ οοϊθγαύίοι ὑμαὺ ἂσὸ Ὀτουρ ιῦ Ἰηὐο ἐμ ζοσερτουπὰ ; 
δυξ ἐλε Τεηιρῖε τισι ΐ, ἐϊδ τσογδ᾽,ρ, Θβρϑοῖβ!ν 1.8. εχρίαίονψ βαοτὶ οεβ. ΤῊΘ ῥγθνδι]ηρ οοπέγαϑὶ ἰΒ 
ποὺ ἐμδΐ οἵ δγπασορὰθ δηὰ ομβαγοῖ, Ὀυΐὺ οὗ 7 ηερία πὰ [Π6 ἐπισυναγωγή οὗ (ἢ γβίϊδη59 (ΠΕ1,.}; Οὐη. 
ταη ἄθη, ἤαπι 1188. ἐχροη. ἀοοίγίπαπι 6 Ὑέί. ΙΝονογιις 7εϑί. ἴπι ερτϑί. αὐ Ηεδν. ἐπλιδίίαπι, 7γα). αα 
λοη,, 1847. 

ον [818 τθαβοὴ ἐμ ΕἸ ρ ϑί]θ οδὴ Βαγαϊγ Ὀ6 δἀάγεοββοα ἰὸ 76 Υ]5}} ΟὨ ΤΟΝ 68 “18 ἐ}6 ἀἰβρογβίοη," 
ἯΒΟ86 ΤΠ ΘΙΏ ΒΟΙΒ, 1. ἐπι 6 1} ἸΟΌΓΩΘΥΒ ἰο {ῃ6 [δαβέ5, ταϊσμῦ μανθ Ὀδοη ἐμγοῦσα, ὈΥ ἐμοὶγ οχοϊ αβίοη ἔγοσα 
ἐδθ θὰ ρ]6, ἰαύο ἀουδίθ ἀῃὰ δηχ οἰϊθβ, σι οἢ 16 ἐμϑτα τν 68}} ἰσὰ ἕο 86 ροϊηξ οὗἩ ἃ σϑίυσῃ ἰοὸ 70- 
ἀλίδια. Ατοοηρς ἔμι686 ΟὨ τι βἐ Ια η8 “ἴπ [86 ἀἰδρογβίοη," {86 5] 1ρ μι θϑ Ῥοββὶ ὉΠ, ἐπ 6 ὈαΓΘ ϑῃδάοιν 
οἴ λη 8] υϑίοῃ, ἢ85 βυβιοεα ἰο δπὰ ἃ μοῦ ἴοσ ἐμ γϑδᾶθιβ οἵ ἐ8ο Ερ'βι]61ῃ ϑραίῃ, (ΝΊοοϊ. ἀθ Τγτα); 
ἰπ Βοιμο, (Ἷ οἰβίβίη, Βαυγ, Ηο] ὑσταβηη, ΑἸΐογα); διποηρ, ΟἿΘ ΟΥ̓ Π1019 Γἰα] δὴ ΟΠ ΓΟ 65, γϑῦ θη ΓΙ 
θΣΟ]ηβῖνο οὗ Εοταθ, (ΕἸ 4]4); 1π Οουηΐα, (Μ|ςὰ.  οὔεν, Δίδοϊς, ΤΟΡ]6γ) ; 1 Τ Οβθα] οη θα (θ}]ου, 
Νδδδβ6}1); ἴῃ συρσαβ, ([]]ταδπα; πο, ΒΟ νου, ἀθθη8 1Ὁ Ῥοβ81019 ἐο Ηπὰ ἐβοιὴ ἴῃ ΑἸθχδηάγία); ἱπ 
Ιδοάϊοθα, (5ἰοίη, τὸ ὅπᾶβ ἴῃ τὲ ὑμθ Ἰοὺ ΕΡ]5.16 οὗ Ῥδὰ] τωβείομϑᾶ ΟὉ], ἦν. 16); ἴῃ Αβία Μίμοσγ, 
(Βεηρεῖ, Βομταϊᾷ, Ογαταθσ); ἴπ Αἰϑίοοι, (ΒδἈμ16); ἴῃ ̓ υγοβοηΐα, ((ΒΕΡΝΕΕ, ἴῃ 15 Ζηίγοα, ἰο ἐλ Ἰεὺσ 
Τα, Ὀαὺ το Β Ὀβοαπθηὶν ιᾶρα8 αἰ Βογθη }γ)}; ἴῃ Θα]αίϊα, (Βίοστ, Μγηβίοσ); ἴῃ ἘΡΒ6βϑὺ8 δπά 18 

δ δοοπύ ἑεστιίοσυ, (Βδυσιρατγίθη- ὐγυϑίβ, ΒδίΒ,, (86 1ἰὐον βίδῃϊηρ ΘΛ ΙΓΘΙΥ ΔΙ0η6 ἴῃ βαρροβίηρ ἐμαὺ 
ἰδο Ερ᾿8|196 'τσχαᾶβ δἀὐάγοβϑϑα ἰο αθηὐ}]6 Ομ σι βυϊδηβ,, [{ γ͵1ὁ ἴθεϊ] οὕτβαι νϑθ οὈ] σοα ἐο Ἰθανο Ῥαϊθβίϊηθ 
Ἧ80]]γ ουΐ οὗ δοοουμὲ (ΒΟΗΝΕΈΟΘΚΕΝΒΟΒΟΕΕ δὰ ΗΟ ΤΖΜΑΝΝ ἴῃ δίμα. ες. ΚΥγὶι., 1859), οαγ ἐπουρἢ ἐ8 
ἴαχῃ τοὺ παΐαγα γ ἰο συν» δπὰ (89 Ομ τίη οὗ Αὐσαπάγια. ΤῊ 8 ΠΟΥ αἷβο ΟΒΕΡΝΕΒ (ἢ δ. 
οὐ ἰἦδ Ν. Τεδί. Οαποη, ΡΡ. 161, 182), ΣΟΙ ΜΑΒ (089 Ββδιηθ, Ρ. 894 4), Ἠ:ΙΘΕΝΡΈΙ (Ζεϊίϑολγ. Κὔν 
ιοβδεηϑοῖ. Τ᾽ λεοῖ,, 1858, 1. 108 ἢ), Εν. ΒΕσΕΒ (τ δολ. ἀεγ Ἀεὶ. ϑολγίξεν αἀὁ8 ΟΝ, 7εεί. 4 Αὐδρ., 
1804), τηοδὲ ὑΠπιοσουρὮ ΝῪ ΙΈΒΕΙΕΞ ( ζιογϑιοδμησ, εἰο., ΗΠ 6, 1861); 8.111 φαυλ ον, ΒΟΉ ΜΙΌΤ 
(Βυι!. 1., »ν. 284), ΊΕΒΕΙΕΒ (Ολγοποίοσὶο α68 αροϑβίοἱ, Ζεϊίαϊ,, Ὁ. 479 1), ΒύΝΒεν (ΗΠ ρροίψίιιξ 
Ι., ». 865), ὄρτιιν (7Τλεοίοσ. Ψαλγδ., 1854, Ἠοίϊ 8, Ρ. 888). Βαῦ ραββαρεθ {πὸ οἷ. νὴ}. 8 ΤῈ; 
ἶχ, 6 Ε΄; χι!, 18 Β΄, ροϊῃὺ οἴου ὑο δὴ δοίμδὶ ἰθιρ]6 οἵ Φοβονδὰ ψΙὮ ἃ ΤΟΥΒὮΙΡ γεαξν ρτεβεπὲ ἴο 
ἴδ6 τεδάθσβ, Ἐ ἡοῦ ἰο ἃ Συ ΓΟ ὶν δρίγιμαΐ ΒαΠΟΙΔΓΥ, ΘΧ ϑυπρ ΟὨΪΥῪ ἴῃ ὑἐμθ δαύμοῦΒ βγιηθο]οαὶ ἰηἰοτ- 
Ῥτοίδδιοῃ ; δῃα {μα ἰθαρὶο οὗ Οπὶδ8 αὖ Ἰωθοηίορο]!ϑ ἴῃ Εἰσγρὺ, Ὀ}}1 ὑπο. Ῥιο]ογΩΥ ῬὨΙ]οτηοΐου, δὰ 

4[1|16 ἀπο]: ἴο 600 τολαΐ ἔπ [0 Ἐρ[δ[19 τϑαπίγοδ τ 0 δι ΡΡΟΒ6 6 ἐθιρο ἰπ [116 πο σ οσβοοὰ οἵ {5 τοδάογβ. ΤΈῈι9 [δεῖ 
ἴδδὲ πὸ “ίπσίε πιεπέξοι οἵ, ον ἀΐγϑοῖ δι] πδίου ἴο, [86 ἔϑτωρ]θ 8 τηδὰθ ἴῃ ἐμο Ερίθιϊο, ἴγοται ἐπ Ὀοσίπίης ἴο 9 εηἃ, νουὺ]ὰ 

δότη ἴο ἱπάϊοαῖο [86 ΘΟΠΙΓΑΓΥ; δηὰ ἴδ ἴδ, ἰῃ ἔδοϊ, {ἰμἷ5 μέζεν' εἰΐεϑπος οἵ ἰὴ ΒρΙ {16 τοραγάϊΐης ἔμο ἔσηιρ]θ πογβδΐΡ, δ 1.1.9 

οὐπερίείς οαγνγίμο δαεῖ οἵ (πὸ ἀϊδοιβδίοι ἴ9 ἐ8:8 ΔΡΥΔΉ βοτηθη 5 δὴ ἃ τίου οὗ ἐπ Μοδαῖς ἐδθϑγηδοῖα, τ ὶσ ἢ ογτιδ 1.196 σὨἰ εἴ οὗ- 
ϑίαοῖς ἰο Ὀοϊονίες (δὲ! τδὸ οὐ δεοδδβοά ἰο ἴΠο860 ὅονγθ, Ἡδ8ο99 “πάθεος δδδοοίαι 008 Δ]} δυο οὐηποοϊοα τι 186 δἰδίο! υΥ τὶ ἴπ8] 
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αϑἰδ] ]βῃθα Ἔχο 81 6] Ὁ (97 Ό05ΕΡΕ., 4π|., 18, 8,1), ἴον 16) ἀσσο] ηρ ἴῃ Εργρὺ, τι ἢ τϑίϑγθηοο ἰο 18, 
χῖχ. 18, 19, ἀπὰ 1 ραγύ οὐϑουγε!υ ἀθβοσι θὰ ὈΥ̓͂ ΖΟΒΕΡΗΤΒ (.8. ὑκιά., 7, 10, 8), νσα8 ποῦ τηθγοὶν μοϊὰ 

ἴῃ Πρ οβίθομι ᾿η Ῥαϊοβϑύϊμθ, θὰ δ ὄνθα ῬΆΣΟ Καοτθ ὈὰὉ οη6 πατρῷον ἱερόν͵ ἰῃηα} οὗἨ εγαβαίοια, ἰο 
ὙΟὮ 4180 ΑἸοχδαπάγδη 96 0}718 ἀϊγοοίοα ἐμ οὶν βαογϑὰ σι 8 δηὰᾶ ἐπμοὶγ ἰδϑίβὶ Ἰουση Υβ (οορ. Η ΕΒ2- 
ΕῈΨΡ, Οεβοῖ, 68 Ὑοίζεβ ]βγαθὶ υοῦὺ ΟἍΥ Ζεγϑβίογιιισ οα68 εγϑίο Τεηιρεῖδ δὶς, εἰς., 1Π. Ὁ 
δδ7ῖ, ΤΟ81, Ο δβολίολίς αἀε8 ὕμαεηπίλιηιδ, 1. 116 ἢ). ηήγο ποοὰ ποί, βονϑνυοσ, ἰοῦ (δὶ 
τΤοδβϑοῦ, ΜΠ8} ΕΒΒΑῈΡ (4πι. Μὰ, οΓ' Οἷδ. ΟὈπιρπιθη., οὶ. Ψ1., Ρ. 280), οοῃῆμθ ὑδμθ σεβάετβ 
ἰο ἃ ὨΔΙΤΟῪ οἶχοὶθ οὗ Διεορλυίεβ ἴπ ὕεγωδαΐξηι, ἴοΥ ο86 ἰπβδισγυαοίίΐίοη ἃπὰ οομπῆτσιηδίϊοῃ 
ἐμοὸ ΕἸΡΙ8019 γἂβ ὑὸ εοῦνθ 88 ἃ βοζὺ οὗ σδηυδὶ, Βοίΐοσ ὑὸ δάθϑγο 8.}}} ἐο ἐῃθ νἱϑν πίοι ομἢ- 
Ὀγδοθβ [86 76 188} ΟὨ ΤΙ δύ Δη8 οὗ Ταζεβέϊγι6. Το ὑῃ:686 Ὀοϑὺ ΔΡΡΙΥ {8:6 ἴθ σμβαγδοίθυβιϊο το ϑιῖ9 οὐῃ- 
ἰαϊηδὰ 1π ἐμ ΕἸρ᾿8|]10θ. ΤΉΘΥ ἔοστα ον  ἀθηνν ἐῃ6 “ Θεοοῃα Ομ γβέϊδῃ δηογαίοα " (ΤἈο].). ΤΆΘΥ 
δανθ τϑορινοὰ ὑ8θ χοβθρδὶ ποί ἔγοτῃ ὑμο οσὰ Η]τΩβ6 , Ὀαὺ ἴγοτι ΗΒ νεὶ [ἢ 65568, 8:1: 056 α ΘῈ ΠΥ ἰο Ηἰε 
ΘΒΟΘΏΒΙΟΏ, 1... 8. βοιθ οὗ ὑμ6ιγ ἰθδθυβ (ἡγούμενοι) Ἦανο δ᾽ γον βϑυβογοα τλαγίγγάοια (νυ. 12; χἱν, 
7), δηὰ {ΠΥ ὑποίλβοὶ γοβ ἢανο δἰγοδαν βυθεγεᾶ ρογβοου 008, Αἰ ΒΟΌρΡὮ 48 γοὺ ποὺ ὈΪ]ΟΟΑΥ͂ 0168 (χ. 
82; χὶ!. 4), Βο ὑβαὺ ὑβϑθῦθ 18 Ὧ0 αἰ βοσθρδῆου τὶν Αοἰβ ν1}}, 8; χὶϊ. 1. ΕΓΒ, {ΠῸῪ δανθ Ὀεεα, 
ἴῃ ΟΥΤΩΘΥ ὑϊτη68, ἔα  ὑμἴα], Θουγαρσθουβ, δα Ὀοποβοθηΐ, α8 τοῦθ {με ὶγ (δέ μ6γ8 (νἱὶ. 10; χ. 25 ἴ; χιϑ, 

16); Ὀυΐ ποὺ βαίδπάϊηρ {μι6ῖγ δαυ! ον ἰξδ! ητηθη ϑ (ν. 11; νἱ. 4), δῃηὰ δἰ πουρα ἔγουα {δ ἰοηρίδ 
οἵ ἐϊπλθ ὑμ6 0 ὑμοιγβοῖνοθ βου Ἱά αν Ὀδοομγθ ἔθϑοθοτβ (ν. 12), ἔμ 6 Ὺ μανὸ οοσιθ ὑο πϑϑὰ ἐμθιβοῖ τε 
τοπονοα ἰηβίγαοίίοη ἴῃ ἐπθ ὙΘΓΥ οἰθηθηίβθ οἵ ΟΠ τ βεδη Υ (ν]. 1 1), δὰ μᾶνθ Ὡϑϑᾶ ἐὸ Ὀ6 παπιδὰ 
διραϊπϑὺ ΒΟ 50] δηὰ ἀνδυοθ (ΧΙ, 4 ζ; χιὶ. 16). ΤᾺΘ δαίβου 18 οὈ]ροα, ΒΟΎΤΟν ΟΣ, δὲ ργεϑαιΐ, ἰο 
ΓΘ Πλ ΔΙ ὑδο ΘΔΡΙ4] ροϊηῦ; ἴῸΓ ἴῃ ἃ ἴδ: ] το ἐο ΓΘΟΟΏ ΖΘ ὑ818, 1168. ἐμ ἀδηροῦ οὗ δῇ Ἰστϑοονεσα- 
Ὁ]6 δρ86 ἔγοτα ΟἿ τ β  δη 1  ἰο δ πἀλῖϑῃ. ΕΌΣ Ὁη]688 {6 δβροοϊῆς αἰ μην οὗἨ 7680 15 δοζηοῦ- 
Ἰεάσοά, απὰ ἴῃ ΗΙΐβ8 ρδῦβοῃ δηά Ὠἰβίουυ δζὸ ἰοαπὰ ἔδθ ἐ] Β]ταθαὺ οἵ {μ|6 ῥυθΌ Υ δῃὰ βϑογιβοὶδὶ 
ΘΟΟΠΟΙΥ͂ οὗ ἐμ Ο]ἀ Τοβίαπιοηί, ἐμ ῃ ἸηδΥ ΗΪ8 ᾿ϊοοὰ ἱπ ἐδ6 πον οονθηδηῦ ὃ6 δραὶῃ γοραγάϑά 88 
ἐπα ἱρυτο Ὀ]οοά οὗ ἃ τηδ] οἴδοίοσ, ἀπὰ Η]8 σγδοίουβ ϑρι γι δ ἃ μδγϑίϊοδὶ βρὶγιῦ οὗ ουὐτογ δηὰ 11Ὁ- 
δῖοι {ΥἹ]. δ; χ. 29). ΑἹ] (818 18 ἐμθ τροτθ ἰο 06 τπγροϑά, 88 ἴῃ ἴδοὺ, Βυχθ ἤδγῦθ δἰ γαϑαῦ Ὀορηῃ ἰο 
ἴογβαίζθ [86 Βρβθοιδὶ ΟἸσ βί δ 886 }}}}168 (χ. 25), δῃ!ἃ νϑγΟυΒ Ῥγον] ΟΌΒΙΥ ὉΠ ΠοσΤα ἀοο ΓΙ 68 ΒΑΥΘ 
ΘΡΡοαγβᾶ (χ}ὶ. 9), ου δοοουσηὺ οὗ τ Β]οἢ οὐοάϊθηοο ἐὸ ἐμϑὶγ Ἰθδά6γΒ (Χ 1]. 17) 15 ΒΒΔΙΡΙΥ οηϊογοοὰ, 

ΤὭ686 ραδββϑᾶροδ Ὁ6ΑΓ Βίγοηρὶ  ἀραϊπδὺ {86 ὑβοοτὶοβ οἵ ἐ89 Τὐδιηρσοι ϑοθοοὶ. ΤΟΥ ἐατϊδὰ 
{μιο ἰδίοχίοδὶ φὑσοοῦ ἰβδὺ ΒΥ βυ δη Υ, 88. 10 βίδηθ νουομοα [ου ἴῃ ὑμ6 σαποηϊολὶ τσὶ ηρϑ οἱ (δὲ 
Νον Τοβίδπιθηΐ, 88 ποὺ ργδα Δ} ἰοσταθὰ ἴγοση ἃ. οοῃηβιοῦ οὗ ορροβίῃρ ἰθῃηαρῃοὶθβ, ΡΑΓΟῸΥ ἔγθετ, 
ῬΆΓΕΥ τλοτο τε σιοἰθα; Ὀαὺ ὑμαὺ ἀοίθου! 8 ἴγοαι ἐδ) ῬὈγιγαϊἐΐνο ΑΡροϑίο]ο ζδι ἐμ ἑοοὶς Ρ]δοβ δὲ 3 
ΨΟΓΣΥ͂ ΘΑΙΥ͂ Ρογοα, δηὰ ἐμ ραγΪϊν ὉΥ͂ ἐμο ΤΟΙ χ ηρ, ῬΑΓΠΥ ὈΥ͂ ὑμ6 ορβουσίηρ, οὗ δὴ δἰγεϑαν οχίβί- 
ἴῃ, Ὀαὺ αἰ ΜΟΥ ᾿πδυϊα ρα 116 οὗ δβρί για] [αἸ (ἢ, ἀοοί 4] δῃ ἃ τλοσα] οογταρύϊοηβ ἰουπὰ ἰδεῖν 
ΨΆΥ ἰηίο ἰδ, ἼὨοδο οὗ οουγδο βίοοα 1 οοπηθοίϊοι πιὰ Οὐ ΒΓ οχιϑεϊηρ ἴοστηβ δηὰ ἐδηάϑμαῖθδ οἱ 
Βρι γι] 168. [ἢ {818 ΨΑΥ͂ ταὶ αὐ ΔΥ80 ἃ αἰ ν᾽ϑίο διηοαρ ἐδο 76 15}} ΟἸ ΓΙ βύϊδ 8, Ρᾶ σα }}6ὶ ἰὸ ἐδαὶ 
ϑιηοηρ δο 16 175 ὑμοιηβοῖνοθ; οὴ6 ἔθη ἀθηοΥ ἀονοϊορίηρ ᾿ἰ861{ ἰηἴο μογούϊοαὶ ΕἸ οὨ ἴδια; [86 οἰ Βεῦ 
Ἰηΐο 8 Ναζαυγϊο βοοῖ, ἢο86 ἱποὶριθηῦ θ]θχηθη θ δ.Θ 8854116 ἴῃ {1.18 ΕἸρίϑι16, Η.ΑβΒ (μὰ ᾿δέπ. απά 

Τπηρεῖ. Ψψουγηαῖ ἀεν ἰλιεοῖ, 7 λίοτ., 11. 8, Ῥ. 268 8.) ρζοοδ8 ἴοο ἴϑ ἴῃ ομαγδοίοσίζιησ ὑμ9 ον ιδὰ ΟὩΠ5- 
ὑϊλη8 οὗ ΟἿΓ ΕἸρ᾿δέ16 88 οὗ {8:0 ο1458 Ἰδαίου. Κῶονῃ 88 ΕἸ οὨ 68. 

ἢ 4. ΤΙΜΒῈ ΑΝῸ ΡΙΑΟΘΕ ΟΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. 

Ιῃ ἐῃ9 Ῥαβδαβοδ 6 δανο δἀ ἀποορά, ἀτοὸ Του ηά, δὖ ἐμ βαῖλθ ὑϊτη6, ἰηἀΔσαΐίομβ οὗἩ (86 ἀδίο οἵ ἐδὸ 
ἘΡίδέῖθ. Τ|ι9 πὶ μάγαναὶ οἵ {89 Ομ τι βίδπ Οματοὶ ἔτοπι ὑἐμ9 δον 88. ὑθιαρ]ο ἀμὰ ρβθορὶβ, ἱξ 18 ψεὶϊ 
Κποόνη, ἰοοῖς ρδοο θαὺ σταάυ}]γ. ΕῸΓΣ ἐμ6 7 8} ΟἸγβίϊδηβ βι}}} τηδϊἰδιη {86 ΟΌβογγαποθ οἱ 
89 Μοβϑὶο ἰανν, δ᾽ βου ρα ποὺ Το γιηρ οἱ 1ὑ [ῸΣ υδιϊβοδίίοη (Αοἰδ 11, ὅ-16; 641. 11.}; 1π Τεδρϑοῖ ἰο 
τ ΒΙ ἢ οὔϑογνδηοθ 1 βϑὶθῦ 7 δ} ἀἰϑυηρυ 5868 θούνθοη ἐθο89 80 ἄγον ἐμοὶ Ἰάθαβ οὗ {86 ροβρεὶ 
ἀἰγθοῦν ἴσου ἰδ 9 [αν δηᾶ ἰῃς Ῥτγορβοίβ οἵ ἰμο ΟἹ Τεβίασωθηΐ, δμὰ ὑμβοβθ ψγῈῸ Β6]α {μοι ἴῃ ἐδοὶγ 

ῬΒαγίβαϊο απ ὰ ΒΑΟΟΙ ἶσα] τηοάϊβοδιίοηβ. ῬΑΥ Ό]ΑΥΪΥ ἀϊὰ {86 96 ]88} ΟΕ τ βδηβ ἴῃ 9 γυβδίοτι, 

οὔ ἴδο ἰδ ρ16. 1ὲ δοϑμδ ἀἰ σε ἰοὸ ὀχρὶαἴη ον (πἰ6 οοταρ]οίο ἱχπονίης οἵ ἐπο ἴδια] οουἹὰ μβανὸ ἔδίσϑῃ ρἷδοο ἰὉ οϑϑβεο: 

εἰοι ΓῺ τοαογ μο80 οπίίγο γοϊ σίου ὨΔΌΪ; δα ὰ δδοοοίδεουϑ ο υοίεγοὰ τουσπὰ [ξ. Οογίδ Ὡ]Υ, τὸ πιπθὲ ἀδουῦηο ἰδδὲ οἰἐ δεῖ 

189 γεαΐεγε οἵ ἴπο εογέεν Ὠδὰ Ὀδδη τογο δι} δν πὶῖ (πο ονίθι τἰσαὶ οἵ (πὸ Ῥοηίδιδος, ἰδὲ τὶ ἐμδὲ οὗ οεθθαδοοι 

δηᾶ {1:0 ἰδπιρ1]9. ΤΏ αΐξίεν δΌΡροκίΙοἡ βοῖνοο ἴπο ὑσο ίοτα, δὰ ἰϑανοδ τ δὲ ΣΟΥ [0 εαρροδο ἴδ Ἐρίδιϊο δὐ ἀγεοιδοὰ ὮΥ 8 

δον οἵ αἰΐϑη υἱγίδ, δηθὰ πποτο δι "Πδ ἢ δυάαίδηι ἴῃ {18 ἰδίοΣ[081 γοοογάβ, ἰθδῃ [ἢ ἐΐδ ἰδ ρ]9 νοσϑδίρ, ᾽ο ἐπε ΟἈείδοι 
τοαϊ θη 8 οὗ 9ογδδ)οα δηᾶ Ῥδ]οδ.1:0....-Κ 1. 



84. ΤΊΜΕ ΑΝῸ ΡΙΑΟΕ ΟΕ ΤῊ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ. 18 

48 [6786 }168 ΤΟ μα Ὀθοοῖαθ ὈΘ ον σβ ἴῃ 96808, (86 Δ΄ΘΒϑ: 8}, 8{1}} δ'οῃᾳα υῦ ἐμ6ὶν βορασαὺθ 
Ομ πϑέϊδα ἀββοηλθαρθθ, δος ἐθθ δχϑῖωρὶο οἵ ὑμὸ Αροβίϊθϑ δι} Υ γὶβϑὶῦ 86 ἰοαρὶθ. Βαΐ, οἡ 
[89 οἰδοῦ βδῃά, [8 7 6078 8.}}} Ἰοοϊκοὰ ἀροὴ {89 ἢγβύ (σι βυϊδἢ8 88 ἃ ραγίν δῃά βοῆοοὶ πὶ ὴη (ΠΘΙΓ 
ΟἸΤΙ ΒΡ ΘΥΘ οἵ (ΔἸ ἐμ δπὰ 118, ἴὰ {86 Β6η89 ἴῃ ὙΠΟ. (ἢ6 ῬΒΑΓΊΒ668, ϑδἀἀιοθαϑ, Εββθηθθ δγθ, ὉῪ Φ20- 

ΒΡ ΒΌΒ, ἱπ ΡΒ Π]ΠΟΒΟρἷο Ἰδησάδζο, πδτηβα αἱρέσεις (868); ὈΥ ὑπο ΒΑΡ ἱπ5 2 οὗ ΡΡΠ, Αοἷδ χχὶὶὶ!. 

9, μέρος. ὙΠ ἢ (86 στοπίηρ 1 ΘΏΒ ΕΥ̓͂ οὗ [66 ]1ηρ, Βουσονον, οὗ τ ΒΊΟΝ ὑΠ6 Αοἰβ οὗ ἴΠ6 ΑΡροβί]88 σίνεβ 
Ῥτοοῖ, ἃ ῬΟΓΙΟα σαυϑὺ δυτῖνθ ἴὼ τ 81οἢ {86 76 .)718 που] ποῖ ἸΘΓΟΪῪ (88 1 ΜδΥ, 58) 88381} δὰ] ἴοῦ 
ἰπἰγοἀποίησ ἱπΐο ὑπὸ ὑθιιρ]θ 4 θη ]ο ΟὨγϑίίδη (Αοἰβ χχὶ. 28 7), θαὺ ἴῃ σ ΒΟ ὀνθὴ 76 8} 
Ομηβίϊδηβ ὑμοιηβοῖνοθ ψου]ὰ πὸ ἸοηροΥ Ὀ6 ἰοϊογαύθα ἱπ 86 ἰθπιρ]θ, δηὰ {μαὺ δχοϊ βίου που]ά 
ἰδκο Ῥ᾽δοθ ἴγομι {8 βαπούαυυ οὗἨ ϑγαβὶ, ΒΊΟΝ, ἕο βοῖωθ, δίοηρ ψιὺ ἀου δὲ τοραγάϊηρ {818 ροβὶ- 
ἴου μ6] 4 Ὀγ ΟὨ ΓΙ  ϑ}1γ, ταὶ αὐ, δὲ [86 Βαηθ ὑϊπιθ, Ῥγούθ 8 ἐδιωρίδἝοῃ ἰο 1.8 δρδηἀοηχηθηΐ. [ἢ 
818 δίαγο οὗ ἀδνυθὶοριηθηῦ ὑμ6 Ερίβί]6 ὑο ἐῆθ Ἡθῦγονβ δχβὶ 18 [ἢ ΘΒ ΤΟΝ, δα 8148 θβϑβϑηἝ14}}} 
Οὔ ἀπἀογβίδηϊηρ οἵ ἐπ6 ομαγδοῖον οἵ ὑμαὺ ρογϊοά. θ᾽ τηα΄ δαὰ ὑἐδιαὺ ΕΟΒΤΊΙΝ, Ἡ᾿ 80 ἴοττα Ὁ 
διαγθὰ ἐῃ9 ν]θ τ Ῥγορουπαρα ὈΥ ΒαὺΡ δηὰ βουπορῖον; ἐμδὺ ΟὟΥ ΕΡ18.19 νγσᾶϑ οοπῃροβοὰ ἴῃ (ἢ 
ΟΟΌΪΒ6 οἵ {6 ΒΘΟΟΠα ΟΘΗΓΌΓΥ, 885 δ1τΩ56], 1ὰ 8η οσχ θηοα ἀἰδουδββίοη ( 7 λεοῖ, Ψψαλτγὸ., 1858, Ρ. 411 

ἢ, 1854, Ρ. 418 8.) ϑῃοτγα ἐμ ἀμπίθμδὈ] θη 688 οἵ (86 ΒΥροίμΘβί8, 
ἈΡΡΓΟΧΙ ΙΔ γΘ]Υ, ὑμθη, τγ ἸΊΔΥ αχ 86 ἀδίο οὗἨ 118 Θοπιροβί ὑΐοῃ δοθέν {ἢ 6 ἀθαι ἢ οἵ 78 γη68 

(το νγὰϑ δίοηϑὰ ἴῃ ἐμ9 γϑὰγ 62 οἵ 683, ἀροὴ ὑδ8θ ᾿Ἰπηδυρσυγαίίοη. οὗ ὑμ6 Βίρῃ- υῖοϑὲ Απηδϑ, 088 
ΥὴΟΌΏΡΟΥ, δου ἐμθ ἀοραγίατο οὗ ὑπ Ῥτιοουταίονῦ Ῥογίϊυ5 Ἐδϑίυβ, απ Ὀδίοσο ὑμὸ οοπαϊηρ οἵ 8Ὶ8 
Βα ΟΟΘΘΒΘΟΓ, ΑἸΌΊΠ 5, ὕο8. 4π|ι. μα. ΧΧ. 9, 1) ἀπά {6 οοτηγλοηοοπηθηὺ οὗ ἐμ 76 718} ΑΓ 1 (0.0 γ6δγ 
67. ον οὰ ἐμ9 οὔθ᾽ βαπᾷ, ψ οαπηοῖ βιρροϑϑ ὑμαῦ ἐμ δαΐβοσ χοῦ] βανθ σι θη ἰο 86 μαστοῦ 
ἷῃ δποὶ ἃ ἰοῃα, ῃδα 8 τβδῃ οὗ ἰμ9 Αροβίο!ιο ἀἰρηιῦ πὰ ΘΠΟΓΡΎ οὗὨ 781168 8.}}} δἰοοὰ αὐ ἰἰ8 μοδᾶ: 
δ, οα ἐδ οἰ6σ, τὸ οδῃποὺ ονοσίοοκ ἐπὸ ἰδοῦ ὑμαὺ {8:6 οϑ] χα 165 οἵ {86 ον ἢ ΜΑΣ δ’ὸ τοί 
Ἰηρηἐοποᾶ, ἀηά ἰδαΐ {ἢ ψ1Ο]9 ἀυγυταθηῦ ργοάποοϑ {86 ἡταργεβϑίοη ἰμαὺ μα ἐθι ρ}]9 δὖ ϑγ βδ] 6) 
8 8{}}} δίῃ ἀὴρ. Ἐνθῃ ἐβοαρα ψγὸ ἀϊβγοραγὰ ἰδ ργοϑογ ἰδηι86 οἵ 88 ψουθ8 ἴῃ οὗ. Ὑ111. 4; Ὑ1}}, 
06:9; ΧΡ, 10, τα 8.}}} οδμποῦ οὐ βου 8βθ απἀογβίδπα οΒ, 1χ, 9 ἔπη ἐμαί 8.11, δὖ {86 ῥγδβθηῦ ἐΐπλ6, 
ΒΟ ἤ068 ΕΓ ΟΒΈΓΘα ΜΏΙΟΘΩῚ οΟἸ] Δ ποὺ 5 87 (6 οοπβοίθποθ; δηά οἱ, νἹἱϊ. 18 βρϑβκβ ποὺ οὗ Δῃ 
ΘΟΟΒΟΙΑΥ͂ ἐπαῦ ὯΔ8 ΔΙΓΟΔΟῪ ραβδί διαυ, αὐ ΟὨΪΥ͂ οὗ οὔθ οὐ ἰδ ονὸ οἵ αἀἰβδοϊα οη. 1} Ὧο 
δ οἰθυξ σράδοὰ ΞΟΗΜΙΡ (.Βιδί. Τλεοῖ,, 11. 61) μαὰ5 σονίνϑαὰ {89 ἐῃθοῦγ οὗ ἰδθ οοχηροδὶ λοι οἵ 
ΟΌΣ ἘρΙβι19 αἴΐδσ {86 ἀδϑίγιοίίοι οὗ 76 γαβαἼθια, τ ἢ ἐμ 6 ἀοδίσῃ οὗ βοσίηρ ὑμαὺ ὑμ6 ἰδ .)88 
ΠΟΥ͂’ ὕθθὴ δοί! }} ᾿ηογροα δηὰ ἀοπηθ ΔΙΎΔΥ ἴῃ ΟἸϑδαλΥ; δηὰ Κυσαξ (ΕΡ. ἐο ἐλε οδ. τ. 
204) ὀσθῃ στηδίηἰδίηβ (μὲ ἐμ 8 Εριβι]6 18 ἐμ6 “ΑΡροοδι υρέκ (ἀετινίηρ 1.5 ἐμθταθ ἔγοπι οι. χὶ. 
82) ἰγδῃηβρδη θα ἐο {86 ΟἸσβιϊδη 8011, απὰ βπάΐηρ 1(8 ομίισαγα οοοαϑίονι, ἴῃ (9 ἀαβγαοίίοη οἵ {86 
ζονίβα παίίοι," Ὀαξ ἰπ 1:8 σαττγίηρ οαὖ ὈΙομάΐηρ, ἰν ΒΒοα ὰ βϑϑηι, Εἰβίοσι δὶ ἔογεββδάονίηρβ ἰῃ ἐμ 
τριηῦ οἵ Ἐββθηΐβηι, ὙΠ 8. δἰ. 1] 86 οὗἨ {86 ΚΒ Ὀ]116 Ῥγόρμθοῖθβ, οὗ ἐμ9 Βοοῖ οὗ Εποοῖ δπὰ ἐδ 
ἈΡΟΟΆΪΥρΡβ6 οἵ ΕΖζταὰ. ΤῈ ταϑηϊίοη οὗ ΤΙ ΠΥ (Χἰι. 23) ἀδύθγπα 68 ἐμ6 ἐΐτηθ 8(}}} τῶογθ δϑϑοίϊγ, 
ἴε 15, ἐο Ὅ6. βυγο, πποοσίδὶη ψδΒδίμοσ {86 ἀθ᾽ γοσϑῆοο όγο χεοοιγίοα 18 Ἰἀθῃ ἐἶοα] πῊᾺ ἐμαί αγμϊοὶ- 

Ῥαίρα ἰὰ ῬὮΠ]. 11. 19. 1ὐ ἴ8 ΡοββὶὉ]6 ἐμὲ ΤΙ οὐ ΠΥ τᾶ οἰὑμον ἱηνοϊγοᾶ ἴῃ {86 ἰγαὶ οὗ Ῥαυ], οὐ, ἴῃ 
ἴδθ ρογβεοα ϊοῃβ ἀπάου Νοσο ἴῃ ΓΑ] Υ, νσαὰβ ἑβτονη ἰμΐο ῥτίβοῃ, δηὰ Β Ὀ5Θα ΘΠ ]Υ δραίῃ ᾿Σθοταίθά. 
ον Τποίμ μδὰ Ῥθθ ὙΘΥΥ͂ ὈΓΩΘΏΕΙΥ βαιημλοποά (2 Τί. ἰν. 21) ἐο οοχαθ δρϑίῃ ἕο 118 βρὶ γι ἐμ] 
(ίμοτ, τβοβα ἐσίδὶ μαᾶὰ δββϑυπηθᾶ 8 τηοϑὲ βουίουβ δβρθοίύ. Βαὺ {89 οοῖοθ οδὴ ϑύθῃ {ῃθπ ΟἾΪΥ 
ἘΔΥΕΡ Ὀοίθθη (86 6πᾶ οὗ ἐμ γεδᾶῦ 62, ἱπηπηθαϊαίο Υ αὐΐοσ 89 ἀθαὶῃ οὗἨ 781η68, δῃὰ 64. ΕῸΡ 
ἯΘ 08) ἢΑν8 ΠῸ ροβ810]6 στουπα [ῸΣ δδϑυιαίηρς, τινὰ Βογίμο] , 8. Οὐ ΒΟ 189 πΏΪΚΠΟ ΝῺ ἸηΔΏ, ὉΘ 
ἰδ πδιιθ οὗ Τιταοίμγ. Τῆοθα ψ80 τορμαγὰ 89 ΕΡρίδβέ]6 88 τσὶ θη ἴῃ 186 παπιθ οἵ Ῥϑὰ], ρϑυμαρ8 
ἐγ [ΔΚθ, πισϑὲ δββάτηϑ ἐμαὶ ἐμ οἱοβίῃρ υογὰβ οἵ ὑμι18 βϑιπαὶ- τα δ ἢ ὉΘΏΒ18 8.6 ΒΌ)] οἱ ηθὰ ἴῃ [18 ΟἾΤῺ 
ὨΔΙΉΘ, 88 Οὐ ΠΘΥΎΤ]8Β6 179 ΒΟ] πανθ σοη γδαϊοίοσυ βίδίοηθηΐβ δίδηάϊηρ 1 61086 )υχίδροδιίοῃ. 

ΤῈο »ίασε οἵ ἴπι8 οοτηροβί οι ἰβ ἀπκηοσα. ΤΘ οοπ͵θοίαγοθ σορατάϊηρ 1 ἑατη οα (ἢ)6 ΨΑΙΙΟῸΒ 
ἰηἰογρτοίίοβ οἵ [89 Ἔχργϑβϑίοῃ οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας (866 ἐμ ἜΧροδίἐἴοῃ δὖ οἰ. χὶ!]. 24). 

[10 Ὧδν Ὀο δὐάοά, 1 {δ 1πηκ, ὑμαὺ 86 πιοϑέ παξιιγαῖΐ ἸΆΙΈΤΘΠοΘ ἴγοτα {818 ῬΈΓΑΒ6, 16 ὑπδὺ {8 
πτιξοῦ οἱ {Π6 ἘΣ ρ᾿βὲ19 18 πού ἐπὶ Παΐψ, διὰ ὑμαὺ Ἠθ 18 τι της ἕο Ῥϑύβοῃβ οὐ ΟΒΌγομθα ὑμαὺ αγέ, 80 
ἔδαξ ἐπ Ῥῃγαθθ που]ὰ ἱηἀ!οαύθ θοίῃ ἐπ τμαΐ οουπίγν ἐδ Εἰρί8ι19 νσαϑ ποί πτιύθῃ, δῃὰ {0 ψβδῦ 
ΘΟΌΠΕΥ ἰδ τσαϑ8 πυϊἱίεη. ΤῊΘ Οὐ ουΒ ᾿ππροτὲ οὗἩ ἐδθ Ἰαησίαρο, ὑΒογοίογθ, ἵυοσβ ΑἸίογ᾿ 8 ΥἹΟΥ͂, 
ἐδαύ 1ἢ 'τχὰβ πατὶ ἔθη ουξαίάο οὗ Ιέαὶν (ροββι ον αὖ ἘΡΒ 6808), δῃ ἃ ϑϑῃὺ ἕο 79 ]ΒῈ ΟὨ τ βι]δῃ5 ἴῺ ἘΟΤΏΘ. 



14 Γ΄ ἹΝΥΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊ ΗΕΒΕΕΎΘΞΒ. 

Τὸ {8158 νίϑτν ἔῃ γθ ἃγὰ σογίδ! Ὠ]Υ Βοῖηθ, ὑμβοι ἢ, ρϑσβδρϑβ, ποὺ ᾿πϑαρβγδ]8 οὐ οίϊουβ. [1{ τ εὰρ- 
Ῥοδ ψΠῈ ΜΟ]] δμὰ {16 ΤΩ) ΟΥ̓, ἐμβαὺ ὑμο ἘΡ 8.16 τσᾶϑ αἰγθοίθα ἰο ἐμ ΟΠ Όσοδο85 οἵ Ῥα]θβίϊηβ, ἰΒθη 
ὑβουρὶ {86 οἱ ἀπὸ ᾿Ιταλίας ταὶρΐ, οα δοοουῃξ οἵ ἰμ ῥσοροβιζίοῃη ἀπό, δραγί ἔγοπι [9 οὐῃ- 
Ὠδοδίοι, ᾿μαϊοαίθ 8. οοτηροβιύϊοη οὐδ αθ οὗὨ 18}, γοῦ ὑμοὺ ταῦ αἷδο Ὀ6 υϑοὰ οἵ οὔθ ΝῈΟ τ 
Ὑτϊϊς ἴγοσα 18} 1.86], ΔΙ Βοῦρα, 1 {818 ὁ486, ὑ)6 Ῥσερρβιίζοῃ ἐξ του] βθϑηλ σπουα παΐαγαὶ, Οἡ 

ἐμ6 016 ὑ818 ΒῸΡΡΟΒΙ᾽ [100 ΒΘΘΙῺΒ ΤΔΟΥΘ ῬΓΟΌΔΌ]6, 85 πι 0ἢ 88 076 ΘΔ} ΒΑΓΑΙΥ 866, 1 {86 ΨΥΙΟΥ γ͵Ὰ8 
ΤΙ Ὡς ἔγοτα ΔΗΥ͂ ΟὐΠῈΣ ΘΟΥΒΕΓΥ ὑμδη Τἰδ]γ, ἕο {86 ΟὨ σι ϑίδη8 οἵ Ῥαϊθβϑίϊπθ, ΤὮΥ ἢ6 δδοῦ !ὰ βομά 
ἐμ σγθοῦ!ηρβ οὗ {8188 ταύ ον ὑμδῃ {8086 οὗἨ ἔῃ ΘουηΐγΥ ἴτοσα ἩΒΙΟὮ Β6 σσοίθ. 1 ὑμ10Κ ἰμθὴ τὸ 
ΤΩΔΥ͂ Ἰηΐδυ δἰπχοϑὺ 18 σογ δὶ ΠΕΥ ἴσου ἐμ 680 ποσάβ, ἐμβαὺ ἐμ ΕἸριβι16 τνὰϑ δι 8 ϑϑηῦ ἤ7Ὸ ", ΟἹ ϑεηὶ 
ἐ0 1141γ.---Ἐ .1. 

ἃ ὅδ. ΑΝ ΟΑΟΕ ΑΝ ΒΤΥΙῈ. 

ΤῊο οοπ)]οούαγο ὙΒ]ΊΟΉ, β᾽ηο6 ΟἹ. Αἰοχ. (Εἶτ. 27. Ε., ΥἹ., 14), 88. ΟΘΟΔΒΙ ΟΠ ΔΙ] σοδρρολτοὰ 
δηἃ Ὀδ6Θῃ ΒΡΘΟΙΔΙΥ ἀοίοηἀοα Ὀγ ΜΊΟΒΔ6]18, ὑμαὺ οὐγ Ερίβ(]6 18 α ἐγατιδίαξίοτι ἴγοτα δ «ἀταπιαῖο ογ- 
σΊῖηδ], 89 ποὺ 86 Β||ὐαβύ βαρροτχί ἴῃ (6 ἰδοὺ ἐμαί 1.8 οΥἹρίημδὶ το ογβ ̓ νϑα ἴῃ Ῥαϊθϑίϊηθ ΤῈὸ 
Ῥτοοΐϑ οοἸ]οοίθα ὈΥ ΤΗΟΙ,. (Οπιρι. Ρ. 109 ζ.) οὗ ἐμ π]ᾶθ αι υδίοῃ οὗἩ (6 Ογθοὶς ἰδηραδρθ ἰῃ Ῥαΐοδ- 
{ἰπ6, 88. Μ16}} 88 οἵ 88 διρᾷ δδυϊτηδίο ρ]δοθα ἀροὶ 1ὺ 8ἃ5 ἐμ ἰδησυαρθ οἵ ᾿ὐΕΓΟΟΌΓΒΘ δηὰ ἰοἐξοτβ, 80 
(ῃδὲ ατγοοὶς 1 ἰογαίαγο γ͵Ὃβ ποὺ ΟὨἹῪ βὑπαϊθα, Ὀὰὺ Θυθἢ ἜΧΡΥΘΒΒΙΥ ἰδαρηὺ ὈΥ ἰμ6 ΒΑΌΘΙΏΒ, ἀγὸ ᾿π ἰδ 
δ ἢ οϑὺ ἄθστοο ᾿ηϑσγτιοῦῖνθ δηὰ ἀθοίϑινο. ΤῊ οομ)θούα 6 γτβίοττϑα ἴο, ΠΟΤ ν ΘΓ, ἤπια 5 δῃιρ]6 τοί δίϊοη 
πη (88 ομδγδοίθυ οὗ {89 ΕἸ βί]6 ιἰϑε] ἢ ΤᾺΘ οἱ αύϊοιβ τοτὰ {86 ΟἹ Ταοδβίασηθηὐ δ’ σωδάβ 80 οἰ δον 
ἴγοια ἐμ6 ϑορίυδριηὐ 858 ουθῃ ἴο ποῖα α6 1.5 Ἔστοσθ. Οἡ {818 ροϊηὐ, ἕοο, Β]Θοἷς Β85 ἀϊβοονογοὰ ἰδὸ 
Ἱπιροτέδηξ δοὺ ἰμαὺ {1686 οἰ ἰϑί: 08 1Ὁ]]ΟἿ 86 Βρ6ο1α] σϑοθηϑίοη οὗ {ἐμ Οὐνα. Αἴ6τ., ππὮ}16 Ῥδαὶ, 

ὙΠ6γΘ ἢ6 αὐοίο8 ἴγοτα 88 ΤΧΧ,,, [0] ογ8 ΘΒ] ΘΗ͂Υ ὑμ6 Οὐ. Ψαί. ΟὨΪΥ ομοο (οἰ. χ. 80) ἀο πε ἅπὰ 
ἃ οἰἑαί!οη ὙὙΒΙΟΒ ΘΟ. πο ἤν ππιΐῃ ὑμ6 ΗΠΘΌΓΘῪ ποὺ 8 ἰδ6 ΑἸοχδηάσιδη Τοχί, θὰΐ δρτθοβ 
ῬΓΘΟΙΒ6]Υ πὶ Βοτα. χὶὶ. 196. Αγραὶῃ τὸ δ) πὸ ἱποοηβι ἀγα Ὁ]Ϊ0 ΠΌΤ ΌΟΓ οὗ ραφοποπιαδῖς βυοὰ 88 
Ῥοοπρ ΘΧΟΙ αΒΊ ν ΙΥ ὑο {1160 Οσθοὶζ; δπὰ πα υ, ὑ89 οοπιρατγαίνθ ρυσιγ οὗ [6 Ιαησυδρο, (86 ἥονίης 
οδδσδοίοσ οὗ ὑπὸ αἰοίϊοη, ἐλ τῃοίουίοαὶ Ὀθδαΐν πὰ βηχοού 688 οὗ {ῃ0 δβέγ]6, ἐη8 ἀ6] 1 αὶ ἀσταῦρο- 
τηοηὖ οἵ {89 ψογ8 δηᾶ [86 8111] οοπβίσαοίίοη οὗ ἔῃ οηξγα ρογοα, ἕοσ]ἀ ΟΌΓ τοραγάϊηρ ᾿Ὲ 88 ἃ 
ἰτϑηβ]αἰίοη, 78 ὅδνο, αὖ ἰδ βαῖὴθ ἔσω, ἴῃ {118 ἃ τηυοα σοηἰγαϑὺ ἰο αι 8 Βα ι [8] τοῦδ οἵ 
χρσοβϑοη. [ἢ τὰ {ἐμ θη ϊο [ΟΓΠῚ8 οὗ ΘΟποθρί οι Ῥγονδ)}, 7 8116 Βότὸ ἐπ ψ ΒοΪ6 ἴοσι οὗ ἐδβουρὰΐ 
58 αὑθοῖ, δῃὰ ἰ}ὸ ἴεἸν 8δο- 8]. ἃ ἩΘΌΓΑΙβυη8 ΜῈ1ΟΪ τ᾽ 8 χαϑοῦ, ΔΥῸ θα αἰ η θα ἔγομῃ ἃ ο]οβ6 δἀβδγοῃθδ 
ἰο [86 ΘΧΡτΤΘβδίουϑ οὗ ὑμῃ9 ΟἹ Τεβίδηηθηΐ, απα θυ ἴῃ ραγὺ ῬΥΟΌΔΟΙΪΥ ΔΙ ΓΟ Υ πδίι γα] ζοὰ ἴῃ ἰδὲ 
ΤΟΙ] ΟΌ8Β ῬὨΥΑΒΘΟΙΟΡΎ οὗ {86 ΟἸ τ δύϊδη8. Αγρδίῃ Ἧ59 Τη188 ΘΕ ὑΓΟΙῪ ἐδ ΒΔΌΡΙ ΘΑ] ἰογτλβ οἵ ἀϊβρυ- 
ἑαίϊοη 8ο ἰγοαθηΐ τι ῬΔᾺ]; 18 [Δ γᾺ}]1ὰν, “.1 τοουυϊὰ ποῖ λαῦνό ψοιι Ἰστιογανι᾽" (οὗ ϑέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν), 
8.8. Ὑ76]1 88 ἢ18 Ομ ΟΓΑΙΥΎῪ ζΟυτη Ὁ] οἵ οἰ ἐδί]οι, ἴῃ τυ 1 οἢ ἐμ ΟἸἩ]Υ͂ Ἰηβέδῃοθ οὗ ΘΟΥΤΟΒΡΟΏ ἀθη08 18 ἐδδ 
τὸ πνεῦμα λέγει (“106 ϑδριτὶ δαὶ λ᾽»), ΘΑ]. 1}. 16, ἀῃὰ 1 ΤΊ. ἱ. 4. Αγραϊῃ, ῬδῸ] διωρίογβ ἐμ6 σψογὰ 
“76808᾽" (Ἰησοῦς) ὈΥ͂ ̓ ἰ861{ ΟὨΪΥῪ αὖ Εοπλ. 111. 26; ν1}. 11; 1 Οογ. χὶϊ. 8, δῃᾷ ἴβ Ἰοῃὰ οὗ ἐδβ οοιῃδὶ- 
πίοι {86 Τιογὰ 7688, 88 α]80 οἵ “ἰμὸ Τιογά " (ὁ κύριος) ἀἴομπθ, Ηθγθ {116 6889 18 ρχϑοίβεϊυ [88 
ΤΟΥΘΙ͂ΒΘ. ὅ'0 αἶδο ἐδ Ὁ πο αβϑίοδὶ πάντοτε, ἰγοα θη πιὰ ῬΘᾺ], ΟΟΟΌΣΒ ΒΘΓΘ ΟὨΪΥ δἱ νἱῖ]. 25, τι α119 
{86 εἰς τὸ διηνεκές, εὶς τὸ παντελές οἵ (ἢ}8 ΕΡΙΒ.16 ΟΟΟΌΓ ΠΟΜΈΘΙΘ 686 ἴῃ ἐῃο Νον Τορίδιηοπ, δυὰ 

διαπαντός ΟΥἸΪΥ αὖ Βοῃ. χὶ. 10. 80 καϑίζεο, Π6.θ διωρὶ ογϑᾶ 1ηἰγηβδὶ νον, ῬΔῸ] δἰ ΥΔΥΒ ΤΏΔΚε8 
ἐγϑηβιίνθ, οχοορὺ αὖ 2 ΤΉ 688. Χἱ. 4, δῃηὰ ἰοῦ ἔμ ὑπομονή οἵ ῬαᾺ], γγὸ 6 γα αν ἩΘὈΪ ΠΥ μακροϑυ- 

μία. Τῃ οΒ. χΙΪ, 18 ψθ Βανϑθ ἐμ Αἰὐιο τηδ80. σκότος, ὙΓ8116 Θ᾽ βθυγῆοσο ἴῃ ὑδθ ΝΟΥ Τοβίδυλθοῦ ἰδὸ 
ὙΟΓΑ 18 Θοηϑίδ ὐΥ πϑαΐοσ. ὅ.0 {86 οἰαββῖοϑὶ 186 οὗ ὅϑεν, τολογοίογο, ρτονα}}]8 ἤδσθ, ἩΒΙΟΝ Οοσῦτβ 
πὶ ΤΠ 6 Ὀαΐ ομο6, δηᾶὰ πόνον τι Ῥδ], 110 8180 πϑυϑῦ δ ρΊοΥΒ παρά ὙὴᾺ ἐμ Ασα. ἵτπι οοΙα- 
Ῥδυβοι, ἃ υϑᾶρα ἴδγα ΠῚ ἰο ΟὟ δαὐβοῦ, ἘΕἾΠΔΙΪΥ, κοινωνεῖν 16 ΠΘΥΘ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ ππιίρα πὰ ἐπα Οπ. 
οἵ ἰδ ἐλίπισ, ΜἈΛΪΟ (86 Ἰαΐδν δῃὰ, ἰῃ (μι ἰ9 οοπβίσαοίίομ, ἈΠ01485108] 7) αἰῖυο, ργαν 8118 ΘΒ σῸ ἴῃ ἐδ6 

Νον Τοϑίδιηθηΐ. 
ΤῊΘ ΔΌΒΘΠΟΘ οὗ {μ8 ϑ08] ΕἸ 5ἰοἴαΥῪ στοοίϊηρ δη ἃ βα]υ α οπϑ πὶ ὑμῖν ΟΣ] δ δίοσυ ἀδϑῖμηδ- 

ἐἸο8 οὗἉ {86 δα ΐβουῦ, ἀοθϑ ποὺ 780} Ὁ ἐλ 6 ἀββατωρ οι, Βρϑοῖα!ν δἀναποθὰ ὈΥ 1Μ. ΒΕΕΘΕΒ (λέοται. 
Ἐἰηζεῖι, 8. ΟΝ. 7. 111., ». 442 8.) δῃα ἀοίδηἀοα Ὀγ Υ᾽ δ᾽ οἴζθηδον, δίθαδοὶ, πὰ ἀ6 ἀτοοῖ, ἐμαὲ ἐδ 
ὍΟΥΚ 18 ποῦ ἃ ῬΤΌΡΟΣ ΕΡΊβΕ16, θα ἃ δοτη 6 Βαὺ τηοά! θα ΒΟΥ. ΝΥ, σΑΓο Ὁ} ἀἰβ σι Ὀαϊοα 25 5 
{86 βυδηοοί-τηαύδον, δῃὰ ἀϊἀδοίϊο 88 18 18 ἐγθαὐπλθῃὺ ἴῃ 8 ἴοστη οὗ οοπῃροδίἐΐοῃ ρ]απηθὰ τυ ἢ τ  ϑιϊο 
811}}, ἀπ ἃ πτουρδὺ οὐ τι τμϑίουϊοδὶ οἰ θσϑῆοθ, ἄἀθθβ (ἢ 15 8.11} ἴογοθ τι ἰο ἐμ9 ἐβϑοσυ οἵ Ἐν. Ἐξτϑ 
(οι. ἀε ἴα ἱλεοϊοσὶς Ολγέιζεηηιο, Ῥατὶβ, 1852, 11., 686) ἐμαὶ τὸ μανὸ Ὀοΐογθ 9 ἐδο 3γβί δγϑίθ-: 



ὅδ. ΤΑΝΟΌΛΟΕ ΑΝ ΒΤΥΓΕ. 1ῦ 

οπραΐο ἰγοαξῖ86 οχρ Ολγίβίϊατι ἐλδοίοσψ, ὍοΥ ἰο {110 Ὀοίογθ- θη ομθα τηοαϊβοδίίοη οὗ ὑδ18 νἱθν ὈῪ 
ΕΡγαγὰ, τ Β]οἢ. τλα]κ68 10 ἃ δβοχὺ οἵ πιαπιμαΐ οὗ Ἰγιϑίγινοίζογ, ΒΡΘΟΙΔ]}Υ [ῸΓ ἃ ΘΟΙΆΡΔΗΥ͂ οἱ Τοοθηῦ σοηγοσίβ 
ἐπ ἀοβη!ϊδ οι ατοι, ΤῊΘ ὁμαγδούθυ οὗ Ογ Αρέδώδ ΔΡΡΘΑΥΒ ἀθοι θα] γ ποῦ πλ ΓΘ Υ 1 ὑμ6 ο]οβίηρ, ττογὰβ 
(αι! 22--.25) τ ϊοῖι βοῖλθ ανθ δὐΐθιηρίβα ἰο βεραγϑίθ το ὑμ6 τοδί, Ὀὰΐ τ] πη ὑΠ6 ὈΟΔΥ οὗ ἐμ 
ῥιοἀποίίοη 1 θο]ζ, Ἔβσρϑοῖδ!]ῦ γν. 11 {,; νἱ. 91.; χ, 82; χὶ!, 4; χὶ, 7, 181. ὙΤΆθδο ραββϑαρθδ ἱπάϊοαίο 
ἐδο αοἰμαζ δοποτοίε πδε5 οἵ ἃ ἀθἤ 16 018688 οὗ τοδάογβ, δῃὰ {86 ργαοίζοαἶ γεαβοτι8 ἴου δὴ ΕἸ ρ 516 ἴο 
ἰδοῦ; δῃὰ ϑῆον, δὖ ἐδ βδῖὴθ {ϊπ|6, ὑμδὺ {}0 ἴοττω οὗ δχβογίϑιοῃ ὑρσοροῃμάδσγαίθθ στθὶῦ ονοσ ὑμαὺ 
οἵ εοπιβοζαζίοη, ἀρὰ ἐμαύ 16 ουϑὴ ἰδ|κ68 ὑ89 ομαγδαοίοσ οἵ τραγπίη. Τὰθ νἱϑν οὗἨ ΤΗΙΕΈΒΟΗ (ηι- 
πιεηί. λϊδί. ἐς ερ. αὐ εδν., ΜατΌ., 1818), τ ΒΙΟὴ 85 τοία θα βρϑοῖδ!ν Ὀγ ὨΕΙ 2905 (Ζεϊβολτὶξ 
Ἂν αἷε ἐμιλ. Κίγολε ὡπὰ Τλεοίοσίε, 1849) ἐμαὶ 10 ἴθ α σογιϑοίαίογψ Ἐρίϑεϊε ἀδδὶστιθα ἰο ϑιγοηρέλοη 
ἐλε [αἰ οὗ 16 τἸ8} ΟΠ τ ϑ δ 8, ον θυθοσῃθ Ὁ. {8:6 ΘΠ Υ οὗὨ ἐμοὶν οοπηίσγιμθη, ἀπ ϑχοϊαἀθα ἴτοτὰ 
ῬΑυ οἰ ραύϊοι 1π ὑμ6 ἐθι ρ᾽6- τουβὶρ, τυτιἐΐθη δοοαὺ {86 γϑᾶγ 64, δηὰ ἃ βοτὺ οὗ οουπίεγρατί ἰο ἐμ 
Εϊδὺ Ἐριβι]9 οἱ Ῥϑίθυ, τ Β1Οἢ ψ68, 1Ὼ 119 τπϑηη 6 Γ, δἀἀγεβδϑὰ ἰὸ ροσβοουίθα Ομ τ βιϊδηβ οὗ {86 ἀ15- 
ῬΕΙΒοη, βίδ 45 1ῃ ῬδΙρ8Ὁ]6 οοπ γδάϊοίίοη ἰο (6 ομαγδοίθ οὗ ἐμθ Ε 816 1861; δῃηὰ ο 1.18 ἔοῃθ ὩΟῪ 
οἱ ψΑΙΠΉΩ, ΠΟῪ οὗἨ ὑβγοδίθῃϊηρ, ΠΟῪ οὗὁἨ δδγῃϑδὺ ΒΌΙΩΠΊΟΩΒ ἰὸ 8 φοιωρ]θῖθ ϑμδκίης οὔ οὗ ἰμθ 
τίυδὶ οἵ Τὰ ἀαίϑτη. ΝοΥ 18 1ὑ βαὐ ϑίδοίογυ ἰο τοραγὰ ΟΣ Ερὶ8{19 ἃ ἱηἰθηἀϑὰ ἰο δἑεπα οτλογίαζίοπι 
ὙΠῚᾺ οοῃϑο]αἰΐοη, 88 ΤΗΙΕΈΒΟΗ 8.88 ΒᾺ ΒΘ ἈΘΠΕΥ ἄοηο (“ 7.6 Ολωγοῖ τα ἰὰς Ασε οὗ ἰδ «4 ροϑβίϊε8," 
182, ἴὰ ΒΊΟΝ μ6 τοραγὰβ ἐδθ ΥὙ88 68 68 {86 ἰδίθδὺ δβϑιρῃδοϊο ἀδίθ οὗ 1.8 οΘοχῃροβιἐϊοη). ΤᾺΘ 
ὙΔΙΠ ΩΡ ΟΠ ΔΓΘΟΐΘΥ ἱπ ΡΓΟδ50α ρΡΟΏ {π6 Θχῃοσγίδίϊοηβ, Ἔχ Ἀ1 018 [8617 ποῦ στρογ Υ ἴῃ (86 οομ μὰ οὉ8 
δογίαίουυ βίγαϊπ {Ποὺ 00] ον χ. 9, θα, 1κ 086 διῃλοΐϊομδαὶ αὐΐογαηοοβ οὗ Ρδα}, ουθὺ δῃὰ δῇοῃ 

ὄγεακβ ἐμ Ομ ἰΠΌΪΥ οὗὨ ἰμ9 ργονίουβ ἀϊἀδοίΐο ροτίϊοῃϑ; ψ 8116 1Ὁ 18. ῬγθοίβοὶΥ ἐμ18 ἀνααοίἑο οἶε- 
πιοηί π ὉΪΟΝ δίϑια 8 1.8 ἸΏ ρΓο88. ὍΡΟΙ ἐῃ6 Εἰρι8116 85 ἃ σῇοϊθιυ Απά ἴῃ {818 ὑπθ διῖμοσ ἀἰβρΊαΥΒ δὴ 
Δ ]ΓᾺ Ὁ]6 Ῥόοντοῦ οὗ απιύϊης τινὰ {6 ἀοοϊἀοα τιοίογίοδὶ ἑθμθηοὶθβ οἵ ἷ8. ἀϊοίίοῃ, δῃὰ πῖΐ (89 
ΔΙ 9.16 δηα 8Κ1{] σουηάϊης οἵἉ ᾿ΐ8 Βνν 6] Ἰὴς ρογοάδ, ἱμαὺ οοπιρ θα τλδϑίθυυ οὗ 818 τηδύθγιὶ τ ΙοΣ 
ΘΔ 068 Βῖμ, 1ὰ {86 Ὁπίοϊἀϊηρ οὗ μἷδ Βα γοοῖ, ἕο δάνδῃοθ τι} οοπϑοίουβ ἀπα βίδα υ δίθρ, δηὰ ψ ΙΒ. 
8 ΟΙΘΆΓ ΒΌΡΓΘΙΩΔΟΥ οὗ (δ8 ὑβουρβέ, ἰοτγαγὰ 18 ἀοβεϊηθα ροαὶ, 

ΤῈο οομαυοῦ οὗἉ ὑμο ἀγραιηθηῦ 18 ἠοὗ, ΒΟΥ ΘΥ, ΤΔ ΔΙ Η}Υ αἱαϊοοίσαΐ; Ὀὰὺ ἐγ 8 ὉΡΟῚ ἐδ ἀδοϊα-- 
τα(οη8 απαὶ ἐγϑίϊυμίίογιϑ οὐὗἨ ἰλε Οἰἱά Ζεϑίαπιογ, νι Ἀϊο ἃγὸ τερατάβα ὈΥ {86 ΔΌΪΠΟΥ 88 ργορλεοῖοϑ' 
απά ἱψρεδ οὗ ἰδ ἰΔοίβ δηὰα τοίη οἵ 89 Νν. ΒοίἈ [86 ἀφοϊαγα ϊοηΒ δῃὰ ᾿μδιϊ αὐ 008, ὨΟΎΘΥΘΤ,. 
ΑἰΠκο οὗ {86 ΟἹὰ Οονθηδηΐ δῃὰ ἐμ Ν ον, ἀγὸ Ὀὰαὲ σορίδϑ οἵ ΒοανΘΏΪΥ ΟΥ̓ ρίΠ4]5, δηἃ ἤθηοθ σδηηοῦ. 
ἀὔϑροηϑο τ 1 ἢ ΒΥΤΊΌΟ] οὶ Ἔχρσοβϑϑίοῃ, 6 τηδύ, ὑβογοΐοσθ, πὶ ὉῈ ὝΤΕΤΤΕ (Τῆλεοῖ. Ζεϊίδοῦτ. νον 
ΒΟΗΨΕΙΕΒΜ., ΡῈ ὟΝ. δῃὰ ᾿υὔοσκε, Βενί,, 1818, 111.; οορ. ΒΕΥΕΒΑΈΤΗ 616 ΕΡ. φία αἰϊοιδιν αὐ Ηεδ. ὑγ.-- 
ἀοίε πιαξ. ρεοιιζιατῖ, [λρ5, 1821) ἀοϑίσηαίθ {{π|0 ἀοούτγϊ 4] ομδγδαοίον οἵ ον Εἰ ρίβι]6 88 (ῃ6 δυηιδοῖϊοο.-- 
ἐνριοαϊ, Ὀκὺ ταυδβὺ ἀϊδυϊ ρα 8} 1ὑ οη ἰγοὶν ἴγοῖα ἐϊὸ αἰρσογίσαζ (866 ΤΥ αἰἶδ8. Ολτίδέ, ἴγι Φρ. αὦ Πεδ.,. 
Ρ.1., Η4]116, 1854). Ἐὸγν {1:6 ΟἹΪά Οονϑπαηΐ δοομουτηῦ δπα ἐμθ ΟἹὰ Ταεβίδιηθηῦ ἀθοϊαγα  οἢ8 δνο,. 
ἴῃ [89 ῥγοϊουηἀοβύ οομνϊοίίοη οὗ οὐ δαύμοσ, {119 {1} τορι τοβρϑοϊ νοῦ οὗἨ ἃ Ὀινίηθ Ἰηδυϊξαἰοῃ. 
Δηα οὗ ἃ σομαΐϊηθ Ὀινὶηθ χανοϊαίίοη ; δηὰ γοὺὶ ἐμεῦ ᾶνθ Ὀθθὴ ΡΌΓΡΟΒΟΙΥ 80 οοῃδβίγυοίοα δηά 
δΔΙτΑ Προ, Δ Πα 80 Ἰποογρογαίθα ἰμΐο Βυτηδῃ ἸηἸϑίοσυ, ἰμδὺ {μΠ 6 ΔΡΡΘΔΣ 88 Ὀυὺ δὴ δνδηθβοθηΐ δηᾶ 
ΒΔ Υ οὐ 11η9 οὗ αοἀ᾽ Β ρογίθοῦ ϑοοπουαῦ, Ὑ ΙΟΒ, ὈΥ͂ (86 ροδίϊνο ζι] ΒΙ πιο οἵ {86 ΟἹὰ Τεβίδτηβπὲ 
ἰγρεβ, 186 ρογίθοῦ Μοάιαΐον, 9}68818 ΟἸγιϑί, ἢ88 οϑίβδὈ ! ϑῃθα ἴῃ ἐμ νου. ΤῊθ δας μου ὁδη ἘΠ 08, 
Ὑ8116 ὉΠ Ο] ἀϊηρς {819 δἰαὺθ οὗἨ {ἢ}: 0886 ἴ0 ἢ18 γϑδ 68, δῃὰ ρίνίπς Βρθοὶαὶ Ῥσοοίβ δῃὰ 1] 8 γα 008 - 
οὗ εὐ, γι ἢ Θ ἢ θ ΓΘ ῬΓΟΡΓΙΘΕΥ͂ ἄγαν Ὦ18 ῥρσοοίϑ ἴγοτλ [89 ΟἹὰ Τοβίαμηθηὺ 1.861, ΤΠ ἴδοίβ. δῃὰ βἰδίθ-- 
Ἰ,6η 5 οὗ ἐῃο ΟΙἹὰ Τεβίατηθηὺ ὑμῸ8 ᾿σθβοῦνα ὑμὶν ]1 ἰδίου οαὶ να]ὶὰθ. Ῥ]δηςηρ ὮΙ ΤΊ861 ὁπ ἰῃ9 
στουπὰ οἵ λιϑίογιοαζ {μἰβίηιογ, [6 δ μοῦ θα  ἄγατβ ἴοστίῃ ἰο ἢ ΘοὨβοϊουβῃ 688 οἵ 19: γοϑάβζβ.: 

ἴτοια ἐμι686 12ο8 δῃὰ ἀθοϊαγα οηβ, ἐμ6 ψζογὴδ αοίαϊίο οογμαϊμιοα αι ἔμοτα, δηα 88 1 στοσς 
δυσβίηρς ἰηΐο {]8]πηοηΐ, οὗ ὑμαῦ Ἡ ΒΙοἷ (ΠΟΥ ἃγὸ οοπβεϊυαἱθὰ ὑγρΊ Δ ΠΥ δηὰ βυτη θ 0] 108} ὑο ΘΧΡΙΘβΒ; 
δηὰ ἐμ ᾿ΏΒριγ68 {86 οομηνϊοἰϊοι ὑμαῦ δὴ δοδηδοπτηθηὺ οἵ στ ϑυ Δ 1, δηὰ ἃ τοὐγορτεββίοη ἰὸ {ἢ 6 
ΟἸὰ Τοβέαπιχομὐ 16 ν6], 18 δὴ ὈΠρΑΓἀοηΘα ἀθη8] οὗ ἐδθ ἐγὰθ χανοϊδίίοη οἵ {μο ᾿ἰνίης αοα Η]πΊβεῖ. 
ΤῊ5 βίδη 8 ἴῃ τηδγκοὰ δη πᾳ πἀδιηθηίδὶ οοπίγαβύ πὶ ἰμδὺ 816 ρογίοδὶ ἰγοαϊτηθηὺ οἵ ἴΠ8 Ἰαηριδρθ 

δηὰ δοοῃουηνῦ οὗ {π6 ΟἸἹὰ Τοβίδπιοηΐ, τ ΒΙΟἢ ττ88 Βρθοί!ν οι ρογοᾶ δὖ ὑπαί {πιὸ ὈΥὑδ6 ΑἼΘΧδη- 
ἀπδῃ 76 ν ῬΏ]ο. ΑἸΪΟΘΌΓΥ 18 ἔμοτθ σοϑοσίθα ἰο ἃ8. ἃ. τ268}8 οὗ οβδοίηρς δπ' οαὐτταγα σοπηροίϊοηῃ 
νείτοοπ σαξϊοπαῖ ὑσὶ δηα ἐδ ἔδίογ' οἵ (μ6 ἩΟΙΥ ϑογιρίυγοϑ, ἀπὰ οἵ ἱπίγοάμοῖηρ θη ΓΘ Ὁ ογοῖστι 
Ἰάθδβ ἱπίο ἐμ ΟἹὰ Τοβίδιηθηϊ ὈΥ͂ τηθϑῃ8 οἵ δοοϊ ἀθηίβὶ σθβθηι δ ηοο8, δη, ὈΥ δὴ ΔΓ ύγὰτν ἀπά 
ἰοτοβά οχρ᾽δηδίϊοη οἵ 18 ἰπϑυϊξα Ἰοη8, το δι], δἰδίθιηθηΐβ δηα Ὠϊβίουισαὶ δοσοπηίβ, ἀν οϑι πη ρ (δῖ 
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οὗ ἐμοὶνγ ἐσὰθ ἰδίου δὶ ομαγδοίθυ δηὰ σψα]ὰθ, δηᾶ ἰγδηβίοσταϊηρς ὑθθηι, οβϑθη 18 }}Υ Ἰμΐο {ἢ}6 Τηοτὸ 
γ81}8 δηὰ 8.5 οὗ Ἰάθ85, δα Π16γ6 8]} 51] 08 ἰο δολθ ἰϑποὶθα ἐγαϊῃθ. Οτγαμίληρ, ὩΟΥ͂, οογίδίη 
Τ ΒΘ δηοα8 Ὀούγθο Οὐγ ΕἸΡΙ8.186 δῃὰ 89 τ ηρβ οὗ ῬΗΙῸ (οορ. ΟΑΕΡΖ., ϑίασογα ετοτομί. 
ἐπ ερ. αὐ Πεῦν. εα Ῥλιίοις Αἴες., Ἠδοϊταβ., 1150) ποῦ τη ΓΘΙΥ͂ 1 ΤΩΔΗΥ ἰΠαἸ γ] Δ} 4] ΟΧΡΓΘββΙοη5, 
ἐαΓΠ9 δηᾶ τποᾶρϑ οὗ βρϑοοῖ, Ὀξ 8180 ἴῃ ὑμθ τηοὰθ οὗ δρίουιηρ ϑοσιρύαγθ, 6 σ., ἐ}θ δοοουπὶ 
οὗ Μοϊοἰβοάοῖ, γοῦ {818 ΔΒΒΌΓΘΑΙΥ ἰηνο γ65 πὸ ἀθρθηάθηοοθ οὗ οὐσ δύο ἀροη ῬΆ1]οΟ (ἘΚ ΘΙΧΟΕΙ, ἴῃ 
μὶ5. Οὐηιηιονίατῳ, δὰ ΚΟΒΤΙΙΝ ἰὼ Ζλεοῖ, Ψαδγὸ. οἱ ΒΑσΕ ὑπὰ ΖΕΙΕΒ, 1864, Ὁ. 409) θυΐ αἱ 
τηοϑὺ ἱπρ1168 ΟὨΪΥ ἰμ9 ἰπῆπθηοο οὗἨ βΒ᾽ 11} ϑἰθιηθηΐβ οἵ ουἰίατο (Ἰπουσῦσκ, Εἴη, Ρ. 84 
ΒΙΕΗΜ, Ζιελγδερτίθ, 1., Ρ. 259) σι ϑῖοῖ ΟΓΘ ὉΨ ΠΟ Τηθ8ῃ8 οοπβηορα ἰο ΑἸοχαπάγια (ΤΠ ΟΗΤΡΟΟΙ, 
ον. Ἡεδ., 11., 106; ῬΆΉΝΕ, Οεδοδ. ἀον "ιαϊδοἢ-Αἰεταπάν. ᾿Κεϊισίοη 8. ῬΑ οβορλῖε, 11. Ρ. 177 διά 

185; ἨΞΕΆΖΡΕΙ,, Ο΄8οἢ. (68 Κοίκεβ ]16γαεῖ, 11... ». 271 8΄., 801 65), δῃὰ ψ]οἢ ΔΓΘ ΘΟΙΏΓΔΟΙΪΥ ταί 

δἰ ἰοσοί μον ἴοο Βἰραγ. ΤῊΘ Βρθοῖδὶ αἰ ΒΠ οα] 165, ποῦν, ὙΒ]Οἢ {818 τηοᾶθ οὗἨ ἰδδοιηηρ ογθαίεβ ἰο ἰὰς 

ἰπίογργοίθ, διῖϑο ἴγοια πο ἰδοὺ ὑμαὺ [Π6 ἐγγρίοδὶ δῃηα βυ πὰ 1108] τηοάθ8 οὗὨ 18 φοποθρέϊοῃ δπὰ εχ- 
ΡΪαπδίϊομ, ἃγ6 Δρρ]οὰ ἰο ὑμ6 βοὐὑϊπρ ἰοσίμ οὗ ὑμο8θ ΠΥ ΉΪΥ δπα βρί γιύαδὶ ταϊαύϊουβ ἰηΐο τ οὶ 
ΟὨτδὺ μ88 δηΐεγοά, δηὰ ἰπίο το Ηθ Ἰηἰγοάθοο5 ΗΠ8 Ὀ6]1ον]ηρ [Ὁ] Οοσθ.Ό ΕὌΥ ὙὧὦἷΘ ΔΥῸ ἴῃ ἀδηροῦ 
οὗ ἐμ οοηίουπάϊηρ, ὑμο ἑάφα ψιλὰ ἐμ9 ὥπασε, οἵ, ἰὰ ὑῃθ ὀχρ᾽δηδέϊομ δῃα σαβο] αὐϊοη οἱ ἰδὲ 

{γρ6, οὗ Ἰοϑὶπρ ἐμιο τϑδ! ὐγ δηα οοπογοίθ παΐασο οἵ ἔμ 1468 ἰἐ8θ]ὅ, Οἡ [89 ΤΌΥΤΩΘΓ 8146 1658 ἐδ ἴ8]56 

τ Δ] ἰβγὰ οὗ ὑπ6 ὀχ ρϑηδίϊουϑ οὗ Βϑηροὶ, Οοἰϊηρον, Μη θη, θοῦ; οἱ ἐμ Ἰαὐύον {86 [4186 βρι Πιἰυαἰ- 

͵ϑηι οὗ βϑιω δῦ δηὰ ἢϊ8 [Ὁ] συ οσβ, 80 ΒουρὩῦ πῃ νδὶ ἴο )υΒ 1 γ, δηα ἴῃ Ῥαχὺ ἰο δα ἐμιοιηβαίνθα, Ὀτ 

ἐμοῖν ἐλθὸν οὗ αοοοτπηιοααίίοη; ΜῈ116 ταοτα σθοθηΐ σα ! οῃδ] ]δύϊο Θχροϑίθουβ, Ῥδυ Ὁ ]ΑΥΙΥ Βύδπιρ, 

ἀραὶπ Δάμο γα βίτ!οὐ]γ ὑο {868 Ἰοὐ 6 Ὁ 48 δυο, δπὰ τσου]ὰ ἢθΘΏ06 δβουῖθθ ἕο ὑμ6 δι ΒΟΥ ἐμβοΥΟΌΡΕΪΥ τηὰ- 

ἐογῖδ] οοποθρύϊοῃ8 οὗ {ῃ 6 ἈΘΑΥΘΏΪΥ ΓΘ] 168. 

δ 6. ΗΙΒΤΟΒΕΥ ΟΕ ΙΝΤΕΒΡΕΒΕΤΛΤΙΟΝ; ΟΒ ΤῊΒ ΤΗΒΟΠΙΟΟΊΟΑΙ, ΑΧῸ ἨΟΜΙΣΈΤΙΟΑΙ, ΤΕΕΒΑΥΜΕΧΊῚ ΟΕ 

ΤΗΣ ἘΡΊΒΤΙΕ. 

ΤᾺ ἔδε ατϑοῖ ΟΒατοι ἰδ σαίεπα οὗ (Πουτηθηὰβ (ἸΟᾺ Οθῃι.) δηᾶὰ ΤἈΘορΡ γ]δοὺ (1118 (πὶ) 

ΔΙΘ ΒΡΘΟΙΔΙΥ ᾿πηρογίδηῦ 88 ῬΓΘΒΟΓΨΊΏΡ ΤΔΗΥ͂ ΟἰΒΟΓ186 Ἰοὺ ἔγαρτηθηβ δα παν] 418] σϑιμδτκβ οἱ 

Ὀτίρβη, Τμοοά, Μίορϑ. δῃὰ οὐβευβ, αῃὰ σαί μϑυ Ρ 811 ἐμαὐ δὰ Ὀδθὴ μιὑμοσίο [τη ϑῃοα, ΤΆ {μτίτ- 
ἸΟῸΣ ΒοΙλ1 168 οὗ Ομ γυβοβίομῃ, ρα Ὀ]Βη θα αἰθοὺ ἢ18 ἀοδίῃ ὈΥ ὑμ6 Αηξοος ῬγαβΌγίοσ, Οοηβίβηξηο, 
ἴτγοια ἐδ τορογίϑ οἵ βίβῃοργαρεῖβ ([ΥΌτὰ Ἡ ΕΪΟ ΒΟΌΓΟΘ ΘΟΙΩ6 8]] ὑμ6 ΒΟΙΆ1]168 οὗ {818 διαϊηθηΐ ῥα βου), 

᾿χ θη {ῃθηλβοῖνο8 Οὐ 86 δηὐγα ΕΡ ϑέ]6, δῃὰ δϑουμα ἴῃ δοαΐθ σοιηδιῖ8 ἀπ ἱηἀοροπαθης 14688, 

γοῦ Ιδῦου ὑπᾶορ ἰμ6 ἀἰβαανδηΐαροθ οἵ 86 οουταρὺ ἰοχὺ, οὗ οὈβουγ 168 δηα ουθὰ οἵ οοπίγαβιο- 
ἰἰοηβ. ΤΏ ἰγαρταθπ β οὗ δχραῃηδί!οη8, οἵ ΟὙτ}], ΑἸοχ. (ΡῈ 186 ἃ Ὁ ΑΝΘΕΣΟ ΜΑΙ, δ Εοπηθ, ἰῃ 
ἐδ6 δουα αίγωπι Βιδίϊοιίλεοα Τ', 111., ἀπιὰ ἴῃ {86 Οὐϊοοίϊο Νουα Τ᾿, 111) ἀγα ῬΌΓΟΙΥ ἀοοίτη) 

απ ἀϊγοοίοα ἀραϊηδύ ὑῃ6 ΑΥΐδῃ μθθϑῦ. Ὑμθοάογοῖ, 1118 Ἔχ θρϑ Δ }}} βίτ 16 δα ο]θδγ, 18 Ὀπεΐ 
δᾶ ἄγτγ. [ἡ ὑδμθ Τιδέϊη ΟΒυτοῖ, ῬΠπιδϑίαϑ, Βίδθορ οὗ Αἀγαποῖ, ἰὰ ἔμ Θἐἢ σομ ΤΥ, τ 8116 ποϑι 

ΒΓΑ Υ ἴῃ ταδύζονῦ, 885 ὑμ6 δανδηΐαρο οὗ ἀθθροῦ ροηῃοίσαϊίοη ἰηΐο 86 ἀοοίγπαὶ δα δβίβῃοο οἵ {88 

Ἔρίϑι19, ἀπὰ οὗ ἃ ΥἹΟΒΘ᾽ δηὰ τοῦθ Ῥγερπδηῦ βύγ}6 οὗ Ἔβχργεββϑίοῃ. ΕἾΌαὶ ἐδ βοῃο]αβέϊο ἃσὰ ἰδὲ 
ἐπατγτγαίϊοτιο8 βου θα ἰο Απβοίτι οὗ Οδη(ογΌΓΤΥ, δπὰ ἐδ Εἰτροϑβίξιο οἵ ΤΉΟΜΑΒ ΑοΌΙΝ ΑΒ 81 612}- 
ὨΘΠΕΥ ΠΟΥ ΩΥ͂ οὗ τοραγὰ, ἩΒαύθνογ 6188 18 ἰγβηβγη θα ἴτοτ τμαὺ ΘΡΟΟΝ 8 βοδδ εν δηὰ δα Ἰχαδίο. 
ῬΙ]Ο]Ο ΘΔ τηογο ἱμηρογίδηὐ 15. ἐμ Οὐπιπιοηίαγψ οὗ 1. ἘΑΒΕΒ ΞΤΑΡΌΙΕΝΒΙΒ (1512). Βαὲ ἰδ 
“Αἀποιαίίοπεβ οὗ ἘΒΑΒΜσΒ (1510) ΒυΓΡα85 {Π6πὰ 1π ΟΥΕ]04] δοῦτηθῃ, 8116, αὖ {86 βδῆγδ ἔτηθ, ἴῃ 
ἐμ εῖν Ἰηἰτοάιοίοη οὗ ἃ ταϑύμοα τηδυκϑα ὈῪ ργθαῖον δχδοίῃοβϑβ οἵ στϑιωητϊηδέϊοδὶ δηκὶ ᾿ἰβέοτίι δὶ ἰμίοι- 
Ῥτοίΐδξίοῃ, ἐΠ|6 Ὁ ΒΌΆΓΡΘΒ8 {μ9 δολοίϊα οἵ ΖΕΘΕΚ (1558), ΜΙΝ, ἀγΘ 8180 πλοτθ σαδυϊοὰ ὉΥ ἀοοίτϊμδὶ 
ῬΓεἀϊοο5, Η8 ραγαργαβεδ (1522) αἾδο ΒΌΓΡΘΒβϑ 4}} βι γα ῦ ἰδΌΟΣΒ ἴῃ δἰορϑῆοθ οὗ ἀϊοξίοη δηὰ 
"Οἰθα τι 688 οὗ β0]6, 8116, ο ἔμ: Οὐ ΒῈὺ μη, (6 Ὁ δροιῃηά 1ῃ τηϊϑοοποορίίοηβ οἵ ἐμ ζαπαδιηρηίδὶ 
4689 οὗ ἐπ ΕρΙ8.16. 1ῃ ἐμ 86 οὗ (86 Ομ γιβέϊδῃ Ἐδίμουβ ἐῆ6 αθποθβο 7681}, ΒΕΧΈΕΡ. 7ΌβτΙ- 
ΙΑΚΧῚ (1612) ΒΆΓΡΑΒΒ865, ἴῃ 18 Εἰ ρίαπαίζιογιεδ, 811 οοτητηθηξαίουβ, τυ 8116 ἐπα οοἰο ταΐθα Οὐγιπιεπίατῃ 
ιοὗ ΟΟΒΝΈΣ,. ἃ ΠΑΡΙΡῈ (1614) 18 οὗἨ ὙΘΙῪ ΒΙραὺ ᾿ηρογίαποο; δηᾶ ἐμ Βοηθάϊοίϊηθ Οδϊπιοὲ, μοὶ ὰ 89 
δα ΠοΥ ΕΥ̓ ἴπ {86 ΟαίΒ6}16 ΟΠ ατοὶ (1707), 116 ἢ6 δοσαπιυϊαίθβ πὰ} Ἰοαγηθά τηρλέοσιαὶ, γος 1Α}}5 
'ααϊ9 Ὀοϊον Δ ΠἼ]Β, βίο (1614) ἰῃ οχθροίϊοαὶ δοοῦσϑου, ἀοούγ μα] οἰθαυπ 688, ἀπα Ἰορίοϑὶ δουπιθα. 
Δίοτθ σϑοθηὐ ἰῃἰογργοίεσβ ἴῃ ὑμ9 Ἔοιηδῃ Οδέβο]ο ΟΠ τοὶ ἃσο Κ]θο, 1838. Ιουηῦ, 1843; Βίδηρεὶ, 
1849, Βιβρίῃν, 1863, 
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1υΐμοῦ ἀπὰ Μοϊαποίμου μᾶνθ σῖνθῃ Ὧ8 ΠῸ ΘΧΡΟΒΙ ΟΠΒ οὗὨ ἐμ18 Ἐρ 8ι16. ἘΕΎοσα Ζητίηρὶθ τ 
μάνα ὑτιοῖ ἰερπαγζβ, Μ᾿ ἈΪοΒ ΟΑΒΡΑΒ ΜΕΘΑΙΑΝΘΕᾺΒ οορίοα δηὰ 1.50 συλ δρρϑηδρᾶ ἰο 15 οδἀϊ- 
ὕοῃ οἵ ΖΨΙΝΟΙΒ, Απποίαξίονιο8 ἐπ Ῥίεγοδσιιο Ν. 7, ἐγοβ, 1561. Οδ᾽ν ἢ Β Θχθζθδὶβ 18 ἀἰβυϊ συ δϑά 
ὈΥ ἃ ῥγτοίουμϑν ροπϑίσαθοη ἰηΐο {86 δι )θοὐ-τηδίίον; ὑμαὺ οἵ ΒθΖ8 18 πιοσῦθ ὑβοσου ρα ἴῃ ὑ86 ΒΡΒ6ΓΘ 
οἵ οὐ ἐἰοῖδι δὰ ῬἈΠ]ΠοΪοσυ. Μυομ ἐπαὺ 18 οὐ] Π8] δῃμα ν᾽. 8}8. ἢ88 Ὀδθὰ οοπίγθυΐοα ὈΥ ἐδ8 
οἰ ἀ6Γ πιΘὨ} Ὁ6 18 οὗἨ {86 Ἐοίοστηϑα Ομ Όσοι, ΡΟ ΠἸοδηυδ, 1689, δηα Ῥιβοδίου, 1618; βοιῃθν αὶ 8180 ΌΥ͂ 
Βα] ]ησον, (οοἸαπηρϑάϊυ5, Ατοίλαβ, πᾶν, Ἡγρουῖαβ, ἀγγηεῦθ, ἀθὰ Πᾶν. Ῥαγθὺβ (1628). Απιοηρ 
ἐμ οάοῦ 1 αἰ ΠΘσαηΒ ἐμ6 ΒΆΠηΘ ΤηΔΥῪ Ὀ6 Βα οἵ Βυρθημαρθῃ (1525), 70}. Βγεπὶζ (1571), Μαῖου 
(1571), σΊοῦ. δίτιροὶ (1665), μυκα8 Οβίδπαον (1585), δ ριἀϊὰ8 Ἡπαπηΐαβ (1689), Βαϊάαΐπ (1608). 
ξεν, δοβιηιαὺ οὗ δύγαββατρ (1680),15 ἰο Ὀ6 ΒρΘΟΙΔΠῪ αἰδιϊηρσα ϊδιοα, δὰ Ῥοσβοβθὰβ (1717) 18 
ὙΟΤΩΥ οἵ δἰὐθπθοπ, 1.688 πηρογίδηὐ δῦ (86 Οὐηιπιοημίαγιεδ οὗ 705. ΟἜΕΚΗΑΒΡ (ρυ]ἰ8ῃ6 4 Αἰ Ὁ 
δ18 ἀοϑίῃ πὶ βου Βανὶηρ τοοοϊνϑα 18 Ηη4] γον βίο, ὈΥ 705. ΕΆΝΒΤ ΟΕΒΗΛΕΡ, 1641), ἀπά οἵ (89 
θΑηβ Βίϑῃορ Εγαβυατϑ Βγοοβιηδῃ (1706), ἀἰβιϊηραϊβηθα 88 ἃ ἀοοίγ μα] ἐμϑοϊορίδη, Το Ῥ}]ο- 
ἰορῖ68] τη 8 οὗ 4. Οδιλθγασῖαβ (1556) μαγο Ἰοδὺ ἐμ ὶν νδ]αθ, τ 8119 {86 ποίω οἱ απὶηιααυογβίοτιεϑ 
οἱ Εταβτηυβ ϑομτηϊάύ, ἀρρομαϑὰ ἰο ἐμ ἐγαπβ᾽δίϊοη οἵ ἐδ6 Νον Τοβίδιηθπί (1668), ἀγθ βί}}} χαϊὺθ 
ἀββογνίηρ οἵ τοσαγ. Αἰ σοι ρυθ θη ϑῖνα ρα μου ηρ ἋΡ οὗ ἰθ6 τεβα]ἐβ οὗ Ῥγθν] ουβ ΓΘΒΘΑ ΓΟ 6Β 18 τηδ 6 
ΒΥ ΒΒ. ΟΑΙΟΥ͂ ἴῃ ἐμ6 διδίτα Ζἰμδίγαία (1672--1676), ἀδττηδῃ (1681--1682), Ἰῃ Βρθοῖα] δηἰασοη βηι 
ἰο προ ἀγοζὔυϑ. Απιοηρ ὑμθ Ἰαῦοτβ οἵ ἐ86 ΕὙΘΩΟΣ δᾶ θυΐοῃ ΤΒΘΟΙορΊδη8 οἵ {Π6 1708 σοί τυ, 
οΟἸἰοο θά ἴῃ ἐμθ Ογμσα ϑασγα, ἀπ ϑη]αγρϑα ὈΥ͂ ἔαγύ μ᾽ βοϊδούϊοῃϑ πὰ ὑμ6 δγπορϑὶβ Ογϊἰσογιηι οἵ 
ΜΆΑΤΤΗ. ῬΟΙ,ΌΒ, ἐμ τηοϑὲ νδ] δ Ὁ]6 ἴῸΣ ον Ερ᾿βέ18 ἀύὸ ἰη6 «πηοίξ. οἵ 705. ΟΑΜΈΒΟ δπά οἵ {88 
ὑγοίμβοσα ΟΑΡΡΕυσθ. ΤῊ ἰδθοχβ οὗ {8 Αὐτοὶ 8η8, Ηαρο τοί, ΟἸοσίσυβ δηὰ ὟΝ εἰβίθϊη, ἂν 
Ὑ6}] Κηονσα ἴὰ ἐμ ὶγ ἀδοϊἀοα ῬΒ]]Ο]ορίοαὶ, ἰδίου δὶ δά ἀγομϑθοϊορῖοδὶ ομαγαοίοσ. ΕἸΣ ΘΕ 
θη 6 ὑο τοραγὰ 8 ἐμ Οὐηιπιθηίαγῳ οὗ 70 ΝΜ 45 ΞΟΗΣΙΟΒΕΤΙΝΟ δηᾶ 905. ΟΒΕ1,, (1684) [οΓ 18 1ϑαγτι- 
ἰῃφ, δοα 6 Ώ685, Βα ]οὐγ οἵ οοηοορίίοη, δου τοί μοά δη4---- ὙΠ 6 Γθ οὐ Ἰηἐογίδγοα πν ἢ Ὁν βοοϊηΐδη 
ΡΟ] αἀ1069----ΟἿο86 Δ γθηοθ ἰο ἐμ ἰθχὺ, 8116 86 Θχροβιἐϊοῃ οὗ ἐμ “γριπίαη Ζηιδοτοῖ, (1711) 18 
πιϊβουΐ Βροο 18] γ8]}8, 88 480 15 (9 Θββθῃ 1 8}} 0 βοοϊ αἰδῃ ραυΆρθγαβο οὐ Αὐἐ μὰν ΑΒΏ]οῪ βυκαβ (1755). 
Μοτθ πηροτίαπῦ τὸ ἰῃς ΖΦεηιαγζβ οἵ 7. 3. ΞΈΜΙΞΕ (1779), Θρρομαϑα ὑο Ἠΐ8 ἰσϑπβὶαἴϊοθ. β΄ποθ 
(ὐοοοῖα8, ν᾿ ηο Κορὺ ἰο!ογὈ] Ὁ ἴγθα ἔγοσῃ {86 ἐψροϊοσιοαἶ Ἔχ γανδσϑποεβ οὗἉ μΪ8 βοβοοὶ, ον Ἐρ 5.18 Ἦδβ 
ὕεθῃ θα ΘΕ] ὑγθαίοα ἴῃ ΗΟ]]δη ἃ, ἀπά ἱπἰεγργε θα τ] ΒρΘο18] τϑΐδσθποθ ἐο 18 ἐψροίοσψ, ἈΠάΘΣ 
ἴδ ἴοττη οἵ βοστηοῃβ. Τῆυβ αγοηπορθη, 1698; ΟΑθρᾶγ δύγοβο, 1661 ; ΟἼετα. βίγεβο, 1714; Ἠ υ]βίαϑ, 
1728. ΤῊΘ τιοϑὲ ἱπηροτῖδη, ΔἸ ΒΟῸρΡἢ ὙΘΥῪ ἀϊδουγδῖνο, δῖ ΑἸογβὶοοὺ (1697), ἐγδηβϑιαἰθα ἴαΐο 
ἀοπηδη 1714, δὰ αἰ Οαἰτοίη (1711, Οδυτηδῃ, 1718-1718). [ἢ Επραπά, Φομὴ Ὅποη (1668 8.), 
ἴῃ 4 [0]10 γο] ατη68; Ζτεγοϊίαίϊογηιδ ὁπ (ἦς Εβρίϑίζε οὗ ἐλ. ΗΠοδγοισδ, Βρ6οἾ 81} οοταθαΐβ ἐμ Βοοϊπίδηϑ, [Α 
φοηγ πϊϑηὗ δα! οι οὗ ΟὟΕΝ᾿ Β Οὔπιηι. οἡ (λ6 Εἰεδγειοδ, Θ νο]β. ϑνο. (ΕΔ, τι} οὐ ὑϊ081] ποΐθϑ ὃὈγ Ὗ. 
Η, 6014) τγὰβ ρα] 1864 ὈΥ ΒΟΒ. ΟΑΕΤΕΒ, Νον ὙοΥῖκ.--- 1] [ΙῺῚ δηὐδροῃῖβια ὑο ἐδ βοοϊηἰδη8 
8π4 Ἐοιηοηδέγαηίθ, ῃ6 ἰηἰογργοίδίοα οἵ ὅο 8, Βγαὺῃ (Απιβί., 1705), ὑγθαΐβ ἐβογοιρὮγ ἐμ 
ΤΟ ΘΟΪΟΡΎ οἵ {μ6 ΕΡΙδ8.16, ψ Ἀ116 505. ΑΚΡ. Κτεβιῖνα (7γω6 Οοπηθοίϊον οὗ δὲ Μοδαϊο Αἀπἰἰσυιδεβ 
τοΐλ δ Εχροείδοι οὔ ίλε ᾿ῥριβίϊο οὐ (λε Ηοῖν 4 »οδίϊε Ῥαυιἷίο ἰΐς Ηοδγειυβ, Ευϊδηρσοη, 1765) 18 {8ο- 
ΤΟΌΡΉΪΥ ΒΌΡΟσΗοΙα]. Οὐ βοιλθ να]ὰθ 18 ὑμ6 7ηυεδίϊσαίιο οὗ ὑμ Τιουάθη ῬΒΟΡ. ΙΤΤΙΟΗ, ΡΟ] Βιιοα 
ἃἴϊου Ηΐ8. ἀθαίῃ ὉγῚ θῬΑσν ΗΑϑ551, 1692, δηᾶ ἐμ Οὐγιπιθηί. Απαϊγί. οἵ ῬΕΤ. νὰν ΗΟΚΕ, 1698; 
οἵ 8}}} ἩἸρΒΘΓ ταοῦῖῦ ἰῃ6 Εἰτροδίδοπ οὗ ὅλμ. ΞΞΖατύμ αι ΝΈΜΕΤΗ, Ρυ]]8η64 αὖ ΕὙΔΏΘΟΚοΥ, 1695, 
δαΐ οὐριπδύϊης ἴῃ Γυροΐαγοβ ἀ6] Ἰν ογοὰ δὖ ΟἸδυβθηθαγρ, ἴῃ διοοηὕγροϑα. 

ΑἸ Σ᾽ ἴοστα οἵ Ἰηἰογργοίαιοη ὑΠ 6 ΔΓΌΒ6 1ἢ ἐγβη8]8 ὑ] 005 Δα ῬΑΥΔΡΉΓΑΒ68 δοοοιηρϑηϊοα ψὶ ἢ 
ΤΟΙΊΆΤΚ6, 1. ΒΊΟΝ οἶδθα ἀρροαγϑά ἴῃ Εἰπρίδηά, ΗἩδιητηομα, 1663; Ῥείΐτοο, 1787; οαατιᾶρο, 1788; 

Ῥγ]6 (1725), ἐγδῃβϑ᾽αἰϑὰ Ὁ. Καὶ ἀβίδυ, 1778; Υ ἰνου, 1779; ἴῃ αουτδην. ΜΊοΒ86]15,1769; Ζαοβαυᾶ, 

1111, Μοτγαβ, 1716; Οὐρζον, 1796. Οὐ [1116 ᾿ταρογίϑμοθ δῖ ἨΟΈΝΕΙΤΒ, δ ροϑιεϊο ἰμετγαῖι5, 

1θ6δ; ΕσΗΟΜΈΒ, σεσεεὶβ, 1701; ΟἸΕΑΚισΒ, «παϊζγβῖβ Ἰοσίδα διπὶ Οὗϑογυ. Ῥλιοί., 1106. Μοτθ 
ἱπιρογίδηξ αγὸ ἐδμθ Ἰθασῃοᾶ ἀπά οἱ ΠΥ Νοία ϑεϊδοίω οἵ Ἡ. Β. ὅταβκ, 1710; 6 Ομγω “Ῥλίζοϊορ. εἰ 
ὁτῖί, οἵ ἰδ. Ἰεατηϑα (ηπ. οι, Εά, 2, 1738; 6 “ἰγπαγφιιε8 λῖδί. οἱ ογίδιᾳ. δ» ἴο ΟΝ, Τ|, οἵ [86 }}18- 

ἰουοΆ}}γ Ἰδαγηθα ΒΕΑΌΒΟΒΆΒ, 1742; {89 Οποριον οἵ [6 Θα4}}Ὁ βαρδοὶουβ 8πα ργοίΐοα μα ΒΈΕΝΟΕΙ, 
1742. (ῃ6  ὐτογοιίαίί. ἐς Ῥλίζοπο οὗ {μ6 δοουγαία 708. ΒΕΧΈΡ. ΟΛΆΡΖΟΥ, 1756; {86 Οὐδεογυαίιογιεδ 

οἵ {86 ρσταζαωσωδίοα!}  ἐχαοὺ ΟἜΒΙΒΥ. ΒΟΗΜΙΡ, 1760; ὑπ6 4 δρεοϊπιῖπα ραγαρῆγ. οἱ απηποίί. οὗ {86 
ΡὨΠοΙορίσα! ν ἱβοσουσὰ ΑΒΒΈΒΟΗ, 1786-1816; δπὰ ὑμ6 Δείεοία ὁ ϑοελοίιὶβ αζεκεπαγιὶ, ῬυὈ] θα 



18 ἹΝΤΒΟΡΌΟΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞΒ ἘΡΙΗΤΙΒ ΤῸ ΤῊΕ ἨΕΒΒΕΎΥ͂Ξ. 

1817, ὉΥ ὙΥΑΒΒΕΈΝΒΒΕΘΗ. Οἷ 11{{}6 ἱπιροτίϑησο οὐ ἐμ οΥΒῈὺ ἰδῃὰ τὸ 88 Ζεοίζοπεβ Δοαάεπι, 
οὗ ΕἸΒΝΕΒΤΙ, ΡΟ] Ἰδιϑα ΟΥ̓ ιπάοτί, 1795, δηὰ δοοοιηρδηϊθα ΟΥ̓ Θχίθηβινθ ΕἸΧΟΌΣΘΌΒΘϑ. 0 ἰβὺ 
ἔθ ϑολοίτα οἵ ἈΟΒΕΝ ΜὕΕΒ (1779, 6 ἘΔά., 1815--1831), δηὰ {πο βγϑίθιηδίο Οὔ. οἵ ΒΙ ΑΒΟΗΕ, 
1782-1786. ΤῊΘ ὑγδῃβιθοῃ ἔγουα ὑμο οτὐμβοάοχ δῃὰ ἀορτηδίϊα ἴο {86 πϑο]ορίςδὶ βοβ!οοὶ οὗ ἰηΐο. 
ῥτοίδίϊοῃ, δῃὰ ῬΑΥ ΪΥ ἴὰ οοηβιοῦ τεῦ 1.18 Ἰαύύθσ, 18 ταδὰθ Ὁγ {. 7. Βαγωῦδοι, 1742; Οταμμου, 1767; 

διγαθηβοο, 1768; ϑίρτωη. 7840. Βαυτηρσαγίοη, 1768; βίον, 1789, 1809, ΤΒΟΤΟΌΡΕΙΥ ταὐ!ομβ ἰδὲς 
819 ΗσΙΏγοἾ8 ἴῃ ΚΟΡΡΕΒ δου. 7εϑ8,., 1192, 2 ἘΔ, 1823 (ὁ ΧοΘ ΡΥ Βα ρογβοὶαὶ); θδν. βομαὶς, 

1818, ψῆο, 1116 ΘΟ] οὐ οὶ γ τ ἰβοοποοι νης {86 Τα πἀδτιηθηΐδὶ 1άθα οἵ ἐμ ΕἸρ᾽8116, γοῦ ψῖνβθ ἃ ολτθ- 
ἴ0}}γ- του ὑγϑηϑ᾽αὐοη, δα δοῦλο ὑβοία] γολαγκβ; ΒΟἨΠιθ, τηδγκοα ὈΥ͂ Ρ]]Ο] σία] ραἰ ηϑίδκίηρ, 
Ἰορίοδὶ οχδοίῃθβθ, δηα 8 βίϊ τ α] αὐ; ΡΘΥΒρι σδ οι Υ; Κυἱηοοϊ, 1881, ἃ Ἰοαγτιϑα οοἸ]οοίογ οἱ ἀϊβεγεηί 
γψίονϑ; δηὰ Η. Ε. α. Ῥαυ]α5, 1838, 6 ἰγαηῃϑϊαἰίοι, πιὰ 1 ογϑροσβοὰ Ἔχρίδμδίϊοηβ ἴγοσι ἔμ βἰδηά- 
Ροϊπὺ, δῃὰ ἴῃ ὑπο βρὶ γὖ οὗἨ [9 80-08}19ἃ “νη ἰάγιηρ. 

Οροῃΐηρ, 88 ΡΟ, ΘΟΓ, ἃ ΠΟῪ ρδύδι ὈΥ 118 ὑπῃογοῦρἬ,, ΘΟΙΩΡΓΘΠΘΏΒΙγΘ, πα αἰταοϑδὺ ὙΠΟΙΥ ππρτο- 
ἠἸυάϊοοα ἰγϑαϊπηθηΐ οἵ 411 (ἢ πηαύύογβ 14]ΠΠΠᾳ Δ ΌΓΑΙΥ ἀπά 6Υ ἀϊδουββίοη, δρρεοατγοάᾶ, 1828--1840, ἐδ 
ατοαὺ ποῦῖς οἵ ΒΙΙΕΕΚ, οαργδοηρ Ζιγοαμοίϊον, Τγανιδίαίίοη, διὰ Οὐπιπιενίατῳ. ΟἹ {86 ὈΔϑ15 οἱ 

(818 δτοϑθ ἐὴθ Ονηιπιοίαγῳ οὗ ΤΉΟΙ ΟΕ, ρμομοίταϊηρ ἄθαροῦ Ἰηΐο ἴμ6 ΤΘοΙορίοαὶ οἰθαλϑηίβ οἱ ἰδ 
ἘΡ 8|19, δῃα τ οἢ ἰῃ Ἰηἀοροπάοηϊ ᾿ηνοϑυϊ αι οη5 (1886, 8 Εά., 1850, πιὰ τὸ Αρροῃά., οἱβ οἱ ἐδ 

“«Αρρζιοαξίοηδ οὗ 1}: Οἰά 7ιεβίαπιοηξ ἐπι ἐλε  εισ, διὰ δλοίμοῦ οἡ ἰδ ἰάθα οἱ ϑασγύῇοα ἀνα οὐἉ ὈΤίοϑί- 
λοοα τη ἰδὲ Οἰά απὰ ἤει 7ε8ι.}; 9 ὀχϑδού, γοὺ 811 ἕοο Ὀγιοΐ δάρροορμιοη οὗ 98 ὝΕΤΤΕ (1884), 
1847; ἰμαὺ οἵ ΕὈταγά, 1850 (1π οοηὐϊπαδίϊοη οὗ {μ6 Οὔγηηι. οἵ ΟἸΒΗΑΟΒΕΝ οὐ ἐδε ΔΝ. 75|.}; οτιρί- 
ὯΔ], βύιμλ]δύϊηρ, δηα οἴξθη ϑ ΓΠ ΚΊΉΡΙΥ ΒΑΡΡΥ; Ὀαυύ ἰγϑα ϑη ΪΥ 1Δ111πρ οἵ {86 τηατῖκ, Δα Ῥτοπουμοις 
ἴῃ 8 ἰοῃϑ οὗ ἀορτηαί!ο 86] [-οοηβάθποθ οἡ τα ΐθιβ ὑμαῦὺ δγθ ποὺ γοὺ σὶρϑ ἴου ἀθαοϊϑίοῃ; {86 Οπιιοὶ 
δηὰ Εὐχερϑίϊοδὶ Οὐηιπιοηέαγῳ οἵ υὔνπεμανπ (1856), ἰοσγαίης ἃ ραγὺ οἵ ΜΕΥΕΒ᾽ 5 Οὐπεπιογμαγγ, ἀ15- 
ἐἰϊηρσυϊδηοα ὈΥ ΡΒΙ]οΪορίοαὶ οχδοίμοθθ δηα ραϊηϑ δ κῖηρ; βη4}}γ ἐμὸ Οὐπιπιονίαγῳ οἵ ῬῈΣΙΤΏΒΟΗ, 
1857 (τὶ Διο ϑο]ορίοαὶ δηὰ ἀοοίτ πα] ΘΧΟΌΓΒα568 οἢ Β8οΣ βοθ ἀπὰ δἰοηθιηθῃῦ), ρϑιγεϊἸοὨ] ΑΙ ἱπι- 

Ῥοχίδῃηὐ ὈΥ 18 οχϑρϑύϊοαὶ τοία ϑεϊοη οἵ πλϑηΥ͂ Θσρ᾽ απαίϊοηϑ οἵ ̓ Ἰπαϊ ν] 8] ραβϑαρθθ ἰῃ οἂγ Ερἰβι19 ἴῃ 
ΗΟΣΜΑΝΝΒ ϑδολγιΓιδειρεὶ (1852--1855), 2 Ἐκ]., 1869 Β΄., ἀῃὰ ὉΥ ἰδ6 εχέγαοίβ ρίνϑη ἴγοτη ΒΙΈΒΕΕ- 
ΤΗΑΙ, Ε’. . αα Ηεδν. μι ταδδίηϊοο ΟὍπιηι., 1857. 

Εἰχιοπαοά αἰπηοϑὲ ἰο ἃ ΟοιαμθῃίαΥ 18 {}|6 “Ζολγδεργὶθ ἀε8 Ἡδδγαγδυίξίοβ," Ὁ ἈΙΕΕΝ, 1858 
δηὰ 1859, ᾿π τ ὨΙΟΝ ἃ ΘΟ ραγίδοι 18 {δ τοδί θα ἀοοίχηδὶ Ἰ4688 18 οαγτιθα ουἱ, δῃα δὴ δοουγαΐο 

Ι1ϑἐ οἵ δρθοῖδὶ ἐγϑα 1868 18 δρροηάϑα ἴο {μ6 βονϑσαὶ βϑοίϊοῃδβ, Μ 110 ΚΌΒΤΗΙΝ ἴῃ ἢ18 “αγδίοϊμης κε 

1ελγδεστὶβε ἀο8 υαησείνωηιδ ὑπαὶ ἀεν Βτγίοίε “ῳολαπηῖδ" (1848, ». 887--472), ἀονοῖορϑ ἴῃ 85 

ἱπάορθηάθηΐ τϑῆπον ἐπ 6 ἀοοίτ 4] σοηὐοηΐδ οἵ ουγ Ερὶβϑι]9θ. Καυσσθε («ΑἸ δίοσωης πὰ 1ελγδεστι 
αδ8 Ηεδγατδυὶοίοβ,1 862) ΤΑΘΥΟΘΙΥ ἰοῦσμθθ ἐμ6 Ἰοδαάϊῃρ Ροϊηΐβ 1 Ὀτιοῖ, ἀμ δοσωθίσαθϑ δ σι κὶηρ Γὸ- 

ΤΑΑΥΪ8, ΒΡ μου βίο] ἰὰ ἐμοῦ παίασθ, Ὀαὐ δβϑυσηΐπα Βούογαὶ ταί μου Ὀο] ἃ ροβιυομβ, οἵ τ ῖοὰ ἰο (15 

ἰο σῖνο ἐδ ΡῬγοοί. 
1 (6 ρ»γαοίίοαζ ἰτοαϊτηθηῦ οὐἩ ἰῃ6 Ε΄ 8016 γἶθ ΙΙΔΥ͂ ῬΑΙἐΟΌΪΔΥΙ͂Υ τηθηύου ΜΊΟΗ. ΑΥΤΒΕΣ, 

“Τλε σοϊάεη ἕον οὔ ἰλε Οἱά, ανιὰ ἰδέ διοοοὶ κογγνεῖ οὔ ἐλε εν ΖΤεδίαπιετι," ὁ. ε., α ἰλοτουρῆ, πιείλο- 
αἱοαΐ απαὰ εχίογιαφα ετροδιίέογ, οὗ ἐλὲ ἐπιπιεαδγαδὶψ ργοΐουπά ριδιδ οὐὗΓἨ δι. αι ἰο (δε Ἡεύτειε, 
Νατγοθυγ, 1646 (α Ὠππάγοα ΘΟ ΚΙΥ ΒΟ 8. ἀο] γεγο δὖ ΑΣΙΟ,, 1 Εϑ τ] οϑδηα); ὕ. }. 

ΤΑΎΒΕΝτιῦΒ, γί Εχρίαπαίίον, 97 ἰδὲ Ἐρὶδίϊε οὐ Ῥαιιζ ἰο ἰδε Ηεδγεισδ, ἄτανίτι ἀρ ἴα ἰδ ]ε8, 
ΜΒοσοίη 1.8 οοη θη β, ογᾶὰθῦ δὰ σοπηθοίίομ ἀσὸ θαι ἱἰοᾶ, 1.15 Τογ 8 δτὸ δχρ  δηϑᾶ, δμἃ βοῖμθ ἀο- 

ἐγ ηθ8 Ὠδύαγα νυ ἀογνοα ἴσοι ὑμϑὴ τὸ βού ἰοσίδ, 1741; ΟΑΕΣ, ΠΕΙΝΕ. ΟΝ ΒΟΘΑΥΖΕΥ, ζετου 

Οὐποδιἀεγαζίογιϑ απαὰ ῬΥανεῦδ ὁπ ἰλο νειν Τοβίατηοηί, Π γοὶβ., 1758; ἘΈΙΕΡΕΒ. ΟἜΕΙΒΤ. ΘΤΕΙΧΒΟΣΕΒ, 

7αἱΐν ποιυνιϑλπιοηί οὗ ζαϊλ ὕτοηι ἰλὲ ἐποιοίεασε οὗ ὕϑιιδ, αὐον (δ τρεὶσλέν ἐφδίἐπιονιὲες ἀγαιση [γῸᾺ 
ἐδὲ Επρίθέϊε ἰο ἐλε Ἡδεδγειυδ, ἀοἸινογθα ργθνϊοιιϑὶῦ ἐπ Ὀτίθῖ ἀἰϑοοῦτδοβ, 2 Ῥαγίβ, 1761 (ῃθν}  οὐϊνοὶ 
ὉΥ Το. ΕΊΕΗΜ, 1859); ΟΑΒι, ΗΕΙΝΕ. ΒΙΕΘΕΒ, Τοπεοίζονιθ ὁπ (λ:ὲ Νίιο Τεβίαηιεν, 4 νοὶβ., 8 Βὰ., 
1847; ἀΟτΤΈΡΕ. ΜΈΚΚΕΝ, Τοηεϊζίοδ οτι ἦι ϑιὴ, απιὰ ἸΟιὰ Ολαρίοτε οΥ ἰδ Ερίοίζε ἰο ἰδ Τεόνεισε, πἰ τὰ 
ΔΡροῃαθα Βοιη 168 Οἢ Βοτὴθ ραϑδαρθϑ οἵ (89 12ἢ) ομαρίεν, 1881; ὈΥ ἰμθ βαῃϑ, δι σρίαπαδοι οὗ 
Ο.. χὶ, 1821; Κα. Ὗ΄. ΒΤΕΙΝ, Τῆι6 Εξριοιϊε ἰο ἐλ6 Ἡεδγεισδ ἐλοοτοίἰοαδν απα Ῥταοιϊοαζίν ετρίαὐπεα, 
απ ργεβογιίθα γι (5 σεπεγαῖ οοπιηδοίίοη, 1838; σ᾽. ὅτιεκ, Τῆς Πρίϑιϊο ἰο ἰλ6 Ἡδεδτειος ἱπιεηρτείκαῖ 
ἐπ 86 Δίεαϊαίίοης,  Ῥατίβ, 1862; ΗΈΙΝΕ. ᾿ΈΟΧΗ. ΗΕΌΒΝΕΚ, γαοίϊοαϊ Ετρίαπαίϊοη οἵ (ἦε δεισ 
7εδίαπιεηέ, 4 νοἷβ,, 1859; ῬΕπτ,. ΜΆΥΤΗ. ΗΑΉΝ, ᾿ἰσροείίοπ, εἰο., ἴῃ ἃ ὈΓΙ οἵ σοΤΟ ΡΥΘΘΏ5ΙγΘ 8666 - 

ἔἴοῃ ἔγοσα ΕἸδὐϊ οι, 7. π., ΠΟΥ οἀϊοὰ ὈΥ ΕΉΜΛΕΝ, 1859; 5. Β. Ηξνικοξε; δγρορίδοηπε οἱ ἰδέ 
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πιοϑί ἀἰ δέοι! ραβδασεϑβ 9 (6 ει Τεβίαπιοέ (πὶ Τρ ΒΟΥ Β πιαγρίηδὶ οοτηταθη 8) απ ἰδαάιης 

φγαρίϊςαϊ αρρίἰδαίξογιδ, ἩΘΥ του ϊϑϑὰ ὈΥ Ο, Ε', ᾿υοάδογθοθο, Βὰ. 2, 1868; ΕΒΙΟΚΕ, 7Τ΄ς Εριϑίζε ἰο 
(δὲ Ηεὗγειοβ ὀγιςν απά εἰπερίν ἱπέεγρτείεα, 18θ4. 

Απποης ἐδ6 ἸΏΟΤΘ τϑοθηΐ δχροϑι ϊοηϑ ἰῃ ἐδθ Εἰ σίϑῆ, Ἰαηραδρθ 79 ΤΩΔῪ 5ρΡ6614}} 7 πούϊοθ (ἢ 

(πιπιοπίαγψ οὗ ΜΟΒΕΒ ὅτυλβι, ρα] ϑμοὰ 1 1827, ἀπά σορθαίθα!υ σορυϊηἰθα, [ἃ ποὺ δου ἀροα δϑᾶ 
τονιβοὰ ΕΔ ἐοπ, τὰ ἢ Νοΐθ8 πῃ ομθ Ὗο]., ὉῪ Β. Ὁ. Ο. Βοῦθίπβ, Απάονον, 4 Ἐα,, 1860]; {89 .26- 
οεηοὶο ϑυηπορίϊοα «πποίαϊιονιῖθ ϑάογα οἵ ΒΙΙΟΘΟΜΕΊΕΙΡ, 1827; ὑμὸ ἴογω Ἡδεδτγαΐοω οἱ ΨΊΒΟΟΥΝΤ 
ΟἜΟΒΟΒ ΜΑΝΡΕΥΙΣ:1Ε, 1835; ἐμ Μεαϊαίζίογιε8 Ηοδταΐοω οἱ Ἄ μ. ΤΑΙ͂Σ, Βίβμορ οὗ ᾿μοπάοῃ, 1858; 
ΤῊ Οὐπιηιοίαγῳ οὗ ἩΈΝΕΥ ΑἸΡΟΒΡ, ἴὰ μἷβ οἀϊίίοι οὗ {86 Νοινν Τοβϑίδιαθηί, 70]. 1Υ., Ῥαγὶ 1,1889. 

[)9 ἸΩΔΥ ἤθγθ ἔτι  τηθαξίοη ἴῃ ὑπο ΕἸΌρ 588} Ἰαπράδρο, (86 Οοταστηθηία συ οα Π ΘΌΥΘΥΒ 
ἴῃ Ὁμ. 8. Τ. ΒΙΟΟΜΡΊΕΙ 5 Ογεοῖ ΖΤεβίαπιογέ υἱἱδ, σίῆ, Δοία8, 9 ἘΔ., Τιοπάομ, 1855, 2 νοΐβ., 

ΘΠ, σα ου8 ἀπ 86η5:0]6, ποῦ Ῥτοίουπά, διὰ [Ὁ] ον Ῥγϑυ Υ οἰοΒοΙΥ ἴῈ 89 βίθρβ οἵ Ῥχοξ, 
βιπατί, ΤῊ Οὐτημθηίαῦν οα Η ϑΌτοτϑ ἴῃ ΟἨΒ. ἡ ΟΕ ΞΘ ΤΟΒΤΗ 8. μον οἵ ἐλε Οτεοῖς Τεβίαηιενιί, πὰ ἢ 
Ιηἰτοἀποίίοηϑ δηὰ Νοίο9, Νὰ ΕΔ οη, ᾿οπάοῃ, 1864; τογογοηΐ, σοηϑὶ ἀΘΥΔΌΪΥ͂ Ἰοαγη6α, ΘΟ ΒΟΥ ἃ- 
ἄν, δηά γ8] α80]0 ἔογ 118 Ὡ τα ΘΓοῸΒ οἱ ἰδ ϊοη5 ἴγοηι ὑμ9 ΕδύΠΘΓΒ; τ οἷ ΤΟΥ͂Θ γ8]8}]6 ἃ8 ἃ Οοιὰ- 
πηθηΐατΥ ἰπαπ ἐπο ποτὶ οἵ τ. ΒυΟΟΜΕΊΕΡ. Ὁ ογάϑισουθ δα νοσαίθϑ {86 ῬϑᾺΪ]η6 δ Βουβῃ]ρ οἵ 
(δο Ερί3.19 ἐο ἐμ! Ἡθοτονσθ. (866 ΑΝ ΟΕ οἱ Ζζαίδ., ΒΘΗ ΑΕΒ Β Ζυίγοά., Ρ. 18). ΟΟΝΎΒΕΑΒΒ δὰ 
Ἠοτϑον᾽5 ζύΐε απά Ἐριϑίζες οΥΓ δι. Ῥαιιζ, 2 γοῖβ., οοπίϑίηϑ, δὖ {μι οἷοβθ οἵ [89 βθοοῃὰ ψοϊυχηθ, ἃ 
ἐγδηϑδἰϊοι οἵ ἐμ6 ἘΡρίϑε16 ἐο ἰμ6 Ηθῦγονβ, τινα Ὀτίοῦ δαποίαίϊομβ, ΤΥ δβοῦῖθο {86 Ἐρίβϊθ 
ἰο Βατπαθαβϑ. Αὐποηρ οὐδοῦ ΕἸ σ 58 ΟΥΚ8 Π]ΔΥ ὍΘ τηθηὐοηθα ΜΑΟΚΝΊΟΗΤ οὐ (86 Δ ύδίϊε8, «ἢ 
Ιου 864 γουβίοηῃ δηά ποίθϑ, δῃᾶὰ ἰδ Οὐχησαθηίδυϊοθ ἴῃ ΟἿ, βοοϊν, ἩφΏΣΥ, Αἀδπὶ ΟἸάσῖεο, 
Βατκι, δίς. 

Οἱ τουκα οὐ Ἡδθγονϑ ρα Ὀ]ΠΒῃ6ἀ ἴῃ ΑΑηιεγίδα, ὙὙ ΤΑ Ὺ τηθη ὁ, ᾿6814.68 ἐμ οἰαθογαίθ ποσὶ 
οἴ ιοί Βίυατί, 76 Ερίβιϊο ἰο ἐλ Ἡοδγειυβ πὶ Οτοοῖς ἀπά Επισίϊδῆ, αὶ ν ἢ Δ 8 ῃ ] γ818 δηὰ Εχορο- 
ἰϊοδὶ Οοπιπηαπίδτυ, Ὁ βάσει, Η. ΤύΒΚΕΒ, Ὁ.Ὁ., 1855, Ὁγ. ΤΌΓΠοΣ ἴδνουβ ἐμθ νἱϑν ἰδὲ Ῥδὰ] 
ψὰ8 ἐβ6 Δα ἢ οἵ {Π8 Βα θβίδηοο οὗ {86 Ερ 8.16, Ὀὰῦ ποὺ β γιοῦ! Υ οὗ {π6 Ἰδηχυδρθ.---“ 4. Οὐ οαΐ 
Ονικεμίαγῳ οι ἰλε Ερίϑίϊε ἰο ἐλ Ηεδτοῖσϑ, Ὁ ΕΒΑΝΟΙΒ 3. ΒΆΜΡΒΟΝ, Ρτοί. οἵ Οτοηΐδὶ 11 ογα χα, 
εἰο., ἰὰ (6 Τὐπίοη ΤΈΘοΪ. ὅθπι., ὅα., 1856; ἃ ροβίμβαμπηουβ ΡῈ] οδίϊοα, Ὀὰὺ ὨρΑΥΪν βπιβη δὰ ὈΥ ἐῃ6 
δυΐβοτ. Βοίῃῃ 689 ἔντο ἰαξίοσ Ὑγοῦῖτϑ ἃ΄θ οδπαϊὰ δηὰ βϑῃβιἾθ, Ὀσὺ ΒΟΔ ΘΙ σταρρὶθ πὶ (86 
ἀἰβῆου]ξ ροϊπὲα οὗἨ {μ6 Ερίβι1θ.Ὑ τ. βαιῆρβοῃ τορᾶγὰβ Ῥ8Ὸ] 88 ἐδ δαΐβογ οἵ ἔμ Ἐρίβί]ο.-- τ. 
ΑἸδεγί Βαγτιθβ᾽ σοϊαμιο οἵ Ὠοΐθ8 οἡ ἐπ9 ΗΘΌΓΘΎΘ, ἰοσπιῖηρ; 8 ρμαχὺ οὗ ἢ18 ποίβϑ Ὁ. Βα θα ἢ βοβοο]β, 

ἄρε8 πο, οἵ δοῦγδο, ργοΐθββθ ὑο 6 οὐ θὰ]. ζωδοίιιγβ οὐ ἰΐς Εριδίϊς ἰο δε Ἡεδτγειυβ, Ὁ ἍΜ. 
ἴππυβαυ, Ὁ. Ὁ., Ῥχοΐ. οὗ Εχοα. Τ60], ἴῃ ἐδο πιίοα Ῥγσεθβ. Ομ υτοῦ, 2 νοἱ]β., 1867.---.1]. 

Ιπ {89 Σγεπολ Ἰδηρυασο Ο. ΟἩ. ΜΕΥΈΕΕ, .:.88αὲ δγ ἴα αοοίγίγα 6 ζργε αἷς Ἡδδν., 1845; 
ἀπά (Π6 Εβεαΐ οὗ ἃ Τταηϑβϑίαἰίοη, δοοοιηρδηϊθα ψ ἢ ἃ Οοματηθπίαγυ ὈΥ ΕΡ. ΒΈσΒΒ, Ἡ ΒΊΟΝ δρροαγοὰ 
ἤτβί ἰὼ ἔδιο λοιυοῖζε ἤευιιε ἀὰ Τλέδοϊοσίο, οἱ. Ὑ., 1860, δῃα τγᾶβ δἰνθυαγὰβ βεραγαίθὶυ ρυ ] βμθὰ 
ἰπ 1862. ΑἸ ἱπάορθπάθηΐ γα]ιο Ὀοϊοηρ ἕο ἐδ6 τορι δ κε ἴπ ἐμ6 “Βεγϊειδυνσεν Βιδεῖ," 1789, δῃὰ 
ἰο (Βοβα ἰῃ Ο. Υ. ΟἜΒΙιΑΟΗ 8 Δ ίειο Τεβίαπιεηί, 8 γο]8. 6 ο8 τ80, ΒΟ υοσ, ΟὨΪΥ τ ἢ οααίίοη, 
ἔι9 “ει δυϑίδηι οΓ αἷΐ ἰλ ἐψρε8 9 ὕεδιι8 Ο᾿γίδι, ἑλγοιισῆ, ἰδλδ σπδγε Οἱαά Ζεβίαπιοηί, Ὁ ῬῊΙΙ,. 
ἘΈΓΕΡΕ. ΗῚ,.ΕΒ, 1158; ἃ ψοῦκ ἠοὐ ἴγθϑ ἴγουῃ δυθὶ ὑΓΆΥΎ δῃᾷ σαρυϊοἰου8 ἰπἐογργοίδίίοηβ (Ν ον Εά. 
ὃγ ΑἸΌ. ΚΏΔρρ, 1858), 48 νγ18}} 88 ΕΠ11.ῈΒ᾿ 8 “ΤΨ»}ε8 οὗ ἰλε οι Τεϑί. ἴηι ἰλε Οἷα Ζεϑὶ,, 1776," ---ἃ 
Νοὸν ἘΔ. Ὀγ ΑἹΡ. Κπαρρ, 1859. 

8 7. ΤῊΒ ΤΟΧΡΑΜΕΧΥΑΙ, Ι0ΒΑ, ΑΧΡ ΤῊΒ ΟΒΟΛΧΙΟ ΟΟΧΒΤΕΌΟΤΙΟΝ ΟΥ ΤῊΣ ἘΡΙΒΤῚΙΣ ΤῸ ΤῊΕΞ 
ἘΞΒΒΕΥ͂ΣΒ. 

ΤΊ δπεϊσο Ερίβι]θ ἐαγηϑ ἀροι ἐδ6 ἰάθα ἰμαὲ σὰ οοπβίβπου ἱπ ἐμ ΟὨσἰβύϊδη [αὶ ἐἢ 15 Δβοϊ αἰδὶν 
ἹΠαΙΒρΘΏ58Ὁ]6 ὑο δὼ διΐγαμοθ ἰηίο ἐμαὺ τοϑὺ οἵ αοα σοι Ηθ [68 ργουιϊβοὰ ἰο Η15 Ῥϑορὶθ. ἘῸΓ 
οθ8 Ομ γίϑε ἢδ8 ἢοΐ ΟὨ]Υ φ0Π9 ῬΘΓΒΟΏΔΙ]Υ ἰπύο ἐμἰ8 γοϑύ, θαὺ Εθ ἰ8 ἐμ: ΟὨ]Υ δοίῃὶ Μοάϊδίοσ οἵ 
{818 οπίγαοθ [Ὁ 41} σο 6] ον ἰὰ Ηΐμι; Ὀδόδαβθ Ηθ, 65 βοη, 8 ἐμ6 ρογίοοὺ Μοαϊαίοσ, ἰμβη ἰοὶν 
ἐχα] θα δθουϑ 4} (μ9 ΜΙ οἀϊαίογβ οἵ ἐμὸ νη σου οἰδίϊοῃ, δῃὰ ἴῃ Ηΐπὶ ἐμ ἀν ΠΟῪ ἱπδυϊ  αὐοὰ ἐγρθ8 
᾿Δπὰ δγιαθοὶβ οὗ πο ΟἹὰ Τοβέδημθμῦ ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ Βα νθ ὑμοὶσς δοΐπὶ δηὰ οοτῃρ]οίο [Ὁ]8] πού. ΤῈΘ 
ΘΟΟΠΟΙΤΩΥ͂ οὗ Βαϊ νσαϊοη ἀμ ο] ἀοὰ ἴῃ 86 ΟἹ Τοβίδιηθηΐ, ἐμβοη, Βανίης 108 Ὠ]δίοτ!ς81 οοηύγαὶ ροϊηῦ 1 
(δα ῥυοϑυγ δηὰᾶ ββοσ βοὶδὶ τὶ ὑπ 8] τ βοὴ ττ88 ᾿ΏθθραγϑὈ 8 ἤτοτα (86 Ἰουσπάδίϊοι οἵ [86 Μοβαίο Δ, 
δἰδηὰβ ἴπ ἢ τοϊδίϊομ οἵ δῃηἰαροηΐβϑια ἰὸ {86 Ἰηβυϊαὐοι οἵ 89 ΝΟ Οονθμδηΐ, τ᾿ μο86 Ὠἰβίοχοδὶ, 
δηὰ, δέ ἐθ:6 δϑ1ηο ἐἶπι9, ΏΟ86 Θυου βίη ρ, οοηὑγ8] ροϊηὺ 18 7 6808, {86 Μοδβίδῃ, Βαδίδμος τοῦδέ 



20 ἹΝΤΕΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΒ ἨΕΒΒΕΒΕΎΉΑΗ, 

ΒαΥ ἐμαὶ ἴμ6 τονοϊδύϊοη οὗ αοᾷ ἴὰ ἐμ ΟἹὰ Τοϑίδυηχθηῦ 186], ργϑάϊοὐβ {8}8 τηϑγρίηρ οὗ ὑμε ΟἹὰ (ογο- 
πδηὺ ἴῃ ὑμ6 ΝΘῪ ὉΥ͂ Βυ οὶ ἃ [Ὁ] Β]τηοηὐ οὗ 10. ΕῸΣ ὑ818 Γθαβοὴ ἃ σοραἀιδύϊοῃ οὗ 89 Νϑιν Οουρηδης 
14 δὴ ᾿γτϑοονθγϑἶθ [ΔἸ ΔΊΨΑΥ ἴγοσα δα] σαίϊοη, δημἃ δὴ ἸΔΘΧΟΌ5819 Ορροβιίἴοη ἰο (86 πιδηϊρεὶ 

Μ|1} οὗ αοα Η]πΊβοΙ. ᾿ 

ΤῊΘ οταϊ ΠΑ ΥΓῪ αἰ βιοι Ἰηΐο ἃ ἀοοίτ] 8] δπὰ ἃ μογίανοσυ ραγὺ οὐϑοῦγοβ ἔπ6 ομδγδοίθν οἵ ἰδ 
Ερ᾿βι16 88 ἀδίοστηϊηϑα ἐβγουρμουῦ ὈΥ ὑῃθ αοἰμαὶ τιδοοδϑϑ 168 οἵ 118 Υοδᾶϑυϑ, δῃηὰ 18 ἱποοπιραί 8 

αὶ 1.8. σοη ΒΘ ΕΥ̓ ΓΘαρρθϑγης ἰοηθ οὗ δατῃοηἝ ο δηὰ ΜΑΓΙΩρ ; Ὑ8116 10 ρῆναϑ, αὖ [ἢ8 βδτηθ 
ἄταο, ὑο {86 ἢσβί ραγί, ἃ [8186 Ἰηἀϑρθπάθῃοθ οὗ {86 γοϑί. Τ9 ἀοοίγιη] ὑθδοι! ρβ ποὺ ΤΏΘΓΕΙΥ ρᾶνὸ 
{86 ΜΑΥ͂ ἴοσ διὰ Ἰηἰγοάαοθ ἐ}6 ϑχβιογίαἑ!οηϑ; ἐμ 6} σοηεγαΐε [Ἀθτη, 88 ἃ ᾿ἰνὶηρ ῥγοάποὺ δηά ρτοοῖ οἱ 

[89 πιογαὶ δῃηὰ το]! ρΊου 8 Ομ γδοῦθυ οὗ ὑμ6 ὑγαῦῃ τ ϊ ἢ 15 ἀμ ο] θα ἕο ἐμιϑὶγ ΥἹΘΥΤ, 88. τ} δρρβᾶὰγ ἰῃ 
ἐῆο 0] ον ς ἑαὈΌ ΔΓ ΓοΘ τέ, Ἐ 

ΕἸΕΞῚΤ ΡΑΒΒΊ. 

ΤῊΒ ἘΙΕΨΝΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΤῊ ΚΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΜΕΘΙΑΤΟΙΒ, Α8 ΒΟΝ, ΑΒΟΥ͂Ε ΑΙ, ΟΥΗΕΒ ΜΈΡΙΑΤΟΒΒ ΟΥ ἘΞ" 

ΨΕΙΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΒΕΡΕΜΡΤΙΟΚΧ, 

194 ϑεοίίογι.--- Ἐ]οναἰοη οὗἩ Φο8α8 ΟὨγιδὺ αῦονϑ ὑμθ ργορλείβ, ἀη ἃ δου (9 απσοῖδ, (ἢ τηράϊδίο 
οὗ ἐμο ΟἸΪὰ Οονϑπβῃί. 

1. ΤᾺ 8πα] τονοϊδίϊοι οὗ αοἂ 888 Ὀβϑὴ ταϑᾶβ ἴῃ {86 ὅοῃ, {86 ρογίδοίε ἃ Μαοαϊδίογ, οἱοναίοὰ 
ΔΌονΘ 8]}, δῃὰ οχαϊ θὰ οὐϑὺ 811, ΟβΘ ὑγθοι θη 00 ΔΌΟΥ͂Θ 86 ΔΏρΘΙΒ 15 Ἰπαϊολίρα οτει 
ἰὴ ὑβ  ὲγν τοβρθούῦϊννϑ Ἀδηιθ8. (!. 1, 1-4, 

2. Ῥτοοῦ ἤτοι ϑοσιρίατθ οὗ 89 οἰθνδαίϊοῃ οἱ 688 (μγιϑύ ἃ8 ὅοῃ οἵ αοὰ δηὰ Κἰηρ δον 
{86 δηρο]8. Υν. ὅ-14. 

8,.Α. ψαγηὶηρ ὀχ μογίδιϊοι ἰο ρσὶνο θϑὰ ἰο ἃ γϑυβϊδίϊοῃ τηϑαϊα θα [ἢ 80 Ἔχ γϑδογα  ΠΔΤῪ 8 τηδη- 
ΘΓ. ΟἿ. 1]. 1-4. 

4, Το οἰοναύϊοη οἱ 7688 δῦονϑ ἐδθ δῆρθ]β 15 ῃοὺ αἀἰϑραγαρβὰ ὈΥ 18 δαυίμ)ν 116, πμο, 
ταί μοῦ, Ορθὴ8 ὑΠ9 ὙΔΑΥ ἴοσ [6 Θχαϊζαύοη οἵ Βυτηδηϊγ, Ὑν. δὅ-18, 

δ. ΤῊΘ Ἰποδγῃδίϊοη σά ογ8 ἐμ ϑοη οὗ Οοα βυβοθρέ!θ]ο οὗ βυ ἤδυϊηρ δηᾶ ἀσδίν, δηὰ ἰμπ8 5 
Ηΐπ ἰο Ὀ6 ἃ μἰρῃ-ρυοδὺ δὰ αοά, ἴοΥ {π 6 τοἀθτηρίϊοῃ οἵ πιδηκίπά. Ὑυ. 14-18, 

οἱ βϑεοίζογι.---- Ῥγοξηιίηιδηοα οὗ “εδιι58 Οἰγίδί αδουε ἰλι6 ατυϊποῖῳ -οοπιπιϊδδιογιοα βεγυαηπία απὰ ἰραίάετι 
07 .1ϑγαοῖ, λήοβε8 απ “οδῆμα. 

1. Τα Ἵχμοτγίδίίου ἰο δα 6} 1ν ἑονγαγὰ οα᾽ 8. ζαι [Ὁ] τ ϑβθηρον, ΟἸ γι δέ, σοδὲβ οι (ἘΠ, 
ΒΌΡΘΙΙΟΥΙΥ 88 ὑπὸ ὅθι στ] ηρ οὐοσ ὑμ6 Βουβθ, ἰο Μοβββ [89 αλὑ [ἃ] βογναῃύ ἰὼ {80 δοῦϑο. 
ΟὨ. 11}. 1-6, 

2, Το ΟἹὰ Τοβῦ. ἐμγοαὺ ὑπαὺ ἈΠ ΌΘ]ΙΘν ο 8 818}} ποὺ δηΐου ᾿ηΐο {6 χοϑύ οὗ Οοί, 15 ἰο δε αἱ 
ἐῃι6 ἸγοΥ6 ΘΑΥΠΘΒΟΪΥ͂ ἰαϊὰ ἰο Ἀθαγὺ ὈΥ ἐμ Ρθ0ρ]9 οἵ αοἀ οὗ (89 Νοτν Οονοπδηΐ, Υύ. ἴ-19. 

8. ΤῊΘ ΡΓΙΌΡΩΪΒΘ οὗ 8 Θηύγβῃοθ ἰῃἰο ὑδ6 γτοϑύ οἱ αοά, 88 ποὺ Ἰ ΘΓΕΙΥ ῥΡοσγρδίμδὶ γδὶ ιν, δαὶ 
ΘΟΙΩ68 ὑο ὰ8 ΟἸ γϑύϊδη5 ὙΠῸ} Βρθοὶδὶ ἴοσοθ. ΟἿ, ἱν. 1--10. 

4, Ἰιοῦ α8, ὑμαγοίοσθ, ὈΥ͂ Βὸ λαοὶ ἐμ ΤΊΟΥΘ, Γϑίγα! ἢ ἔγουῃ αἰβοθυηρ αοά, 45 Ηἰ58 πογὰ ἰ8 οἱ 

ἜΣ ΓΒΟΓΔΙΏΔΙΥΎῪ ΡΟΥΤΟΥ δηα οἰἥοδου, Ὗν. 11--18, 
ϑα ϑιεοίϊοτι.--- Εἰοναίϊοη οὗ 7688 ΟἸγΙδύ δον ΑἌγοη δπα ἢ18 ΒΙΡῈ-ῬΥΙ ΘΒ ΕΥ̓ Βα ΟΟΘΒΒΟΙΒ. 

1. ΤῊΘ οἰοναίίοη οὗ 76888 ΟἸγιβὺ 85 ἃ ὨΙρῃ-γιοδὺ ψἘῸ 888 ραβδί ἐβγουρῆ {86 Ὠρδνθῃϑ, [αΓ- 

πἰϑἢῃθ8 ἃ στουῃὰ ἴοσ ἐμ θχβογίαίίου ἰο μο]4 ἰβϑὺ ον ΟὨ τ βίϊδη Ῥτοίδβδιομ, Υγύ. 14-10.Ψ 

[5 Τῆδῖ Μο]}᾽ 8 νἱοῖν τοζαγάϊης [89 αἰ υἱδίοῃῃ οὗ {1.0 Ἐρίδε]9 [8 1 ραγὶ δι δδιδηι!}}Ὺ οογσϑοῖ, Σ σϑϑΠγ δά πιὶί. 1ἰ 1 ΤΕ 

ΦΑΔῪ ἰοὸ ἄγαν ἴῃ ἐμ6 ἘΡ[6116 ἃ ΒίτΟΏ ΚΟΥ δᾶ ὕὈτοδάον 11πη9 οἵἉ ἀπε ίποϊοι [ΒΔ οτος [ΔΚ [εἰ {9 πιϊηὰ οἵ [8 τυτίἑοσ. ΤῊ Ἐρίεῖϊε 

ἦδ ΟΥ̓ΚΘΏΪΟΔΙΥ οὁη6, απὰ Ῥγβοὶῖ δ] σοηδί ΘΓΔΊΪΟΏΒ ἀοϊοσσαΐῃθ [18 Θηεγο Ομδγδοῖος δηᾶὰ οοηϊεμίβ. Ὑοῖ, δἷϊεσ 4]]}, ἰδεῖ ἡ ΜῈ 
δοῖαδλὶ διὰ ΟἸΘΑΣῚΥ τοαγκοὰ ἔπε 4 αἀἰεέϊηοίίοπ, ἩΒΙΘὮ ΟΣ ἐκ {{ 16 ἱπηροτίδπε ἴο γοοοχαῖχο. ὕὍρ ἴὸ οἷ. χ. 18 [86 Ἐρέεῖ]ε 8 

φγευαί ἐπρῖν αἰἀδαοςίζο, ἀαιὰ 1[Π0 ΒΟΥ ΔΙΌΓΥ γματγίβ ἀσὸ Ὀθ1 ἰηοἰ θη 18] δηὰ δαρογάϊμδίο ; ἥγομῃ χ. 19 ἰο 80 οηὰ, ἰὲ [6 εἰπιοδὲ σ᾿ 

οἷαδίν οἷ Βογίδίοσυ. ΤΏ ἀϊδιϊ ποιίο, οὗ οοῦγθο, μ88 Ὡοὶ γοίδγομοθ ἰο ἔμ ρωγροϑε οἵ [}6 τί ἴογ,---ἰΒαὶ [6 ἐπγουρδουῦί ἐ488}}} 
Ῥτδςῖςα)---π: ΟὨἿΥ ἰο ἐδθ τπαππεν ἰῃ πΒΙΟΝ Βὸ ἀροοερἤελει ᾿ΐθ ρυτροδο. Τὸ μὲ δοοοσρ!: Ὠτηθὴς Ῥοίἢ ἐμὲ ἀἰάδοῦς κρὲ 

ἔδο πογίδίοτΥ Ῥογίϊομθ δύϑ ΘηΌΔΠΠΥ ἐγ θαΐαγυ. Βαΐ δα ἔπὸ Βρίδεῖθ ὀρϑιιδ αὐ αοίίοαϊν, κοὰ οοη ο8 Ῥσουαι Πη αν δ {υἱδι, ἰο- 

ἀοοά, οομδίἀογαῦῖο ᾿η ΟΥΤΡΕ01|8) ΠΔΕ] οἷι. Χ. 18, διὰ ἔπη Ὀοοοηοα ὁχοϊποίνο!υ Βογίδίογυ, 1 ἐδίπικ πὸ οοιἴαδίου ἀγίθε ἰβ 
τοοοκηϊκίηρς ἴδο θεῖ. Οπ ἴδο οἵδες Βαπᾶ, 1 ἐπί ηκ ΜΟῚ [88 υἱεἰαἰθὰ δηὰ ἀδγκοποὰ ᾿ΐς δηδγοὶβ ὉῪ πηϊίηξ πηόοῦ ΒΡ 

οι Τηϊτὰ ΠΘΏΘΤΔΙ ἀϊν[οἴοη "ἢ [6 Ἰδέζος ρμαγὲ οἵ ἐμο ἀϊάδοϊξίο μογείοη ἴσοπι ἰχ. ἴο χ. 18, σίτἢ ἐδ Θηεἶγο τοτοδίπίης ποσί δίο 7 

νΡασὶ. Ηὸ Βαβι 1 {ΠῚ ΏΝ, δε ὈΓΠΣΔΓΙῪ απὰ Υἱο ΘΕΙ͂Υ βορασδιϑαὰ α ἀϊδοιδδίοι ἩΙΟΝ ἔγοπι οἷν. υἱ]ἱ. 1, ἴο ΣΧ. 18, ᾿Γαθοσυ δ ἃ Οἷθθο διὰ 

ὈΒΌΣΟΚΘΩ πη[γ.--Ε.]. 
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2. Ομ γιβὺ 18 αὐδ]ῆοαἃ ο Ὀθ ἃ ΒΙρἢ- γϊοϑὺ, ῥυϊ δεν, ὈΥ ΗΠ8 Δ} γ ἴο Βγιραί}Ζθ πιῇ 

Βαϊηϑη ΘΔ ΚΏη695. ΟἿ, ν. 1--. 

8. Ηθρ [8 80 αὐ δ᾽18664 ὈΥ͂ ΗΒ 04}} ἰο ὑμ}8 οὔἶοθ ἔγοπι ἀοά, δῃὰ ὑμαὺ 88 δηἰίγρο οὗ Μοϊο!- 

δος. νυ. 4-10. 

ΞΕΟΟΝῸ ΡΑΒΒΊ. 

ΕΙΒΨΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΟΒΈΕΙΒΤ ΑΆϑ ΨΈΕΒΝΑΙ, ῬΒΙΕΒΊΤΓΥ ΕἸΝΟ, ΤΠῈ ΟΟΥΝΤΕΒΡΑΒῚΥ ΟΥ̓ ΜΕΣΟΗΙΒΕΌΣΚ. 

19. ϑιεοίϊοτι.---- Τ,αγιδίζιογ, ἴο ὑπι}8 ἀἸδοιβϑίοη ὈΥ͂ ἃ ρϑββαβθ οἵ ΟΘΘΒΌΓΘ, ὙΑΥΠΙῺρ, οομϑοϊδἰΐοη δηᾶ 6χ- 

δογίδίομ. 

1. ΤῊ τϑϑάθυβ δγθ 83.}}} ἀθβοιθηῦ ἴῃ ἃ σὶρ ὺ ὑπἀογβίδηἀίηρ οἵἨ ἰμὶ8 ὑγρὶοδὶ τοϊαίίοα. Υν. 

11-- 4, 

3. θῃοθ δὴ υὐρθηῦ ΒΌΣΙΤΔΟΙΒ ἰο ἐμϑιὴ ἰο βίσνθ δἰδου ΟἸτιβεϊδη στηδύασ ἐγ δηὰ ρογίθοὐϊοη. 
ΟὮ. νἱ. 1--3. 

8. Ἐὸγ ἰὖ δ ᾿ ΡΟβ810]6 ὑμαῦ ὑμ6 Ὺ 80 βᾶνθ οὔοθθ ϑχροσιθῃοθα {89 ργδοίουβϑ ἰηβθηοοϑ οἵ 
ΟὨυἸϑυ δηλ, δηὰ [Ἀ}16ῃ ΑΥΤΑΥ͂ ἴγοτι ἴμοτα, ϑθοαϊὰ Ὀ6 ἀραίη σϑϑίογοα ἰο ἐβιδὶσ [ΌΓΠΔΟΣ ρτὰ- 
οἷουϑ βίδίβ, Υν. 4-8. 

4, ΤῊ γτϑϑάθυβ, ΒΟΥ υ  ῦ, 8.6 8{}}} ἰπ ὑμαὺ οοπά! οι ΜΟΙ Ὑθῃ ἀ6γΒ ΡΟ581016, ὈῪ ἐδιθ στϑοθ οἵ 
(οά, ὑμεὶν αὐαϊηταθηΐ οἵ ὑμ9 ροαὶ, δ τ ]Οἢ ὑΠΘΥ ἃΥΘ ΘΑΙΏΘΘΕΪΥ ἰο βέσίνο. Υν, 9-12, 

δ. ΤΘ δχϑιαρὶο οἵ Αθγαμαπι βου ὑμδὺ ΘμἀΌΤΔΏΟΘ ἴῃ λ1ἢ Ιοαάβ ὑο ἐμ δἰξαἰητηθπύ οὗἨ [88 
ῬτΟΙ ἶ86---ῦ ῬΤΟΙΏ186 τα ῆ6α ὈΥ͂ (86 οαἰὰ οὗ αἀοἀἂ, Υν. 18-15. 

6. Εἰποουγαροτηθηῦ ἰο Ο γιβίϊδηβ ἰο μοὶ ἔαδύ ἰο ἐμ ῥσοχμῖβθ ἐδ δβϑατγοὰ ἰο ἔβϑιλ, νυ. 
16-20. 

δὰ δεοίϊοτι.--- Τ 6 οἰεγγιαῖ απα ρεγζεοί λιρλ-ρΥἱοδιλοοί ς᾽ ζεβιι8 Ολτγίϑί. 
1. ΤῊδ ροζβοῃ οὗ Μοιομ βθᾶθκ ᾿85, 88 ὑγρ6, ἃ ὑβγθϑίο] ἃ ΒΌρϑσί οἱ ἰο {86 Του 68] Ῥγοδίβ. 

ΟἈ. νἱὶ. 1-10. 

2. Το Ο. Τ΄ ρῥγϑαϊοίβ ὑμ8 δοτορδίϊοη οὗ ὑμ6 Του 0108] ῥυοϑύμοοά, γϑϑίϊηρ, 88 16 ἄσθϑ, ου ἐῃθ 
Μοβϑὶο ἰδ, ὈΥ͂ {86 ργἹθϑίμβοοα οὗ ὑμ6 Μή Θβϑβϑίδῇ, δ ὑἐμαὺ τ ΒΙΟἢ 18 δίϑγημδὶ. Ὑν. 11-19. 

8. Ῥγοδιλίηθηοο οὗ ὑμ9 ΝΟΥ Οονοηδηῦ 1ῃ ἐμαὺ 6818 ῬΘΥΒΟΠΔΙ]Υ͂ δἰ 48 ἃ5 1.8 σΌΔΥΔΗΤΥ δηᾶ 
Ῥ]οάρο. νυν. 20-22. 

4 Ομ γῖϑῦ ̓ 1γ88 ἴογον τ, δα οδῃ ὮΘΏςΘ, ᾿ῃ ΗΠ8 ὉΠΟΒΔΏσΘΔΌΪ6 ῥυ]οβϑί οοᾶ, ἔογθυδσ ἰμ θγοθάθ 

αἰ αοα οα ὈΘἢ4]Γ οὗ ἰδ τοἀθοιηρά, Ὗν. 258-925, 

5. Α58 ἐδο ϑ΄}16855 ὅοη οὗ αἀοα, 9 6888 Ομ τβὺ ἢ885 ΟἿΟ6 [ὉΓ 811 οδοσοα Ἡ]Πτχηδ6]} ἃ 5 ἃ βϑου σα ἴῸΥ 
ἐμ βὶη9 οἵ [86 που, Ὑν. 26--28. 

84 ϑροίϊογι.---Τ 18 ῥυιθϑύμοοα ΟἸσιϑύ [1188 ἃ8 Ἀθαυ θη] Υ Κἰηρ δμὰ τηϑαϊαίοσ οἵ 86 Νδνγ Οονδηδηί, 
ῥτγϑαϊοιθα ἴῃ ἐδ6 ΟἹα Τδβίδιηθηύ. 

1. 45 μἰρὶι-ῥυἹοδὺ οἵ ὑῃ9 ὑγὰθ Βλπούθατυ  ΔΙΟΝ αΟἀ τοατϑᾶ δηὰ ποΐ ἃ χηϑῃ, ΟἸσίϑὺ δδ58 ἐδῖκθη 
Η!5 βοδὺ δἱ ὑμ6 σὶρ βδῃᾷ οἵ Μδ)ϑϑίυ 1 ἐμ Βϑανϑῇβ, ΟἿ. νὴ]! 1--5, 

2. ΟἸγῖδυ Β ΡΥ ΘΕ] ΒΟΥ ]ΟΘ 18 ὈΥ̓͂ ΒΟ 0} ὑ89 ΣΙΩΟΥΘ ΘΧΟΘΙ]θηΐ, 88 ἐδ οογϑηδηΐ οἵ νοῦ Ηθ 
18 Μοαϊαΐοσ τϑϑὲβ ου Ὀϑυϊου Ῥσοσηῖβθϑ ὑμδὴ ὑμαὺ οἷ οονθηδῃΐ, ΜὩΟΙ, δοοογάϊηρ ἰο ἐμθ 
ἐβϑ τι ΟΥ̓ οἵ ὑμο ΟἹα Τοβίδιηθεηὺ 1086], 18 ἀθβἐϊηθα ἕο ἀοδέγαοίίοη. Υν. 6-18." 

ΤΗΙΒῸ ΡΑΞΊ. 

ῬΒΕ ΕΜΙΝΕΧΟΒ ΟΥ̓ ΤῊΒ ΝΕῊΝ ΟΟΥ̓ΕΝΑΧΊΤ ΜΕΡΙΑΤΕΟ ΤΗΒΟΌΘΕ ΕΒΌΒ ΟΗΒῚΙ51. 

12, ϑιεοίϊοτι.--- "9 Νονν σονθηδηΐύ ἀσοοηιρίιδὴε8 ἰδαί αἀρρτοαοΐ απ τιδαγηδ88 ἰο Θοα πὨϊοι ἐδ οἹὰ 
δαΐ ΒΥπιΡ0}1 68} Τορυθβθηΐβ 8 Πα ΤΟΙ Ἶ968, 

1. ΤῊθ ἐγρίοο-βυα θ0 1108] ομδγδοίον οἵ ὑπ Μίοβαιο βαμποίδλσυ, ροϊπίβ, ἴῃ 1ἰβο] ἢ, ἰο δὴ ΠΩΡΘΓ- 

ζεοὺ 16] τϑ]ρ τι αοά. ΟἿ. ἰχ. 1-10. 
2, Ῥοεσίϑου οοιτηπίοη τι ΘΟ 18 Το ἀογθα Ῥο85810]6 ὈῪ ὑμθ ρογίϑοὶ Μοἀϊαίουβ!ρ οὗἉ 7688 

Ομ τὲ, οα ἐδθ στουῃὰ οὗ ἃ ὑγὰο οχρίὐϊοῃ. Υν. 11--16. 
8. Ἐογ οοποϊαάίπρ {818 ΝΘ Οονθηδηὺ ὑμ6 Ὀϊοοά οὗἨ 7688 ΟἸσῖϑέ 788 1 ἀΙΒρΡΘΏ580]9. Ὑν. 

16-22. 



22 ἹΝΤΕΟΡΟΛΤΊΙΟΝ ΤῸ ΤΗῊΕ ἘΡΙΒΤΙΒ ΤῸ ΤΗΕ ἨΕΒΒΕΕΎΤΞ. 

4, ΤῊΘ ΠΘΟΟΒΒΑΤΥ, γοὺ ἀηγοροαίθα 580Γ18.014] ἀοδίδι οὗ ΟἸγδί 888 στοῦρσαΐ δὴ 4]}-βυϊδοϊοης 
οχρίδίίοῃ. νυ. 285-28. 

δ, ΤῈΘ ροϑγρούυδ!!Υ γοροδίθα ὀχρίδύοσυ οβδυϊηρβ οὗ ἰμ6 Ο]α σονθηδῃὺ δἰύθδβέ ἐμιοὶγ ἱπιροίοπο 
ἴογυ ἃ τοαὶ ἰδκίηρ ΔΑΥ οἵ βῖη. ΟἿ. χ. 1--, 

6. βοτίρίυτο ρτοοῖ οἵ ἐμ σοταρ]θίθ γ8}} Δ} γ ἀπ ΠηΑ]1γ οἵ {86 Βαποίβοδίϊοι οὐ αἰ ποὰ ου ἰδ 
(ουπάδίϊοι, οὗ ἐμ 86 οὐϑάϊθηοθ οὗ 6888 Ομ γ]δί. γν. ὅ-18. 

9 ϑϑοίϊογι.--- Εὐπλοτίαζίοηιδ, ισαγηῖπσε, διὰ ρῬγοηιῖϑ68 βαρσεβίοα ὈΥ͂ ἐδμθ ῥγϑοθάϊηρ. 
1. Ῥοοϊάοα δῃρὰ πμνδυθυηρ δάβοῦθηοθ ὑο 6 ΟἸτιβύϊδῃ ἔδι ἢ, ΠΣ] ΩΡ αὐξαβεϊπρ 186 ἰὰ 

Ομ γιϑυϊδη οοῃ Ὁ ΙΟΏ, 18 ῬΓΟΒΒΙΠΡῚΥ Θηΐογοθα ὈΥ͂ σοίθγθηοοθ ἰὸ ἐμ6 αγοιδβία. Ὗν. 19-25, 
2, ΤΏ βουογοϑὺ δπά ἱπον 80}9 Ἰαἀρστηοηὺ οὗ ἀοα 15 γἱβιἐθὰ ΡΟΏ δροβίβδυ ἴγοηλ ΟΠ08 ΚΠΟΊΤῃ 

δῃᾶ δοϊκηου)εάροα Ομ τβίίδῃ ἰγαίῃ. Ὑν. 26-8]. 
8. Α ΒρΟΘΑΥ͂ ομΐγαῃοθ ᾿πύο Ὁ]188 αυγαὶ 8 ἐμο56 ὙἘ8Ὸ ΔΓ6 βίθαάίαβέ ἰο ἐμ οηᾶ, ἴογ μοὶ ἔπ 

τοδάοσε ἴᾶνθ στουηῃὰ οὗἩ ΒΟΡ6 ἴῃ ὑμ61Ὑ ἔοσταθσ βἀθ) ἐγ, Ὗν. 82.-99͵ 
δαὶ ϑεοίϊογι.-ττ  ΒΌΓΥΘΥ ὈΥ͂ ὙΔΥ͂ οὗ Θπορυχασοτηθηῦ, οὗ {86 Εἰδίογγ οἵ ὑμεὶν Ὀθ θὴρ ἰογαίδίβετα. 

1, Ἐκ γίης ραὐίοσῃβ οὗ δι ἄονῃ ἴο ΑΡγαῆδηλ. ΟἿ. Χὶ, 1-7. 
2. ΤῊΘ ὀχϑῃιρὶο οὗ ΑὈγαβδ δῃὰ βγῆ. Υν. 8-12. 
8. ΟἸδῃοθ δὖ {89 ραΐγδυοθδ, τι ῦ ἃ 5ρ6018] Ῥγομλίηθηοο σίνϑα ἰο ἐδ αὶ ἐἢ τηδηϊ οϑἰοὰ Ὁ 

ΑὈγδδδιὶ πῃ οΥἶδυϊης ἊΡ 18 βοῃ. νυ. 158-19. 
4, Ἐχαυλρ]68 οἵ 1[888ο0, 78000 δῃὰ 7οβορῇ. Υνυ. 20-22. 
5, Εχαδιρὶθ οὗ Μοϑβοϑβ. Υν. 28-29. 
6, Εχδιρ 68 ἔγουι {86 οοῃᾳποεὺ οὗ Οδηδϑῃ ἰο ἐμ ἐΐταθ οὗ (80 Μδοοδῦθοϑβ. νυ. 380-40. 

4, ϑεοίϊον.--τ ΑἸ ΔΡΡΘδὶ Βυτησηΐηρ ὉΡ ἐ89 ΤΘ60}8 οἵ {89 Ῥτϑοθάϊης δἰβίογίοδὶ ΒΌΓΥΘΥ. 
1. Ιῃ ροββοββίοῃ οὗἉ Β.0}} ρα  θγῃβ δῃ ἃ δχϑιρ 868, δῃὰ Ἰοοκίης ἕο 7688 Η  π]56 1, ἐμ τοδάειβ 
ΔΒου ἃ ταδὶ ἰδίῃ τι ἢ διοδαϊαϑύηθϑϑ ὑΠ6 βίσπισοο ἐπα 1108 Ὀδίοτο ἐβοτα. ΟἾὮ. χἱϊ. 1-8, 

2, ΤὨΘΙΣ ΒΟ ΒΓ ΣΒ Δ΄6 88] αὐΑΥΎ Ομδβυϊβοιηθηΐδ οὗ αοα 8 ραίδσιδὶ ἰονθ. Υνυ. 4-18. 
8. ΤΉΘΥ δῖ ἰο γϑϑίβὺ ἱποὶρίϑηῦ δροβίδϑυ, ὈΥ͂ δι υι ν ηρ δἰζου ππίοῃ δηᾶ βαηοἐδβοδίίοη. τ, 

14-17. 
4, Τὸ {818 {6 0 ἃτθ Β6]4 ὑπο ν ΟὈ] χαίϊοη ὈΥ 86 οπαγδοίου οἵ ἐμο Νϑιν Οουθηδηΐ. Υνυ. 18-24. 
ὅ. ΤῈο ρα] δηὰ ρα ΙΒ πηθηὐ οὗἉ ἀροβίβϑυ βίδῃαἀβ ἰὴ ῥσορογίϊοῃ ἕο ὑμ Ὁ] ββίτρθ δῃὰ οὐ] ρα" 

ἰϊοῃβ οὗ ἐ89 Νον Οογοπδηί. Υν. 25-29. 

ΟΟΝΟΙΌΒΙΟΝ ΟΣ ΤῊΞ ἘΡΙΒΤΊΒ. 

1, Ῥγδοίϊοϑὶ ὀχβογίδίοηβ οὗ ἃ ἸΔοΟσΘ ρϑηοσαὶ οδδγδοίθσ, ΟἿ. χὶ!. 1--6. 
2. ϑρεοϊαῖ ὀχ οἰ]. ἴῃ τϑίδγθῃοθ ὧο ὑμοὶς ὑθηἀθηοῖθθ ἐο δροθίαδυ, νυ, 7-17, 
8, Ῥογξοηδὶ οοχωϊαυπὶοα οη8, Ὗγν, 18--2ὅ, 



ΤῊ ἘΡΙΒΤΙ ΗΕ 

ΤΟ ΤΒῈἙ 

Η ΒἘὉ ΒΒ ἢ ἘῸΝ δ. 

ΡΑΒΤ ΕΙΒΣΤ. 
ΤῊ οἰογαϊίΐοι οὗ ἐπ6 Νον Τοϑίδυχοηὶ Μοάϊαίου ἂἃϑ βοῃ δθουθ 811 οὐβοσ τηϑάϊδίουβ 

οὗ Βογοϊαίίοι δηὰ Βοαοιηρίζοῃ. 

ΕἼΕΒΤ' ΒΕΟΤΊΟΝ. 
ΕΠΕΥΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΕΒῸΞ ΟΗΕΒΙΒΊ ΑΒΟΥ͂ΕῈ ΤῊΕΞ ῬΕΟΡΗΕΤΒ ΑΝῸ ΑΒΟΥ͂Ε ΤῊ ΑΝΟΕΙΜΗ͂, 

- ΠῚ ΜΕΘΙΑΤΟΒΒ ΟΕ ΤΗΕ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ,. 

1. 

Τὰο ὅπ] Βογνοϊαίΐου οὗ αοἃ 88 θθθῃ τηδὰθ ἰη ἐμ ὅοη, {16 Ῥογίοοι Μοάϊαΐον, οἱογαιθα δῦονυϑ 8]], 

δηὰ οχαδϊ] θα ΟΥ̓ΟΡ 811, ΤΒΟΒΘ Ὀσοδιηΐποηοο δΌΟΥΘ ἐμ ΑὩ 618 18 ἱμάϊοαϊθα οὐϑα ἴῃ {πο ὶν ΣΘΒρθ0- 
ἶνγθ ΠδΙΉ68. 

ΟἜΑΡΤΕΚ ἴ. 1-4. 

αἀοἂ πῖιο δὖ βυῃά συ ὑἷπη65 [ἴΠ ΤΩΔῺΥ Ῥϑτί8] δπὰ ἴῃ αἰ ΤΟΥΒ ἸΩΔΏΏΘΓΒ [ἸὩΔΏΥ͂ ΜΔΥ8] Βρδῖζθ 
2 ἴῃ (1π|0 ραϑῦ [οὗ οΪ4, πάλαι] πηΐο ({6 ἔα. ΒΘ ΓΒ ὈῪ [ἴπ, ἐν] [86 ῥγορμοίβ, δύ ὰ ὑβ 686 ἰδβὲ 

ἀδγβ' βρόκθϑῃ μεν ἴῃ ὕΠ6 οἰοβίηρ ρουϊοα οὗ ὑπ 686 ἀ4γ3] ἁηΐο ὑ8 ὈΥ [18] ιΪ8 ὅοι, τ βομὶ 
3. Βο΄ Ναί, οηι. ἈΔ08] δρροϊηὐθα μοὶν οὗ ἃ]}} ὑμίηρβ, Ὁ. Ὑοτὰ 4150 6 [6 8180] πιδάθ ἐπ 

πονὶάβ; γ8ο, Ὀοίηρ ὑπο Ὀγὶρ η 658 ΟΥ̓ ΒΪΒ οἼΟΥΥ͂, δηὰ 089 ΘΣΡΓ6Β8 Ἱπιδρθ ἸΒιμαυδωας 
οὗ πἷ8 ῥϑύβοῦ [8880], δῃηὰ ἈρΡΒΟ] ἰὴ 4}} ὑμίηρμβ ὈΥ {π0 ποτὰ οὗ 8 ρόοτοῦ, τ θη 
0 δα ὈΥ ἰπιβο 1 ̓ξ ρυγροὰ οὐν [46 Ὁ τηαϊίησ ἃ οἰοδηβίηρ Ο17 βίηβ, βαὺ ἀοσσῃ οὐ ἐμ 

4 τρῆῦ Βαηὰ οὗἉ (89 ΝΑ) βίΥ οὰὐ δἰ σὰ; δοίησ τηδἀθ ΓΟΒΟΟΒ ΕΒ] ΒΟ τ] 0ἢ) Ὀοίίον ὑβδη 
[χρείττων, ταὶ ῦ16 Γ᾽ ὑμδη, Βα ροσῖοῦ (0] (Ὧ6 δῃροὶβ, 85. 6 μαύῃ ὈΥ ἰη ον ΐδηοθ οὐίαἰποα 
[Βα ᾿πμ6γ1064}] ἃ. τηοτο ΘχοϑἸθαῦ ἤδιηθ (μδη {Π6γ.. 

: ον. με τιν ἐσχέτον δέον οἵ ἐσχάτων αἴδον Ἄμ ΒΙη. Β.9.ΒΞΚ., Μ. τῶ Υ (τίη ΤΗΝ 
οἵ. 1... πολυμερῶὼς ἐπ πιαῊν Ῥατίξς, ΟΥ Ῥογίίοπ! (μείρομαι, ἀξοίαε, μέρος, α Ῥατγέ), Ὧο τὦϑϑνν ἰἕπιδε, (τ οἢ ΠΊΔΥ (ΟἸ]ΟῪ 

86 ὃ ἴδε.) ὕπὲ δο 1ΐ ποῦ ἡγαριιεπίαγίν, ὃν ρίεοονισαΐ. ρ πολυμερῶς τον πολυύρόνος ΘΙΩΡΒΔΉΘΔΙΥ δη ἃ ΒΟΠΟΓΟΌΒΙΥ ΟΡΘη [0 
πιρεδίίς δα 6ῃς9.---λαλ ἡ ΟΥ λαυέηρ ἘἬΣροζεη. Ἰπουκὴ ἐἢο πᾳ. Ῥοτγίρδος [8 ἠοΥ ΒΥ ΓΕἸῪ {ΠΠ|9 ργορονῦ γοηάδογί ες 
οἵ Βο Αος. μασγις ]ο, ἐξ ἰδ ποῖ ἘΠΙΓΟΑΠΘΉΤΙΥ, Του σὮἢ ὉΥ Ὧ0 πιϑϑὴθ πηϊίογηγ. δὰ, 1 ἐδ |ηἶκ, Ὡοΐ οοιμπηοηΐν. [Π9 ὕδδὲ ηρ- 
τὐθ ̓ ξ λεύψηίβῳν ἴον ἴε,---ν, ἐπ, ἢ ὀσσοη, ΑἸΙ,, ἀὁ ὙΓοἐίο, ΜΟῚ], ἄς., ἰδ ἴα κοη, ἐπ [ἐδ Ῥτόροῦ οἰκο  βορίίοη οὗ ἐπ. Πη}688 ρουβδρθ 

ΌΥ ἃ Ηοῦτδ δεῖ ὑσο, [ξ δῃου]ἃ δο "6 αἴ γαγο ἔβκοη, δἰ που ρἢ πο ΒΏκ. ἰἀΐοπι δοσποίίπηοβ γϑαϊῖγοθ ἃ ἀἰ ογοπὶ ΓΘἢ- 
ἀετίηρσ, Βαΐξ ποῖδο ποῦ. νη: “ Ἐὴ9 οεγίαίμεν οἵ (ἢ τονοϊαδϊΐοῃ δπὰ (ἢ 9 » οὗ αοἁ π|(ἢ Ηἰ5 πτογὰ ἀγὸ ἐπε πιδῖοά [6 
89 ἐχρτοδβαίοι,"--ἐπ᾿ ἐσχάτου Ῥοΐΐον Δ Κη δα Ὠθτιίοτ πέρ ἐλε οἱοείπρ ρενϊοὰ ο ἐλε:6 ἄαγε,-- ἐλάλησεν, δραξε, (μοὶ, λαίδ ἐροκ4) 
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24 ΤῊΗΕ ἘΡΙΘΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊἙΞ ΗΕΒΒΕΥ͂Ξ. 

Υἱ5., ἰδύοτγίοδ "ἢν τῆθη ΟΕ τίδὲ δρρϑαγοὰ δ ΜΙ οδαίδῃ,--ἐν υἱῷ, ἐπ ὁπὲ ᾿ολο τοᾶε δοπ: ἴη6 δΌδαῃοθ οὗ [1:6 δχίίοἷο ἑασπίης ἰδ 
διϊοπιίοη τυ ἴμυ ἡπαϊσεώωαἐ ἴο τὸ ολαγαοίδγ' 

3 γον, 2.-Ἶ Το μυδίξοη οἵ ἐποίησεν ἰπιπιϑα! αἴοῖν αἴτον καί, τνν85 γοοοιτηθηδοᾶ Ὁ ΘσίοδΌ., αἴον Α. Β. ὕρ. "655 Εὶ Μ ὦ 
ΔΡργονυϑα ' κδοπιδπι δηά ΤἸφοποηδογί, θὰ οΘοηδηηιοα Ὁ Οοά. δίη. {[Τιιϊ8 γοράϊως ΘΏΡΒΒ8᾽ Σ658 1}0 ἐποιήσεν.), 

γογ. --ῆῦν ἔθηκε, τολιοπα Ἀξ ἀρροϊπίεῶ, Αὐτ. ρμοϊπίίημ, 85 ἐλάλησεν αὔονο, ἰο ἰλε ἡ αεἰ.--καὶ ἐποίησεν, ἣε αἷεο 
“παάς͵ ἱπιρι Υἱδς Π6 ΠΙΌΓΔΙ 986 οὗἉ πηρκΚίης 11 [η λείν οἱ 110 Ὀπίνογθο ῬῸ δὰ ὕθθη πο ἀροιὲ οἱ Ηἰδ ρονεῦ ἰῃ πιαλέῃηρ ἵϊ. 

Ἕ ἃ γες. . ᾿ ἑαντοὺῦ ὑυοΐοτο καθαρισμόν ἰΒ σπποο ] θὰ ὑγ ΒΊοεϊς, ἀθ Υ εἴἴο. δ. 8)., Τἰθο επάοσί, ΑἸυγα, νὺξ τεαάῃ ἐϊδὰ ΌὉΥ 
ΤΊ ΒΟΉ. ΥΠ.., δηὰ Βοίσμο (Οὐχ. Οτἱε. 6) αἰἴον Ὁ 5 Φι δηὰ ὨΟΑΓΪΥ 41} [6 τΐπτδο.; ναξ 5 ψαπείης ἰὼ Βίη., δα ἴῃ Α. Β. ἢ 64 ὁ, 
ΤῊο ὕδοηθδο ποία! ἔγακπιθηΐ (Τίς. «ποοάοία ϑασγα εἰ 
καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιῃσάμενος. 

γον. 8.-- ἀπαύγασμα, γωυάϊυπ ἐπιαρε---πόστασις, ποῖ 

πα, ». 1711) τουὰκ τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως, δι᾿ ἐαντοῦ 

ΦόΉ, Ὁτι σωδείαηία, ξιδείαηον.--- φέρων, δεαγίηρ, τῷ ῥήματι͵ ὃν (δε 
εἰἴσγαποε, Ἰαπαάα6---Ποιησάμενος, αὐΕΓ πιακίπσ ον λἂί 7 ἌΟΓ. Μοί. ἐδ Ρ γί [86 σοημρίείίου οὗ {10 δοῖ ἰω Ἠΐδ ΟΝ ρεῖ- 
ΒΟΏ. 

4Ὑον. 3.---8] ἡ. οπη εἰς ἡμῶν [88 τῶν ἁμαρτιῶν ποιησ., [)0 ΟΥΔΕΣ τ ἢ αἴδοσ Α. Β. Ὁ. Ἑ. Μ. μδ9 ὕσθῃ ῥτουδιϑηΐ δίρεο 
ΒοΏμοΙ. Α Ἰδῖον ληά δὼ ααάδὰ ἡμῶν ἰη {πὸ Βί:. 

. 4,--.ᾷΚρείττων. 

ἘΧΈΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΙΟΑΙ,. 

γὲβ. 1. ΤῺ ΣΏΔΩΥ μαδτῖβ, δ ἴῃ ἸΘΏΥ 
Ὑ78Υ8.---ΑἸΓΒουρι {π6 σῖσι αὐὰ {0]]-δουπάϊηρς 
ΟΡ5. [πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως ὙὈΪοΝ ΟΡΘὴ 
1:0 Ερίδι}6, ἔοσιὰ δὴ οὐάθηι ν ἱπίοπάρὰ οπὰ 
ἔλυοῦῖ 6 δϑϑοθδησο, ὑμ6 Ὁ Δ΄Θ ΟΥ̓͂ ΠΟ ΙΠ68Π8 ἰο 
ὍΘ τοχαγάθὰ (88 ὉΥ̓ Οὐγγϑ. δυὰ 780].} δ8 8 
Ποῦ γ]οίοΥνο8] οχρδηδίοη οὗὕ οὔθ ἣπὰ ἰἢθ 
διταθ ὑΠπουσῃί. [8 τιυδί σαί βοῦ σϑοορηΐϊζο ἴῃ 
(ἰνὸ πὶ 6 σπαγδοίογί ϑιῖσ ρϑοι] τ (65 οὗἨἍ 116 ΟἹά 
Τοβίαταθηϊ τϑυθ]ιοη8. ΕῸΥ πολυμερῶς (ἐπ πιαπν 
»}ανιὶδὴ Ῥοϊπίβ ποὺ τη οἷ ἰοὸ ἐμ6 δχίογηδὶ, σηδηϊ- 
101} αἰνογβίιν οὗ ἐμ τογοϊδιίοη δἱ αἰ δϑσοηΐ ἐΐτηθ8 
δὰ ἴῃ ἀἰβογοπί ρογβοῦβ (Β].), οὐ ἴο ἰ[8 απαπίϊία- 
ἐἶϊνο βυσοοϑϑίου ()6].}, θὰ ἰο ἐμ ἴδου ἐμαὺ Ὁγ 
ΠΟΘ οὗἁ {110 ΠΙΔΏΥ ΡΓΟροίβ, μοί ΒῸ᾽ ΔρΡρϑδατίης 
ἷῃ δβυσοθβϑίομ ΟΥ̓ ΘΟὨ ΘΙΒΡΟΓΔΏΘΟΙΒΙΥ͂, ῬὙ485 ἢ} 6 
σοῦῃ596] οὗ αοὰ γουθαϊθὰ Ρουθ  οΥ δηὰ ἰη πη- 
αἰνιἀοα ξι]πθ88, θὰ ΟὨΪΥ ἔγαρπιθηι ΓΙ Υ δπὰ ἴῃ 
8 τη η 100] αἰ γογβὶ ιν οὗ Ρρατίβ. ΤῊ Θπιῖγο Ῥγοὸ- 
Ρδμοιΐο ἑχπποίίοπ οὗἉἩ Βα διδηϊ ἐν ῬΘΔΥ8 (ἢ 6 ΘΒ βοίοσ- 
ἰβι10 “ἐπ ραγί᾽" (ἐκ μέρους, ἱ σον. χὶϊ!. 9). Βτοῖι 
818. 8 ἰο 06 αἰϑέϊηρσυϊδῃθὰ ἃ πιι εἰ ρ] οἱ ἐγ οἵ 
πιο (τρόποι), ἰλι6 ἀἰγογβὶῖυ ἱπ (86 ἴογιηβ δη ἃ τηο- 
(8οα8 οὗὨ ἐϊθ τουβἰδιίοη πιδάθ ἰοὸ (8:0 ΖϑίὩϑγ8. [}ἢ 
Υἱθν οὗἁὨἁ {18 δοπηθοίἑ ὁ, ψγ7ὲὸ 8ΓΘ ποὶ ἰο γϑίδυ ἐδ8 
ἰοτῖὰ (0 ὑπὸ αἰ θγοηῦ ΤΌΓΙΩΒ οὗ αἰγὶ θ δοϊηπγυπὶ- 
οδἰΐοη τη846 ἰο (86 Ῥγορμοῖβ ὑμβοιωβοῖνθϑ, 88 “Ἅ Ὁ 
ἀγϑᾶπηϑ, Υἱβίοῃβ ἔγοταη τηοαΐῃ ἐ0 τηουΐ ᾽ (Νμ. 
χὶΣ. 6 8..); Βαϊ ΡΑΥΟΥ ἰο ἐμ αἰδεϊποίίοη οὗν πὰ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ, ἀοοίγίμθ δηὰ οχβογίδιΐου, πδΡπΐηρ 
δὰ οοπβοϊδιΐίοη, ἐμγοδίθαξπρ διὰ ῥτοχηΐβθ ἴῃ 
{16 Ῥγορμοίὶο ἀἰθοοῦγΒ08; ῬΔΥΕΠΥ ἰο τπ0 ἀΐγον- 
Β1|γ---οοπαϊ ἱομθαὰ ὈΥ ῬΘυβοη αὶ Ἰπαϊνιυ 8}}γ.---ἰ ἢ 
[86 πηοᾶθ8 οὗ ἰθδοβίῃκ οὗ δὴ [βαἰδὰ διὰ δὴ Ἐσοκίοὶ, 
δ Μο5868 δῃὰ ἃ θανυϊὰ. οὶ δάνυθγῦδ διγα θη δἱ 
ΟΩ696 ἴῃ {Π0 τε ἀδγ {86 ἱπουρ)ι ἐμδὲ 6 Ἡδυοϊδιϊ οι 
οὗ διυοὺῦ δδγδοίοῦ οδηποὶ δὸ ἤπαϊ δηὰ Ῥονΐοοι, 
θυΐ ΠΘΘ 8 ΒΡ] τηοοιἑηρ δὰ οοτηρϊ οἰΐοη. ΚΙαρο 
ἢηὰβ 4180 ἴῃ {89 πογᾶβ, ἐπ Ῥαϊπβίδκίης δ80- 
Ἰϊοϊαἀο οὗ (89 Ὀϊνὶπο ἱπβίσαοιΐοπβ. 
1 εἰτῦθ μῥϑβῖ.--- Πάλαι ροϊπίβ ἰο ἐμθ μοὶ 

ὑπαὺ (86 ΟΙὰ Τεβίδιηθης σουοϊαιΐοη [88 ἴοης 
81π090 ραβδί, πανυΐῃρ δοῖὴθ τί ἢ ΜδΙδοιὶ ἰο 118 οᾶπο- 
108] οοπο βίοι ; 50 ἐμαὶ ποϊμίηρς τγδὰβ Βϑῃσοοσίῃ 
ἴο Ὀθ ὀχροοίοα Βυὶ (Βο οοιιΐπρ οὗἉ δἷπι το τγδβ ρτ- 
αἀἰοιθαὰ ὈΥ͂ ἐπδὶ Ῥσορβδῖ, (9 “τ ΘΒΒΘΏβῸΓ οὗ ἐδ 
οοΥθηδης ψὸ ἰτητηοαϊαίο Υ ργοσοάδα {86 ςοΠι- 
Ἰη6 οὔ {86 ογὰ Ηἰπιβ6 17, ΤΠὸ « ΒΔίΒοτβ᾽ (0 τ ΟΙὰ 
(86 Ῥγορῃοιίο νσγογὰβ γογο δά ἀγοαβοὰ, ἂτὸ [ἢ ἴογο- 
ΤΑΊ ΠΟΥΒ οὗἩ (86 Ζ6.υ8. βΚῖν. χὶῖν.; Αοίβ ἰἰϊ. 22. 
Βοοπι. ἶχ. ὃ. 

Ϊὴ ἴπ6 Ῥχορβοῖα. ---- ΤῊΏ6 οοηἰγαβίοα ἐν 
νἱῷ Του ϊὰ8 ους τοίδστίηρς (818 ἰο ἐμο Ῥγορμείίο 

οὐ. περ νίεν δαΉ, διερενίοΥ ἰο.---γενόμενος, δεοοπιίησ, Ὀοΐ δείη πεαάδε, ὉΥ το Ὦ γίγνομαι, ἐγενόμην δου ! 
ΤΈΣΟΙΥ "6 τϑηἀογοάν βοὴ ἈΡΡΠ6α [0 ρογϑοῦϑ, ἐμοὺς ἢ ἘΜΕΥ͂ ΣΟΥ 9 ὙΠΟ ΒΡΡ θά το τϊηρπ.--κεκληρονόμηκεν, Ἀαΐὰ ἐκλεσιίξα. -|} 

εογἵπσο (ἔτ. Βοδιαάί, ϑ θη). - ΕΌΓΙΒΟΣ, τὸ ὅτὸ 
ὩΘΙΙΒΟΥ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ὦν, δείπσ, ΠΟΥ (0 ἰδῖκο ἐν ἐπείγω- 
πποη αἰέν (ΟἸισγδ., μὰ18., Οδἷν., Ὅτνοί.; Το]., Εὔτ., 
θ54].). ἘΠ18 σοηδβίσιι οί! ὁ 18 ΘΟΙΏΤΩΟΏΪΥ ἰδκοη 88 
δὴ ΠΟΌταϊθηη: 80 6]. ΘΟΙΏΡΟΓΟΒ 1 ὅδηι. χα], ὃ, 
2 βαπι. χχὶϊ. 2: Ὁ ἼΣΠ. ΟΙΒΟΣΒ, 88 Τμοὶ., 

Ῥοϊπί ἰο ἃ βία αν 180 οὗ ἐν 1 {π6 ο78.55105 (ΒΕΕΒΚ- 
ΗΑΒΟΥ ΒΒ δυηί. 210). Βαΐ ἐν, δοεοτάϊηρ ἰο Κῦλ- 
ποΡ, ᾧ 600, 8, δάλιῖβ ἱπβίσυτηθη δ] ῦ ΟΠῚῪ ἰδ 
οοπηροίΐου 1} ἐλέπρϑ, Ἐ δηα ΠΟΙ ΠΟΙ ΟἿΥ δ ΠΟΥ 8 
Βίγ]6Θ ΠΟΥ 186 8680 ΤΌΣΩ ΠΟΙΘ 8 ἀοτὶδίϊοη ἴτγοπὶ 
{8 ΘιιδίοΙ Δ ΓΥῪ ἱπροτί οὗἩ ἐν. ΕῸΓ Ηδ πδο ἐρεαζς 
8 ἀοὰ. Το γγορλείδ Ἄσὸ [80 ογσαπὲ οὗ Ηΐδ χεοτο- 
Ἰδιΐοπ, οοΙῃ οί οΙγ δοπίτο] θα ὃν Ηΐπι, δπὰ ἐπ εάομι 
ΗΒ οσσὴ υἱΐογϑη 68 ὩΣῸ ποαστὰ. Τἢ15 ῬΣΘΒΌΡΡΟΒΕΒβ 
ἃ ἰγαπβίοηί ἱπάοοὰ δηὰ ἱπάϊγοσὶ, Ὀὰΐὶ 8.}}} γεδὶ 
υπΐοῃ οὗ ἀαοἀ πὶ ἐπὸ Ῥσορμεοίβ. Βαυὶ (88 
ὉΒΙΟΙ ἰβ ποῖ Δη δβϑοῃίΐδὶ, ἃ μα 88 1 ΘΓ, ππείαρὰν- 
δίοαὶ Θείγδῆο6 ἰπίο ἢυπη8 παίυγο, ΠΟΣ ἃ δβείι οὐ, 
Ῥοδοϑίαϊ ἱπαάνοηρς οὗ ἀοὰἂ ἴπ 6 Ῥγορβεῖδβ 
τγουσαῦ ἰβτουρὰ πο ϑρίγί!; Ὀυὺ ἃ αἰνῖπε ἀεί 
υἱέν ἴὰ {89 Ῥχορμοίβ, οοϊποιἀΐης δὰ Ὀϊοπαϊηρ ἰὑ- 
860} νι τὶ ἢ ἰδ 6 ῬγορΒοίΐα αἰΐδγϑθοθ. ῬΥΘΟΊΒΟΙΥ [ῸΓ 
{818 σραβοὺ ἰδ Ῥγορδοίβ σου] ΠΘΥ͂ΣΣ ὈΘΟΟΙΩΕ ἰθ 
(16 ζαὶ ΠΟ ΓΒ ἃ ῬΥΟΡΟΓ τηδηϊοβίδίΐοη οὗὨ αοὰ, οου]ά 
ΠΟΥ͂ΟΡ Ὀδοομο ἃ 7λεορλαηῃ. ΤΟΥ͂ ΜΕΙΘ, 88 
βου ὈΥ 186 λαλήσας (δροζε), 88 ἑοπσῶες οἵ αοὰ, 
διὰ οὐδ {86 7όγπιὶ οὗ {π6 Ῥγόρμοῖΐο αὐ 68 18 
(89 τοβυὶν οὐὁἩ αοἀ᾽ Β ρυγροθθ δπὰ δρφθηοῦ, δηὰ 
τη ποί 6 γοβρδγάθαὰ 88 βοιροί ὲπῷ ὈδΓΕὶΥ Βυ- 
ΤΏ δΔη ΒΟΡΑΥΡΔΌΪΟ ἔσοιῃ (8 αἀἰνῖπο Β᾽6οὶ-πιλί- 
ον. ῬΧΘΟΪΒΟΙΥ [07 ὑμῖ5 τοδϑοη οου]Ἱὰ δι δυζὰθ 
(ΑἹ. 11}. 16,) ἴγοτῃ {89 ἤοστω 88 δῦ. ΕἾΔΕ, 186 
ψγοτγὰ Ῥσορμοῦ ἰδ ΒΟΥΘ υδοὰ ἴῃ {86 ὈΓΟΘΑΘῚ 8688, 
ψ ΐοῖ οχίθηάδ (6 παὰθ ἰὸ ΑὈΤΔΙ δα (6 6. ΧΣ. 
1), δηὰ {πὸ αι ΓΟ ΙΒ ΚΟ ΏΘΓΔΙΪΥ {ῬΒ. ογ. 1δ); 88 
αἶδο ἰο Μοβεβ (θευΐ. χχχίν. 10). 
Αἱ 180 οῃὰᾶ οὗ ἴ8656 ἀδγΥΒ. -- Τδὸ εσ- 

Ῥτοββίοῃ ἐπ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων, αἱ ἰλε επὰ 

97 ἰλεδε ἄανε ἰβΒ Υἱ ΠΥ ἰο Ὀ6 υπαοτβιοοα ΟὨ]Υ 88 8 
ἐεγπιΐπιια ἱεελπΐσμα ἴῃ οοηπϑοιΐοῃ τὶ ἱὰ (μ6 ἨΘΌΓΕΝ 
Ὁ ΕΝ (σείλε ἐπα οΥ ἐὰε ἀνε). ΤΒε58 

σοτάβ, τ ΒἸ ΟὮ οὐἱ κί ΠΆ 11 ροϊη δὰ οἷν ἰο ἰΒογαίατε, 
Ὀθοδτηθ, οα δοοουπί οὗἉ ἐπεῖτ ἡγεαιθπὶ ἐοπποοῖϊοα 
τὶ} Μοββίδηϊο ῬΓΟΡΒθοἱθδ, ἃ δίδπαϊξηρ ἀεὶ κπλ- 

4 [ἴτγυο ἰπὐοοά, κι», (Ον. ναι. 8 Ἐὰ. 1861) κίτεο Υοὶ. Π. 
ἃ 622. ὀὁχδιρῖοδ οὗ ἐν "δρρηῆϑά ἰο Ῥεγεον υἱοποὰ δὲ ᾿ϑαῖσα- 
ἸηΘη Δ] ἀροηΐδ." Ἡγοά. ἰχ. 43 ἣναι ἐν ὑμῖν, ἰΘ δὲ ὦ» 
οεἰυραὰ ὃν (Ἰ1ϊ. 10} ψοιι; ΤὨθπογα, νἱ!. 8: 80 Οτ. Τοοῖ. Μοῦ. 
ἰχ. 84, ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν νων, ἕο οαξῇ οί, εἰς. ὃγ ἴλε γαδεν 

ἐλε ἄφοίϊε : Αςἰδ χυὶ!. 851, ἐν ανδρὲ κδυν: ο γενίρε ὃγ δε οσιι, 
ες. Β.1Π11} πιδν "δ ἀουθιρά [ἴ ἢ ἔδιοδο οδροθ ἔδο ἀερασίαγο 
ἵγοτη [86 ῬΤΟΡΟΥ ἴΌτοΘ οὔ ἐν ἰδ ποῖ πιογὸ δρρατϑηὲ ἴθι τϑαὶ, 
δηὰ ΠΟΙ ἴ0 δΏΡρΟΘΟ συςἢ ἀοραγίυγο ἰδ ὉΥ ὩῸ πιδθ ὈδΟδθ- 
ἜΜ: ΔΙΔΙ κοβγὰν μέν ΜΟΙ! ἴο ἴδ δηεοτ 
τίοῃ, ποῖ δα ἔπλῖ ο Ἦ δροακίῃρ ὉΥ͂ [86 οἷβ δῃά 
δου, ναὶ ἐπ᾿ ἔμ 61.---Κ.]. ΤῊΙΕ ΜΕ: 
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ἐΐοπ ἔον ἰ 6 Μοϑβδίδηϊο ἐΐσωο, τ οὶ τίη ρβ ἰὸ 8 

επὰ ἐμὸ κΚἼἼ οὖν αἰὼν οὗτος απὰ ᾿πἰγτοάιϊιοο85 
ἡδξω;, 

1Δ6 δοταΐῃς δῷ Δ} Ὁ 21}) αἰὼν μέλλων 85 {110 
τ. τ 

Ῥοτοα, σδοταπιοποίης τὶ ἰκο τοδαττοϑοίϊον, οὗὨ (89 
εἰογίουβ πιϑιι δϑιαύϊου οὗ ἐμ Κἰηφάοιμ οὗ αοἄ. ἴπ 
ἰὰ0 δ ονν δὰ σοποορίΐου ἰδ }8 ροτῖοα οοἰποϊἀ θὰ νῖὰ 
[86 ἀρρϑδάσγδῃοο οἵ ἐὸ Μοβϑβίδῃ, 

Βίησο τ ἷ8 8 Ἰοοϊκοὰ ἴον ἰῃ {πὸ “ἐἶπιο οὗ [89 
οπα,᾽᾽ Πδη. υἱϊ!. 17--10, οὐ “δ πὸ ϑῃά οὗ (τι 6,᾿ 
Ῥδῃ. χὶϊ. 18, ἐο ἐδ Ομγιβιϊδῃ σοποορύϊομ ἐμ ῖ5 
ἀϊτί 465 1861 ἱπίο ὑτὸ βϑοιϊοηϑ οὗ τισι ἰμ0 γϑί 
σοηπλθῆσ08 ἩΪΓῚ {86 ΒΡΡΌΘΑΓΘΠΟΘ οὗὨ 9658 ΟὨτὶδὶ 
ἰὼ ἐ8ο Β658ῃ, ἰδ 6 βοοοπὰ τϊν 8:6 ΤΘΑΡΌΘΑΥΒΘΏΟΘ οὗ 
Ἡϊπὶ το 89 θθθη οχαϊ θὰ δἰ {πὸ σεῦ παρα οὗ 
60. ΤμῈ νγὸ αἰνβίοῃβ βιοοα ἴῃ ἰδ οοηῃΐθση- 
νἰδιΐοῃ δὰ Βορϑ οἵ {}0 οασὶγ ομυγοῖ, ἱπ 610890 
Ῥγοχί τ γ, δηὰ 66 οβϑθη 18} ἰάθηι168]: [ῸΓ 
186 Ἰδαίου σοηΐδίηϑ. ΟὨΪΥ {116 σοπιρ]οὶθ τπδη]7}68.8- 
ἐϊοα οὗ νῆλὶ τγϑ 6536} 18}}}7 δπὰ δβιυι ϑιδηι Ὑ 0 }} 
δομλτα Θμ66α ἰπ ἐμ ἔογηθν: ΟΟΪ]. 11). 8:4, Το 6ὁχ- 
Ῥτοββίοη “Ἶϑὲ ἄδυβ᾽ (ἔσχαται ἡμέρα) Φδταηθ8 γΥ. 8, 
ΘΟ ΡΤ 6 πα 5 ὑμογοΐογο ἢ 9 Ὑ7 11016 ἐΐτηθ ἵγοτα {86 
δἰγι αὶ οὗ 6515 Ο γὶδὲ ἰο Ηἰ8 βοοοῃμὰ οοπιϊηρβ, Ῥ ΒΟ Ὰ 
ἐδ κ659 ρίασθ ἴῃ ἐ}:6 καερὸς ἔσχατος 1 Ῥεῖ. 1. ὅ δον 
(89 Δοσοτρ ] Βμπηθαΐ, “ἴῃ 86 Ἰαϑὺ ἐἰπη68,᾽ ἐν ὑστέ- 
ροις καιροῖς (1 Τῖπι. ἰν. 1), οὗ (π0 δἰ η8 ργοοϑάϊηρς 
Ηΐ9 βοοοπὰ οοιϊηΐηᾷ. Τθπ 81} ργοιἶβ68 ΓΘΟΘΙΥΘ 
πεῖς ἤηδὶ [υἸ Δ] πιοπί, ΗοΌὉ. χὶ. 40, χὶϊ. 28; δπὰ 
ἴον Ὀοιίονοσβ ὑμὶν Θηΐγϑηοθ ἱπίο γέδέ (κατά- 
παυσις 6Ἀ. ἷγ. 4, 11), δπὰ ἰηΐο (89 ϑαῤδαίδπι (σα!β- 
βατισμός ἱν. 10) 158. ΔοσοιιΡ] 80α αὐ {116 Βδτη6 {110 
ἩΠῚῺ ἐμ οῖν οτολποὶραϊϊοη ἱπίο (Π6 αἱογίοιιϑ ἴὉ660- 
ἄἀοῃ οὗ ἰ6 σι] άγοη οὗἩ αοἀ, οπι. Υἱϊῖ. 21. Τὰ 
π6 δχσϑι οοπιΐὶπρς οὗἨὨ Ψ26βὺ8 Ομ ίϑι 14118 ““αἱ {ἢ 
ἐπὰ οὗἉ ἐλ {τ 68᾽᾽ (ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν χρόνωνῚ, 1 Ῥεὶ, 
ἱ, 20, σβοη {86 ““ ἢ] 685 οὗ (ἰπι6᾽ (πλήρωμα τῶν 
χρόνων) Ἀδὰ οοτη6, 64]. ἰν. 4. Ῥγοοίβοϊν ΤῸΓ (818 
ΤΣ οΙ ἀο65 Ῥοίον γοοοχηΐζο ἴῃ ἐἶι6 τη Ἶγ80]6 οὗ {80 
Ῥοηίθοοβί (Αοἰβ 11. 17), {πὸ ζυ] δ) ϑηὶ οὗ 6 ὑσο- 
ῬΆΘΟΥ ἰπ γοραγὰ ἰοὸ ἐμαὶ τυ ἢ τγ88 ἴ0 ΒΔΡῬΘἢ “ἷῃ 
180 15ϑὲ ἀδυβ᾽ (ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις) ; 8.8 6186- 
πΏΘΤΟ ἰμπ ΔΡΡΘΔΤΘΠΟ66 οἴ σοτίδί η ̓ ογ οί [66] ΘΔ ΟΠ ΘΥΒ 
ΤΟΟΔ115 Ῥσορ ιθοΐθ8 ἱπ τορασὰ ἰο (86 “Θῃὰ οἴ (ἰπ0᾽ 
(ϑυἀο 18), οΥ “οὗ ἐπ6 ἀδγβ᾽ (2 Ῥοί. ὶ. 8). ΤῈΘ 
οἷκουμένη μέλλουσα (δοπιΐηρς τ ον]) τ ἰοἢ 18 δβιὉ- 
76θοθα ποὶ ἰο Δ 015, αὶ ἰο ἐμο 1οτά, (Ε19Ὁ. ἰϊ. δ) 
ΟΥ (8.9 ΠΕ ογον οὗἉ ἱβίπρβ, (λ6 δεαδοῃ οὔ τεοίὑ- 
οαἴδοπ, καιρὸς διορϑώσεως), 1χ. 10, ΘΟΙΩΠΊΘΠΟΘΒ, 
ἐδβοτγοίογο, σι (06 Τουηαϊηρς οὗ {1|ὸ Ομ τ βιϊδῃ 
οδαγοῖ : δηὰ Ὀσ]ΟΥΟΓΘ ὮδΥ͂Θ ΒΙΠ66 ὑπο σογοῦ- 
δῖοῃ ἐδϑίθα αἹοὴς ὙΓΠῺᾺ (86 τογὰ οὗ Οοάῦ, ἐδὸ 
“Ῥοῦγοῦϑ οὗ (δ9 τσογζα ἰο δοπιε,᾽" Υἱ. ὅ. Εον Ομ τῖβί 
ΔΡοασοὰ (05 ἰ8ὸ ἀοΐϊῃρ δΔΔΥ οὗ δἷῃ8 ὈΥ ἰδ 
βδοτίβοοθ οὗ Ηϊτβοὶ, “δὺ 0 οοπδυϊητηδίϊοη οἴ 
ἐπ δροβ᾽ (ἐπὶ συντελείᾳ αἰώνων, ἰχ. 26.) Τ]16Γγ0 
ὧδ, {5, ΠΟῪ ποι δίηρς ἰο 6 Ἰοοκοα 0 Ὀπΐ ἐδ9 
δοοοῃὰ οομΐης, 1 Τ 658. ἰν. 15. ΑἸγοδαν 888 (ἢ 6 
“145 ιἱπι|6᾽᾽ (ἐσχάτη ὧρα) Ὀδρβυη, 1 Φοῖα 1]. 18, 
Τὴ Φχργοββίου 8.48 ποὺ ἃ Θμγοποϊορίοδὶ, Ὀυΐ 8 
ἀοοϊτϊπαϊ δὰ τλοτὰ] ἰροτί. θη, ἐμ ΟΓΟΙΌΓΘ, 
ἀϊ ἰδ βδϊα ἰμδὲ σα οἷ δα 8 Βροΐίκοῃ ἴῃ 89 ὅοῃ, ἐπ᾽ ἐσχά- 
τοῦ ἠμερῶν τούτων, {ὺῸὸ Ἔχ τΘδϑίοῃ οδηποί, υἱϑι θὰ 
νι ἢ τοίδγθηοο οἰ μ ον ἰο {116 Ἰδηρσαδρο ΟΥ̓ ἰο ἐἶιο [ἀοί, 
τϑϑ ““δἱ ἰαβὶ πὶ 8686 ἀαγ8᾽ (ὕυῖᾳ.. Κα{8., θν. 
βοεΣ). ΤῈὸ ἡμέραι αὗται, ἰλέδα ἀἄαψδ, δτὸ ποὶ 
ἐμῸὸ 475 ἱπ νυ ιϊοι ἰδ6 γοδουβ δπὰ ἐδ 6 δαΐθοῦ 
1ῖντο, Ὅαὶ ἐμὸν δογγοβροπὰ ἰο (δα αἱὼν οὗτος {λίδ 
αἀχέοτ {ἕπιε, δὰ ἐπ᾽ ἐσχάτου 18 ἴ0 Ὧ6 ἰΔΙκοῃ 88 πϑυΐοτ, 

ἱπάϊσαϊϊ πα ἐμ6 οἷοδβο οὗ {86 απίο- ΝΜ δδϑϊδηΐο {1π|60. 
Τηὸ ἀοδπιοηδίγαι, νο ροϊπὶϑ ποὶ ἴο ἃ ελὀγοποίοσϊοαϊ, 
αὶ ἰο 8 οοίγίπαξ οοποθρίΐομ. 810 4130 ἡμῖν ἀο- 
ποίοϑ, ἴῃ σοπίγαβί τυ τ 186 “906 γ8,᾿᾽ (19 δυῖ θοῦ 
πΠῚῈ 18 γΟδοΥ 5 ἃ8 ὈοΘΙοησίηρ ἰο (μ6 ΟΠ γἰ δίῃ 
Ῥοσϊοά. 

[ἢ τἴ86 8.01.--- πὸ ΔΌΒΘΠΟΘ ΟΥ̓ (86 Δτ(1016 θ6- 
ἴογτο υἱῷ Πὰ5 19 σατουπὰ ποῖ ἱπ (6 ζδοὶ ὑπαὶ υἱός 
οδϑῇ δ υδοὰ οἵ Ομ γίδὺ δέου {86 Ὡθηδον οὗ ἃ 
ΤοΟρεγ παπιθ, διὰ {8 6 ἀοίογιιϊποὰ ἴῃ ἰἰ86] 
(Βόδπιο, ΒΙοοπῖ,, Ὠοὶ., ΚΙ Θὰ), ψ ἰο ποὴΘ 688 
ἀουδί, Ὀαὺ ἰπ {89 ἔδοὺ (παὲ ἰΐ 15 ΠοΓ6 ποὶ {πὸ ἐπαάιίυΐ- 
ἀμαΐ, οτὰ 86 δυΐμοῦ ὑσου]ὰ δἰ ρη}Ζθ, θαΐ {86 
οδλαγαοίεν, οΥ τοίαίίοη. Τὰ ἀἰβιϊποίί ου ὕγοιῃ {6 Ὑν 6}}- 
πον Ῥγορ]ιοίβ, ἰμ9 οὔρϑδὴ οὗ αοα β αὐ ΓΘ 65 
δὺ 86 οἷοδθ οὗἩ 89 δρ88 18 ὁῃὴ6 ὙΠΟ βίδῃη 8 ἰο ἀοα 
ἴῃ (86 χοϊδίίοη οὗἨ 8.οπ. Τ8 γὙὸῈ ΠᾶΥΘ ΠΟ ἸΟΠΚῸΡ 
ἰο ἀο πιὶΐ ἃ σΘομίϊηυδηοο οὗ αοα᾽5 »γορλείὶς οτὰ- 
οἷο8; θυ νΊ1Ὲ} 8 ἕόγῃ οὗ αἰ νῖπο γουοϊδίΐοι βρϑοὶ- 
ἤοδΙΥ αἰδογουὶ ἔγοτι 81} (αὶ ργοοοᾶθα ἱ{ΐ, γοί 
ταδί ἰδ πίηρ 18 οὐβδηΐϊο σοππθοίΐου τυ ὑπ οπὶ ὈΥ͂ 
86 μοί οΥ̓ [15 Ῥτοσοοάϊΐηρ ἔγοιῃ (86 βαῖὸ οἷ 
Ὑ1|0 Βροΐκα ἰο {80 ΕΔΙΠΟΓΙΒ. 

γεβ. 2. Αρροϊηϊϑᾶ --- ἰοῦ ΡΟΒ510]6 (ἢ 
Βοηροῖ, ΒΊ66Κ, 1, ἀποιμδηη) ἰο υπὰογβιαπὰ {818 οὗὅ 
δ δΡροϊηϊ ποι ἰῃ ἰδ 6 ἀϊνὶ ηθ ῬΌΤΡΟΒΘΟ δηᾶ σου- 
86]. Βαϊ (ἢ σοπῃθοίίοη οὗὨ (Π6 οἸαδυδοθ 18 μοὶ 
ΒΌΟΘΝ δ8 ἰο ἱπαϊσαίο δὴ ϑηυπιοσγδίξϊοη οὐ 10} ΒΕΥ 6] 
βίαροϑ ἤγοιῃ ἰδ απίό-ἰεπιροταῖ δοεὶ οὗἉ ἀοδιϊηἷης ἰδ. 6 
Ῥτγο-οχ δι ΐπς ὅοι ἴο Ὀ6 ἐμθ ᾿ἱπ ΒΘ ΙΟΥ οἴ 81} (δίῃ ρ5, 
ἰο {86 δοίυδ] 7] 6]τηθπὶ οὗ {18 Ῥυγροβο πὶ πὸ 
τοἀοιηρίίου ντουσιί Ὀγ ἐπ [ησοατηδιοα Ἰογὰ. ΤῊΘ 
αποδίϊοι οΥἹ ἀθΏ ΠΥ 18 σαί ΒῸ οὗἩ (6 λῥδίογίοαΐ λ{6- 
αϊαίον" οἵ ἰδ) Ὀϊνὶπο Πογνυοϊαϊίΐοι, ΠΟ βίδπαβ ἴῃ 
ἔπ τοϊδίΐϊοῃ οὔ ὅθ. 78 ἱτωροτί οὗὨ (ἢ}}8 ἴογττη ὁ 
8 ποῖν 86 Βραοῖα] ῬΡΌΓΣΡΟΒΘ οὗἁἨ 180 Υἱοῦ (0 ἀπ ἴο]ά, 
πὰ ἐἰς ἐμ 6 τοῦθ, ἰἢ ἐμαὶ, οι (ἢ οπθ μαπά, [ἢ 6 
ἰογῖλ "ὅοη οὗἩ αοἀ᾽ δ88 πὰ ἰμοὸ ΟἹ Τ᾿ δϑίδτηθαι 1.56] 
8 ἀἰθογθηῦ βἰ χα δοδίΐοηυ; δηᾶ, οα {μ6 οἶμον, μαΐ 
86 85 Ὠ  οτίο βροΐζθῃ οὗ ἰδὲ ρμγορλείϊς τουρὶα- 
ἰοπ οὗ αοἀ νος ΘΧΡΥΘ8868 ἐδ] ἱπ (86 τοογά. 
ΕὸΡ 18 ΤοΆ800 ἢθ6 8048 ἔνο οἶδυ 568 ὈΥ̓͂ ὙΔΥ οὗ 
Βροοίΐδ ἢν ἀοβηΐϊηρς {π6 ἰόστὴ ὅπ, οδοι οὗὨ το ἢ 
ΘΧΡΓΟΒΒ6Β 'π ἐΐϊβ ΟὟ ῬΘΟΌΪ ΔΙ ΤΔΠΠΘΥ ἐλ 805 
ὉΠ 6Π688 οὗ πδίυγο δπα ἱπδηΐϊο οἱοναί'οη. [ὁ 
ἴθ {86 ΒΌΪΟΣ γγ80 οΐῃρς τοογδλίρρεα ας Τοτά (κύριος, 
88 Ὀδ66ὴ ὈΥ γὐἱχλὶ οἵ ἱπβογίίδησο, δὰ ἰἢ 8 16 ρ1. 
ἐπα ίοΥ ἀπὰ ὉΥ νἱσίυθ οὗἨ Ηἰΐἴ5 αἰνίπο 0 η8} 0, 
ἐσχαϊοὰ ἰο {πὶ8 ἀἰχπὶιγ. Αμὰ ἰμἷ8 ὀχα]δί'οη 18 
πο αροίδεοεῖδ: πο οἱονγδιΐοη οὗ α πιαη (5 ϑοοίΐηὶ- 
διΐβτη πουἹὰ πᾶν 11) ἰο ἃ αἰνῖπο ροβί(ἴου δὰ αἷρ- 
Αἰ(Υ:; ἰδ ΘΟΥΓΟΒΡΟΙ 8 ἰὸ ἐδὸ σοϊδί θη Ἡ ΒΙΟἢ {818 
Ῥουβοῦδρο βυβίαἰ πο ἰο αοἀ Ῥεΐογο [80 ᾶρ68. Τπ6 
Μοάϊαϊον οὗ Οοἀ᾽ 5 ὅπ] γογοϊαϊϊοι ἴῃ Ηΐ8 νοτσα, 18 
880 {6 Μοάϊαλιον οὗἩ ἐμ9 οχϑγοΐβο οὗ ΗἸΒ ῬΟΥΟΡ 
ἴῃ οτοαίΐοηυ. ἸΤδυϑ του σὰ ἐμ γοϊαίνο (ὃς, τσλο) 
86 ἀϊδοοῦγβο ρ85565 ΟΥ̓́ΘΡ ἔγοπι αοα, 80 δβιυ Ὀ)] οἱ 
οὗ πὸ Ῥγυοοοάϊης οἴδυδοβ, ἰο 1818 “πεϊαίοῦ ἃ8 δι Ὁ- 
οοἱ οἵ ἐμο Το] οί πα. [Ια ἰμο8ο (π6 ἰοτπι ἐκάθισεν 
Ῥοϊηία ἰο ἐπ 7οἱπέ ἀσεπον οἵ ΟἸ γὶϑὺ ἰη ἰἰι0 δςὶ οὗἁ 
Ηΐδβ8 ὀχαϊδιΐοη: 8116 {8 6 ρΑΓ ἰοἱ ρ᾽ δ] οἰδιβθ5 ὑτὸ- 
οοὔΐϊηρς τίη οὖν 86 ἐπάϊϑρθηβδ]6 αδπὰ νυἱίαὶ 
Ῥοϊηίβ οὗ ὑ{ΠπῸ 350π᾽5 μανΐῃρ ἰδῖθῃ Ηΐ8 ρἷδοθ αἱ μ9 
τῖραὶ Βαμα οὗ αοα οὨ]Υ δου δοοοιορ ἰϑδὶηρς {86 
ποτῖὶς οὗἨ γοἀοπιρίίΐοη, δὰ ὑπ ον τνθαῦ δββθῃίϊδὶ 
διἰγθυΐο85 οὗ Ηΐβ Ῥθυβοὴ δῃαὰ δΘΠΟΥ (δὶ δε 
δηὰά νϑδὶ ἀοίησ) 811 {π|8 ᾿88 Ὀ66 μι ΘΟΘΟΙΙΡ] δε. 
ΤῊ Ῥδυι οὶ ρῖ8] οἴδυβθ ποιησάμενος (αὔεΡ πιαζχίπο, 
ἐἰ6.} αῖγοβ ὑπὸ Ἰοογὰ ὙὨϊσοΝ ἴῃ ρονυίοοι Γγοθάοιι {80 
βοῃ 1188 δεοοιῃ) διιοα Ὀοίογο Η]8 οχαϊιαἰΐοη; {89 
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Ῥαγιἰοὶ ρα] οα8θ γενόμενος (δεοοηιη  δὸ πιμοὶ 
φτεαίετν, εἰς.) ἀΘΒου Ὅ68 (86 μοϑβι(οη δ σϑοορηϊ- 
(ἴοῃ δι7αγάοα ἰο Ηἰΐπι 'π δομδοαῦυθῃοο οὗ παΐ ΜΟΥΚ ; 
Ὑ110 ἰδ τὸ φασιϊοὶ ρα] οἴδυβοθ ὧν δπᾶἃ φέρων 
δεῖπρ, εἰο., δι ἃ “δεαγίπφ᾽ ΟΥ̓ “ὡρλοίαϊπρ,᾽ εἰο.} ἷπι- 
ἰσαϊοα ὈΥ ἰ)}6 ΟἸΟΒΟΙῪ οοπηθοιϊης Ῥαγίϊοϊο τὲ 88 

βίδπάϊηρ ἴῃ ἰπίϊταϑίθ Χο] οἰ, δὰ ἀθδίρηοαγ 
Ῥ] δοοὰ Ὀθίοτο ἐμ 9 ΟΙΒΟΓΒ, ΟΣΡΡΘΒΒ 6 ἀπονὶ κιηδίοα 
δηα ὑπο δηζο 8010, δηὰ {δ 5 οἰογπδὶ δηὰ ἰάθη ο8] 
Ῥοΐης δηὰ δζϑῆου οὗ ἰδ 6 Μοάϊαίϊον οὗ Βοάρρ- 
ἐΐοπ δηὰ σσοϑίίοη. ο τυϑὶ ποὺ ἀθὴγ (τι 1ἅπ.) 
ἐμιαὺ 4150 ἴ1680 αἰ ὑ6 } οἰδβοβ δύο (0 ἀο τυῖ(ἢ {9 
πιαπιἐδἰεα ἈΑΐεδειαλ. Βαϊ ἴτοῃ {(μὶ8 ἐΐ {0110 8 
ΠΟΙ Β6Ρ ἐμαί, 88 ἀοβουὶριῖνο οὗ {86 Ῥ6ΓΒΟΠ 4) αἰι8- 
Ἰιεὶς8 οὗὨἩ Ομτὶδί, (λοΥ δϑϑῖση ἐμ6 ἰηίοτπαὶ στουπά 
οὔ Ηἰ8 ὀχαϊἰδίϊοπ (49 εἰ 16), ποῦ {μαὺ {μοῦ οδα- 
Υδοίοσὶσο {6 δου ἰπ {6 ᾿ηπηοδὲ δηὰ οδββοπίϊαὶ 
δτουπὰ οἴ Ηἰ8 δοβοϊαΐθ ρδγβομπδ τίν (}6].}, πον (Βαὶ 
τοΐογγίης ἴο ΗΠ πι ΡΥΘΒΟΠΊΔΌΪΥ πιεγεῖν 88 16 ἐχαϊίεὰ 
086, ἰδ 6 0 Ῥοὶπί ἰο πο ΡΟ. ϑοοποιῖοαϊ γο] δἰ οἢ 5 ἴῃ 
18 Δοσοχῃρ)] βατηθηΐ οὔ τοἀοιρίΐου (Υ΄. ΠΌΡΜΑΚΝ, 
ϑοελγυπδεινεῖα, 2ὰ εἀ, 1. ν. 1401..). ὍΠΟΥ γροΐπὶ 8 
ΤΑΙΒΟΣ ἰο (8 6 ἈΠΟΒ ΔΉ 6816 ΘΒ86η66, (6 ΘΟΥ̓ΘΑΥ απὶ- 
ἤοττη δῃὰ ἱπυδυίδἷο δοιϊυϊ οὗ ἰμ6 Μοάϊδίον οὗἁ 
{πὸ Νὸν Οογνοηδηῖ. ΤΏΟΥ σοπίδ᾽η “8 οἰ δγδοίον βίο 
οὗ (86 ὅοῃ, 88 ἀεβί χηδίίης (δὲ παίισο τ ιϊοῖ Ὀ6- 
Ἰοῃψ8 Ῥεου]αΣ]Ὺ ἴἰο ΟἾ γῖβὲ ἔπ 680} δηά 4]] οὔ ΗΪ8 
ὙΔΓΙΟΙΒ τροάοβ οὗἁ ὀχίϑίθησθ.᾿ (ΕΊΕΗΝ, 1. 278). 
Εον ἴ86 Ρῥτοβ. Ῥασγί. τρϑυΐβ ηοὺ ἴῃ 86} 7 Δ ἱπὰθ- 
Ῥεπαοπὶ ἐΐγι6 Ὀὰὺ ΒΡῚΥ οο-ογαΐῃαίοθ ἐ80 δοίἷοιι 
τ} (μδὲ οὗἁὨ {116 Ῥτὶμοῖ 8] γοσῦ. Βα 17, 88 Βογο, 
(86 ῬΥὶποῖρα] του 18 Ῥϑϑί, (89 δοῃί ΘΙ ΡΟΣΒΏΘΟΙΒ 
δοίϊου ἴῃ ἴδ Βα οτάϊηπείθ οἴλυδο 8 ὀχργεδβοὰ ποί 
ὮὌΥ (8ὸ Ῥχοϑβ. Ὀυΐ ὈΥ ἰΒὸ ᾿προτῦ. ΤῊΘ Ῥγόδοηΐ 
σπδγδοίουΐζοϑ ὈΥ Ῥοϊηι πα ἰὸ Ῥοσιηδηθδὶ ζϑαίυ ΣοΒ 
δὰ οββϑῃί αὶ αὐτὶ θυ 68. 
ΤῺ6 ὙνοσἹᾶβ.-- -ἷδ η0 ἰγδοθ οὐἨ δοῃέγοΥ ΒΥ 

ψτἢ αποκβίΐς ποίου οὗ ΖΞ οη8 δπὰ Αῃροΐβ, μβοϊὰ 
ὉΥ δον, 18 Τουπὰ ΘἸΒοΒογο ἴῃ ΟΌΤ ορίἰβέ]ο, τῦ9 
χηυδί, ΟΓΘ 1ΐ ΟΥ̓ΘῚ [07 {815 γθδβοι, ἀοοϊΐηθ ἰο ΣΦΙ Σ 
{86 αἰῶνες ἈΘΓΘ ἰο 8; 1618 (8.5 ΘΟΥ]16 Ὁ Θχροδβίίουβ σῖ (ἢ 
οϊῶ. Τ86 ραδβϑαρο οἷ. ΧΙ, 8 Ῥσοόνοβ 8180 (δ αἰῶνες 
Ἄοδηποί βἰ ΚἩ ΤΥ δεσίαν μεγίοδ (ΟἈΥγ58.), 81}} 1668 (86 
ἀνο δαγαϊῃδὶ Θροοδβ οὗἨὨ ἰμὸ ποῦ] 5 ἰϑίοσυ, (89 
λίοβαϊο δηὰ ἐμ Ὁ γἰβίΐδη (Βοϊίδη, Ῥϑι]υ5, Βιοῖς, 
διε), Ὀὰΐ ΟὨἿῪ ἐλς τοογία 85 οχὶ ἰϊῃρ δῃὰ τοουΐϊῃς 
ἴῃ {ἰπ|Θ6' Ἐβ ΡΑΓΔ116] 16 Τουπά ἴῃ {116 Ο]ὰ Τοδβία- 

παραὶ ὈΌΟΙ ΜΗ δῖοι (τοι οὗ }). ο νεἰΐ, 

λίά6,) β' σᾶ 68 οὐ αἰ μα] ΟἿΪῪ δυοοοδδῖνο Ῥουὶοᾶβ 
οὗ (6 ᾿γίῃς θογομα {16 νἱδίοι, Ὀυΐ 'πὰ ἰδ τῦὶΐ 
ἰηχ8β οὗ ἰμο ΕΑΌΡ᾽ 85, {8:0 τοογίἀδ 858 (6 δ ἰἀάοη, 
ὉΠΙΔΙΠ τ, 8 16, σοπογοίθ Ῥγοάσοί δηᾶὰ ὀχργοβεί οι 
οὗ 86 δἰ ἄθῃ, υπίδί που 8 16 δ χοΒ οὗ ἰΐπ)θ. Τδ6 
ἰγδῃβίιϊου ἱπ δἰ σηὶδοδίϊομ 18 ἠουπα Ἐδ6]68, 111. 1]. 
ΑΒ, ΒΟΉ ΘΥΘΥ, αἰών ΠΟΥ͂ΟΣ δὶ σῃ 868 {1π|6 ΟΥ δἰ 
ἕπ 1δε αδείταοί, Ὀὰὺ ὈΟΐΒ ΟὨΪΥ ὑπᾶὰρϑνΡ 86 οδίθ ΟΣ 
οὗἨ Ῥγορτεβθ δηᾶ σχῃουθιηοηῦ 1 ὙΔΟΝ δρὶγὶϊα δ] 
ΌΥΟΟΘΒ 8.6 δοίϊγο, 80 ἯΣῈΠ ἰἢ0 χοϊαίΐοι οὗὨἨ ἐμ ΐ8 
μογὰ ἰο {86 ἰάοδ οὗ {0 τοογίά, [Ι{ ἀρποίοβ (86 
ποΣϊὰ ποὶ 88 88 ΙΠ6γ0 δρρτομαίο οὗ 841} (μΐηγβ, 
ἰῃ9 ὉΠΊΎΟΣΒΟ, (τὰ πάντα), ποῖ 88 (8:9 τοδῃϊο] 
ψαγίοιγ οὗ ἐπίηρα υγουρῶϊ ᾿πίο δὼ οὐζϑηΐο 51 
διὰ ΠΑΥΠΙΟῺΥ (κόσμος) ; ΠΟΥ ἃραΐη {Π6 ποσ]ὰ ἴπ 18 
πιδίογὶ δ ἐγ, ΡΟΣ ΒΔ ΌΙΘΠ 688, δηα υδηΐίυ ; ὈυΓ85 ἃ 
δγβίθσω οὗ βρὶ εἰ. 8] σϑ] δ οη8 δ ἃ ΡΟΎΘΥΒ ἢ 8080 
»λεποπιέπα 76 ΤΩΔΥ͂ ἀΐβοθτὴ ἰδ νοούμενα, Βοτῃ. ἱ. 20. 
ΤΠ686 ἰηνἼδ᾽ Ὁ16, δρὶ γἰ 8] δηᾶ ροσιθδποηΐ Ῥοΐθῃ- 
οἶθβ οὗ ἰμ9 ῬΒοΠοσλΘΏΔ] Ἡγοσ] ἃ ἃγῸ πο ἱπάϊνϊ 6] 

ΑἸροῖ8 δπὰ ΖΞ οηβ, πὸ ροῦγοῦβ ἐπ δροπὰ θη Ἐ}γ [Δ8}}- 
ἰοίης ἰμ9 ψουϊά, πὰ πὸ ψνουὶϊὰ οὗ 7άδαα αἴϊεν 
ὙΠ 0561 η046] ἀαοἀ 88 δσοῃδί Γαϊπμϑὰ [0 71}8.5 10} δηὰ (0 
δα ἃ (λ6 ψοσ]ὰ οὗἨ Ῥῃοιηοσιθιδ. Βδίμον (ἀοὰ δε 
Τογττηθα 8680 ἱβτουρὰ Ηἷ8 βοῦ, δὰ δοοοζάϊηρς ἰὸ 
οἰ... χὶ. ὃ, ἀσσδῃροα δηὰ σϑἀιοϑα ἐμ θη ἰο ΟΥ̓ ὮὉΥ͂ 
Ηἰ8β ογοαίϊνο νογὰ. [15 ἐμ 686 αἰῶνες τ ΒΙΘΝ, διιϊ ἀεί 
811 ῬΒΘΒΟΠΊΘΏ8) τἱοϊβδί 468 δηαὰ δυοίυδιίοη, δηὰ 
110 6685616 58 Ῥδβδβίῃς ΔΎΔΥ οὗ ἱπαϊνϊ ἀμ] οχἰδὺ- 
ΘΏσ68Β, ΓΟΙΏΔὶα ῬοΓδηοηΐ ἴῃ (μ6 ψοσ]ὰ. Βαὶ 
ΦοΒονδὴ 18 ὁ ϑεὸς τῶν αἰώνων, ΙΥΔΟΒ ΧΥΧΥ͂Ι, 19: 
ὁ βασιλεὺς τῶν αἰώνων (Τοῦ. χὶϊ!. 6, 10; 1 Τί, ἰ, 
17). Τὴθ ομρμδ8]8 ἰῇ ΟἿΣ Ῥδββδροὸ 1168 ποί 08 
{μ6 ἤδεὺ ἰμδι αοἀ ἰΒτοιυρη {π6 δοι 8.88 τπδὰθ 8150 
(ξξεευ θη) (86 “Ξοηε, θυ (μαι ἴπ σοπῃοχίοι π](} [86 
Ταοὺ {πΠ80 Ηδὁ σοπείἐμϊεα ΟΥ̓ αρροϊπίεα (ἢ. 6 βοῃ Πεὶν 
οὔ (ἢ Ῥ ΟΣ δ, γὸ 8.6 4160 ἴο Ἰοοῖς δὖ {πὸ Γαοὶ 186, 
ἱβτουρὶι Ηΐπ Ηο πιαάδ (ἐποίησεν) ἰ8ι0 πο ]ὰ. 

γει. 8. Βοδῃῇ:λίῃβ ἰσαβο.---᾿ ἀπαύγασμα 18 Ὁ 
ΒΙ οἷς ΓΟ] οὶ ῬΤΥΟΥΪΟῚΒ ΣΠΓΟΥΡΥΘΊΘΙΒ (88 ΟἸδσίθλ, 
ΒΒ ες, Οαρο]1υδβ, ἀοτμδγὰ, Οδ]ου., Βδιιπε), 
Ἔχρὶαἰποὰ δ εβμίσεποε, δεαηιΐῃ ΟΥ δἀὲπίπ [οτίὰ; 
Ὀαΐ {0 ἔογι οἵ ὑ86 τογὰ νϑου]ὰ Ἰοδὰ Ὁ8 ἴο ἰδκὸ 
ἴξ ραβδίγοϊυ. Ἧ76 ταὶ ρῃῦ βοποθ με Ἐγβηι., (λ]ν., 
Βα2., ατοΐ,, εἰς.) ΤοῸΣ ἐὺ (9 ἴμ9 ἔπισφε, (86 ἴοτα 
γεσεϊυεα πιὰ τοἠεοίεα ἢπι ἃ ΤῊΊΥΤΟΥ, ἈΌΟΣΟ ΦχδοΪγ, 
πονονοῦ, ἰς ἀοποῖος ἐμὸ ἀϊβιϊ ποῖ, σοπογοίθ γώ 
οὔ {86 δεαπιίηφ ΟΥ δλϊπίησ χογιὰ (1,08., Ταταϊ ρ. 898, 
Καὕύσεε, Οτ. σταπι. 191}; δβδὸ {ππαὺ δοςοσγάϊῃξ [ὃ 
1,ὕπ. 10 ἡπυόοῖνο8 ἃ ἰσοοίοϊὰ ἰάοα:;: 1. {μδὶ οὗἉ  Νπάε- 
»επάεπί ἐχίδίεποε; 2. ἰδιαὶ οΥ̓͂ οτίσι ΟΥ ἀεϑεεπί; ἃ. 
{μαΐ οΥ̓͂ ἰκεποῖδ. Δόξα ἀδηοὶεβ ἴπ χεδρ᾽οηάεδὶ 
εἴοτν οὗἨ Οοα᾽ Β τηδ᾽ Βί 88 9 τη 68 }8 ὈΥ ν 81 οἢ δ 
ἸΏΔΪο5Β ἃ ΤΟΥΘ]αίϊοη οὗἩ ΗἰΒ6] 7, δὰ οἱδίτηϑ ἰδ 
δάἀονίης τοοορηϊίοη οὗ Ηἶβ οσοδίυγοθ. [Ι͂ἢ Ομτῖβὶ 
(ἷδ ΚΊΟΥΥ 18 τοοοϊνοα απὰ σοῃοοπίγαῖθα ἴἢ 88 ἴῃ" 
ἀϊνίάυ], Ῥοσβοηδὶ ἱπιαζο, γαψεαὰ ΟΥ ῥεαπεὰ {οτιὰ, 
88 ἰὲ γ6γΟ, ἴγοια {116 16 γ, δπα 1ἴβο] 7, [ἢ ΟΓΟΙΌΓΟ, 
δοδειΐης οσί ἢ 18 ὈΣῚ ΚΠ 655 ἴῃ ἔᾳτη. ΤΠ15 ῥδαπ- 
ἔπσ ἵπισσε 8 ἰῃΠβ ΠῸ ΣΏΘΓΘ Τὰ ΣΓογοὰ σϑδοοίϊοΏ, ΒῸ 
Βοος; ΡΠ ΘΠΟΣΔΘΏΟΣ Ῥχγοὰπςρα ΣΠΘΥΟΙΥ [ὉΣ ἃ Βῥὲ- 
οἷῆο δηὰ ἀεδηϊίθ Ῥυσροβο. [1 Βδ8 ὀχρσχοβδοὰ ἰἢ ἰΐ 
(86 αββοῃίδαὶ θείης οὗ αοά, υϑὶ ΔΒ 1:0 ξῃγο οἵ 
αᾶρο 8 οοπίαϊποά ἴῃ (9 αἴθ. Ἐ6 πυχϊθογοῦβ 
δἰ χη δοδιϊοηβ οὗὐἨ ὑπόστασις ΤΑΥ͂ ὍΘ χοἀποοὰ ἰο 
ἴουν Τυπἀδιηθηΐδὶ οηθ8: Ϊ. τσαογρίαείησ, υπὰσ- 
ἰαψίπσ, ἈθΏοΘ, γχουπάαίίζοη, δαδῖε, διὸείγπεῦθῃ, 
διρροτί, Θυθ δεαϊπιεπί; 4. 80 Ἴδεὺ οὗ »υϊηᾷ 
ομε᾽ φεἴ" ὑπάεν α ἰλίησ, ἰαλίηρ {ΐ προπ ομδ᾽ὲ εεἶ; 
βθῆσο, ἥγηιποεβ, εἰεαααδίπεδα, εοππάεπεε οὗ ερσὶίϊ, 
ἐηἰεγρτίεε, ἀείογηιπαίίοπ; 8. ἰδὺ ἩΒΊΘΔ 1168 δἰ [86 
θ45818 88 {86 »γορεγ οὐ7εεί, ΟΥ διιδ7εεῖ πιαζίεν οἵ ἃ ἀϊδ- 
ΘΟΌΓΣΒΘΟΥ ΠΑΓΡΓΔΙΪγΘ;: 4. τεαΐ δείησ ἴτι οομίγαδὶ ΜΒ 
ἔδπου δηὰ 1|Ἰυβίοι ; ΒΘΏ6Θ, 6δδέποε, δμδείαποε. μον 
ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ΟΣῪ ΤΟ Δ] Ὀδΐηρ Π485 ἃ δρεοΐαὶ χη οὐ οἵ οσἰδί- 
6566 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠαΐης ἰο (8 ΘΒδοηοθ, 86 ἰοττι ὑπόσ- 
τασις ὁου]ὰ ὈδοοΙη9 ἃ, ἀοοί 8] ἐεγηνέπης ἐοοίοεῖαν» 
ἐΐσιι8 ἴον (8 ἰΣἸ εἰ ἀτίαῃ ἀἰβιϊποίξοη ἣπ {16 ΟΣ ἐδέεμοῦ 
οὗ αοἀ--πρόσωπον, »εγϑοπα, δῃΒἃ 80 ΤΩΔΗΥ͂ ἰδέεσ- 
τοίοσβ δχρίαἷῃ ἰὺ ἴσο, ουθὰ Οδ]νίη, Βεσα, θεῖ- 

ἑειά, Οαϊον., Τμοπι. Ααυΐμδα, ΒΟ] δττιΐπο, δηὰ 
Οοτῃ. ἃ 1δρἰὰς. ΤΙΗὶδ δἱκηϊδοδίϊοι οὐ 86 ποτὰ, 
ΒονοΥοΡ, ὈΘΙΟΏ ΖΒ ἀοΣΟὨΒΙΣΘΌΪ ἰο ἃ Ἰδίον δοοὶε- 
δἰ δϑίϊοαὶ πβαρὸ. ἦα τονὲ ΧΟΙῸΥ {8:6 ἰσγαι, ἰΒοΓγο- 
ἴοτο, ἰο 180 Θβδοηίΐα] Βοΐηρ οὗ ἀ οἷ, 85 ῬΒ1]10 ΕΠ ΡΙΟΥ̓Β 
1ξ 88 ἃ ΒΥΠΟΉγΙ, οὗ οὐσία, ἃπὰ {π8 Ψυ]ραίθ ἰγϑῃβ- 
Ἰαΐο8 ἤἥσιγα διυδείαπίϊε φυδ, ΟΥ Βι1}}} Ὀοίιεν ΟΥ̓ εΒ 
ἀο Ῥείποεΐρ. ἐν. 2, 8, ἤσιγα ὄἐχργεσθα τυδείαπ εξ. 
ἘῸΥ {86 ΘἰΥΙΙΟΪΟΔΎΥ οὗὨ χαρακτήρ ΡοΐπίΒ δὲ 81} εὐδῃ(β 
ἰο ἃ "πέεαπδ ὉΥ Ὑ ΘΒ ἃ ἐμὶπρ 5 τιδὰθ σεσοηῖ δ} 
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ΟΣ ΟΥ̓ΘῺ γδ᾽ϊὰ ἴῃ ὀχοῆδησο, δηὰ ἰδὲ ὮΥ βἰδιυιροᾶ 
ΟΥ ΘηΥγδυρα τηασκ8. Τὴ ννογὰ, ΒΟΎΘΥΟΙ, ὨΘΥΘΡ 
ἀεδηοὶθβ {πὸ βἰδιιροὰ ἤριγθ ΟΥ ᾿πργοβδίομ 186}, 
Ὀυϊ ΟὨΥῪ ὑμ0 ΤθΔ 8 ΖῸΣ ἰζ, [1 ΙΔΥ̓ ἰδ08 ἀσποίθ 
ῬΑΥΓῪ [86 ἔδαϊαγοΒ ΟΥ τη 8 ὙΙΟΩ ἰῃ σΘΏΘΓΑΙ 
δτὸ ἴ8: 9 τηϑϑῃ8 οὗ ῬϑοοδηΣ ο0Ώ, ἀπ ῬΔΓΡΙΪΥ͂ ΤΥ 
ἱπάϊοϑδιθ 19 βίϑδιρ 1ἰβϑ]ῦ; αὶ {1118 ποῖ ΠΊΘΣΤΟΙΥ 
85 ἐΠ6 Θχίογῃδὶ ἰπδιγυπθηϊ, ΟΥ ἰοοἷἱ ζὉ δἰ δ: ΙΖ, 
Ὀυὶ 845 Ὀσδδυίηρ ἴῃ 1861 {π0 ἤοόττι [0 6 “πη ρτϑββοα, 
δηὰ πανΐηρ ἰμ6 ἀοδι δι] οῺ δη ἃ ΘΑ ΡΘΟΙΥ ὈΥ Τ6ΔῺ5 
οὔ (18 οὗἁ τπιδκίης ἱπ6 ᾿πρτοδϑίοη. [Ἃἢ {8 Β6Π56 
ῬΡηινο (εα. Μαπσεν 1. Ῥ». 882) ο6115 ἐπ τα(ϊοηαὶ 
δοιὰ] ἃ ζοηυΐηθ οοΐῃ Δ ΐσἢ ἢ88 ΟὈϊδἰ θα 18 οὐσία 
δα 15 τύπος ἴγοιῃ ἐμδὺ 888] οὗ ἀοἀ 8086 χαρακ- 
τήρ 56 ἰ0)6 οἰθτηδὶ ορζο8. 
Βϑασχίῃ.-- Τὸ οπασγδοίονυ οὐὁἁὨ ἐδ αἀἰβοοῦγβο 

11} τοῦ ΑἸΙΟΥ οὐν ΓΑ] γι ΐης [86 168 οὗ φέρειν, 
δεαγέηφ, ἱπῖο ὑπαὶ οὗ »παϊπίαϊηῖπς δπὰ σουεγηῖπο 
Απ ἃ, ΠΙΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ποὺ ΙΩΘΓΘΙΥ ἀο {86 ᾿ἰδίοῦ 96} 
ἔγϑα ΕἾ πὰ ῖκθ 080 οὗ [18 Ἰαησύυαρο, ἐμαὶ αοά 
δεαγα ἐδ ον] β ἢ ΗΒ ῬΟΜΟΣ δηὰ 18 {86 
ἃτῖα οὗ Ηἰβ βιγοηρίῃ, Ὀυΐ 4180 Ῥϑυϊ ὀχ ΓΟΘΒΟΒ ἃ 
πα τοὰ ἰάρα ὑμ8 : “ 8}} (Βῖη 45 σοηϑὶδί {γι ΠΤ, Εν) 
ἐπ ἴπι,᾽᾽ 6ο]. ἃ. 17. Οπ ἐποὸ οἴμοῦ Ββαηά ἐμίβ φέρειν 
του ϑὲ ποί Ὀ6 οΘοῃμοοὶ ρα 88 ἃ ΙΩ6760 »αδδῖσε ὈΘΑΥΪΠ κα 
(»}οτίαγε); ἴον 89 ϑοη βιυϑιβ᾽ 8 ΠΟ ἸΏ ΘΓ ΟΙΥ οχί οσπμδὶ 
τοϊδεϊου ἰο (89 τνου]ὰ, ποῦ ἱπ ΗἸ5 δοϊϊοῃ ὕροη ἱΐ 
ΤΠΟΓΟΙΥ ρῥυῖ9 ἔοτιι ΗΒ ΡΟΥΘ ἰὮ ἃ ΙΔ ΠΠΘΥ ᾿ἶκκὸ (Πῖ' 
διουϊθοα ἰὸ 8080 80 ὈογΘ ἰδ.6 Βοδτθηβ δηὰ [86 
διίτιαοίουτγο οὗ [86 υπΐγογβο ἰῃ (6 οἷά τηγί οἱ οσίθ8; 
Ηδ δοεὶβ ἱμβγουρὶι ἰ89 ποτὰ οὗ Ηΐβ ρονγοσ. ΤῈθ 
“Ἰγοτά᾿ 'θ ποῖ Βοῦθὸ ἐδδί οὗ 1:9 Οο8ρε6ὶ ΠΗ 
δἰ βουρὰ λί ἔσυτο) ΤΟΙοΣΒ τοί ἰο αὐ (Ογτῖ!, ατοί., 
εἰς.) αὶ ἰο {π6 βϑοη. [{ ἴδ 1.6 τνογὰ 1ῃὲ σ ΐοῖ (86 
ῬΟΥΤΟΣ Θ986 18] ἰο (6 οι υἱύθγβ 1.56], τ {ἢ τυ ΘᾺ 
Ῥονγοὺ ἰἰ 5 1861] {τυ σι. ΤῊ αὐ ΟΥΘ 66 ΟὗἾμο ϑοη, 
Ὁγ υἱοὶ ι6 νοῦ] ἰθ προ] ἴῃ 1.8 ἀπῖ  Υ, δ ἃ δὰ Γ- 
κιοῦ [οὐ διὰ (οἰ ο ΔΟσΟΙΡ βοΐ Οὗ 18 ΡΌΤΡΟΒΟΘ. 
δ Ῥαγδ]}οὶ ἰο ὑπὸ ογοδίϊνο τγοτὰ οὗ αοα ἴῃ ἐδ δο- 
σοιλαὶ οὐ οτοδιίοη. Το ἰάθα οὗ δεαγίπσ ὑλὺ8 ῬΆ53868 
ΟΥ̓́ΘΣ ἰπίο ὑΠ6 δοέῖγο οοῃσορίϊου οὗἉ σέγεγα (σαττψίπς 
οσισαταάὶ), οὗ ἃ δυδιαϊπίος; μογοιηθηΐ δηα συϊάδησο 
πμϊοῖι του 8 ροὴ δηὰ τὶ μη 1 ὈΥ δὴ ΟΥ̓ΘΣτ ᾿β6 Γ- 
ἐπα, βρί᾽ τἰταδὶ ἄζόπογ. [ἢ [18 5686 {86 ργ ΟρΡἢ οἱ 8 
δτο δαὶϊὰ (2 Ροί. ἰϊ. 4) ἰο θ6 φερόμενοι ὑπὸ πνεύματος 
ἁγίου. δὰ ἰδ ϑορι. ἰδ 18 11.869 φέρειν, Ντα. χὶ. 
14: Ὅουϊ. ἱ. 9. 

Ῥυτσίβοαϊίος. --- 7:6 ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΏ, ““Ἰηδκίης 
8 Ρυνϊβολίίου οὗ δ᾽η8,᾽᾽ γϑΐοσβ ποὺ 9 δὴ αἰϊεγοα 
οοπάϊξιου οὗ ἰμ)6 πογὶὰ Ὑγουρθῦ ἑμγουσὰ [ἢ6 
τα ἰϑιγ οὐ Ομ νὶβί, ΠΟΥ ἰὸ 8 πιογαὶ τεπουαίϊοπ 
οΥΓἨἁ ἰδ δυπιδῃ τϑοο οἴοοϊοα πῃ ΘΟὨΒΘαΊ6ΠΟ6 οὗ 
δὶ πιϊηΐβίσυ, Ὀυΐ ἰο ὑπὸ δοσοιαρ  δλθα τνοτκ οὗ 
Σοιοπιρίίοη ἰὼ σϑιλουϊηρ (6 Εἰ ΠἀΘΓΔΏΘΘ65 οτοδίθα 
ὉΥ δἷη ἰοὸ ον ἱπίθγοοιυγβο Ὑἱ} αοά, Το ἔοτπι 
οἵ οχρσοβδϑίοῃ 18 ἄγαν ἔγοτι ὑμδὲ 1ον [168] γοῦ- 
Βῖρ ἴῃ τν ἰσἢ ΟΠΙΥ ΡυΓΟ [Βγῶ 1068 ΟΤΘ ῬΘΡΩΪἰ- 
ἐεὰ ἰο ἰαἶζο ρᾶατί. ἀοά, ἐδπδὶ 18 ἰο 880, Β88 80ρ8- 
τοαιοὰ Ηϊβ ροορὶθ ἴον Ηϊΐβ8 βογυΐοθ, ἴωοΥ. χχ. 7: 
Νυπ)ῦ. χνὶ. δ; {πλί (ΠΟΥ ΤΏΔΥ 6 ΗΪ8 δβδποι οὰ 
οὔο5, Ηἰ5 ϑαίπίδ, Ῥα. χυὶ. 8: Ῥγου. χχσχ. 8. Βυὶ 
ἐμὸ ϑδ'ιαιπίβϑ ΔΥῸ (ὁ Ὀ6 ποῦ ΠΙΘΥΘΙΥ͂ ΘΟΓΡΟΓΘΑΪΙΥ ῬΌΓΟ, 
Ἐχ. χὶχ. 20: ουϊ. χχὶϊ. 12-14. 1 ὅδ. χυὶ. ὅ, 
Ὁυὲ 4180 [μον ἰἰο}}γ ρυγο, [6 γ. χὶ. 44, βἷῃοο 1ὐ 18 
186 Ὀυδίποβα οὗ ἰμοϑὸ νοὶ αοἀ 8885 βοὶ δραγὶ 
ἔγουι [86 Ὠδίϊοηβ 88 ΗΪΐβ ροββοβϑϑίοῃ, ἐοὸ ΟΌΒΟΥΥΘ 
μ6 αἰδιϊποιΐοηβ Ὀοίοοη ἰμ6 “’ οἰθα π᾽᾽ δηὰ ἐδὸ 
4“ πηοσΐα6δ8ι1ι,᾽ ψϊοῦ Ηδ Ηἰ ΒΟ] 7 ἢ 88 65 Δ] 186, 
ον. χχ. 24--206. Ἐγνϑη βου ἴῃ 8}} ἔμ 686 δύσϑδηρθ- 
ΙαΘὨΐ 8 Υγ79 ΤΗΔῪ οὶ Ὀ6 80]0 ΒΡΘΟΐΔΙΪΥ ἰο γοΐοσ Ὀδοὶς 

ἰο ἀδαι ἢ δηᾶὰ σογγυρίΐοι, Δ8 Ῥοστηδποπὲ ἐο Κ ἢ 8 
δηἀ πιριηογ8]5 οὗ 581} ἴ88 ΞΟΜΜῈΒ δκ5 ὙἱᾺ 
ἄτοδῦ δουΐθῃθ88 διἰοιοριοα (δέ. 7τεαίϊδεα, ΒΟΏΝ, 
1846, ν». 188-567), 851} ἰο {86 δϑγοιμ δ! 
ἀοβ]οα, δαυ δ} 88 ἴο {80 δ πον, ραγιοἱραίΐου ἴῃ 
86 Βουυΐδο νν88 δ᾽ ονοὰ ΟὨΪῪ ἱπ σομβοαῦθδοθ οὗ 
ῬΥΪΘΒΕΥ πιϑαϊαιίοι οἡ ἐμ σγουπὰ οὗἉ δβαουὶῆσο, δπὰ 
1ἢι[,8 8]0η0 8606088 (0 ἀοἃ δηὰἀ ΔΡΡΟΔΓΔΏΟΘ ἴῃ Ηΐ8 
ῬΥΘΒΘΠ6Θ ΟΥΘ Τοηἀογεὰ Ροβϑὶῦϊθ. Τὸ {18 ΟὟΓ 
ἰοχὶ γοΐθυβ, ὙΒΙΟ,, ὉΥ {π9 δαάϊιϊοι οὗἩ ϑ τῶν ἁμαρ- 
τιῶν, οΓ δῖπὸ ((οῃ. οδῇ. ΕΧ. χχχ. 10; Ζοῦ νἱΐ. 21 : 
σοΡ. Μδι. Υὴ]}. 8), Ῥοΐπὲβ Βρ οὶ} ἰο {μ6 Ρυ- 
Τἱδοδιίϊοῦ ἴσοτῃ 4]}] 81:8, [ον. χυΐϊ. 80, νι ἰσὴ γν 88 
Ιη8 46 ου {μ0 χγοαί ἀΑΥ͂ οὗ δίἰοποιποπὶ, δηὰ ἐμ 08 
ὈνίπμΒ 85 ἀοδηϊ ον ὈοΐοτΘ [88 Τοδάοσ ἰδὸ ἀσ- 
»γιοδιἰν Ἰορογὰ οὗ ΟἾὨΓϑὲ 88 (6 ψοΟΓὰΒ ἱταιποα δι 6] 
[ΟΠ ον ὀχ Ηΐθ Κἰηρῖγ οσο. ΤῈ Μά 
ἴοττῃ, ποιησάμενος, ἰοςἰτηαὺο8 ἃ 61080 δπὰ ἰτητηοαϊ- 
δῖ6 Τοϊαίΐοη οὗ ἐμ δοίϊοῃ ἰο {Π9 δοίΐῃηφ βιιὉ- 
ὁ.οὲ (Κύηνκε στ. ἢ 280, (ἃ), ΗλνικΥ Ον. 6τ., 
ἃ 689). ΤΠ6 δοὶ οὗ ρυγὶ δοαίἑοη 8 {μΠ9 ἀδδὶ σηδιοὰ 
85 ἰῃ6 δρδοΐδὶ δπὰ ρϑου δτ δοὶ οὔ {86 ϑοῃη. Τα 
τοδαΐϊης δὲ ἑαυτοῦ ἀοεὶᾳηδίοπ, δὺ (1.6 Βατηθ {1π|6, 
αἰ γθοῦ Υ ἐπ ῬΟΓβοῦ οὗ 6508 Ομ τὶ 85 ἐδ) 6 πιξαη 
οὗ ρυνδοδίίοη, δὰ νγὸ ταυδὲ σοῖον ἰῃ ΟἿΥἿ ταΐη δ 
ΒΡΘΟΐΔΙΪΥ ἰο {π6 ἰἀομεγ οΥ̓͂ 86 ῥυὶοϑὶ δὰ οὗ {88 
ΧΡ δίΟΥΥ δβδοτὶῆσο (οἷ. Υἱὶ. 27; χ. 10), δβ. (86 
ἰά688 οὗ ρῬυγὶβολιίΐοῃ δηὰ Ἴχρίδιϊου βίδπα ἴῃ δὸ 

6108 χοϊδίΐοη ἐπεὶ ΝΞ), Ἐχ. χχῖχ. δῦ, ἴ8 

ἰγδαπδοϊαϊοα ἡμέρα τοῦ καϑαρισμοῦ, ἄαν ο »ωτγίϊεα- 
ἐΐοπ, δὰ 2 Μδος. ἰϊ. 16, (Ὠο ἔοδϑιὶ οὗ δίιυποϊηθηξ 
6 οδἰἸοὰ κσϑαρισμός. ΜογοΟΥΟΡ, Οπιμ (ϑιεμα. 
μπάὰ Καί. 1889, Ρ. 761) τοχασὰβ 88 οοῃλοσίυΓαὶ 
τοοὶ οὔ πο ἀαοιμίο ϑφαωπὲ (γαῆδοηι, λύτρον), (89 
νογὰ δίππα, δαιυπ-είο δα »εγε. ἘΟΒΤΙΙΝ᾽ Β Δ856}- 
ἰἰοπ (υ)ολ. Ζελτδερτν., Ὁ. 884) πὶ 89 ἀοοίγἷπο οἴ 
ΟἿΓ Ῥδδβᾶρο αἰ 6.8 δδϑϑῃ ἢ] γ ἔγοιῃ ἰμδὶ οὗ δ], 
ἍΠΟ ΙΔ8Κ6056 δίοποιηθῃὲ υἱσατίοιιδ, 18 υπίουπαοά. 
ΤΠη6 καϑαρισμός στουρσαϊ ὈΥ ἐμ 6 ἀϑδίμ οὗ Ομ τὶβδί ἰβ 
τηοῃ οηθα, ΕΡ᾿. νυ. 26, Τ1ι. 1ἱ. 14, ν 1190 δρζδὶη 
δυδειἐ ἐνίοτ ΔΡΌΘΔΓΒ, ΗΘὉ. ἰχ. 14: χ. 10, Ῥυτγϊ- 
οδίΐοα ἱηνοῖγο 88 1(Ὁ πΘΟΟΘΒΆΣΥ ΟΟΒΘΪ ΟΝ, 
εἰεαπεῖπσ; 88 ᾿ἰ8 εομδέφσμεποο, δϑαπῃοίΠεαίίοη, ἰὼ 186 
8689 οὗἉ οοηδεογαίίοη, ΟἾ. ἰχ. 14, 2.2 ἔ.; χ. 2. 

ΤῬοοῖς δα ΒβΒοεῖ. --- Καϑίζειν, ἴῃ ὁϊ ον οἷ68- 
Βἷο8} υϑ6, 5 οτϊμαν γ ἰγδηβίιῖνα, Ὀαΐ Ηεο]- 
Ἰοηἰβεϊο υϑαρο τρλῖο8 ἰδ ΣΙ ΟΏΘΓΣΔΙΥ ἐπίγαμείίο, ἃ Β 
ΘΙΘΟΎΟΤΘ 8180 σΟμΒίδ ΠΟΥ ἴῃ οὖν Ε}͵8119 (ΥἹ1}. 
1: χ. 12; χὶϊ, 2); πὰ1]6 πὶ Ῥδὰ] δραδίπ, ὀχοορὶ 
2 ΤΏο45. ἰὶ. 4, 10 18 ὈΠΙΤΟΤΙΩΙΪΥ ἰτϑδηϑιι να. Εν 

ὑψηλοῖς (οογγεβροπάϊης ἰο 23, Γ8. χα! 4; α5 

ἐν ὑψίστοις, Ἰμαϊκο 1ϊ. 14; χὶχ. 88; ἰο ὈῚ5 

9οὉ χυὶ 19) 8 σγαταπιδί οι} ἰο Ὀ6 γχοΐοσγοα 
ἰο ἐκάϑισεν, ἰμαϑτηοῆ 88 μεγαλωσύνη, πιαγεδίῳ, 
(στ. τἢὶϊ. 1}, ἰΚὸ ἡ μεγαλοπρεπὴς δόξα, 2 Ῥοιῖ. 1. 
7, δηὰ δύναμις, Μαίίπ. χχγνὶ. 64, ἴα ἃ ἀοδίᾳηδ- 

ἰΐοῃ οὗἩ αοὐ ἰπ {π6 τοβρϑοὶ ἐμαὶ ὯῸ φτοδίποδΆ, 
ῬΟΥΘΡ 8η4 ΤηΔ᾽οΒὶγ ο8} τοδοῖι ἰοὸ Ηἶΐπι, ΘΟΙΏΡΒΓΙΘ 
1ι860 7 τ ἢ Ηΐπ, ΟΥ οὗὨ ἐϊ86] δἰϊδὶη ἰοὸ ΗἩΐω. ΤῈ 
ἰθγῖὰ “Μδ᾽οϑι Υ " 885 ἼῸ ποοα ἰο 6 Βροοϊα]!ζοά 
Ὀγ ἃ ἀοδπηπίηρ οἶδιιδοὸ κὸ ἐν ὑψηλοῖς, ἃ οοῃδίσυο- 
ἐἴἰοι τ ΐοΒ (Βοσα, Β]66Κ) ψου]ὰ γοααῖΐγο [8 δτεΐο]θ 
μεγαλωσύνης τῆς ἐν ὑψηλοῖς). ἸΒαΐ {110 ῬΆΣΔΒΘ ἐν 

λοῖς ἐφ ἰτωροτίαπὶ ἃ8 δα ἀοὰ ἰο᾽ ἐκάθισεν, ἀσ' 
ΒΟΥ Ως ΟΡ ἀοδηϊ οἷγ ΟἸν δὲ 8 οχαϊδίΐουι αὐῸΡ 
δηὰ ἈΥ͂ τη68ῃ8 οὗ Ηἰἷδβ δϑδοοῃβίοῆ. Ἶο τηυδὲ ποῖ, 
Βονουον, ἢ ἘΒΒΑΒΡ, ἴῃ ὑμ6 εϑογπιεα Ἰηϊογοδβῖ, 
πιοαϊηἰαίη δαὶ ἐν ὑψ. σοπίαΐ 5 8 ταδῃἑοβὲὶ 1008] χο- 



28 ΤΗῈΕ ἘΡΙΒΤΙΒ ΤῸ ΤῊΡ ΠΕΒΒΈΝΗ. 
---τΤτΤτΤΤΠΤΠΤΠρΠρΡρΡῤ͵͵ λ Σ ἝωἝτθἝὃἝὉὁὉἝΘἝΒὉΒἙΘὉὅἝὅἝὅἝὅΡὃὅὉΒὃϑὃϑὃ 6 ϑϑ.8Ὲ 
ἰδιΐοη, πῖ]6 (μ6 καθίζειν ἐν δεξιᾷ 5 ἃ Ἀρυαταιΐνο 
ἜΧΡΥΘΒδΒΙοΏ, ΘΠ ὈΓδοίῃρ Ρυγοὶγ ἰδ ἰάθ8 οὗ Ῥασι- 
οἱ ραιΐου ἴῃ ἐμ Ὀἱνίηθ ἀομηηΐοη δπὰ ΤΩ 8) δ Ὁ, δὰ 
ὈΓΟΘΣΙΥ νοϊὰ οὐὁὨἉ δΔῺΥ ἰοσαὶ ἱτηροσί. ἱπδβιυοι 885 
186 Ἰοσα] τϑδίϊοπβ δζ φοποσζϑίθ δπὰ σϑαϑὶ, δαὶ γοι 
8 ΠΟΙῸΣ 0 δΟΏΒΙΟΙΥ ὈΘμοὶ ἃ, ΠῸΓ διὸ ἀδθγο- 
Ἰορθά ἱπ ἰμὸ ἴογπχ οὗὁὨ ἀϊβιϊποὶ ΘΟΒΟΘΡΙΪΟῺΒ ἴῃ {6 
ϑογιρίυγοβ, θυ  ἀτὸ σουθαὶοὰ ΟὨ]Υ ἰῇ ἃ ζϑῃΘΓΑὶ 
ΨΑΥ (0 Οιτίβεῖϊδπ δρργθμβθαβίου, ἰμη9 ἄριυγδιϊνο 
τοοὰθ οὗ ὀχργδβϑίοι δηὰ ἐπ Ἰοοα] ΘΟΠΟΘΡί 0.8 ΔΙῸ 
ΠΕΙΐμοΣ ἰο Ὀ0 ἀϊδρθηδβοὰ ψ| ἢ ποὶ Ἰἰπιοὰ ἰοὸ 8 
Βίπρῖο ἰβοϊδίθά ροϊηί. ϑὅ0}} Θγσοηθουβ Ἰοοα]ΐζα- 
(ἴοι δὰ ροβ58. 016 πιϊϑοοποθρέϊοῃβ ἃσϑ ἴῃ ϑουρίυγο 
πῃ Ῥασγὺ δχργθββὶυ δηὰ ΤΟΥΤΩΔΙΥ οογτοσίθα, 88 
ὅομπ ἰν. 21, δ0 δ΄; 26:. χχίλὶ, 2ὃ. 1 Κῖωρα Υἱῖϊ. 
21: ῬΦΣΟΥ βεὶ δεϊο ὉΥ σουπίαογ βίδἰϑιωθῃιϑ, 88 δὶ 
ΟΕ. ἵν. 14 Ομ χἰβὺ 15 βαϊὰ ἰο μαγϑ “ἐραββϑὰ ἑλγοωσὴ 
[9 Ἀθαυθηβ᾽᾽ (σοι, ΕΡΒ. 1, 21; ἵν. 10, ““νῆο 
διδοοηαρθα αδονε κΑ]}} ἘΡΕΘΠΡ οἰ, Υἱἱ, 14, ἰο 
Βανθ Ὀθοοῖῶθ “Βσθον ἐθαα {δ6 ᾿θΑΥΘΠ8,᾽" δηὰ 
ΒΏΔΙΠΥ Αοἰβ υἱἷὶ, ὅδ, Βίορῃ θη 8608 δδβὰβ δίαπαϊπσ 
δ [86 τίρῃϊ μβδῃὰ οὔ αοὰ, ΕἸπαΙν (86 οσὶ σίῃδὶ 
διὰ ῬΥΪ τη ΥῪ σοποθρίϊοπ ἱηγοϊγοὰ ἴῃ ἐμ ῬὮΣΔΒΟ, 
“ὁ Βι{{πρ δὶ ἰδ χίκιὶ Βαμα οὐ Θοὰ,᾽" ἰβ χοὲ ἐβαΐ 
οὗ ρμαγιἰοἱραϊΐοῃ μι ἐμ {Ὁ]π088 οὔ ἐδθ ἱνίῃθ 
ῬΟΥ͂ΘΡ δηἃ ΒΟΏΟΥ, ΟΥ ἰὰ ὑμ6 Θχογοῖΐβθ οὔ αηΐγουβαὶ 
ἀοτἰπίου ; Ὀαΐ οὗ δοίης ἑαζεη ἐπίο »τοίεοίζοπ ᾿ἢ- 
ἀν (89 5με!ιογίηρ ρσθβθῦσο οὗ Φϑβόνδα ἤσοιῃ (ἢ 6 
Δ5881}}8 οὗ Θηθῃίοβ, ΡΒ, οχ. 1: Μαίίῃ. χχίϊΐ. 44. 
Βον. χὶϊ. δ. ΟὨΪΥ 88 ἃ οοπδέφμεποε οὗ 18 ζΟ]]οντΒ 
Ρδυι οἱ ρδίϊοι ἐπ ᾽ν Πόποσ, οππηϊ ροίθηδο δηὰ 
ΒΟΥΕΟΓΕΙΡΏΪΥ; δηὰ ἐπΐβ, ἴῃ (μδὲ {}0 Ἰδχζυδχο 18 
ΔΡΡΙΙθὰ ποὶ ἰ0 ἐμ ἐμϑοογαί:ο Κίηρβ ἴῃ ΕΘΈΘΓΑΙ, 
Ῥυὺ ἰο {80 Μεβδβίδῃ, δηὰ, ἴῃ ἐΐβ ΔΡΡΙΪσαιΐοι ἰο 
οι, ῬΓΘΒΆΡΡΟΒΟΒ, 88 18 σοπαϊίίοη, ΗἰΒ ἐπ δη- 
ἱΒτορίο δχδ!ιϑιΐοα. ΤῊ 8 δἰ(ἰἰηρ οὗὨἨ τὴ δχα] θᾶ 
Ομσίβὺ δὺ ἐμ σίρηῦ Βδηά οὐἤἨἉ Μα)θδίγ, υἱοὶ 8 ἴο 
σοί παρ πὶ μουΐ ἑηἰοχταρίίοι ἀπε Ηἰἱβ βθοοπὰ 
Οοπλΐπς, πιαϑὺ Ὅ6 οοποοῖνοϑα, ἐμογοῖορο, μοὶ 88 ἃ 
Βίαϊθ οὗἨ σέροδε, ΟΥ ΟὗἨὨἁ Τρξγο Βοου τ Υ, 88 οὔἩ οῃθ 
τοδβοιιθὰ ἔγοτῃ 8 Θμομλΐοβ, μαΐ οὗἨ Μοεβίδηΐο δοιἱ- 
ΥἹΥ ἴῃ {μ6 ΔοσοιηΒμτλοπί οὗὨ τοἀριιριΐϊοι, ΤῊΪ8 
ΔΟΙΙΥΙΥ͂ ΤΩΑΥ δββαηθ (ῃ6 πηοϑί γαχίϑὰ ζΖΌΓΣΙΩΒ 
(Αοίβ 11. 28; Βοιι. τἱϊ!, 84; ΗΘ. Υἱϊ. 1); διλοης 
ὑπ ὸπὶ ΘΒροοΐΙ]ν ἐμαὶ ΟΥ̓ ἀϑϑοτίίηρς (μ6 Ὀἰἱγίηθ ἀο- 
ΤᾺΪΠΙΟῺ ΟΥ̓́ΔΡ 8]] Βοβέ1}6 δββϑι]ίβ, δῃ ἃ οὐον 81] ὑη- 
ΒΟΑΙΥ Ῥόγϑοηβ, Ερ!ι. ἱ. 20; 1 Οογ. χυ. 26; ΗθΡ. 
ἰ). 8; χ. 12; 1 οί, ἐϊὶϊ. 22. 

γεβ. 4. Βϑοοσωΐῃρ,.---ἼΠ9 ρατιϊοἰ δὶ οἸδυδο, 
Ὑγ}}10}} δ΄ Ο6Θ ΤΌΓΙΙΒ {110 61086 οὗὨ (}9 Ῥοσγϊοὰ δηὰ 
ἰπϊγοάμοοθβ {86 οαρίίαὶ ἐπουκαὶ οὗ πὸ ἱπιηράϊ- 
δ οὶ 10] ονίηρ ἀϊδουδδίοη, σῖνϑϑ, ἰπ ςοη γαϑὲ ἢ 
Ὑμδὺ ΟἸγὶβί, ἴῃ Ηΐ5 δββϑηςϊαὶ παίυσθ δὰ ὑπ ον 
ΑΙ] οἰτουσαβίδπορδ, 18 δὰ ἀοο8, ἰδ ελαπφο ἴῃ Ῥο- 
δ᾽ [1οπ δηὰ ἀϊρηϊιγ Ὑμο Ηδ δα οχροσίοποϑὰ ἴῃ 
Η]8 αοἰμαΐ Ὠϊδίοτὶο 81] σΑγοοσ, ΤΒῸ ποχὰ γενόμενος 
δ ποίίμοῦ ἰο δῸ ἰδίῃ βορασδίοϊυ ΠῸΡ ὑπ] 
Ῥτοββθά, [1 βίαπαὰβ ἱπ ο1099 Ἄδοπηροίΐου ψὶΐ 
κρείττων (δεοοπιηφ πιϊφλίϊετ, διΡΕΓΙΟΤ); ἰάδο φιδ 
ποῦ αὐ ἐδδεπίἰδ οτίππι, δε αὐ οοπαϊίοποηι ρεγίϊποί 
(άττη. Ῥουῦβ, ϑψπορδ. Οτί.). ἴὰ 'θ δῃ ΘΥΤΟΣ, 
μόνον, ἰο ἀθάποο ἤγοτα 1ὑ {86 τηοϑαίης Χαοίιιδε:: 
ἀεοίαγαίμα; δῃρὰ ποῖ 1688 ΘΥΣΤΟΠΘΟΙΒ, οἱ ἐδ Οὐ ΒΟΥ 
ιδηᾷ, 18 ἐμ 8 σοπάθυϊπρ ὀχίδίεπα (ἘΔΌΟΣ δίδρυ].), 
Οὗ ἐδ τοίθσοποθ οὗ {86 τγογὰ, 88 ΜΓΓῊ ἸΩΔΏΥ ΟἿΟΣ 
ἱμίουρυθίθσβ, 0 8 δίογπα φεοπεγαίϊο. Νοῦν ἀοθβ 
ἐμ ἰοτι ΔΡΡῚῪ (68 πίῖ( ὙΒοτα. Αααυΐπ., Οα]ει.) ἰο 
ἱμ6 αοέ 9. ἱποαγπαίίοπ, οΣ ἰο ΟἿ σ δι᾿ Β ἑηγοβεϊυσθ 
ὙΠῸ (Π9 οΠοα οὗἨὨ Ἀλραϊαίον, ““φιο ραοίο ποτ τἰποὸ 
τιοο γασίωϑ αἰεὶ ροίεεί᾽" (Η. Β. 5τΑβεκ, δοί. ϑεῖ., 

Ῥ. 4); Ὀαυϊ Σἱ χοΐοσβ ἰο ἐδ 8 ἐχαϊαίίοπ οἵ Ηΐπὶ πὰ 
δὰ θεδοῖλθ ἱποάγπδίο (Τμϑοάοτοί, (ξσυμιοη.). 
ΑΡρ]ἱοὰ ἰο Ομ γίβδι, ἴθ ἱπνοῖνοθ [Π6 ἰάσα οἵ ς 
οδηρθ ἴῃ {}|0 πιοάξ οὗ Ηϊθ Βοΐης δπά τηδηί εβί}- 
ἐἴοῃ, Ὀυὺ ΌΥ πο πηθᾶπδ ἰῃ Ηἰΐβ παίατο, Βοπι. '. δ; 
68]. ἱν. 4; ῬἈΠ). 11. 7. Σὺ ἐπυρλῖθ8. πὸ Δροιοοεὶα 
ΟΡ ὀχδ]ἰδίϊοη οὗ ἃ σιαπ ἰο ᾿οϊίν, Βαϊ δὴ δοίυλδὶ 
Θχαϊίδίΐου οὗὨ ἰμ Ἰπσαγμϑὶθ Οπ6 88 δυσὰ ἱπίο (δ 
ΡΪαοθ οὗἩ θοῖίγ ἴῃ ἐμ6 ῥγοζγϑβϑ οὗ ἃ βοτίε οἵ Βἴ8. 
ἰοτῖσαϊ ουθηί8β. ἘΚρείττων (-Ξεκρατύτερος) ἀφαο'ου 
ποί ο" δες  Ὠϊνίην ( τιν, δἰ πουρὰ (ἢ 6 τρεῖς 
τα  ΠἸαΥ ἀφ χπδίθαὰ δυροσγηδίιγαὶ Ὀοιπκβ ὃς 
οἱ κρείττονες. Ἰῃ ἰὶδ ἐγεαυθπὶ 1186 ὉΥ͂ ΟἿΣ Δυίδοΐ 
ἦν αἰνγαγβ ἀοῃοίοβ 8 φγεξηιέμεποθ, ὙὮΟΒ6 Ἔχει 

ἷ8Β ἀοιοσταϊμθα ὈΥ ἐμ6 σοπίοχι. (ὅ6ε οἷ. 
ἷχ. 19, 22; γἱῖδ. 6: ἰχ. 28: χ, 84. χὶ, 16, 86, 40; 
ΧΙ, 24). ΟἸθωι. Εοαι. (1 ΟὐΥ. χχχΥβ.) ἴῃ οἰκἰυζ 
ΟἿΡ Ῥαββᾶρο, μυΐβ ἰηδιοδὰ οὗ 11, μείζων. Τδὸ ἴδιν 
τοῦ τοσοῦτ' ,.0 ἔα ῬΌθΟ διὰ ἰὼ ουἵ 
ἘΡίδι19 Ὦδσθ, δ8 4180 δἱ οἷ. υἱι. 930-22. υἱῖῇ, δ: σ. 
2ῦ, 15 ΠΘΥ͂ΘΡ οι] ὈΥ δα; ΠΟΥ 19 παρά ΝΙΕΣ ἃ 60π|» 
Ῥαγδίῖνθ ἱπουχὰ Γσϑαθεπι ἰὰ οὐν ἘΡΙ δε] 6, 88 οἷ. 1, 
8; ἰχ. 28; χὶ, 4; χἱϊ. 24, απιὰ οοσυγγὶηρς [Κ0}κὸ ἢ]. 18; 
8 Ἐδάγν. ἧν. 8δ6. Τηδ ΘΟ ρΑγΎΘ διαφορώτερον, 
Τουπὰ οἸβονοσο ἰπ μὸ Νον Τ οδίδιη θη ΟἹ]Υ δί Ὑ]}}. 
6, ΘΔ 068 ἐμ 1ά68 οὗ αἰ σηϊ τ Εἰσὶ 15 δἰσοδαῦ 
οοπδί ποὰ ἴῃ (Π0 ρΡοβί(ἶγο. 

ἽΝ ᾶ.λ6.--- ΤΠ ἰοσπὶ “παπιδ᾽ (ὄνομα) 18 τοξεγτεὺ 
ὉΥ Βος. δῃά Ὁ δῖον, είς., ἰο ἐδ 9 δ τᾷ ὁ ταν φίοτῃ 
αἰ(δίποὰ ὈΥ Ομ σὶδὲ ; ὉῪ ΑἸοσβὶοοῖ ἰο 18 Ἵσίγδου. 
ΑἸΏΔΥΥ ΔΡΡοΙ]αἰδνοθ 88 λισλ-οτιεί, ᾿οτά; διὰ ἘΥ͂ 
6}. ἰο 89 δριξγοζαίθ ΒοδΎΘΕΪΥ Πδιη6 οὗ ἰδ6 ἔχ’ 

ἃ] Οπο, Ηΐ8 Σ᾽ ἼΘΙΩΓῚ 2.07, ποονιεπ ἐχρίνοίααι, 
ψἘ ΟΣ 848 οηἰογοα πο υμδὴ τϊπ ἃ ὁη. οατίἢ, δηὰ 
ὁ θ6 Ρτοπουπορά ὈΥ͂ ΒΟ μαπιδῃ ἰοῃρῃο, ὄνομά ὁ 
οὐδεὶς οἷδεν εἰ μὴ αὑτός, λον. χὶχ. 12. ΤῈΘ ἘΙΆΪΟΥ- 
᾿γ, ΒΟΘΥΘΓ, Γαΐου (ἢ 6 Ὥδηηθ ἰο υἱός, ϑοη. Ταῖς 
Υἱοῦ 18 δυβίαὶ ποὰ Ὁγ (80 ἱτητηοα δίς 90] ΟΝ δα 
οἱιαιϊοιβ ἔγοῃ {πὸ ΟἹὰ Τδβίδιμθηί, ἱπ ῥσοοί δὶ 
86 πϑδῖὴθ ϑδοῦ, υδβοὰ οὗἩ δὴ ἱπάϊνι 18] Ῥθσβοι, 88 
ΒΌΘΙ ὈΔΙΟΏρΒ Θχοϊυβίνοϊυ ἰο (ἢ 8 Μίοαβίδῃ ; ὉΥ (86 
ἴδοι ἐμαὶ ν" 116 {116 πδπιθ οὗ “ ΑὩρΕ] ᾽ Ῥοϊπίϑβ το {86 
ἰάθϑ οὗ βοσυδηΐ δῃη ἃ τ ΘΒΒθΏ ΟΣ, [816 ὨᾶτΤΩΘ οὗ 808, 
ἢ {80 ΘΟΒΊΓΑΓΤΥ, ἱπυοῖνοβ {μὲ οὗ Θββεμί δὶ εαθδὶ- 
ἐσ Ὑ 1 (6 ΕαΙΒεν, οὗἩ ἀοπιϊπίοι δὰ οὗ μεθ γε; 
δᾶ, ἤπα]γ, ΌΥ ὑπὸ ομοῖοο οὗ {80 πογὰ “ ἱββεῦ- 
Ἰιοα᾽ (κεκληρονόμηκεν) Ἡ 16. ΟἸΘΑΣΥ͂ ΤΟΙΟΓΒ ὕμοκ 
ἰο {86 οἴδυιδο, ““ ψοσὰ Ηρ οοηδίϊι υἱοὰ ΒοὶΥ οὔ Δ]}, 
γγ1110 ἐμ Ῥοχέ, λας ἐπλεγιίεα, ΒΟΥ» 5 {μα ἰἰ τεἰδίθδ 
ποὺ ἰο 8 δού ρΆγ8116] ἰο, δῃα βἰτη] δ πθοῦβ ΜΠ, 
{89 ἔθηκε, δἴξονῦ (ἢ 6 χεβυσγθοι θη, ὈῪ τ δὶ Οισῖδὶ 
οδίδϊηθα ἱπ Π|8Β Βυμηδηὶίν, τ μαὶ ἴῃ Ηἰἱβ αἰνῖπο 
παίυσο Ηθ δσοδαγ ροββοββθά ἔγοιῃη οἰθγηὶ 
(ΤἈθοαοτοὶ, (Εσυσαοι., ΤΠ ΘΟΡΆΥ].), θαϊΐ (0 ἃ οοπ- 
Ῥ]οἰο δῃὰ Δ] ἑαζίηρ »}οδϑεδδίοη οὗ ἰμαὶ τ ΙςΒ, 83 
Ηἰΐβ Ὀεδιιηρ 8Δ]]οἰπιοηΐ, ΟΟΥΥ Θβρομπαϊηρ πὶῖ ΗΪ5 
οββϑῃὶ δὶ ομδσδοίοσ, ἰδ 9 Μοββῖδἢ 88 σεοεϊτοὰ 
ΟὨ6Θ ζ0Γ 8]1 ἴῃ ῬΟΣΙΩδμΘπὐ Ροββεββίου. Τλο ἴεστα 
ΤΟΙΣ Β ἠοῦ μὴ (0 αδεοῖμίε δοπδλὴρ, ἃ5 8 τείσίον 
ῬΊΟΝ 9 681}8 ΠΏΔΥῪ ὍΘ ΒΌΡΡοΟΒοά ἰο μαῦϑ οδίδὶποὰ 
08 δοοοαῃὶ οὗ ΗΪ8 προσ (8, 88 ΗΣΒ βρϑοὶα] 8]) οἰππεδῖ; 
Βαΐ ταῖμοσ (0 ἐμαὶ πᾶταθ οὗ ὅθι, ομδ]]θηρίηρ ὑπὶ- 
Υ̓ΣΒ8] σϑοορηϊΐοι (ΡΕ]]. 11. 9), ΒΙΟΩ ΟΕ ΤΙΒβί τθ- 
οοἰγοά, ΠΟΙῸΣ αὐὔοσ ΗἾβ δβοοη βίο ἢ ὨΟΓ δὲ Ηἰδ 
σοποορίΐοι (βδοραδβί. ϑ θυ αι), [Κυκο 1. 8δ:; δαΐ 
ΌΘΔΣΒ ΟΥ̓ΘΠ ἰἱῃ {πὸ ΟἹὰ Τοβίδταθης. ΟἌΜΕΞΚΟ δΡ- 
ῬΣΟΡΥΪαΙΟΙΥ ΤΘΙΔΟΣΚΒ: “Ηθ 18 ποί βαϊὰ (0 Βαῦθ 
ἰπποσι θα 186 ἐλίησ ππϊοῖ Ὀοϊοπροὰ ἰο Ηΐπι ὉΥ͂ 
Ὠδίυσο, Ὀὰΐ (ἢ6 παπιέ οΓΓ {λὲ ἰλέησ, ἰμαΐ, οἶΖ., Ὁ7 
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ἩΪΘΒ ἰὰ ττ88 ΚΟ ἰο δηχοῖθ δὰ τιθῇ ἐμπδὶ Ηθ 
Ἡϊπ δ. ]Υ ντ85 (86 ὅοηῃ οἵ Θοὰ.᾽ 
Ατλκθ614.--- [ο δυθδοαυθαϊ οἰἰδι90η}5 ΒΟΥ ἰδ δὺ 

ὈΥ ἄγγελοι ὁ ἃγ0 ἰο υπαοτβίαπα ποὶ {86 βου υδηίβ 
οὔ αἀοἂ υπάᾶογ πο οἷά σονγθηδηὶ (ΕἜΕΧΝΣΕΙ, ἴῃ “{ὦ- 
σιυΞί 4 Τλεοί. Βιίάιίεν, Νο. ῦ. ἨΛΒΕΆΓΕΙ, : Αηφεϊὲ 
ε»γὲ εἰ ξεομπάο εοαν. ἐρ. αὐ τεὸν. Ἐχιίαπίεε. 
Ιβορδο. 1808), Ὀαὶ πὸ λεαυεπὶν αησείδ. ΤῺ πηοῃ- 
ἐϊοα οὗ ἰδόὰ ἰδ ποὺ ἰηἰχοἀυσοαὰ σαδδ8}}γ, 88 17 
δυ γ ἐμ τπιϑπίΐοι οὗ 6 ΤἜτοπο οὗ αοά, 
διιὰ πιοδσοοὶν οἰ ΠΟΥ [ῸΣ 8η ἱπάοροηἀθηὶ ροϊοσηΐοαὶ 
ῬΏΣΡΟΘΒο, ἱπ ορροβί(ίοηῃ ἴο  εὐίβα αἀποβίϊσ Θοῃσ00- 
ἐϊομβ οὗ 8 δίοβϑϑι δα 88 δὴ ἱπίονυπιθαϊδίθ βρὶ τὶν 
διὰ δῆ χζοὶ (Τ8οΪ].) [4688 οὗὨ {μ18 Κὶπὰ Τουηά, ἱπ- 
ἀεοά, υἱίοτδηοθ διηοης ἰἈ0 5618 οὗ {Π18 ρογὶοι, 
δηὰ ποὰ ἴῃ ρϑτὶ ροῃποίγαϊθα ἰηύο πὸ ΟΠ τ βιϊδῃ 
οδυτοῦ (Ηκξινάα ἴῃ ἰδ6 ΖΤΑοοί. ψαλτὸ. Τ ἰ δίπσεπ, 
1848. αὶ 5ο ἰτδοθ οὗ 88 δ᾽ υβίοῃ ἰο ἰδθι 18 
ουπα ἐπ οιἵὖ Ερίϑιϊο ὙΠ ΟΒΘ ῬΡΌΓΡΟδΘ ἰδ 0 ῬΟΤΊΓΑΥ͂ 
18 ᾿βπῖιο οἰοναίΐοη οὗἩὨ {δ 6 ὩΘῊῪ σογοπδηί, δηὰ 
οὗ ἰἰα γνοσίοου Εουπον δΌοτο (π6 οἱ δονθηδηί, 
διὰ 1.5 τοδηϊζοϊἁ δηὰ ἱταρογίδοϊ τηρὰϊδίοτθ.Ό Βαὶ 
ἐο {8πόο86 ἰηἰογιηθάΐδίο δροιθὶ08 οὗ {1|6 Ο]ὰ Τ᾿ οβία- 
τοῖς Ὀσϊοηρ, ο586}116}} 7 Απησεϊορλαηπίεδ, Ἡ ΪΘΉ ΔΓΘ 
ἜΧΡΤΟΒΘΙΥ ταϑηῃτοπθα (ἰϊ. 2), 'ἰπ οοπποοιΐοι τὰ 
ἐδὸ αἰνίηρ οὔ ἰπ0 δ΄. ΝῸΣ σδῃ ΔΗΥ͂ ΔρΡΡραδὶ ὃὉΘ 
ἴδ 6 ἰο ἴμ6 Βουγί Βοοῖς οὗ Ἐϑάγβϑ, δηὰ ἐπἶϑ, 
ὙΒπομοΥ τὶ Γοτγοῶοο, Τὔοϊκο δηὰ ΗΠ χοπίοϊα, 
ὍΓ6 ΘΟΓΤῪ ὑδοὶς {μ6 ἀδὶο οὗ {18 ὈΟΟΪΚ 85 ΘΔΥΪΥ 88 
ἐμὸ ὥτγαὶι οοϑηίυγυ, Β. Ο., ΟΣ τί ΝΟΙΚΜΑΒ δὰ 
Ἐπασ ((λὲ  ουγιλ Βοοῖ οΓ Εεάγαα, εἰς., 1868), 
Ὀτίηκ ᾿ς ἀοπη ἴο ἐμ ἢγαὺ ΘΟ ΟΥΥ αὐλοῦ ΟΒΥΪδί, πὰ 
«“ἰἴἰ ἢ ὈΠΠπδΔη τοζασα 1Ὁ 88 (86 νοτῖς οὗ 6 Η 6] 6 η- 
ἰασιὶο δον, Ὀοϊοηρκίης ἰο ἰη9 δϑὺ αιαγίοσς οὗ (ἢ 6 
τὲ γροϑὶ- δ γβίϊδη σθηίυτΥ, οχὶ Οἱ ρ ἃ {46 9πὶ 
σι ϊοῦ, ΔοΥ 18 τοὐθοϊΐοι οὗ ΟΠ τἰβιϊδηϊγ, δὰ 
αἵἴϊον {ὸ Βοιηδῃ οοησᾳοδὲ οὗ Ῥα]οβίϊηο, 18 ΠΟῪ ἴῃ 
χαρὶὰ Ρτορτοθθβ ἰονδγὰ 118 βίδιϑ οἵ ἸΤαϊυαϊο 
οπεοϊδοαιϊίοη. Εοτν (6 Αἡκο}5 ὕτ] οὶ δὰ ψογοιῖοὶ 
ῶἃτο, ᾿ἰπάἀορά, 'ἱπ ἃ οογίδί ἢ 59180, τπιθαΐδίοῦβ οὗ {89 
γχενοϊδιϊουϑ οὗ αοα ; {Π|6} οχρὶδῖπ ἰο Εϑσγα (ἢ 6 
τἰβίοηβ Ὑπϊοὰ 6 Π88 σοοοῖνοα, δπὰ δΏΒΟΡ (80 
αυοϑίιίουβ τ βοη δα ὈΥ νοι ἀοα Μ}}} ἑεἰχοάυος 
ἐμὸ ἡπάρηοηιϊ δὰ {80 ὁηὰ οὗ ἐπίῃ 8, δηὰ οὐβοῦβ 
οὗἨ ἰκο παίυγο. Βυὶ {0 Νήο5ϑϊ δὴ 15 ἀοδὶκηδίθα 
ποῖ 85 δὴ δημοὶ, δυΐ 8ἃ8 ἰ!ο ὅθ οὗ αοἀ (4 Εδάν. 
νἷϊ., 28, 29) δηὰ Ὀομο]ὰ ὑπάον ἐμθ βζυτο οὗ (δ9 
Τ1,ἴοι ἔγοια δυάδι, πίλο δηηἰ δ] αίοα ὑπ 9 θαρὶο, (ἢ 6 
δγταῦοϊ οὗἩ ἰμ6 Βοτιδὰ Επιρῖτο (4 Εδβάγ, χὶ). [ἿῚἢ 
δοῖθθ ἔρθαίαγοβθ 6 δροσοδιγρίϊο σχϑρυοϑοηίδί 8 
Δδδῦπιο ἃ Ἡ[1ἃ δὰ τηοηδίτουβ Ομδσδοίορ : ψν}ὶ}9 
ἐπε ἐμο Βοοῖκς οὗἩ Εποοῖ, ᾽'α ἐπδο “0 11068, ἰπ {πὸ 168- 
ἐδιαθηίβ οὗ [μὸ Τσοῖτο Ῥαίσιδυοβ, ἐμ σοπῃίθηίβ 
ἐἑδσαθοίδ οὔ [80 ΠΤ  οἶτο Ραϊτίδγομε, (ἢ 9 οοπίοπίϑ οὗ 
ἐδο τοτοϊδίϊου δγὸ δὲ ἰθδϑί χοοϊίθα ἔγοια ΒΟΘΥΘΩΪΥ͂ 
ατὸ κίτοπ ἰο Εδγα ἰ0 ὃ ἀγιηῖ ἱπ ἤγομι 8 Ρἱ 
4 Ἐπδάγ. χὶνυ. 40). ΑἾδϑο ἱπ ἐμ βοοῖ οΓ Ἐποοὶ, 
ἐγδηδαἰϑὰ δηὰ Ὄχρὶ αἰποὰ ὉΥ ΙΕΌΜΑΝ, μοΐρσ., 

1858) πὸ ὅπά, ἱπάοϑὰ, δῃ υποογίϑἰπ δηά ἱποοη- 
αοἰδίεπέ οπυπιογδίίοη οὔϑηροῖβ, Ὑ80 8.6 Ο08]16α ἴῃ 
Ὁτϊοῖ “ ἐλοτολίῥε οποο᾽ (οἷ. ᾿ἰχχχυϊ!. 2; χο. 21, 81) 
“1Π0596 ἮΒΟ ἀ0 ποὺ 51]66ρ}᾽ (οἢ. χχχίχ. 12; ἰχὶ. 12 ; 
ἸΙχχὶ. 7), δηὰ οαυ}}ν ψὶ τ [86 πογοοδ (οἈ. χ ὶ, 8 ; 
χῖνὶ. 7) ἂγὸ οὔϊθῃ βίυ]οὰ «βίδγβ, (98. χχΐὶ. 8,6; 
Ἰχχχνυὶ. 8; ἰχσυχυὶῖ. 4; Ἰχχχυῖ!. 1, 8; χο. 21). 
ΤΒΟΣΘ δγὸ 8180 οὔ (1686, ἀἰ οτοηὶ ογάθτβ δὰ ῥσοὸ- 
ῬΟΥ πδίιθα. Αἱ ἰἰο Βοδά οὗ (1:6 δαίαπε βἰδῃ 5 88- 
ἔδη (οἷ. χ]. 7) το (6Ἀ. Ἰἰν. ὅ, 6 ; ἵν. 4) 18 4͵80 
4Δ11.ε4 Ατσαζοὶ, δ᾽ οη βίο οὔ σοῦ ἴῃ {ἢ δαοίίοη 
ΦἈ. τἱ. 16 διὰ ᾿ἰχχὶχ. 2 Δρροϑδζβ ϑοιι)λζὰ. Αυὐθηκ- 

ἴῃ δῆ χ6]5 ΑΧΘ τηοηἰϊϊοποᾶ οἷι. 1111. 8: ἴἰν. 8. : ἵν]. 
1: Ιχὶϊ. 11: χὶϊ]ἱ. 1; Ιχχὶχ. 28. Απιοὺς ἰδ 
βοοὰ δηροῖὶδ ὈῚ ἰμὸ ἱβσγοῦο οὗ αοἀ δτὸ ἵουπὰ 
{Πγθ6 Ῥυϊποῖραὶ δηὰ μἱχῃοδὶ Ἰοδάδθγβ, θυ Ὁ1 τ, 
ϑογδρ πὶ δὰ Ογμδδηίΐω ; οἷν. χὶ. 10; Ιχχὶ. 7, 
δηὰ ΤῸ Βιργθθ δ ροθ, Μ|Ίομδοῖ, Βαρἢδοῖ, 
Θδοτὶοῖ, Ῥμδπαοὶ, οἢ. χὶ. 4, 10: Ἰὶν. 6 ; Ιχχὶ. 8, 
18. 1μ ἰμο βοοίΐοῃβϑ ἐμαὶ ἰγοαὺ οὗ Νοδῖι, Ζαυτίοϊ, 

ΝΥ ΜΤΗΣ ἰαἴκο8 {π ρίαδοο οὗ Ῥιδῆυοὶ, Αἱ ὁἈ. 

χχὶ. δ, ὕντιοῖ, δηὰ οἷν. χχὶϊὶ. 4, Βδρυοὶ τὸ πδπιοᾶ 
88 οοηδυοίοτπ οὗ Εποοῖ {που μοᾶυθπ, ὙΠ 8116 
οἸβον 6 γῸ 8130 Μίο δοὶ οἷ. χχῖν. 6, δηὰ Βαρδοὶ, 
οἷν. χχὶϊὶ, 8, Θ; χχχὶϊ. δ, ρογίογιη ἰμὶ8β ΒΟΡΥ͂ΪΟΘ ; 
που ἰδ 0 ῬΥΟΡΟΥ οδ] ἢ ηρ οὗὐἨ ΒΑΡ δ6] δὰ Οδ- 
Ὁγὶοὶ 15 Ἀθδ κα δὰ ρυγί για, οἷ. χ. 4, 10; χὶ. 9. 
Τὴ9 Μοβδίδῃ ΠΟ ΠΘΣΘ ΔΡΡΘΔΓΒ ΠΟΓΘ 88 8ἢ ΔΉ ΟΙΪΟ 
Ὀοΐηρ, θυὶϊ 88 ϑοη οὗ ἃ νοιβδὴ (ἰχὶϊ. ὅ), 85 ὅοῃ οὗ 
8 δὴ (ἰχίχ. 29), δῃὰ ὅοῃ οὗ Μὰπ πνῦῆο 885 
γἰκἰθουβηρθδδ (χὶνὶ. 1), τ 0 Ὑ71}} θῸ ἃ βἰδϑ ἴο {9 
γἱξυύθουδβ δῃὰ ΒΟΙΥ, δῃὰ ἐμ Ἰἰρεὶ οὗ (8 πδίϊοῃβ ; 
(χ νι}. 4), τ μοῦ 8180 {88 8η 1618 ρσβὶϑο (χὶ). δ). 
δηὰ ψο, τνίϊα {(Π6 Ιογχὰ οἵ ϑργῖ 8 δπὰ 89 μοδᾶ 
οὗἨ ἀδΥ8, 88 ἐϊ0 δῃοϊηἰθα ομὸ (6. χὶ νυ δ. 10; 1}ὲ. 
4), ὙῈῺΟ ὈΘΑΓΒ ἰπ Ηΐ8617 {89 71 1π088 οΥ̓ {6 Ὁΐ- 
σὴη0 βρ τὶ (χἸῖχ. 2, 4), γγδβ σβόβϑῃ ουὖ δά 60ῃ- 
6οα]οὰ Ὀοΐοτο {π6 νου] ὰ τνδϑ ογοδιθα, οἷ. χῖυἑ!. 6. 
Οἱ [δ ομϑ βδῃᾷ ὑπο αἰγὶ θα 68 τοὶ αἰ δι ρα 8 ἢ 
{9 πιϑιη Ὀ6.Β Οὗ 116 σὰ ΘΒ ΤΟΝ, ΑΣΘ ᾿π (Π6 Εἰσμοδί 
Β6Ώ86 ΔΡΡΙ]1οἀ ἰο ἰο Μοββίδι. Ηθ ἰβ8 Βθῆσο δα]]οά 
ΔΌΞΒΟΙυϊοἶγ 16 Ομόβοι Οπθ, οἷ. χὶ. ὃ; χ͵ν. 8: 
χΙ νεῖ. 2: ᾿ἰ. ἃ, δ; 11]. 6, 9 ; 11{|.. 6; ἵν. 4; 1]. ὅ, 
8, 10; Ἰ᾿χὶϊ. 1, δηὰ πὸ "στοοῦ ̓  οὐ ἐβὸ “ Ὀγδποὶι οὗ 
Υἱ σι οουδβηοβδ,᾽ οἢ. χ. 16; χοὶἱἱ, 2, δὰ 88 βιυοὶ, 
ΟΥ ἃ8 πο υἰ ζίθοιϑ ὁπ6, οἷ). ΧΧΧΥΣ. 2., χοὶΐ, 2, 
10, ἰ8. ἀἰπιϊ συ ΐϊϑι δα ἔγοτῃ [86 Μοββίδπῖο Ῥ60}]6, 
ψ80, ἐπ ᾿ἰἶκ6 ΤΒΠΏΘΥ, ΓΘ ΘΟμσοὶΥοα 88 ρῥἰδηίβ οὗ 
{1.9 οἰ γηα] βορὰ, οἷ. Ἰχχχὶν. 6, δῃὰ ἰβ ἀθδὶ ηδί θᾶ 
8ἃ5 ὑῃ0 δρρτγοχαίο οὗ ὑμ6 ομόβθῃ, τὶ ρμίοουβ απὰ 
ΒΟΙΥ οὔθ8, οἷ. ΧΧΧΥ͂ΣΙΙ. 2; χὶ. 2; χῖν. δ; Ἰϊ. ὃ ; 
Ιχὶ. 12, απ Ἀ6η090 8180 ὁδῃ σΟ] ΘΟ  Υ6 } Υ Ὀ6 ὁ4]16 
ἐμο χἰχυίθουβ οη6, οι. χοὶ. 10.ὡ. Οπ {πῃ ΟΡ 
Βεπὰ {10 Μοββίδῇῃ 18 οδ]19ἃ δ 530] 6] ἰμὸ Ἰογὰ, 
6}. χα. 88; ἰο Ἰοτὰ οὗἩ αοά, οἷ. χὶν. 24 : οἱ. 1, 
δηά ἐμο ὅθι οἵ 6ο(, οἰ. ον. 2, γᾷο ὙΠ|Ὶ θδαν ἰὴ 6 
Βνογα οὗ σἰκὐθουβηθθθ, δηὰ ΜὉ1}} δρροᾶν ἴῃ ἰῃ9 
εἰσι τγοοῖὶς οὗ ὑπ 6 νον], οἷν. χοὶ. 12, ἀοἄ, ψ8ο 
ἐβ οὔΐδη οδ᾽ θὰ {η6 ““ Αποϊϑῃί οὗ θαγ8,᾽᾽ οὗ. χὶνὶ. 
1; χἰνὶϊ. ὃ; ᾿Ὑἱιϊ, 2; Ιχχὶ. 10,18, (ἴλον θδηῃ. υἱΐ. 
18) δοδσβ Ὀοίογο Μῖοβδο),, ὁ}. Ἰχῖχ, 10 Α΄. (παὶ 
(80 βαϊγαϊίΐοη Ὀθμοϊά ὈΥ ΕπΟΟΝ 8118}} Ὀ6 οἰθγηδ], 
απὰ ἐπεὺ ἐπ 6 Μοβδίδῃ, 88 κίηρ οὗ ἴ6 Κἰπράοπι οὗ 
Ἡθάγϑη, Μ11 οϑι8 0} 15} οὐ ἐμ 6 ϑαυ ἢ δὴ ἐπ ρ ΓΒ ἢ- 
δΌΪο κἰηχάοτι. Μογϑουον, δί οἢ. χχχίχ, ὃ; χὶὶχ. 
1:; Ιχὶϊ. 2, "0 γ9 18 Ῥγοιλβοα [π6 ουἱρουγίης οἴ 
6 δρί τὶς οὗὨἨἁ πν ϑάοτη δηά γἰρμιθουϑη 688. (Οοιαρ. 
ΕΜ ΑΙ : 7τεέαίδὸ οπ (λὲ Οτισίη, 7ηπιρογτί απ Ονη» 
δἰγιοίίοη 07) (δε “Ξιλίορὶς Βοοῖ οὗ Βηοοὶΐ, Οδιὶ,, 
1854, δηὰ ὈΙΠΌΜΑΝΝ, πιο, ἰὼ Πεγεοσ᾽ ες εαΐ- ΚῊ- 
ενοῖ. ΧΤΙΙ., γ]δοϑβ ἰμὸ οοτηροϑβίϊίοη οὗ οἷ. ΧΧΧΥΣῚ- 
Ιχχὶ, οἵϊοσν ἰδϊκίηρ οαἱ ἐ89 Νοβδοβίδῃ ἔγαριηθῃῦ---ἰπ 
80 ἄχϑὶ ἀοοθῃῃίΐαπι οὗ 0 Ηδϑιοποδ ὈΥΐΏσΟΒ, 
ἐμδὲ οὗἩἨ 6 Τοτηδί πἰηρ Βοοι 088 ἴῃ (110 ἐΐτη6 οὗ (86 
ΤΌ]6 οὗ σοι Ηγγοδηι8, δηά (μαὶ οὗ (86 Ὀοο 8 οὗἁ 
ΝοΔὮ ἴῃ ἐπ βγϑὶ Ομ νἰβιδῃ οοπίαγγ. Απλοηςβ ἰπ689 
Ἰαϊοβὲ ρογίΐοπϑ, ἰπ τ ον, Βούτου, {16 ΒοΙΔηΒ 
δἰ}}} ἀο ποῦ ἈΡῬΘΔΓ 888 βθου δ ρόονοτ, ἀδηχογοῦδίο 
{πὸ 7 6ν8, Β6 ΣΘΟΪΚΟἢΒ οἷ. Ἰῖν. 7-ἰν. 2; οἢ. 1χ., χυ.-- 
Ιχὶχ. 28 ; οἷν. ονὶ., δῃὰ (Π9 χτοδίοϑδἑ ραγὶ οἵ ὁἢ. Υἱ].-- 
16. Τὸ Βυροίμοδβίβ ἀθίοπαρα ὃν Η γον σι (Τὴ6 



80 ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤΟ ΤΗῊΒ ἨΕΒΕΒΡΎΞ. 

«ειοίδλ Αροοαϊψρίδε ἐπ ἰἰ6 Ἡϊίογίοαὶ ἀευεϊορηεηΐ, 
Ζοηδ, 1807) οΥ̓ ἃ Οενἰδιΐδη οὐἰ κίπ οὗ οἷν. χσχχυὶὶ.-- 
Ἰχχί. βἰιαμὰβ οοπποοίθὰ τὶ} ΟΥΒΟΡ ορίμἰοΠ 8 Οὔ 5 
ΒΟΒΟΪΟΓ, δπὰ ἰ8 γοίαϊθα Ὀγ 1] δ πη. ΤᾺ18 νν ἢ 016 
δι )θοῖ, ΒΟΎΤΘΥΘΡ, 18 ποὶ γοῖ ἱβογοι ΠΥ οἰ ΔΘ ὉΡ. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΛΙ, 

1. Τὴ οἰιαγδοίῖον οὗ {80 λίδίογίοαὶ τον οϊαι οι οὗἨ 
Θοὰ, πιδάο ἰο (86 ζαίδογβ ἐβτοῦρι [86 1106 οὗ Ῥγο- 
Ῥδοίβ, δηὰ γουχῶν ἴο ρονγίδοί οι ἰῃ πὸ ὅοπ, ᾿8 
6586 η{18}}γ ἀἰ δογοοὶ ἴγομι (δὲ ΖΘΏΘΓΑΙ τηδηϊθδίδ.- 
ἐΐοπ οὗ Θοὰἀ ἰῃ γτοϑροοί οὗ Ηΐβ οίθσ8] ῬΟΟΣ δὰ 
αοάπεοαα (Βοαι. ἱ. 20), νι ΐομ 15 τοδὰθ ὈΥ͂ πιθ8 ἢ 8 
οὔ Ηἰδ ποτκϑ δπὰ ἐμὸ σαϊϊομδὶ πδίυσγο οὗ Ἷτδῃ. 
Βγ ἰϊ8 οἰοιηθπὶ οὗ πυπηδη δρϑϑοὶι 1ὺ 18 ἐπι πιο ϑΌΓΑ- 
ὉΠ οσαϊιοὰ δῦονο ἰμδὲ γι 1164] Ἰαηχύυδχο οἴ 
παίαγο νοι βίδῃ 5 ἴῃ ποοὰ οὗὨ ἃ δρϑοῖαὶ ἰηΐθσ- 
Ῥγοίδιίϊοη. [{ ανδὶ!β ἰ(86 1 ἱπάοοά, ἴῃ 1ἰκὸ τοδῃ- 
ὯΟΓ, οὗὅὨ ᾿ΠΠΏΔΘΟΣΥ ἴον ὑἰμ6 οχργοδδίοιυ οὗ ἰάθ88 τ: δὲ 
᾿ΐο Ὀογοπά [9 ΒΡ[6Γ0 οὗ δθη86. Βιυὶί (δ 15 ᾿ΠΔΚΟΥΥ 
Ὀδ]οπκ8 ἰ9 υπιδ ΒΡΘΘΟΔ 88 Βυοῖ, δπὰ αοἀ δυαὶ}α 
ΗἱΪπιδβο]ῇ οὗ ἴὶ ἔοσ {8.8 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ αἰτοοὶ δ ἄγοβδ ίο 
οογίδίη Τη6Ώ, πῃ δοιιἱπρ ΠοΙηθ Ῥοϑὶ( γο δοτατηππὶ- 
οϑίίο5 μοὶ Ηθ ππϑῖτοβ ὰ ἰδ ψγδὺ οὗ ἀϊγοοὶ 
ῬΟΥΒΟΏΔΙ ΘΡΡΥΟΒΟΙ δηὰ δρρϑαὶ. Τ 8 τουο]αἰΐοη 
ἴῃ Ἰαηζυδρθ ρΥΘΒΌΡΡΟΒΟΒ (ἢ 6 νοὶ κου Υἱ 8}} οΥ̓͂ 
Ἰ28Π, ἀπ δἰπιδ αὖ ἰἰ8Β ἀονοϊορτηθηί, ρυγὶ δοδίϊοη 
δηὰ ροτγίθοϊίοη. Αδ σοπίδἰπίηρς (89 πογὰ οὗἩ Θοὰ, 
ἐπ8. γουοϊαιΐοῦ δου} } 7 βοῖνοβ {86 Ῥγοθὶοπι οἴ 
ΗΪ5 τοϊαίϊΐοη ἰο ἐΐ6 νον]ὰ, οὗ ἰἰ8 ογθαίϊοπ, ὑσγϑβοῦ- 
γδϊΐου δὰ γοαἀθιιρίίοη : ἰδ ὑρνοὶϊβ ἰο ὺ8 ΗΪα 
ΘΟ. 86]8 δῃηἃ Ργούθάυτο ἴῃ τοβρϑοί ἴο βαϊ υδίΐοη : 
ΒΟΥ 08 16 ἀθπὶϊ πίοι οὗ (Π6 ψονὶὰ, δηὰ ἐπ 9 
Ὀινίπθ δσγδηροπιθηίβ [0Γ [8 ΥΘΟΟΥΘΤΥ͂, ΧΟΥΘΤΏ- 
ταϑηΐ, ἀπά υἱιλιηδίο ὈΪ]οθβοάποδδ: δηὰ (ἢ δ οὰθ 
Ἰὲρὶ δἰέϊκο οὰ {μ6 ὑσὰθ πδίυσο οὗὁἩ αοὐ, απὰ οπ (86 
ΒΙΒίΟΥΥ οἵ ΟΣ γϑ6θ. 

2. Τ)ο "γαρπιεπίατυν ομδτγδοίον οὗ (18 σουϑαἰΐοθη 
Ῥγοάυσοθ ἴῃ ἰὺ ΠΟ ΟΥΤΟΓ; 2ὉΓ Ονὰ ἰ8 Ηκ νδο 
δρᾶ ἰο υ ἴῃ 80 Ῥτορδοίβ, δηὰ αἷἱ ἐδ υἱίοτ- 
8η068 Οὗ γογθ]αἰοη ΔΓΘ ΟΥ̓ΔΟΙ68 Ὀὗ αοἀ (λόγια τοῦ 
ϑεοῦ). Ἴλιο ζνοδί υαγίείῳ 9.77 ἐς ζογπιδ Ὀθβὲ Ὁθδσβ 
ἰοθι  ΠΟΩΥ ἰο (6 σοοάῃθ85 οἵὗἩ Οοά ἴῃ στδοίουδὶγ 
οοπαἀοδβοθηάϊηρ ἰο πυπιδη ποοοδβδί θα, δὰ ἀθτηοη- 
δίγαΐθβ δί ὁῃ66 [Π9 δΙΠΟΘΥΥ δ ΘαΥμοϑί 688 
αἱ πο ΗΘ ἀγα ΠΟῸΡ ἰὼ 8, δπὰ ἰδθ 
ἀορίῃ οὗἨ Ηἰἷ5 οοπἀοδβαθῃβίοηῃ. ΕῸν αοἀ ἀϊὰ ποί 
186 ἐμ)86 ῬΤΟΡΒοίβ 88 ΤΠ ΘΓΟΙΪΥ Ῥαβϑὶυθ ἐδ Γυ πι (8, 
ΟΡ ΒΡΘΔΙς ἱπγουρῇὴ (θπὶ 88. ἰπγουρὶι ἃ βροακίης 
ἰγυπιροὶ; πὸ αἱὰ Ηθ πιοσοὶν “ὀχογοὶβο Ηἰΐβξ 
ῬΟΟΓ ἴῃ ἔθη, δὰ ἰμϑρίγο ἰπ ἰδ 6ῖν ταϊπά δηὰ 
δοδτὶ ψπδὶ, τ θη δηὰ μον [ΠΟΥ ψ6Γ6 (0 βροδῖς,᾽" 
2 Ῥεῖ. 1. (ϑταεκε). Ηρ ἀεροείίοὰ Ηἱ8 ονπ 
(που 5 πὶ ὑπὸ ργορμοὶΐο τοοὰθβ δηὰ ἴογῃβ οὗ 
ὑβουρδί, δηὰ οἹοιοὰ Ηΐβ οσῃ πογὰ ἴῃ [89 ροσυ- 
Ἰἰανῖε198 οὗ Βροϑοὶ νι ἰοιι Ὀοϊοη οά ἰο ἐμ 6 ῬΓορβοὶ 
δηὰ ἰο 59 ἰἶτηθ. [Τὺ ἰδ ὈΥΘΟΐΒΟΙΥ ἴῸν {818 ΤΘδ 80 
ἐμδὲ ἐπ 86 Ρτορβοίίο τυυείτϊ ρα οὗἨ ἰμο ΟἹὰ Τδβία- 
τοϑηΐ ὑ89 ἀϊϑοοῦτδθ γα ΘΒ ΕΥ̓ Ῥδ8868 ἤγοια ἐμ6 
ἐδίγὰ ρόῦβοι ἰοὸ ἰμ6 ἢγϑὶ, δπἃὰ δοπυθσβοῖυ, δηὰ 
μαι πἰιπουΐ ἱπάϊσαιϊίοι ΟΥ̓ ΔΩΥ οἴδημο πὶ ἐδ6 
Ῥοτβοη οὔ (8.8 ΒΡΘΘΚῸΡ. 

ὃ. Τ8ὲ ἴδοι ἰδ] [9 δαπι6 αοἀ δδ85 βροΐζϑῃ ἔο π8 
δὶ δὴ θυ] ον ρμουϊοὰ ἰπ (Π6 Ῥτορμοίβ, ἀπά, δἱ ἐπ 
οἷοβθ οὗ ἱμὸ Απὶο- Μοβϑίδηϊο ροσὶοα, ἰπ ἐμ βου, 
ΔΕΒΌΓΟΒ ἴ0 Ὁ5 ἐπ6 επέΐν, διαὶ ἀβί (5. τηδηϊοϊὰ τὰ- 
Το, οὔ πἰβίονΐοδὶ γουοϊδίζοη ; τ ἢ 1]16 Σΐ ἐθδοῖ 685 
5 ἰπαὶ [Π6 ἱπαϊν ἀν. 8] υἱλοταποοδ τηυία}}γ 11108- 
ἐσαΐθ ϑδοὰβ οἰκον, δηὰ γοὺ ἀοχῖίνο ἰδοΐν ζ0]} ᾿ἰρμὶ 

ΟἿΪΥ ἔγοτα {86 δοίι] οι ΐσὶ ροϊπί οὗ 81} τουοΐα- 
ιἰοῦ, Φοδὺβ Ομ γὶβί, ἘῸΡ ψὩΪΟΣ ΓΟΒΒΟΣ 8180 (ἢθ 
ΟἹά Τοδιδιβθηὶ 15 συ κ ΠἸΥ ππάἀοτείοοα ΟὨ]Υ ἤγουι 
{89 δἰδπά-ροΐηι οὗ ἐμ Νοννγ, δηιὰ {86 οδμιγο Ὀοὰγ᾿ 
οΥ̓͂ ϑογϊρίυγο ἰ8 ἰο Ὀ0 Σορασάϑὰ ἐπ ἐδο ᾿ἰσδὶ οἵ 8 
τουοϊδιϊοι οἵ αοα ἴο0Γ (16 δα] γδιΐοη οὐἩ ἐμ ποτὰ, 
Ψ}1036 Ῥδγίδ βίδπα χοϊδίϑα (0 δδοῖὶ Οἶμ . 88 Ῥσερδ- 
Σαϊου δηκ ζ{018]τηθηί. 

4. ΤῺ φιοσεδδῖσε δίασεε οὗ Ἀονεϊαιίου (ΒΟΒΕΚΧ., 
7Τγεαίΐδ6 οπ (λδ6 διιοοεδϑίυε δίαφεδ ο7 ἤινδιε ἔεν., 
1784) γνοϊπὲ ἰο ἃ αἀἰνίπο ρίδῃ οὗἨ δοϊναίίοι, τ οὶ, 
ογαδὶηοα ὕγοτα οἰ, [85 ἴῃ 118 Ἔχδοιΐος ἰδ 
εἶπιο, κίνομ Ὀἰγιἢ ἰ0 ἃ σοιμῃρ]οίεῖν δα)υδίοα εθ0- 
ὨΟΙΩΥ͂ οὗ Βαϊνδιίου, δηἀ αἰβοϊοδοβ ἃ υεϊβάοσῃ ἰπὶο 
γἢ088 Τηγδίογϊοδ ΑἸ κοΐΪδ ἀοδῖσο ἴο Ἰοοῖ, 1 Ῥεῖ. ἱ. 
12, δὰ ἰὸ σοι ἰὶ 18 δὰ Κον ἴἢ (δ6 οἰ υτοΣ 
οὔ Φοδυβ Ομ γίδι, ἘρὩ. 11}. 10, 8) 6130 ἰὸ ὰϑ ἰὸ 
πο ἰδ6 ἀαοα οὗ οὖξΥ Τογὰ Ζ26δὺ8 ΟἸ σίϑί, (86 
ΒΔΙΒΟΣ οὗ βοῦν, μ85 ρίνυϑῃ 86 δρὶτὶΐ οὐὁἨ πίϑὰοπ 
διὰ γχουθϊοϊ οι ΤῸ 86 Κηον]οάρο οἵἨ ἨΗΪπιβεὶῇ, Ὁ 
Ερῃ.Ο. }. 17. ΤῈ δῆδντεσ οὗ ΟὟΒΙΣῚ, (αν. «υἱισν, 
ΙΥ͂. 126) ἰο ἐδὸ ἰπαῦ τ οὗ [86 ΘΙΏΡΟΣΟΥ Ἅ0]168 
Τοκασζαϊΐϊης ἰδ ΣΘϑϑο οὗ δε ξαίεπεδε οὗ ΟἸσί δι 8 
ΔΡΡΡΘΟΔΓΒΏΟΘ, ΟἱΖ., (μδὺ ““ ον δίϊο δάυδησος Μἱϊὰ 
εὐἀναμοίΐης ου]ίυγο, πὰ 1.8 ρῬογίδοϊζου σου]ὰ δὲ 
ΤΟΔΟΒΘα ΟὨΪΥ ἴῃ οΘοπηθοίἑοη ἩΠῚῈ ἃ σΟστοβροιϊδᾷ 
ου]ίυτα οὗ (6 Σδσο,᾽" 18 ΔΏ ΔΠΕΨΤΟΣ δὶ ΟΠ66 ΟἸΤῸ- 
ΠΘΟΌΒ διὰ Ρ6Υ}1]6. Μσο ἰοὸ {89 ῬΌΤΡΟΒΕ ΣΕΡΙΔΙΚΒ 
Ηκυβνεπ: "ΟΕ ἰδίῃ σοι Ρ] 68 {86 οἶτοὶθ οἵ 
Ἐονοϊαιίοι; ἰὶ ἰδ 118 Ῥεγίδοιοη, δηὰ βίδηαβ ροοὰ 
ἴον (86 Εἰ ρμιθδῦ Υϑδο} οὗ οὐ] σα τ ΒΙΘΒ τρδὴ ὁδ8 
ἰδ 1 οἡ δδιίἢ.᾽ 

δ. Το ἀοπί χῃδίϊοῃ οὗ Οοα᾽ β γονοϊδιϊοῃ ἱπ (86 
βοπ δ8 ἐβὸ ἥπαί ομο, ᾿Ὰ11]16 ἀφοϊάοα ]γ τορε  ἶης 
πὸ ἰάθα ἰπαὺ ΔΩΥ κτδᾶο οὗἨ δυσδῃ οὐ] ΓΘ (88 
ἰγδῃβοοπὰ, δηὰ ἰθδυθ δὶ πὰ ἱΐ ΟὨ γι ΠΥ 885 ἃ 
τΐης δηιϊ αυδιοα δηὰ οἴδείθ, Τοτηδῃ 68 ἰο [6 τερὶ 
οὗ ἀγοδῖηβ ΟΥ̓ΘΥῪ δηί( οἱ ρα οῃ οὗ ἃ πον Του δ] 08 
ἷη ὈΘΒΑΙΓ οὗὨ βοιηθ χοϊϊ χίου οὗ 86 ζυϊογο. Αμὰ 
16 ἀθοϊαΓγαίἑοη---(Βαὶ ΟὨγδὶ, οπἷν αὐίεν ἀεροῦν 
»ἰλύισ ἃ Ῥυτ᾽ δοδίίΐου οὗἁ δβἷη, ἰοοὶς μἷϑ βοϑαί δὶ (86 
γἱεὺ μαμὰ οὗ ἰ8ὸ Μδίθβδίυ οὐ δἰκὶν, σοσιϊπὰϑ Ὁ3 
ἐμαὶ {μγ0 ὁΔ 6 πὸ ἄερτοο οὗ υσηδη ποοὰ πο 
βου] σραυΐρθ δποίδον σοὶ ρῖοπ. “17 Θοὰ 88 
βΠΔΙΥ βροΐοη ἱἰοὸ 8 ὮΥ ΟἸγὶδὲ δηὰ Ηΐδ Δροβίῖολ, 
ὟσΘ πιυϑὲ ποὺ ΤΏ ΔἸΥΑΥ ἰο ἐδ ποχὶ ἀοοίγἧπο ἰδ 
ΤΩΔΥ͂ ατίβο, Ὀ6 ἰΐ Μοβδιητ θα δ ΐβιη ΟΥ ῬΟΡΕΙΤῚ 
Ὀυϊ δοίὰθ Ὁ ἐπεί πϑῖοῖ γγὸ Βεαγὰ ἴγοσα (86 δ6- 
εἰπηΐϊης ὕγοπι Ομσῖδὲ δὰ Ηἰἱθ Αροδίϊεβ; διὰ βὸ 
ΔΌΪαἰ πα γγθ 888}} δυο τὶ 186 ΒΔΙμοσ δπὰ 118 
ϑοη.᾽" (ΒΤΑΚΚΕ). 

6. ἴπ (86 δοὺὶ ἐπεὶ ἑλγοιρὶ {ἐλε ϑοκ, ἴπ ποσὶ 
αοσὰ Βα8 Βροῖκϑῃ ἰὸ υ8 ἴῃ {86 {1688 οὗ {ἰπιεδ, ΗΘ 
οΥἰ αἰαῖ πιαᾶς ἰλε τοοτῖάε, ἰ8 ἱπυοϊνθὰ {86 μοκεὶ- 
ΠῚ οΥ̓ 6 ρογΐδοι ΒΔΣΤΩΟΣΥ πῃ ὨΔίαΏΓΑΙ δηὰ Βἰδ- 
ἰογΐ681 σουοϊαϊΐοα. Βαυὶ (9 δροδβίδευ διὰ ᾿ΐ8 
ΘΟΏΒΘα ΘΏ6ΟΒ δδγα οἰδηροα ἰμοὶσν οΥ βίη δὶ τεὶ}- 
ἰἶοῃ. ΤΠ6 σϑαδ]ϊσαίζου οὐ ὑμ18 ΒΒΥΙΏΟΣΥ τοσδὲ ὃθ 
τοῦδ δθοιυϊς ὉΥ ἃ οι ρ]οὶθ ἐγ το ΡΒ ΟΥΕΡ εἰἶβ, 
δι δὴ δοοοιηρ βιὰ οἱ τὶ πδιΐου οὐ οὐ]! ἔσοια 
(9 νου], δπὰ ν1}} Ὀ9 οἴοοίοα ποὺ ὈῪ δὴν Βεὶψβί- 
οὐθὰ ἀονοϊοριηθπὶ οπ ἰδ9 ρδσί οὗ πδίυσε, νυΐ ὃ. 
(80 βρϑοΐαὶ δοίβ οὔ αοὰ ἴπ α βεσὶθβ οἵ δἰδίοσὶ δὶ 
ΡΟΥΘ] Δ 058. 

7. 119 δεδὰα ΟἸτὶδὲ 18 ρ]ασεα οἡ α ἴευεῖ πεῖν} 
[86 Ῥτορδοίδ ἴῃ {μδὺ---δοοογάϊηρ ἰο [86 ΤῸ]6, ΑΒΙῸΒ 
᾿ϊ. 7: ΦοΒοΥΔῈ ἀ065 ποι ίηρς πίιπουΐ χουθαι δα 
Ηἱΐβ οου 86) ἰο Ηἰδβ βογσυδηίδ, (9 ὑσορβεὶβ,"---θ 
ἷβ ἃ ῬΟΓΒΟΏΔΙ ΟΥ̓ΒΆΠ [ῸΓ βοπυΐπο ΟΥΔΟΪ68 οἵ Θοὰ, 
Ηο Ββἰδπάβ ϑϑβοῃί δ} ἀἰδιϊηροΐβηςὰ ἴτομι {δεῖ 
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ποὶ Θχο] αϑένοὶν ἴῃ ἐδ Ταοὶ οΥὁὨἩ ΗἾ8 Ὀοίπρ ἐδ Ῥ6Υ- 
ἴοοί Αἰεαίαίον" οὗ ἐλεὲ ἥπαϊ τευεϊαίίοπ, οὔ ποῖα 8]} 
ΘΆΣΙΟΙ ῬΤΟΡΟΙΒ αν Ῥγορμοδίθα. ΕῸΣ ἰῃ ἐπὶ 
6ὁ8420 Ηὀδ "ἠϊκὺ ΡΟΝ ΪΥ πᾶν Ὀθοη οοποοϊγοα 
ἸΆΘΓΘΙΥ 88 6 τηοϑὶ ροσίοοϊ ἔθδομοσς δηὰ (86 χτηοδί 
ἀϊδιϊησυ δηθὰ ργορμοί. '180 δρεοὐς αἰδιϊποίίοη Ἰ168 
δ 86 1 γδ9 {0]] ον ίπα Ροϊηίβ: 1. ΟἸγῖβὲ ἰ8Β Ὀθοοτα6 
ἀίασ αἱ {πὸ τἱχὶ πδηὰ οὗὨ ἰ)6 Μαϊοβὶν ἴῃ ἤΘΔΥΎΘΩ, 
ἯὙΠῚ16 (86 Ῥγοροὲβ ὮδΥο ὈΘΘῺ δ πὰ Σϑιηδίἢ ΒΙΠΡῚΥ͂ 
Βοσγαηίβ οὗ Φοβονδ, 2, Ομνὶδὶ ἰ6 ϑαυΐο δηά. 
Κεάδετμεν οὗ ἰδ νον], το ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ Ηἰδβ 
ῬΟΣΒΟΙ δὶ εγίψ ἴγοπι ΘΥΟΣῪ 818; ὑπὸ ῬΥΟΡΒοί8, οἢ 
1.0 ΘΟΠΙΓΔΤΥ͂, ὙΘΥΘ δὲ 4}} ἰἰτὴ68 5] τ Θἢ ὙΠῸ 
δἰοοὰ ἰῃ πεοοὰ οὗ γοἀοιρίϊοι. 8. ΤῈ6 οχαϊίδεϊοι 
οἵ Φοβ8 Ομγὶδὺ ἰο αἀἰνίπο ΜδἝοθιυ δ δοδοιη- 
ῬΙϊϑϊηρ ὁπ οατί ἐδ τοτὶς οὗ σϑάοτηρίϊοη, 60 ΓΣ- 
Σοβροηάβ ἰο ΗΪ8 δηἰο- πὰ πάδηο οοπά!ϊἰΐοη δηὰ 1176, 
ἰο Ηΐδ οἰϑσηδὶ χοϊδίΐοη 845 ὅθι ἰο ὑἰ86 Εδί ον, δπὰ 
ἰο ͵ἷ8 δυρτα-πιυμάαπε οδαταοίον δὰ ὙΟΣ ; 80 
ἐμαὶ ἱπ Ηΐ8 ῬΘΥΒΟΙΔ] ΔΡΡΌΟΔΓΘΠσΘ6 οἢ δατὶῃ Ηο ἰδ 
ἰο Β6 ἀοβί απδίθὰ 88 Οοά-πιαη (ϑεάνϑρωπος), Μ Ἐ116 
(16 Ῥτοριοίβ, 88. πιϑῃ οὔ αοά, νῇο πανθ βροΐκθῃ 
ὉΠῸΟΡ (Π6 ἱταρυδο οὗ (16 ον αΒοβί, τιδϊηἰ δἰ θᾶ 
δὰ αἰἰοϑ θα (ποῖν ὁγϑαιθὰ δηὰ ἢηΐὶο οποίον. 

8. Τπδὶ ἐμ6 ιἰϑίοντσ8] Μοάϊαίυν οὗ 89 δηδ) 
Σογοἰδίΐοι οὗ ἀοὰ 8 {Π0 ἀπίε-πιμπάαπε Δεαϊαίον ὁ 
ἐλε εγεαίζίοπ ο 1ὰ6 τοογἷά, ἱταρατίβ ἰο ΠΣ 8. δβρϑοὶδὶ 
ἹΠΔ᾽ ΟΞΥ δηὰ αϊρσηϊγ Ὀογοηα ἱἐπαὶ οὗ 8}} οτοδιβὰ 
πιοἀϊδίογβΒ. Τὰὰθ σοϊῃηραγίδοη οὔ Ηΐπ τὶ (δ6 
ΑὨκ61]9 Βδόονγα ἰμαὶ Ηθ 18. ποῖ, ἰπ {μὶ8 τοϊδίΐοῃ, 
σοηδοϊγοα 85 8ὴ ὉΠοοΟηϑοΐουβ ἱπίογιηθαΐαὶθ Ο8 086, 
δαΐ "49 Ἔχογοϊβοα {π15 τῇ αἱ ϊρ᾽ ἌΡΘΠΟΥ ἐπ α ρ}έν- 
δοπαΐ οχίδίεποο. Απὰ ἰπ6 ἀροϊαγαϊίοη ἐμαὶ Ηδ 18 
ἰ86 Ὀεδεαΐηρ δ χο οὗ οὐ 5 σΊΟΓΣΥ δῃὰ (86 ἐπηρ 658 
οὗ ΗἸ5. δυλϑίδηοο, ΒΒ ΟὟΒ ἰμδὺ ὑπὸ Μεάϊδίοῦ ψὴο 
ἷ5 ἀἰδέλπη στι βῃθὰ αὔογο 4}1 Ὀθΐῃ 8, πὰ θυ ΔΌΟΥΘ 
(86 Αηρθ]5, ὉῪ ἐμ6 πδῇιθ οὗἉ “"80π,᾽" ἀο68 ποὲ ὈΘΌΤ 
Ηΐδ 8112] πδῖλθ ἱὰ ἃ οοηυθῃίϊοηαϊ] δηᾶ ὑμοοοχαδίϊο 
86η86. ““1Ἴ.0 ὅοῃ 8 {π6 τηρά αι Πρ ΘΒΒ6η66 οὗἉ ἐδ 
πθοὶθ δρ᾽ τυ] του], πὰ στ οπΣ ἰδ6 Ποἱἐγ Ρτο- 
δειιίϑ Η τ 8617 ἰὰ ἰμαὺ γον, τηϊγσγοσγοα ἴῃ 4}} Ηἰδ 
Ῥετίοοίϊ Ομ, ἷἰπ ῬΟΘΡ, τ ίϑάοπι, ΒΟ] 6559, ἰἴονο. 
δυο 5 ἰ86 εχίεγπαΐ γοϊοϊϊοη οὗὨ ἰδο ὅοῃ ; [9 ἐδ 
τον], ΓῸΣ 5, Ηο 8 ὑπὸ Ὀοΐηρ 7γοπὲ τ οτὰ ὈΘΔΙῚ8 
ἴοσία (86 αἰνίπο δόξα. ΤῈΟοΟ ρᾳτοππὰ οὗ ἰπἷ8 ἐβ 
ἰλδὶ ου Η τ 15  ρυ ββοά δα βἰδιηροὰ ἰδ ἀἰνΐῃο 
οὕϑοποο; ἰμαὶ Ηθ ἰ8 Ηἰμδο] Ῥαγίϊοϊραπὲὶ οὗ (89 
ἀἰνὶπο παίασο. 718 Ἰδηρύδρο ΟΧΡΓ 5868 ἰΠ 9 δοη᾽ 
ἰηίετπαὶ ΟἸΥδοίον δηὰ χοϊδίϊοη.᾿ (ΗΕΥΒΝΕΒ). 
Ηφποο, Ιανατιῦϑβ (αὐ ασηεδ. δ) Βιυ 1 εἰ ΟἿ δίγ]68 
ἰλο γοηονίης οὐ 86 Ομ τἰβϑιϊδη ᾿πίο (μ6 ᾿πηδρο οὗ 

8ἃ ταοοοίϊηϊης, ὉΥ νυἱτίιθ οὗ ἃ ΠΘῪ δίϑιιρ 
Ὑ οὐ Οοα ΔΡΡΙ169 ὑπτουρσὰ 2 68θὺ8 ΟΠ νὶδί; δπὰ 
Θκβισεν, (σα ἥοπι. ἵν. 2) ΥϑιιδΥ 8 ἐμ δῦ ἰπ {Π|8 ἐγαη4- 
ἡονπιαίίοπ ἰΒ δχρ᾽αἰποά {86 ζδοὶ ἐμαὶ (Π τνοτ]ὰ 
ἀοε5 ποὶ ΠΟῪ (6 ἰγὰθ ἀἰδοὶΡ]68 οὗ Φ6808β. ΤῈ 
Βοῦ ΔΡΡΟΔΥΘ ποὺ 845 ἃ γοΥΘΆΪ 6" ὑπεέσμαΐ ἴο ἐμ 
δίδου, δηὰ βόποθ 8 ἱπαάθαυδέο ὑϑύθαϊον οἵ 
ΒΟ6 Ῥασὶ ΟΥ 8 βίη ρίο 5146 οὗ ΗΪΐθ παίαγο: αι ΗΘ 
δ ΟΙΘ ἀοϑὶσηαίοα 88 ἐμὸ ρογίθοίὶ δο-οαυαὶ τθ- 
ὙΘΔΪῸΡ οὗἩ {86 Εδίμον (Υ. αοΥ 186), ἴῃ σοσὰ {86 
“ἴογηι οὗ ἀοἄ᾽ (μορφὴ ϑεοῦ) Ῥοτδηθα  Υ ἀν 7 6}]8, 
ΡΒΠ, 11, 6, δηὰ νι ποπὶ ῬΑῈ] ἀοοϊσηδίοβ (0 0]. 1, 16) 
(89 “ βγβι-οση οὗἨ {πὸ 8016 ογϑαίΐοῃ (πρωτότοκος 
πάσης κτίσεως) ἀπὰ {86 ἴτηᾶρο (εἰκών) οὗ {6 ἰη- 
Υἱ51 Ὁ] 6 Οοὐ :᾽ δβ'πσο {6 δαϑϑηϊ 4] 90γπὶ οὐὗὕὁἩ αοάἀ 15 
(αὶ εἶδος ϑεοῦ (Τοῦπ ν. 87) πι αῖσὰ {8 6 βθη 6886ῃ- 
{{}Π}᾿}Κ050Ζ᾿ροββοβθϑθά ἰπ ΗἾβ ργϑ-ϊποδτπδίθ ροτυ, 7ολη 
χυϊ!. ὅ. Τηο ἀδοϊαγηϊίοη ἐῃση, ἰμδὶ Ηρ, 48 ὅοη, 
565 ἰδδιιο ἔγοπι ἐμὸ ΔΊΟΥ, δά 8 ἀορουθηὶ οἢ 
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Ηπι, ἐπι }168 ποί ἃ ἐθρογαὶ Ὀυὺ 8ῃ οἰδυ ἢ] σϑἷα- 
υἴοι, ἱπυοϊνίηρ πο Ββιιοσοδββίοη ἴῃ ἐΐτηθ, Π0 ΒΌΌΟΣ- 
αἰπαιΐοπ ἰπ ΡΟΥΘ ΟΣ ΤΠ, πὸ Ἰοποσγίης οὗἩ [89 
αἰνὶπο δἰισϊ θυϊοθ. ΑΒ Ἰίχδι οὗἩὨ ᾿ξ Ηρ 18 ποῖ ἃ 
ἸΏΘΥΘ ΤᾺΥ οὗ (9 αἰνῖπο Μίαζοβίγ, Ὀὰὲ δὺπ ΤΙᾺᾺΟΙᾺ 
Β}, ὈΘοδι86 αοα ἔχοι (ἀοἀ4, α »Ῥεγδοπαΐ φμδεϊδίοηοσ 
9 ἰδὲ αἰνΐπε διδοίαποα. 

9. ἴῃ (86 δϑδουϊρίΐοῃ ἕο ἐπὸ βοῃ οὗἩ {μ6 ϑϑβϑϑῃὶα] 
αἰἰσϊθυΐο ἰ(ἕδαΐ Π6 Ὅσδγα (Βιυβίαϊηβ, ρου θ8, δά 
δυϊὰ 68) 411 ἐπὶπρα ὙΠῈ ἰὴ9 ποσὰ οὗ Ηἰ8 ρονυ- 
ΘΙ, ΒΟ  οΥΟΤΒ ΠΥ πὰ δὴ ϑιυρὶο σοῃβοϊαίϊοῃ. 
ΤῊο Ιογὰ οὗἩἨ ἰμ6 ΟἸυσοΒ 18 {89 Γογὰ οὐον ἰῃ9 
τονἹὰ; ἰδ6 πηοαϊαῖον οὗ χονυοϊαϊΐου δηὰ βαϊνδίϊοῃ 
18. 8180 ἰδ τηοαϊαίον οὗἉ {6 τηαδἰμίθηδηοο δπὰ σζου- 
Θσῃτηθῃῦ οὗ ἔμ Ἰτοιτ]ᾶἃ; (Π 0 ΒαΥΪΟΙΓ ΟΥ̓ ΒΙΏΠΟΘΥΙΒ 18 
86 ΟΠ ΓΟΪΙΟΥ οὗ {86 ἢ ΒέοΥΥ δηὰ (86 ἀθδί: 168 οἵ Δ]} 
ΤΩ 6 8 δηὰ ἰπΐημᾳ8. Ἐδ6 Βοιμδα ΟἸοτηοηὶ βίγ]65 Η τὰ 
1 Οοσ. χυὶ.) ““1΄89 οαἰδίγοίομοα Βοδρίσο οὐὗὨἨ ἰδθ 
ἱνὶπο τηδ᾽οδίυ,᾽᾽ δηὰ Ῥδὺ] ΒΑΥ͂Β (]. 1. 17, ἱπδὺ 

ΐη Πίαι 8411} {1.5 810, 885 Θομ δ βίϊης; δηὰ μο]ὰ ἰο- 
κοίμον ἰπ Ηΐω. ὙΠ Βουΐ Η18 τηραϊαιη ΔΚΘΠΟΥ 
{Ὡ6 που]ὰ πουϊὰ ζ8}} δυο σ ΔἸ κο ἰπ 118 Θ᾽ πιο ῃ 8, 
οηὰ ἰἰ8 Τλουΐηρ ζΌΤΟΘΒ. Βυΐ 88 ἰὐὺ ἰβ, ποῖ Σ 
ἩΘίυΣΟ ΟΣ (ἢ σοῦγχδο οὗὨ ουθηΐθ οἂπ ἱπάον ἐμ 
γἱοίοσυ οὗ ἰδ ΟΒογοΣ οὗ ΟἸχὶθί, {86 ἐγ ΌΤΩΡΆ οὗἁ 
θα] ουοσθ, {Π6 Θοσοι Βα οιΐ οὗ 811 ἐμίπμχβ Ὧ6- 
οοχάϊης ἴο ἱμο ἀϊγηθ Ρ]ΔῈ. 

10. ἴπ ἰδ ψοσχὰ “μοῖγ᾽ 1195 ἃ σοϊδίϊοα ποὶ 
τη τοἷγ ἰο ἐμ πδπι6 οὗ δοπη, ΟΥ ἰ0 {86 ἔδοὶ μαι ἱμ9 
ϑουθ! 88 γοορὶγοα, οοοοτάϊηρς ἰο Μαίίι. χχυ ], 
18, υπΐγοῦβαὶ ἀοτηϊηΐοῦ, 00 δὲ {0 β81ὴ6 
ἐἶπιο, δὰ οὨϊοῆν ἰο (0 Ιεδειαπίς ΤῸ] Β] τοδὶ οὗ 
186 Ῥγομιΐβοβ ρίνθη Βοιὰ. ἷἱν. 18 ἰο {6 δεεά οὗ 
ΑΑὐνγαῆλαπι, δὰ ἩΞΙΟΘῺῚ ἔουπάἰΐοι τοβὶβ (ἢ 6 ῥχομὶπσ 
(δὲ τὸ ἃτὸ 9 6 δοῖτ8 οὗἩ αοά, δηὰ οἱπὶ δοῖσβ 
νὰ Ονίθι, Βομα. υἱ, 172. Τμὸ χρτθδϑίοῃ σὸ- 
τοϊη δ υὕ8 ποὶ 80 τ! ἱμαὺ 96818 Ομ γδὲ 18. ἐπ 9 
βοοοπὰ Αάδῃι ((4]γ.}, 88 σαίμορ ἐμαὶ Ηθ 18 ὁ 
ἐρχόμενος, Ηε λα εοπιείλ. ““ παι ὈΘΙοη 8. ἴο 
αοἂ Ὀοϊοημθ ἰο ΘΟ σῖβί. ΟἾΪΥ, ὑπο ΟσΘ, 88 τ 9 
δυο ραχί ἱῃ Οδτὶδὲ δὰ Μὸ οἰαὶΐπι ἃ διδγο ἰῃὰ ἰμ9 
χὶσῆοβ οὗ αἀοα.᾽" (ΕΒΙΟΚΕ.) 

11, Ἠανίΐης ἀοβοοπ θὰ Ὀγ Ηἶἷβ ἱποδσπαίϊου ἰηίο. 
8 ΟὟΤΟΣ ρΡοδίοη ἰπδη ὑπαὶ Βοϊὰ Ὀγ 89 ΑἸ ρεΐβ,. 
ἷπ 80 ΤᾺΣ 88 ἔδ689 Β7Θ ΒΡῚΣ1(8 δπὰ ἀ τ ]] 6.8 ἴῃ 
λ.ιοᾶυοη, (οἷν. 1ἱ. 7, 9) (80 Μοδδίδι, αὐΐοσ δοοοιὴν 
Ρ᾽ δΐηρς Ηΐ8 σοἀοχηρίϊνο τ οΥΪς, δ 88, ὈῪ ἀπ ποίυα], 
᾿ιϊϑιονὶ 81] σμδηβο ἴῃ (86 ΟἱΓΟΌΙΠΒΙΔΠ 668 οὗ ΗΪ8 1176; 
Ῥαββϑοὰ ἰηίο ἃ ροβἱἐΐοπ 88 πιο ἰσδηβοθηάϊηῃρ ἐμαὶ 
οὗ Απ 2618 ἴῃ χησλοβίν δῃηὰ ῬΟΎΟΥ, ἃ5 Ηΐβ ομδγαο- 
ἰονίβιϊο πάη 18 ΠΟΌΪΟΣ δπὰ ἸΟΙΟΣ ἰμαη (ἢ ΕΓΒ. 
“δ οπ παίμγαπι δεα ρεγδοπαπὶ ΟΥγιείξ ἰς ὀοηζεγέ οἰπε 
ΑΑπρεῖὶδ τεδρεοίε αἰϊσπίίαίΐδ, οδὲοϊδ, ροίεη(ξε, εἰ. σίο- 
τί." (Ματτ. Ῥοιῦβ, ὅ'ψπορϑ. οὐἵϊ., τνῚ. 1130,. οα, 
Βτδησί,). ΑΒ 'π ΟἈχἶϑὲ {89 ῬΘΓΒΟΠα] πίοι οὗ ἰδ 6 
ἀϊνὶπο δηὰ υϊίδῃ παίυγ68 18 ἰὰ {Π6 τοδὶ ρογΐθοί 
ΠΙΘΏΠΟΥ ΒΟσΟΙ 186, γΥ 8116 γοῦ (86 ἔπὸ πδίυ σοϑ 
ΓΘ ἴπ 50 ῸΥ δοπίουπασα, {116 ἐνο {Π8 σϑιαδῃ 
ΔΙΊΤΑΥΒ αἰδύϊη κυ Β 4 Ὁ]6, γαῖ ΔΓΘ ΠΟΥ͂ΘΡ ἰ0 6 60}- 
οοἰνοα 85 δοίῃ }}} βοραζαϊθἁ. ὁ πιυδὲ σορασχὰ, 
ἐπ ΓΘΌΤΘ, 88 ΘΓΓΟΒΘΟΌΒ ἰ80 Ἰδηρίδρο οὗ 80 ΤΩΔΏΥ͂ 
ΘΕ] 6 ὙΣΙΘΡΒ 80 1ἰπι}} {π6 ἐχαξίαίίοπ ΘχοϊυΒίν 
ἰο (6 Βυπιδὴ παίυτο οὗ Οσίωι. 10 δΡΡ 168 ταί μοσ, 
8 ΔΙΡΕΔΑΥ Το το ὈΥ (ΕΟύΜΕΧιῦΒ (11. 820), 
(ο ἐλ6 ρεέγδοη 67 ἰλὲ “)οὐ-πιαπ, 

. 12. “ΑἸιδουρῖν ΟΠ σῖδὶ ἢ. ΗΪθ ὈΟΑΥ 85 85- 
σοπάρά δΌοΥΘ 8}1 βοδυβῃβ, γοὶ 'ῃ ταοϊαιΐοι ἰὸ Η 8 
ὉΘΙΔΟΙΪΥ τὸ τὸ ἰο ἀἰδιϊη συ θα. (ἢ 6 ἱνοὸ ἀϊπώς οὗ 
Ἡΐ αοἰιαΐ »γέδεπος, δοσοταΐπρ 88 {μ18 ῬΥΘΈΘΙ 60 
ΒΟΙΟΩΧ8 ΤΔΘΓΟΙΥ ἰο Η:8 δοαϊίψ παίωζε, οὐ ίο 1118 
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»ογεοπαϊίίν. Ὁπᾶον (86 ἔοτυτλον σοϊδέϊοι Ηο ἷδ, ἱπ 
Ηἰδ φῬγοβοῃὺ δοῃαϊ οι, ἴῃ 4 οοσίδϊπ ποῦ (τολετα), 
ποὺ ἱπάοοάἂ οἰτουπιβον δοα νἱΐη δ γον οοαὶ 
1ἰπιϊία, Ὀαὲ Βο}ῖ 88, τ 119 ἐρδηδβοοπάϊηρ (ἰπι9 δηά 
ῬΪΔ666, 5.}}1 ὈΘΙοπ Ζ ἰο 8 δηϊίο οββθῃοθ, δπὰ βυ ᾽θοὶ 
ἱί, ἐδογοΐοσγο, (9 Εἰκο δοπαάϊιϊοη τὶ 4}} ὑπὸ φἷο- 
τί δοὰ Ὀοάϊο8 οὗἩἨ 86 Ὀ]οδοθὰ. ἷἴπ {μ6 οἶὸῖ σ]δ- 
ἰἴοη, Ομ τίδί, ΌΥ υἱτίυαο οὐ Ηϊΐπ ῬΟΓΒΟΒΔῚ ὑπ] γ, 
διὰ οὗὉὨ ὑμαὺ ἀϊνίηθ τηδ]οδὶν διὰ σίου τ Β1οᾺ Ηὁ 
ΒΏΔΓΟΒ, ἰ8 0 1688 ῬΥΘΒΘηΐ ΟΥ̓ΟΤΥ͂ ΝὮΘΓΘ (0 8} ογθδ- 
ἴυγοβ ἰῃ8πὴ (μ0 [οροβ 1861}. (ΟἘΤΊΝΟΕΒ, 71άεα 
οἷα, ἃ 119). “ΤῈ πτογὰβ ἐμαὶ βρϑαὰῖκ οἵ Ηΐβ8 ἀε- 
Ῥατγίωγε διὰ γε-αρρεατγῖπρ ἀο πο ὁχοϊυθ Ηἷδ ὈΟΟΣ]Υ 
ῬΓΘΒ6Π6Θ, οὗ ψαῖσι Ηρ ᾿πάθοα οἾΥΘΒ ΟΧΡΓΘΒΒ 88- 
ΒΌΣΌΆΠΟΘ, Μαίίἢ. χαυνΐ!. 18, θὰ. ἀλδιξη συ ΐδὲι ΤΟΣ ΟΙΥ͂ 
186 ἀἰθβίτα αν πιοάθ5 οὗ Ηΐ8 Ῥσγϑδϑῃοθ---Ὀοδυΐης 
016 ότι Ὀοΐογο Ηΐβ ραββίοῃ, δηοίπου οὖ ἱμὸ δ] 
λυάρᾳτηθοηι, δηὰ βι}}} δῃοίμον ἀυτίηρς ἰδθ ἰπίοτνυθη- 
ἴῃς Ραογϊοά." (ιν. Μυβζυβ, ϑέγπιοη ὁπ (λ6 ϑαογα- 
“πεπὶ οὗ ἰλε δοάψ απὰ δἰοοά 9} Ολγῶι, 1661.). πεῖς 
ΟΥ̓́ Ὀ6 {Π6 δροοΐα] οχρίδηδίΐοηϑ, (6 ΘΩ͂ ΡΒ 8818 
Ἰαϊά Ὁγ (86 ᾿υΐμογδη ὁπ αγοὶι οἢ (86 ρεγδοηαΐ »γό- 
δέῃοε, πιπίσν, δὰ δοϊ-οοπιπιμπίσαίίοη οὗ ΟἸγῖδί, 
δηᾷ ἰμαὶ ἰοο οὗ (μ6 τολοΐε δηὰ μπαϊυϊαεα ΟὨτδὶ ᾿η 
ΗἱΪ8 Οναγοῖ, 15 Ὀὰὺ ἃ ἰΠΟΡουΪΥ δυο σοὰ δπὰ 
}υδι1840]9 Ῥτδοίΐ αὶ] δρρὶ!σδίϊ οι οὗὨ ἐμ ϑουϊρίυτο 
ἑδδοιίης σοβαγάϊπρ ἰδ θ βἰἰἰἰηρ οὗ (6 ἀοα-παῃ 
αἱ {80 τίχιῃς μαμὰ οὗὁὨ Δί6)οβίΥ ἱπ {86 ἰχμοδὶ 
ΒΘΔΥΘΙΒ. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ,. 

ΤἘῈῸ υπἱϊΐγ οὗ Βονοϊαίου δι δί ἰ)}6 υδυϊοὶν οὗ 
ἦι. τηϑηϊοβιαίϊομβ: 1. 88 ὉΠ οὗἨὨ 86 δυίμου, 
αοὰ: 2. 88 υπὶΐγ οὗ {6 τοοδῃ8, {89 ποτὰ οὗ ἀοὰ; 
8. )ὧ8. τπΐγ οὗἉ 118 Ῥυγροβο, {86 βαϊναϊίοῃ οἵ ἰμ9 
τοῦ Ἱὰ.--- ΒΟΣΘΌΥΎ ἀοοδβ 86 ὁπ χογτοϊδίΐϊοι οὗ ἰδ 9 
ἔσαο αοἀ ρῥχοδβοῃὶ ἰἰβ6] δοὸ ταυϊου γ ἐμδὺὶ ομἹΥ [89 
(ὈΘΊΣΘΥΟΡ σ8Π σοΟΙργοδοπὰ 18 ππὶϊγνῖ 1. ΒΥ ἰδ9 
(ἀὐγογβὶ(γ οὐ ἰδ ἐΐπιό8 οὗ τ ΒΟ αοα Ροραγὰβ ἰδ 9 
χηροοϑδί 168; 2. ὉΥ 6 αἰδογοηξ ομδτδοίορ οὗἩ ἐμ6 
εγβϑοπϑ ἴῃ Ομ οα [88 βροΐζθῃ (0 πβθῃ; 8. ὉΥ͂ 
486 ρου αν δηὰ υαγίουβ πιοάδε ὁ ἱπίεγοουγδε απά 
«σχρτεδδῖοπ Ἡ ἰο αοὰ δ85 τοδάὰθ 86 οἵ.---Ο τί 
86 δοῖ6 απὰ βίπρὶθ, Ὀθοδυβα ροσίοοῦ πιοάϊαίοσ, 1. 
οὗ ἐδο οχίβϑίθῃοϑ οὗ {86 αὐτιὰ πῃ γοβρϑοῦ ἰο α. 1.8 
',σγοαίιίοι, ὃ. 18 Ῥγοβογυδίίοῃ, ο. (8 ζουθυῃσηθδΐ ; 
2. οὗ {π6 σϑυοίδίιοη οὗ αοὰ ἰο ἐπ τον ἢ γοβρϑοὶ 
ἰο α. Ηΐβ Ῥονεν, ὁ. Ηΐδ Ν]]1, ο. ΗΪΐ8 ὁββϑῆοε; 8. οἴ 
(8Ὸ βανίης οὗ 86 που] ἃ ἴῃ α. 16. γοἀοιηρίΐοι, ὁ. 
115 βοποιϊ δοδίΐοη, 6. ἰδ δηδ[ὶ Ῥογίοοϊἑ οῃ 88 ἰμ9 
"κα ράοαι οὗ 6ο«.--- ποτοΐ τὸ ΟἿ βι1 8} 8.6 δὖὺ 
8660 ᾿ὖκ6. δηὰ Ὁ} 80 ἸΒγοοι 65 1. ἴῃ ΟἿΓ 
Ῥοββεββδίου οὗ ἰδ ποτὰ οὔ ἰσὰθ Βουεϊαίϊοπ ; 2. ἴῃ 
(ΘΌΓΡ ἔα ἴῃ ἰδ οοχρΐης οὗ (6 Μοββίδῃ: 8. ἴῃ 
'᾿ΟἿΓ ΒΟΡΘ οὗ βαϊ γδίϊου ὈῪ ρυγι βοαίζοι ἔγοτῃ βἴῃ.--- 
ΤῈ6 απέίλεδε8 ἷπ Φ68ὺ8 Ομ τῖβίὶ : 1. ἴῃ ΗΠ Ῥουβοι 
88 αοἀ δπηὰ τηδη; 2. ἴῃ Ηΐβ ὮἰΒίΟΥΥ, 88 ὁη6 οὗἨ 
Βαπι ]αἰΐοι δηὰ οχαϊδίΐου.-- - 9 ἰπγοοζοϊὰ οἶδ ο 
οὗ Φεβυβ Οιγὶδὶ: 1. 88 ἐμαί οὗ (}λὸῸ ροχίϑοί ργορὶιοί 
ἐπ τοῦ ἰμ6 τουοϊδίΐοα ἐπτουχὰ (86 νογὰ [88 
ουπά (8 δορί οἰΐοι δὰ οΪ086; 2. 88 (δαὶ οὗὨ (86 
τὰ Εἰ -οσὶοδὺ τὸ οδοτοὰ ΗϊπδοὶΥ ἴον ρυγν!ῆ- 
"οαἰΐου ἔγουι βίῃ; 8. 88 ἰδὲ οὗἨ εἰοσπδὶ κἰης ἯΔΟ, 
ο]ογαίοἃ δῦονυο αἱ ογτοαϊοᾶ οχίβδίθῃοο, ΘΔΣΒ δὰ 
ΤΌΪ68 ΟΥ̓́ΘΣ 8]1 ἐδίημβ.---Ἴ 0 ἀοπιίπίοη οὗἨ Φ6808 
Ογῖδε: 1. ἴῃ ἐἰ8 οἱιαγασίον, α. ὉΥ (86 ποτὰ οὗ 
Του δίϊου, ὁ. ὈῪ ἰπ0 ποσὰ οὗ Ἠΐϊδ ῬοῦΡ, ὃ. ὉΥ͂ 
ἐμ6 ποτὰ οὗ Ηΐβ γσταςο; 2. ἴῃ 1.8 6518] }8τηθηί, 

.ιἅὦ. ὉΥ Ηΐδ παίυτο, ὁ. ὉῚ Ηΐθ ψόσΐβ, ο. Ὁγ Ηἰ58 
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Ῥίαδο δὲ {86 σἱχο βαπὰ οἵ Μδ᾽θβδίυ ὁπ δἰ; δ᾽ 
ἴῃ (8 οχίομὶ, α. ἴπ ἰΐτηο, δ. ἱῃ 5ρ8οε, (ὁ. ἴῃ Τεδροοὶ 
ἰο 1.8 οὈοοίξ.---Τὴ9 Τογὰ δἰ γ8 ΘΌΥΘΤΠΣ ΗϊΪς 
ομυγοῖ, 1. ὮΥ νυἱσίυο οὗἩ  Ηΐβ Ῥοσβομδὶ 1176 πὶ 
(6 ΕΔΙΒΟΣ πὶ φΟΣΥ, 2. ὈΥ τΥἱσίυϑ οὗὨ ἐμ δοθοιῃ- 
Ρ᾿ἰβδιαοπὶ οὗἨὨ 89 ποῦς οὗ χοἀοεηρίζοι οοτημ οὶ 
ἰο Ηΐτ, 8. ὉΥῪ πιϑδὴδ οὗ ἰμὸ ποσὰ ἱπ πο ἢ ΗἴΪ8 
Βρίτι! ὈΘΔΥΒ ΒΎΔΥ δηὰ Ηΐβ ῬΟΤΟΣ ὍΟΣΚΑ.--Ἴ}ο 
ἐμτϑοίο]ὰ γοϊαϊΐοι οὗ Φοδυβ ΟΠ σίδὲ ἰο ἀοά: 1]. 85 
ϑογυδηί, 2. 85 ὅοη, 8. 85 οἰ ί- ΣΌΪΟΣ.--- Τὰ ρ6- 
συϊίαν απὰ υπίαυθ χοϊαἰΐοι οὗ Φεβὺβ ΟἸσίεὶ, ΟὉ 
Βαυΐϊουσ, 1. ἰο τρδϑα, 2. ἰο αἀοἂ, 8. ἰο (86 φμιΐγα 
ὉΠ ΎΘΥ86.---Τὸ σοιηρ]οίοἃ δηὰ ρμεσίδοίεἀ 1 οἵ 
ον 1οτὰ 2 68ὺ8 ΟὨτἶβὲ 18 1. (80 Ρ᾽εάρο οὗ οὔν ἀε- 
Ἰίνοσαποο, 2. (86 ἰγρο οὗ οὖν φἸον δοδίϊου, 8. (86 
ΤῊ08}8 Οὗ οὔγ υπΐοῃ τ] Θοα.---Τ 6 δὲ μι βοδηοι 
οὔ (ἢ οἸονδίίοη οὗ ψοδυβ ΟἸσίδί ἰο {86 σἰ σοὶ μδηὰ 
οὔ Μα)οδὶγ οὰὐ δἰ, 1. 7Ὁ: (86 ῬΟΓΒΟΙΔΙ 118 οἵ 
(89 ογὰ, 2. ἴον (80 ζαὶ. οἵὗὁἩ Ηἰ5 ἀἰδοὶρὶεβ, δ. ἕος 
(16 Ῥχοστοδς οὗ Ηἰβ πουῖ, 4. ἴ0Σ {86 ἀοδι Ὡγ οἵ 
{πὸ πνοχϊὰ, δ. ἴον {86 σοτηρ]οίλου οὗ (86 τετεϊδιΐοῃ 
οὗ Θοά.--- αι ὐϊ4θ8 ἰο 8 διωϊάβὶ ἰδ τἱεὶβ. 
εἰιυ 68 οΥ̓͂ ἰϊτη68 δῃὰ (6 οἴδηρο οὗὨ 4}1 (δίῃ! 
1. Το τυογὰ οὗ Θοὰ πμῖοῖ α. ἔπ τηδῃ 7014 πογδ, 
ὃ. ὉΥ Υἱτίυο οὗ ἀϊνίμο οοπδίϊ λοι πὰ δγγαηξε- 
τηθηΐ, 6. ΓΣΕΥ͂Θ8]8 ἰοὸ υ8 οἰοτηδὶ σαὶ; 2. [89 ΔῸᾺ 

οὗ αἀοἂ γῆο α. 868 ἱπιαρο οὗ ΗΪ8 βυθδίδῃοα, ὁ. δἴϊεσ 
ΔΟσοΟΙΩΡ ἰδὶης Ηΐ8 πιϊβαίοη οι δασίδ, ο. δἰ(8 εἰ (δος 
τὶς Βδπὰ οὗὙὨ {6 Μα᾽δθδβίυ οἱ ἰῇ; ὃ. (86 δαϊεα- 
(ἰοπ οὗ αοἀ, ποῖ ἴῃ ΟΠ τἰδὶ ἰβ α. ἀραιϊϊπεὰ [ῸΣ υ5 
ἤγοτῃ οἰ δσηΐί, ὁ. οδίδὶποαὰ ΓῸΣ Ὸ5 1π {{πι6, ὁ. δά 

ἴῸΣ 411 οἰουἑ Ὑ ἱτορασγίοα ἰο Ὀεϊΐου 6 Γ.--- ἮΒΙϊ μετ 
ἀο 811 οὺν δα δίἢβ δπὰ σοὶ κί ουΒ ΘΟΣΤΙΟΟδ δυπι- 
το 08 1. [πἰο (Β6 ομῦχος, ὙδΟΒΟ α. Εουηάεξ, 

ὃ. ϑανίουσ, δῃὰ ὁ. Ηοδὰ 18 (86 ὅοῃ οἵ Θοὰ; 2. ἰο 

ἀογοίϊομαὶ οοπἰοιηρΙδίΐοπ α. οὗ Ηΐδ ποτὰ, ὁ. οἵ 
Ηΐδ τᾶγ8, τ. οὔ ΗἨΐϑ σόοσκα; 8. ἰο ΒΕ] εΥϊ ΔΡ- 
Ῥγορσϊδιΐϊοῃ α. οὗ σουϑδ]ϑὰ ἰγαΐ, ὃ. οὗἨ 86 Ἀγοΐ- 
ζοτοὰ οἸοαπδίης ἔγοια βίῃ, ς. οὔ ἐμ ορϑμῃεὰ δοοεββ 
ἰο ἐδ9 Μαὐοδὶν οἵ Θοὰ.---Τ}9 ΒοΙηδρο ὙΔ1Ὸ πὸ 
οὐγο ἰο ΟΒστίδι: 1. ἴῃ 18 οὐ κί ἀπ α Ῥχγοουσεχιθηὶ α. 
ὈῚ Ηἰβ αἰνίπο βοῃββὶρ, ὁ. ὉΥ Ηΐδ τωεἀϊδίοτὶδὶ 
οἶδοσ, ς. Ὁ Ηἰβ ροβίϊίου δὲ ἐδὸ σίῃι μδμά οἵ 
αοὰ; 2. ἴῃ ἐἰ8 ἐχργεβείοη α. ἴῃ δοκῃον)οασιεδὶ 
οὔ {πὲ σὴ τὸ σοσοῖνο ἔγοιῃ Ηΐπι, ὃ. ἐπ [88 058 

οὗ ἐμαὶ πῖον τὸ Βατθ ἰμβσουρῃ Ηΐπι, 6. ἴῃ (δε 
δἰτι νίηρς αἴϊον ἐπὶ στ πἱοῖ τὸ ΒΟρΡῸ ἤγομῃ Ηΐπι.-- 
ἘῸΣ Ὑδδὲ 81}}8}} 89 πδθθ ἩΔΙῈῚ ἀϊδιϊ πρυΐθμεῖδ 
ΟἈσῖδὲ δου 411 οἰὸς θεΐπρβ, βεστὸ υ8 1. Τὸ 

Τοϊηϊπὰ υ8 οὗ ἰμαὺ ἔπιαρο οὗ αοἀ ἴοΣ ὙΒΙΘΝ Μὸ δΙΘ 
οσϑδίθα: 2. ο δβθΈΓΟ 08 οὗἉ [86 ΚΒ΄ΟΠ δ ΐΡ ἴον ἩδΙοΒ 
Ἧ6 ὅτ χοἀοοιηοᾶ; 8. ἰο δἰὰ Ὁ8 ὁῃ). ΟἿΣ ΜΔΥ ἰο ἰδ 
αἴοτγ ἰο πίοι τ ἃτὸ 68]164.---ἩΓΕΙΙΒοΣ ἀοεδ 88 
Ῥγοδοβίηρ οἵ ὅοδιιδ Ομ εἰδί, ἰμ6 ὅθι οὗ ἀοἀ, ἀἰγεοί 
οὖν 6γε8ῖ 1. Τὸ {86 δἰθγθΥ α. ἔγοπι πίοι Ηξ 
οδηθ, ὃ. οὗ πῖον Ηθ Ὀογο πὶίπεβα, ο. ἰο πλὶεὰ 

Ηο ἰβ ροπο; 2. ἕο ἐμ τΔΥ85 οὗ Οοὰ, α. ἱπ Ὀρβοϊά- 
ἰηᾳ, ὃ. πῃ 68] ἰθηΐης, ς. ἰδ ναυσὶ γί ς (80 ποιὰ; 
8. ἰο ΟΡ ῬΟΙΒΟΏΔΙ Ῥοδίϊζοι α. ἱπ σεβρθοὶ ἰὁ (89 
ποτὰ, ὃ. ἐο 86 ΡΘορ]α, ς. ἰο ἐθ 80 οὗ Θοὰ. 
ΒΕΒΙΕΧΒΌΒΟΚΕ ΒΙΒΙΕῈ: 0 τηυδὲ ποὶ [88(7, 

ΠΟΥ ἰμαὺ πὸ μδύο ἰλ6 βοτὶρίυσο, ἰμαὶ πὸ πβεεὼ 
ποΐ ἰλο ἰοδοβίης οὗ Οχἰδὶ, διὰ (δὶ Ηθ 1δεσθ- 
ἴοτϑ ΏΔῪ Τοιηδὶη ἀσπῦ. ΒδίμοΥ τουδὲ ἯῪὸ σ΄ 
γ6 780 (86 ροβί(οη δπὰ ΒΔΥ͂ : ῬΤΘΟΙΪΒΟΙΥ δεοαμδε ΥὉ 
μβανϑ ἐμ δον ρίυσο, Ομτῖθὲ τοῦδὲ δρϑαὶ δηὰ εσ- 

οἱαὶπ ἰε ἰο α8. ΤῊΪΒ 18 ΟὨγἰβί᾽ β Ῥσόρεσ οδῖοο δοὰ 
γοτὶς : (δῖα (86 Ἑαΐμ 6. ἢ88 δδϑίρηθὰ ἰο Ηἰπι; 183 
Ηο 1] ποῖ δον ἰο 6 ἐδκοη ἔγομι Ηΐαι, δὰ οἷ 
80 Υἱοὶ 8 Ὀ]οββίης 86 θεοὶ ονίης ΟὨ τι βιίδῃ τοῦ 
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ποί ΔΙΙΟῪ δ᾿ π]561 ἰο 00 ἀοργὶνοα.---ΤῈῸ Ηοὶγ 
ϑοτὶρίυτο οὗ (86 ΟἸἹὰ Τ᾽ οβἰδιηθμί 15 {86 τηοσηΐης 
ἄτη δηὰ ἀδυ- τοδὶ, ψ πο ἰπθησο δάνυδῃοοα ἰο 
ταοσϊἀΐδη ἀδΥ.---Ασιϊο]ο8 οὐὗὁἨ Ζ8}0} δτὸ ποὶ |ἴκὸ 
οἶδεν ἰδίηκβ, Ἰοδγῃθὰ ουἱν, 88 10 ΨΟΓΟ, δὰ σϑη- 
ἀεγοὰ δηϊὶαυδίοα, ΒδΙΒΟΡ ταἰχὺ (πὸ ΗθΌχονν8 
ΠΟΥ͂ ΜὙΠΟῚ1 γοῦὺ ὈΥ μοὶ ΓΌΤΙΩΟΣ ἰδδορίησθ δοὰ 
Ἰεββοη8. Αἰροπᾷ ἰδθδὲὸ θἰδηὰβ οοηδρίοιοιδ [86 
οουΓ890 οὗΥ̓͂ ἀοἀ᾽5 ῥχονϊἀθη 81] ἀθα]ηρ 8, ἊΡ ἰο {86 
ἰπὸ οὗ Ηΐτπι τὸ τγ88 ἴο δοἴη9.---Τ}6 79 }8 ΟΥ̓ ΟΌΓ 
ἐπ|9 061086 ἋΡ ὑπο 00, δηὰ βιιουθ ἰοὸ (15 Ὁ], 
διὰ βαῳγΥ: Ἦο δάμοσο ἰο ΜοβοβῚὶ ἸΘῪ ὅγὸ ποί 
[οπὰ οὗ τοδάϊης (6 Ῥτορίνοίβ. Βυΐ ἰδ Ονἰδίΐδη 
γε] σοι 18 πὸ ζΔ}ΠξἘΠὺρ ΑἼΤΔΥ ἔγοιμι (89 Εδίμοτνβ, θυ 
8 [1Δ]πιοαΐ οὗὨ ἐπαὺ το αοα ΒρΟΪ6 ἴο {ἢ 61.---- 
Ῥεορὶθ οἴϊοῃ οΘοηγνοτὶ ἰμίο ἃ Βιι} ] πρ- Ὀ]οοῖὶς (Παὲ 
τοι ἐΠ6Υ δου] μδγὸ ΟΡ] ογοα 88 ἃ δ 6]Ρ.---Ἶγ ὁ 
Ἰηυβὶ Ποῦ ΠΔΥΤΟῪ ὉΡ ἰμ9 ἰΐτηθ οὗὨ Ομ σὶβὲ ἰὸ ἐδ9 
ΥθΑΣΒ οὗ Ηἰθ8 Β6βῃ, αὶ τορατὰ Ηΐπ δ8 θοΐηρ οὗὮ 
οἰθγπϊγ, τ8ο 8 δἰ γ]οα αοἀ οὗ ἰμῸ ψ μοῖο ψου]ὰ, 
8, Ἰῖν. ὅ.---Βοἀοτορίϊοι ὈΒΙοη κα ἰο {89 Κὐηρχάοιῃ 
οὔ ζτδοθ: Ὀυΐ ἰδὸ Ὀοΐπρ 80 88 ἰο σοάθοιῃη ὑ8 
Ἧ88 τοαυἱτοὰ οὗ ὨοΟΟΒΒΙ(Υ ἰοὸ Ὀ6 τηἱχίγ. Ογχαοθ 
δη ΡΟΤΟΡ πιυϊυ8}}} δ᾽ ἃ πὰ βαβίδί ἢ οδοῖὶι οἱ" 6 ..---- 
ΒΤΕΙΝΒΟΡΕΒ: 186 [ογὰ ψου]ὰ αὶ γοοοῖνοθ ΒΟΠΟΣ 
ἴτοιλ 18 ἱπμοτυϊίδηοο, απὰ ἐμαὶ ἱπμουϊ 66 ΔΥῸ 
πὸ. Ἤ  δοὸ ἐπὸ ποῦῖκ οὗ Ηἰδ8 Βαῃᾶβ, δηὰ αγὸ ἰἢ- 
ἀφοιοὰ ἰο Ηΐπι ἴον 16 δπὰ θοΐηχ. 6 ἃγϑὰ ἔγυϊϊ 
οἵ Ηἰδ ναϊμ τα] ἰοἱ!, πὰ Βαγὸ ἱπτουρῖι Ηΐτμλ ΟΣ 
δεϊγαίΐοη. ἯΤΟ δὺὸ ΗΪΐβ Ῥϑου ϊδσ μοχιίίαχο, ὑγθ- 
δειϊοὰ ἰο Ηἶτα ὉΥῚ (6 ΕΔΙΒΟΣΥ ΓὉΓ δὴ ογηδιηθηὶ 
δηὰ ἃ ἀεἰϊχκυί. ΗΒ Ῥυγροβϑθ 58}} βυιοσοϑὰ:; {πὸ 
ποτὶ οὗ Ηἰβ βδηῃἃ 88}} ποὺ 6 ἰπ γαΐῃ : Ηΐβ ΒΟΠΟΡ 
8}8}} θ6 δοουγοά ἰο Ηΐπὶ ὉΥ Ηΐ8 σγϑοο ἴῃ 8, ΗΒ 
οὐ ἐπ βογίδ69.--- Ὲ88: «68118 18 ΔΌΪΘ. (0 χη κ6 
Κηοτη δηὰ οχοσουαὶθ (86 ὙἘ0]6 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ Οοά, 
ον ἰδῖ5 στοαί δηὰ ρἱοσίουβ ψοσῦῖ,, 0. τ Βΐὶσι Ηθ 
ΔῈ ἀεδιϊποὰ ὕγοπι ΕἰΘΥΩΥ, ΗΘ 88 1. ποὲ ἰοο 
ΤΏΘΒῊ ΟΥ ἱπαὶ χηὶδοδηί, βἶποθ Ηθ 18 ἐ]ι6 ΒρΙ οπάον οὗὨ 
(οὐ 8 τωδ᾽οϑίν δπὰ ἐμ ἱδρο οὗ Ηΐβ βυδβίδῃηοο. 
ΝῸΣ νβ Ηο ἴον {1118 2. 00 ΘΔ δὰ ἱτπροίοηίϊ : 
ἴον ἤο ἰξ ἰδ το δοᾶτϑ 8]}1 ἐπί ρσβ τι} ἰδ 6 ἤοχά 
οἵ Ηἷδ ροχοσ. 8. Ης ονἱπορά δἰτηβοὶῦ ἰο Ὀ6 {δ68 
δοη δρροϊπιβά ἰο {86 ἱπιοσίίδηοθ, ἴῃ ἐμαὶ Ηθ Ἰοϊ 
πο ἰμ6 οὈὐβίβοϊθβϑ ὑο Ὀθ Τοιπουθὰ ὈΥ ἃ Θίσδηροτι; 
Ὀυπΐ Ὀοοαμθ Ηϊπιβο 7 ἐδ δδοιὶῆοο, δὰ τπδᾶθ 
ἰδνροασὶι Ηἱτα86]7 ἃ ρυτὶ δοδὲϊομ οὗ ΟἿΣ 5}8.---ΤῊ9 
ἐοῦχδο οὗ πο ὅοπ οὗ αοἂ ἔγοτῃ ἐμ Ὀοδβοιι οὗὨ {π6 
Βαιδπον ἰο Ηΐ8 ἰμσο θ6.--- δ ᾿.88 τηδὰο ὮὈΥ ΗϊΙ5ο] 7 
ἰι6 νυνὶ δοδίιΐοι οὗ οὖν δἷῃβ: 1. ἩϊΒουὶ {18 
τη ΐββῖο δη ἃ τρϑβϑδᾶρο 811 {πὸ δἰ οβίδίϊοηβ ἰο Ηΐ8 

᾿ΕἸΟΥΥ πουϊὰ 6 ἰο 18 τοδίίοῦ ΤαΙΒΟΣ ΟΥ̓ ἔοσ ΟΣ 
ἔνδὴ οὗ 0 ; 2. θυΐ Ὑἱϊ ἐμιο οτὰ οὗ Ηἰ8 ζτδοθ 
μο τοοοχηϊιίου οὗ Ηΐδ πιδ᾽ δέν ὈΘΟΟΙΊ68 ταδίξοσ 
οὗ δὲ ὁοὔῶοο ποῖ ἀπὰ ἀοϊ κι] ἱπηροτί: 8. 
Τιο ὀχρογίθῃσο οὗ {80 ΤΌΣ ΚΊΎΘΩΘ88 ΟΥ̓ 5:8 ἱπ Ηἰΐδ8 
δορὰ ἀγανδ ΟἿΣ ιοατίβ 80 ἰδδὶ γὸ ἀ6] 1 δύ ἰο 
δέοσο Ηΐῃ. 

ΚΞζΤΑΒΚΕ: αοἃ ΑἸΤΔΥΒ ΤΟΒΟΡΨΩΑ ἰδ6 θ6δὲ ὑπο 
{86 1Δ8ὲ. ΑἸ μβουχὰ Ηθ τηδῪ ποὶ αἶνο (866 δβροοά- 
ἰἰγ τιμαὶ ἐμοὰ ἀοδίγοβί, αἱ 1δβὶ αἱΐ νν}}} ἑαση οὐἱ 
ξοοὰ, ῬΒ8. χχχνίϊ. 87; ΗδΌ. 11. 8.---ΟἸὐγὶδὲ οὈϊαΐηδ 
(86 ἱπμοσίίδμοο ἴὸΣ 8}1 ἰμο86 πὸ δάδοσγε ἰο Ηΐπι, 
6 ὅχὸ ὑπβγοῦρ ΟἸσ ἶδί 411 ΟὨ]άσθη, διὰ μοὶγϑ οὗ 
αοά. Ατὸ τὸ {μθῃ ποὶ βυ βηο ΘΠ (Υ σοι 1 Βδνθ 
δαὶ 1116 ἐπ ἰμ6 νοῦ], δὰ πδυὸ Ὀυΐ 8. βιὴ8}} 1ῃ- 
Βεογίΐδποο (οἸθανο ΒΘδἱπὰ τη; γοί ἀπ ποὺ ἐμογθ- 
ἴογο βιὰ. ἸΤδΒοιχὴ ῬΟΟΓ ΒΟΓΘ 1 6888}} Ὀ6 δουπά- 
ΔΏ(Υ σὶολ ἴῃ λιεδνθη, Βοπι. Υἱἱ. 17.--Του ρ ἢ 
{8:9 059 ΟὨΪΥ αοα ΒαΒ Βροϊκθῃ ΖΟσΔ ΟΣ ἰβγου ἢ 
ἐμ ὈΤΟΡΒοίβ ἰο (86 ζδίμοσβ, δπὰ αὐ 1δδὶ ἰ9Ὸ υ8 ὉΥ 
Ηϊ8 ὅθι; γοὶ, 88 ἴθ γ 18 ΟὨΪΥ ομο αοά, μὲ ἰΒογθ 
ὉσΘῺ 8180 Ὀυὲὶ ὁη6 το] σίομ, ὁπ ζαὶιῃ, ὁ του-- 
ΒΡ, δἀμὰ ὁπ6 ὙΔΥ ἰο οἰθσῃδὶ Ὁ1188 ἔσοτι (δ6 ὃ6- 
εἰπεΐπρ οὐ 9 ποιὰ ὑπ} πον, Αοίβ χυ. 1] .---1 
δάδοτο ἰο Ομ σὶβί ; Ηο δ88 81} βοσεσ. Ηθ Κπονβ 
ὙΠδὲ 8 ΤΩ ΔΌΪΠΥ; 1 Ὀοϊΐονο ἰμαὶ Ηρδ π1}} Βοὶρ 
ΤῺ9 ΟἸΔΥΒ δπὰ ΘΥ̓ΟΥΥΤΒΘΓΟ, ΦΌΒη ἐν. 4.---Φ 508 
ὀχα]ιοὰ ἱπίο βοδύθῃ, δηὰ γεὶ, 88 ἀοα δηὰ τηβῃ, δὲ 
811} ἰἶἰτχηθ 8 ργεβθηΐ τἱῖ ΗΒ δυο οἢ οδτ ἢ ὮΥ 
Υἱτίυθ οὗἨ ᾿ὨΒΟΡΑΓΔΌΪΘ, ῬΘΓΒΟΠΔ] ὑπο. [ΙΓ δ 18 
{6 γ0 δηὰ μοσο, (ΒΘ ὙὮΥ 80 ἰγου δ] θα, ΤΥ Ὠεαχί ἢ 
17 ἰβου ἀϊεοβὶ, ἰδοιι οοπχοδὺ ἰηίο πϑανοι ἰο “6808. 
5ο Ἰοῃᾷ 88 (μου ᾿ἰνοβί, 7 6808 18 Ψ1 ἢ} [Π66. “6888, 
{γ τηδρποί, ν1}} 8 Π8}}γ ἀσὰνν (60 τ ΒΟΥ ἰο Ηΐτ- 
80] 1, Φοι!π χυὶϊ. 24.-- - Τὸ ἀνθ] οὐ {86 ΠδΙη6 οἴ 
Οτὶβὲ '8 ἃ Ὀ]οββοὰ ΟΣ, ΤῸΣ 0η0 ἸΘΆΓΩΒ ὑδ08 ἰ0 
ηον Ηἰΐκ στοαὶ ΚΊΟΣΥ, 901. ΧΥΪΐ. 8. 

ΗΈΥΒΝΕΒ : Ἧ76 Βαγθ ΒΘΓΘ 8 ΘΟΙΏΡΤΘΒΘΙΒἾΥΘ ουΐ- 
}1μο οὗ 81} ΟΣ βίο! οΩὉ : 1. ναὶ Ομ γίδι 8 ἐπ Ηἰτ- 
Βαεὶῦ: 2. γβδαὶ Ηοσ ἰ8 ἰὸ υϑ: Βουθδ]ον οὗ αἀοἀ, Βδη- 
ΒΟΙΏΘΥ ΟΥ̓ΒΙΠΏΘΓΒ: 8. ἰηΐο γΒαὐ οοπάϊ(ίο Ηο ἷ8 οχ- 
δ᾽ιοι.---ΗΟῪ ἱτωροσίϑῃί ἰδ ἰὺ ἰο Βᾶτθ ἃ ζοπυΐῃθ, 
δογὶρίασεοὶι, δἀϑαυδίθ οοποορίίΐου οὗ ΟἸΥθὶ 1 ΤῈ6 
ΤΊΟΓΘ Υ8]0ὺ6 γ6 αἰΐδο ἰο ΟὨτδί, 80 ταῦθ 86 ἸΠΟΣΘ 
γαϊυθ ἀο γὸ αδἰίδοῖι ἰο Ηἰ8 οχὰ : 80 τσ ἢ (89 
ΙΏΟΤΟ Βδοσοά Ηοθ ὈΘΟΟΠΙ68Β 88 8 ΘΧΔΙΏΡΪΘ : Β0 ΖΘ ὉΘἈ 
{8:6 ΤΟΥ͂Θ ῬΟΤΤΟΡ 8898 ΤΟΥ δ ἔγομι Η τὰ ; 80 χη! ἢ 
ἐπ τότ υπ]ϊηί θα 18 ἐμ6 οοπδάσῃοθ δ οῖι τὸ 
ὁ8 ΣΟΡΟδ9 ἰῃ Ηΐη. 

ΟΥῈΝ : ΑἹ] (8 αἰοτὶουβ ροσίδοϊ 0} οὗ (86 ᾿8- 
ἔυγο οὗ ἀοα ἀο Ὀοϊοης ὑπίο, διὰ ἂν 6}} ἴπη, ἐδ9 
Ῥέγδοι οὗ 80 βοη. Ἔσο ἱ ποὶ 50, Ηο οου]ὰ ποὶ 
ΕἰοΥΪΟΌΒΙΥ σορτοβοιύ ὑπο 8 {μ0 ῬΟΣΒΟῸᾺ οὗ ἰδ0 
ΕΔΙΒΟΣ ; ΠΟΙ ὉΥ {δ οοπίοιηρ]δίϊοι οὗ Ηΐμ οου]ὰ 
γὸ "9 1οἀ ἰο 8η δοατιαϊπίδηοο τ ἢ 8:9 ῬΟΓΒΟΙ οὗ 
(860 δίπουν. ΤΠῸὸ Ὑ 016 χηδηϊοδίδίϊου οὗ 80 πδ- 
ἰυτα οὗ αοἀ υπίο υ8, δηὰ 8411 οοτητουπἰοδίζοηβ οἴ 
ἔτδοο, ἃτο ἱπητηοα αἰ ογ ὈῚ δηὰ ἱβγουκὰ {86 Ρ6Γ- 
Β0οη οὗ (86 δὅοη. ἨΗδθ σορχοδεοηίβ Ηΐπὶ υπὶο ὰ8 ; 
δὰ ἐπγου κῃ Ηΐτ 15 ουοσγίδίης ἰδδὲ 18 Θοτητη θη ὶ- 
οδιοὰ πηΐο τ ἥγοια ἐλ ἤιἶμο98 οὗ ἰ89 ΘΙ ὁ0:- 
γογοά.] 



8έ ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΤῸ ΤῊΕ ΒΕΒΒΕΎΥ͂Ξ. 

Π. 

Βοτὶρίαγο Ῥσοοῦ οὔ {1ὸ οἱονδίΐοιι οὗὨ 7655 ΟἸσἰ δὲ 85 βοη οὗ αοά, δηὰ δεΐπς δῦουϑθ [89 Απροΐδβ, 

ΟΠΑΡΤΕΒ Ϊ. δ-14. 

δ Ἐν ἰο πῆϊοῖ οὗ {π6 Δηρ6}8 βαϊ ἃ ἢ6 δὖ ΔΗΥ {ΐπηθ: ΤΠοῦ δτέ τὰν ϑοη, {18 ἀδὺ [ἰδ γ6 
ΙῬοροίίου Ποῦ Απηὰ δρδῖῃ : 1 π|}}} Β6 ἰὸ Ηἷπι 8 Βδύμθγ, δμὰ 6 8}}8]} Ὀ6 ἰο πιβ ἃ 

6 δου Απά δσαίη: ἸΥ̓́Βθη Β6 Ὀγϊηροί ἴῃ [δηὰ πΏΘη 6 8}}8}} ἃ βοοοῃὰ {ἰπ|δ᾽ [ιδγα ἰῃ- 
ἰγοἀπορά ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ, δ 4ον. ον πρηάδρς Ἐμι1 (86 ΕἸγεὺ- θαροίίδη 1ηῖο ἴδε 

Ἴ που] ά, μα βδῖιι, Απὰ ]6ὲ 411 (πΠ6 δηροὶβ οὐ αοἀ πογβρ δ. Απά οὗ [1η ταβροεῖ, ἰῃ- 
ἀοοά, (0] {μ6 Δῃρ6}8 ἢθ βδῖ ἢ, 80 τηδίκοι ἢ Ὦ18. δῆρθὶβ βρὶγ 8 [π| 08} δηὰ Ἷβ το ἰπ8- 

8 ἰθγ8 ἃ θδπιο οὗ ἢτϑ ; Ραΐ ποίο [1 τϑβρθοῦ [0] ὑμ6 ϑὅοῃ Ἦθ βδῖ (ἢ : ΤᾺΥ {μτοπθ, Ο Θοὰ, ἰ 
ἴου ΟΥ̓ΘΣ δῃά ουὐϑῦ: ἃ [Δπά! : 8] βοθρίγο οὗ στ κα ὐθουβηθδβ [τοοϊ πὰ εὐθύτητος 5 (δὲ 

9 βοορίσζα οὔ (πγ Κίησάοῃ. ΤΊιοῦ μαβὺ Ἰονοά [Ἰονϑάβὶ ἡγάπησας τὶ ΘΟΌΒΏ ΕΒ, δυὰ ἢιδβί 
Ββείοα [18 ἐμίσησας ἰαϊαυϊγῖ; ὑδογοίοσα Οοά, Ἔσο (ὰγ αοά, [0 Θοά, (ἢ. 

10 6οα] πίῃ δηοϊηίθα (μ60 σιν (ῃ6 οἱ] οὗἁὨ ρἰδάποβθ δῦοτο ἐὺ ἴθ ]οτθ. Απά, ἰδοῦ, 
1,οτὰ, ἱπ {86 Ῥαρίπηΐηρ μιαβὲ Ἰαϊὰ [ἀϊάἀβύ 180] {π6 Τουπάδίϊοηβ οὗὨ [ἢ}6 δατί ; δηὰ [86 

11 ἈοδύθηΒ 8τὸ ὑπ6 σοΥ 8 οὗ ΠΠῪ ΒδηαΒ : {ΠΟῪ Β8.8}} ρογβῃ, θα (που Τοιηδί ποδί, δα (ΠΥ 
12 8}1 5}4}} νσὰχ οἱὰ δ8 ἀοίδ ἃ ραγτωθηΐ, δῃἃ 88 ἃ υεβίυγο' βδὶὲ ὑμποὰ [0] [το}]}6 {ποτὶ}, 

δηὰ ΠΟΥ 58}}8}} θ6 οἰδηροά,. Βυῦ (δβοὺ αὐτὸ {π6 βδιηθ, δῃὰ (ΠΥ ὙΘΔΥΒ 8}}8]] ποί ἴδ. 
18 Βυῖῦ ἴο [πὰ ἴῃ τεβρεοῦ [07 τοὶ οὗἩ (Π9 δηρθὶβ βαϊἃὰ ἢθ αὖ ΔΏῪ {ἴἰπ|ὸ [Π8ῖ}} 86 ὁτὲ 

Βαϊ εἴρηχέν ποτε, Βὶδ ΟὨ ΤΥ Τρ] μαηὰ π00}} 1 τηδῖο (μῖη6 Θῃθ 8 ὑΠγ ἐοοίεἰοοὶ ἢ 
14 Ατα Π6Υ ποῦ 4}] τλϊηἰβύουϊ πρὶ Β01 ΓΙ 8, Βοηῦ ἔσο (0 χη ἰβίοσ 0 ὑθ τὶ ἯΌΟ 888}} θῈ Βεῖτα 

οὗ πδυοτυνς [γ᾽ ταϊηἰβίγαίοη ἴον 0.16 βαῖζο οὐ ὑμοβο (διὰ τούς) ὙὮΒΟ τὸ ἴο ἱμπβοσὶς βαὶ- 
γαίίου 1] 

ον. 8... αἱ ἰδἰγοδυοίης [π9 δοοοηά Ιοὴ. οὔ [0 ραϑδδρο ἥγοτῃ ἴπ9 Ῥεδῖηιν ἰα σα ὰ [ἢ 5[η, Α. Β. Ὁ." Ε.9 ΜἩ. χυῆ. 118 
δοοοτγάϊης ἰο Οοά. ΟἸατοσα. απ Ὑ ]κ. δοοοταϊης ἴο σοὰ. Απΐας. 1 {{᾿|ὸ ζολ] ονίς πογὰδ (πὸ Ἰοεῖ. Βοος. ὁδουϊὰ ὕνο γοιδίβοι, 

8 ΥγοΓ. 9..--Βίη. τοδιὺν τ ἢ ἴ.6 (σα, ΑἸοχ. οὐ ΠΟ ΤΧΧ. ἀδικίαν. ἘΠο τοιηδἰηΐης ΜΑ͂Β. ὁχοορὲ βοῖὴηθ σιΐπυδο. χε πῖδ 
δο Οοά. γαῖ. οὐ ἴ:ο ΧΧ, ἀνομίαν [ἀδικι αν ἯΔ6 Ρογδδρα Ἡτγ (ἴθ ἐπ δοοί ἀϑηΐϊαὶ οοποσπι  ἴ0 186 Ῥτϑοϑάϊηρ δικαιοσύνη.-Κ.) 

δας. 11.--Ιπρίοδὰ οὗἨ 0 Ῥγϑϑ. διαμένεις ΒΙοοἷκ, [ο]]ονίης 11416.. αἶψ. εἰο., δεσθη ἴδ ἐνεῖὶς 88 Τυΐυτο. 
4Υ ον. 12.--δίη. Α. Β. ἢ. ΒΕ. Βανο Γυγίποῦ [Π0 οἰαυδο ὡς ἱμάτιον δἴνοσ αὑτούς. 
δον, 12.--- Τὴ ἀλλάξεις οὗ Πο οΥ κἴηΔ] 19 Του πὰ δἰδοὸ ἰὼ βίη. ἢ.5 48. ὙΠὸ χοιιδίηϊος Οοὰᾶ, χοϑὰ ἐλίξεις, μετδαρο πιὰ 

δὴ ἰποϊκίίηοῖ ΓΟΙΘΓΘΏΟΟ ἴο 18. χχχίν. 4. 
{{πὴτ. 6..-φΔπᾶὰ Ἰὸόλέρ δὲ ἐλαϊξ λανε ασαΐῃ ἱπένοαμοεα, εἶα. Βοιἢῃ {Π6 ἔθ οἵ πόλιν, κπὰ τ0)6 οοπποεϊοῦ οἵ ἰδ 

τηουεοϊ, Ροη! ΦΕΥ͂ ἴο τ. 15 οοπσίγυοϊίοη. Τὴ γοΐϑγοπϑποο ἰδ (49 Ἧ,., 1, Δη., ΚΌτ., 86]... ΑἸΩ, Μο)}.) το 180 το ϊοϊγοῦο- 
εἰου οὗ Ο γίδε ἰπίο 9 πο ὶϊοα ποῦ] (ἡ οἰκουμένη) δὶ Ηἰδ δοοοῃὰ οοσζηΐῃξ. Ἧι ἸΏΔΥ ὃθ τοῃεγεοὰ ἀραΐῃ, ἃ δοοονα ἐἕπιε, οἵ 
δαοῖ ; ὉὍυοῖὰ ἰάοαθδ Ὀοίης ἰὰ ίδεξ ἰηο]υάδοά. 

ον. 1.-.-]1Ὰ γνεφρεοί ἐπα εοα ἰο--: [116 ἴῃ ς ἕρνι ἴο. ὙΠῸ ἴογοο οΥ̓͂ {πο ρατί. μέν, τηλκίης ν. ἴ ῬΤΟΡΘΤΒΙΟΣΥ ἴο τ. ὃ [6 Ἰοεὶ 
ἷ ΔΒ ἔῃ Ἐπᾷα. υϑϑ., δ ἱὮ ΏΔΩΥ ΟἿΠΟΥ 10 1}16 ἰὴ νυ. Ἱ. 3. ταροῖ 

ἰο ἰλ ὅρη. 80 δἷἴδοὶ ἰδίην [ὲ ἐου θο (ἢ 

ΤΊ 8ηἀ Δ ρ6}8 αγό ΒοΙῃοδὲϊ 68 τ τς 508 Ἀν σοά. 
ΒΒ] ἣι., ΜΙσομδοὶ., δὴ ἃ Βόμ 6 αν ρΡοϊηίοα οὐ 

ἘΧΕΘΕΤΙΘΑΤΥΝΕ ΘΕΥΕΕΟ ΣΌΣ ἰὴ ἀἰδδσθηοθ Ὀοίνθοη α οο]]οοἰϊνο δρρο Ἰδιΐτα, 
Το ὙὮ1ΟΒ οὗ ἴ86 Δ6615 δΒεὶᾶ 86 εἴ ΔΏΥ  δηὰ {ἰμ0 πδίὴθ δρρ)ἰοὰ ἰὁ δὴ ὑπάϊνυϊάυδὶ. Ταμΐβ, 

κἰτλθ.---Τ 0 ροβὶϊίοη οὗ {6 ποτὰ τίνε γὰρ εἶπεν ΠΟΎΘΥΘΙ, ἀο65 ποῖ τπϑοὲ ἐμ οδβθ, δ᾽ ἱΒουρὰ ἰδ} 
ποτε τῶν ἀγγέλων Βον 8 (μαΐ (89 ἐπι ρΒαβὶβ 18 10] τίένε νουἹὰ βϑο ἴο ἔδυοῦ ἱΐ. ΒΊ] κ᾽ 8 ἐχρίδῃδ- 
ὸ Ἰαϊὰ ἐτηταοαϊαί οὶ ὈΡΟῸ᾿ τίνε δπα τῶν ἀγγέλων, ] ἰἴοη ἰδαὲ ἰἢ96 ΧΧ. οἰϊοἃὰ φΦχοὶ δἰ ΥΟἿῪ ὉΥ ΟΡ 
δηὰ ἰμδἰ ποτέ ἄοοδ8 πο ὈθΙοης ἰο τίνι 88 8 βίγηκί- [ἰ δαί μοσ, τοδὰ ἰὰ ἰπὸ Οοὰ. ΑἸοσχ. ὅπ. τἱ. 2, ἐ; 
οΐπα Ῥδγίϊοθ, 10 τὐλοπιὶ 1 »γανῇ Ομὲ ἰαπάδηι ἢ ] 70Ὁ ἱ. θ; 1. 1; χχσχυῖ. 7; Ὅδῃ. 111. 2δ, ποί δον 
(ΟἈσ. Ε. βοιιειϊά, Κυϊποοὶ, εἐς.}, θὰ 8 ἃ Ῥατγίϊο]9 (υἱοί) Ὀυΐ Απρεῖς (ἄγγελοι) οἵ αοἄ, ἰδ ᾿πευβοϊειὶ 
οὗ ἐπε. ἸΤὴο βυδ)]οοὶ ἰ8Β αοά. ΤΗΐβ, Βοννουου, 18] ἔγοση {δ 186 ὲ (μα πὰ ἴ86 Ρ8. χχὶχ. 1; ᾿ἰχσχίχ. ἴ, 
πο 80 πιο ἰο 00 ἀτδνη ἔγομι Υο 7. 1, δ8 ἰο 6] γὰ βηᾷ ἐδθ οχρτεβδίοῃ ""δοηδ οὗ ΟΘοά," δηοὰ πὲ 
ΒᾺΡΡ]οἃ ἴγοτα ἐμὸ οοπποοίϊοι οὗ 86 ἐμβουμμὶ 86- [ δ΄ο ποὶ δἱ Ἰἰδεσί ἰ9 δΒΌΡΡοϑο ἐμὲ (86 δυΐβοσ ἴ0- 
οοσαϊης ἰο ἀβᾶρὸ 'π οἰϊίΐηρς ἴτοια {86 ΟἹά Τεβίδ-  ροὶ ΟΣ ἸοΩ, ουὖἱ οὗ (6 δοσουηὶ {ἢ 686 Ῥ8888[63. 
τηδηΐ. [Ιἰ σαηποὶ Ὀ6 υτχοὰ ἰπ γχοζυϊαίϊοι οὗἩὨ (86 ΤῺΘ χοιιϑυκ, ἴοο, οἵ Ῥγὶπηδβῖτι ἐμαὶ, 88 δρρ ἱεὰ 
δυίμοΣ᾿ Β γοαβοπίης, [πδ ἰλ (μ6 Ο]ὰ Τ᾿ οβίδιηθηὶ Δἰἶκο  ἴο οὐμον Ὀοΐπρβ, (8 Ὥδιθδ βίδῃμαάβ ΟὨΪΥῪ αδιείτεῖψ, 



ΟΗΔΡ. 1. ὅ-14. 

οὩΪΥ ἷπ ἃ βυδογάϊπαίο βοη86, Ἔχ ρ]δ' 8 ποὺ {86 Γ68] 
γτοϊδεΐϊομβ οὔ (89 ο886 (δίῃοσϑ [86 γδ8] δοηπθοίϊηρ 
ἸΏ κ5 οὗ 86 ἐδουγιὶ σοτηδὶπ ὑππηδῃίομ 64), δα 
οὐδ οβ ἐπ οὈ] οἰ 0π, ἃ8 ἀ068 8150 (ἢ ΣΟΙ ΥΚ οὗ 
ΤΒοΙυοῖ (μα (6 δυΐθοῦ ῬΥΘΘΌΡΡΟΒΟΒ ἰμδὶ 18 
χεβάογβ που]Ἱὰ 8 Κὸ (δ δρροὶ ]δίΐου σῖνοι ΒΡΘΟΙΔΠΥ͂ 
ἰο διὰ ἱπάϊνίἀυ] ἐπ α πιοτε ἐχαϊίεα δεμδεξεεπρωτότο- 
κος. δϑῖοτγο γοϊονδῃί ἰὸ {6 οοπίοχὺ 18 [88 ΘΧΡΪδ8- 
πδίΐου οὗ Βσαὰὴῃ ἰμπαὺ το δηὰ δῆρθ]β ὈΟΓΘ ἰδμ6 
πΆΤΔ6 Οἱ 48 ἃ ΥἰρΒ(] ἱπμογὶ ποθ οη ἰδ] ἃ Ἀροῃ 
(τὰ ἰπ δοοσοχάδησο 1 ὑμοῖὶνρ παΐατο, Ὀὰὺ 88 ΓΣο- 
ἐοϊνοά οΟἿΪΥ ὮὉΥ αὐορίϊοπ; γαῖ ὁνοη {118 18. ΡΘΕ 
ΘΓΧΟΙΘΟΌΒ, ρϑεὶϊγ ᾿ρογίοοί. 9 ἀφοῖβῖνα 60Ὲ- 
διἀοσαιΐοι 18 βυραεοβίοα ὉΥ ΕὮΓ. δπάὰ 960]. ΤΒοΓΘ 
ἦβ, δὲ 116 ουϊδοῖ, Δ 658 118] αἰβιϊποίϊ οι οί Θἢ 
ἐμ ἀποϊϊίης οὗὁἨὨ ποδυθηΥ, γαοὺ 58.1}} οσοαϊθα Ὁθ- 
ἧπρσα, τὰ Σολίπι, ἀπὰ δεὶπρ δερσοίίεπ, ὃν “Ψελουαλ. 
Τηΐ8 Ἰαίτον ἴοττα οὗ Ἔχ ρυθββίοη ὙΠ ΟΝ ὭΘΥΟΣ 06- 
ΘΌΧΣΞ ἱπ ΣΟΐΈΓΘΏΘΟ ἰο Δη (618, πὰ σαίθβ ἐμ 6 γοϊδίλοι 
ἴῃ αὐροβίϊοη 8ἃ8 σοδίϊηρ ποὺ ὁ ἃ παίῃγαὶ, ὈὰΓ οἡ ἃ 
ἐλεοεταίἑς ὈαΒὶθ. ῬτΘΟΙΒΟΙΥ ΤῸΓΡ ἐμ18 ΣΘΆ50Ὲ 96 80- 
Υϑἢ 68} ΒΔΥ͂, ““ΜΥ οι, τυ ἤγβί-Ῥοτα 18 [8γ86] 
(Εχ. ἵν. 22), ἀπά: “ΜΥ Εδιβοσ, 8}8}1 γὺ 08]} ἰὸ 
τη 6,᾽᾽ Φοτ. ἢ]. 14,19; χχχὶ. 20; 15. ἱ. 8: θουί. 
χῖν. 1. [βσλ6}}8 Ἄἐχοάυβ 88 {μ ἀδΔΥ οὗ ΗΙ8 Ὀϊγὶἢ 
(Ηο5. ᾿ξ. δ); δπὰ (86 ἀδΥ8 ὉΡ ἰο {π6 ἱοττηδίζου οὗ 
ἐμ δογοπδηΐ οἡ ίηδὶ, ἰΠ 080 ““ἀαγ8 οὗ ο]ά,᾽ διιὰ 
οὗ ἐδιὸ ὁ“ Ὑ6ΔΓΒ οὗ ΠΩΔΠΥ͂ ΚΟ ποσαί οπ8᾽ (θεῖ. χχχὶ!. 
ἢς 18. 11. 9), οοπδίϊαἱθ [6 ψομζλίμ ρμοτιοα οὗ (ἢ. 6 
σΒυγχοῖ (Εο8. χὶ. 1), ἴῃ τ δῖοι Φοβονδ Ῥοτο ἐἰδ9 
1ϑ5τϑ οὶ 68 δ [Π0 δίοΣ ὑμ86 Βοι; ἰὰ ψ ΐοΣ Ηο ]οἀ 
ἐμοτν, δηὰ “ἰδυρῃύ ὑπ οῖὰ ἰ0 ρ0.,᾽ 88 ἃ τηοί ΒῈΥ ἀο068 
μετ ἙοἈ11ὰ (Ηο5. χὶ. δ; Απι. ἰϊ. 10); ἴῃ τ ΙΟΝ Ηθ 
ἀοϊϊτογοὰ (Π6 ῬΘΟΡῚῸ ἔγομι ἰδ 6 Βοιιβα οὔ θοπάαρο, 
δὰ Ὀγουρδί ἔποπὶ ἰοὸ Ηΐ8 οὐπ μοῦυδβο ὑμαὺ {πο γ 
τοῖς Βύ 6 ΟἸΟΒ6ῚΥῪ υπϊ θὰ τ Ηἰπι ἕογονον, ἔχ. 11}. 
τ; χχ. 2. Τΐδ ἴδ (16 ἐπι οὗὁὨἨ ὈγΪὰ 4] ἐοπμἄθυ 688 
δηά οὗὁἨ γουϊμ{Ὁ}] ἸοΥο, θη ἴϑτδοϊ Ὀθοαπηθ (ἢ 6 
τιον Β ροββοββίουῃ δπὰ Ηϊ8 ἤγβι- ἔγυϊί, 76 Ὁ. 11.2, 8; 
Ἐξεῖς. χυΐϊ. 8; δβίῃδο μόν 68 ΗΒ 6} ἢ Ὀσουσὶ 
ΗΪ85 Ῥδορὶο ἰο ΗΪτπβοὶΐ, πὰ Ῥοσπο ἰμθχὴ ΟἹ 68 61 68᾽ 
πὶτ ρα (Εχ. χῖχ. θ; Ῥουΐ, χχχὶϊ. 12), 8ο {μαὺ {μὸν 
ὈοΟΒΙ6 δὖ 0η60 8 ἱπαοροπάσδης ηδίϊοη δῃὰ ἃ 
σἔυγοΒ οὗ ἰδο ογὰ, ἔχ. χὶχ. 8; Ἐσχσοϊ. χυὶ. 4; 
Χχ. δ. ἀταπίϊηρ ἰμαὺ ἰμ8 Ὡοΐ ΤΩΘΓΘΙΥ Ῥΐοι8 
βεσυδηὶδ οὐ ΨΥ Ὰ ἷπ σΘΠΘΓΔΙ (θοῦ. χῖν. 1; 
Ῥα. Ἰχχὶϊ, 1δ; Ῥσου. χὶυ. 26), θὰ ὑγθ- σα ΠΏ ΓΥ 
ἰμοοοσγδίῖδ ΣΌΣ (ῬΒ. Ἰχχχῖχ. 27), δῃὰ βρθο18)} 
ἐλοβο βρυϊῃρίηρ ἔγοσα ὑπ βε6α οὗ θανὶα (2 β μι. Υἱῖ. 
14) ἃγϑ οδἹἹοᾶὰ δοη8 οΓ Οοά, (μ8γ, ἰμδὺ ουϑὰ μεα- 
{μη Ῥχίησοβ (ΡΒ. Ἰχχχὶϊ. 6), οὐδ σμομ αοἀ 6ὁχ- 
οτοΐαοϑ ἠυδρτηρπΐ, δτο., πη ἰμεὶν ΟΠ οἶα] Ῥοβι (ἱοη, 
“811. ““Οοὐδ᾽ διὰ ““Ξἔοῃβ. οὗ ἰ0 Μοβὶ Ηΐμρὶι " 
ἦι ΤΟ] οττβ, ου. (ἢ 9 ὁ56 ἢδηά, ἐμαί, ἰὰ ἰδ 9 ἰΠΘΟΟΓΔΙΙΟ 
86 Ώ86, 89 ΠΑΙΏΘ ἴῃ ααοδίϊοη 1188 ΠΟΥΟΥ ὈΘ6ῃ Ζίνο ἢ 
ἐο 8 δῃῆροὶ; δῃὰ 1 18 οἷθαν, οὰ ἰΐ9 οἰδοῦ, ἰμαὶ 
οὔ ἐἶ18 ἱβοοογαίΐο 8818 {86 βρθοϊῆο γχοϊδίϊοη οὗἉ 
ΟὨσίβι ἰο αοα τοϊρσιὺ ἀϊβοῖοβο ἐἰβοὶῦ 8Δ8. ἃ 1ποἰ οΥ̓͂ 
χογοϊδίΐου, δὰ ἰδ δὶ ἃ Ολγιδιοἱοσίοαΐ ἰαϊο το δι 0. 
οΥ̓86 ΟἸἹὰ ἸΤοείδταοηὺ 15 ῬΟΒΒΙΌ]6 ψὶϊους ἀϊδὶ τ Ὁ- 
ἧς ἴ6 λίδιοτγίοαξ 7ομπάαίίοπ οὗ ἰῃᾷο Μοββίϑῃϊο 

68. 
ῬΑ͂Υ οτ---88411} ὈΘ ἴο τΏ6 ἃ 8.01 .--- ΤΠ Σοῦ Ὦ 

{π6 ὑπο Ῥδδβδροϑβ ΡΒ. ᾿ϊ. πὰ 2 ὅδ, Υἱ]. οἱἐοα ὈΥ ἈΪΤῚ 
αϊτ ἢ 1110 ΔΡΡΙΙοαἰΐοι, (6 ΔΌ ΒΟΥ 5065 Ὀαοῖ ἰο ἰπ6 
ἔοτιι οὗ ἰΐο Μοδβίδηϊο ῬΤΟΡΉΘΟΥ ἱπ {8.6 ΠΔΙΤΟΙ͂ΟΣ 
δηὰ εκἰσϊοίον βοπβο. ΒΘ ἢ θενὰ ἀοδί ρηοὰ ἰΠ 6 Ὀυ1]ἃ- 
ἧπῷ; οἵ αὶ ἰϑρ]Ὲ οὐ Μουπὶ Ζίοπ ἴῃ δ] ποπὶ οὗ Ἐχ. 
χν. 17: θεαί. χὶΐ. ὅ, Βο σϑοοϊνοά, ἱστοῦ χὰ ὑπὸ Ῥτο- 
Ῥδεῖ Ναίμδι, ἐμ ἀἰνὶμο ἀθοϊαγαίΐοι ἐ]αὺ ποὺ ἈΘ, 
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Ὁαΐ 88 Βο0ῃ, δὐοσ ΐμπὰ, τγὰϑ ἰο Ὀυϊ]]ὰἃ ἃ ἰδ} ]6 ἰς 
ΦΘΒΟΥΔΕ ; πΔΥ, ἰδαὺ ἴον {1.18 βοοὰ αοἀ πουϊὰ, οἡ 
Ηἷδβ ρασί, Ὀυϊ ἃ ἃ ουδθ, δπὰ δβϑίδ Ὁ} 15} Ηἰβ ἰβσοηθ 
ΟΥΘΥΘΡ; ἰμαὶ Φοιονδῖ ννουϊἁ Ὧ06 ἰο ΐ 8 
ἔδιΒοσ, δπὰ ὸ ββουϊὰ Ὀ6 ἰο Ηΐπ ἃ βοῇ, υἱΐ. 14. 
ἴῃ 8 ῬΓΆΥΟΣ οὗ θαυϊὰ δοσοσ δον πρὶ (818 Ῥσορμοῖϊο 
ΔΒΒΌΣΔΙΟΘ, θαυ ἃ ΟΧΡΓΟΒΒΟΒ {80 σοηνίοϊΐο (δ δὶ 
86. σοτηρ]είθ {01 Δ)χηθηὺ οὗἩ 8 ῬΥΟΡΉΘΟΥ ἰβ σϑ- 
βογυθὰ ἰο {116 σομιοίο ζὰίυγτο. ΤᾺΘ ΤΟ] ον 
ὙΟΣΩ͂Β, ΠΟΤΤΘΟΥ͂ΟΣ (ΥῸ. 10), τηθδῃ ποῖ: “δᾶ ἐδὶ8 
ἱῃ ἃ ἴΏ8η ὙΠῸ 58}18}} Ὀ6 ἰδῆ Τοτὰ Φαπογδὴ Ηϊ- 
861 (ΕΒΕ. δηὰ ἐμ οἱάθν ἰῃίθσργοίογβ), Ὀαϊ: 
“«“Απὰ {μὲὶ8 (μΠαδὲ Του ΒΡΟΚΘΕῚ) δὐΐοσ (ἢ 6 ΣΏΔΏΠΟΣ 
ΟΥ̓ Τη8 (ΟΓ 88 ΤΏὼ8) ΒΡΘΟΪΚ58 ἩΠΕῚ Τη8}}, Του 80 
αὶ αἀοὐ (δο 1οτὰ.᾽ [μὰ ἐμ 18 σοπαοβορθῃβίοη οὗἩ Θοά΄ 
80 Ὁ}]Υ ἀοοβ Ὀαυϊὰ σχϑοορῃΐζα ἃ ρχοσοχαίἑνο δ6- 
βίονψοά ὉρΡοῚ Βἷμα ἰπαΐ ἴῃ (6 ῬΆΓΔ]16] Ῥϑδβαρο (1 
ΘΒ σοῦ. χυϊἹ. 17) Β Βαᾶγβ: “Ἴβοὰ Βαδὶ τορασά θὰ 
9 ΔΒ ὃ 28) ΟὗἨ ΥΕΙΥ͂ ἰρὮ ἄορτοο." Τδυ8 ἃ 
Μιαὶ τοϊαϊλοι 18 ἀοβοχι ρεα ἃΒ ἰμ8ὶ τ 16 (μ 6 ροβ8- 
ἰογὶγ οὗὁἨ θανϊὰ ν}}} βυβίαϊπ ἰο αοα, δὰ {μ18 ροε- 
ἰοχ  οοποοϊγοα ποῦ ΙΩΘΤΟΙΥ ἐπ 18 ἀρργοραῖθ ΟΣ 
οΟἸ]οοιϊνο ομασδοίον, Ὀυΐ ἱπαϊοίἀμαϊϊν. Ὑήὴα δποδ 
ΣΟΙ ἐπ 6 Ἰδηρύδρο ᾿τηπη  ἀ]ίοῚ Υ ἐο βο]οτηοη ΒΟ, 
ὙΠῈ ΟΧΡΣΟΒΒ ΓΟίΘΓΘΠΟΘ (0 {}}18 ῬΧΟΡΒΟΟΥ, ὑπ άογ- 
ἰδ κο8 {86 Ὀυϊ]άΐηρ οὗ [86 ἰθῃ}}]6 (1 Κι. νὴ}}. 11. 8... 
διὰ τοραγὰβ πἰτη8017 ΔΒ {18 ῥσχοχηϊβοα ὅοῃ (1 Κὶ. 
γ. δ; 2 ΟἜσου. υΥἱ. 9), 88 ἀ068 4180 Πανυϊά, 1 ΟΒτοη, 
Χχὶ!, 91]. ; χχῖχ. 19ὥὨ, Βαυὺ ἰγουρὶι {118 βορὰ (ῃ9 
ΤΟΥ] ἀοταϊπίοι 18 ἰο Ὧθ ΘΒ Ὁ] 166 ἃ ΤΌΤΟΥΟΣ ἴο (ἢ 9 
Ἰοβο οὗ Ῥαγνϊὰ, 2 ἥδ. υἱἱ. 16. Απαὰ ΞΚΒοϊοχηρῃ 
᾿ητηφἀἰαί 6} ἀθοϊαγοβ (1 Κὶ, υἱ 1. 26, 27) {μὲ ἐμὶ8 
ἰορὶο τοαγοὰ Ὀγ μἷπη ἰβ8 ποὺ ἃ Βουδο ἴῃ ν ἰο ἢ 
αοὰ πια  ῬΣΟΡΟΙῚΥ ἄν 6}1. Μδη πιυβὲ οὗἉ προορββίίυ, 
(Βοσοίοσθ, ψ ἢ }]6 θανϊὰ β]ερὶ τὶ δἷΒ ΤΑΊ ΠΟΤΕ, 
ἀϊγοοὲ {ῃΠοὶγ ογο ἴδ Πο ἱηΐο (86 7Ζυΐγο: δἃ8Β ἴῃ 
ἴαοὶ θαεανϊὰ εἰτηβο] ἢ, 1 Οἤτοη. χυὶϊ. 17, ὈθΘΒοἹ 5 (86 
Ῥγομιίβοα βϑοᾶ ἴῃ 8 Ἰοῃρ δπὰ Ὀ]εββοα βυσορββίοῃ, 
αῃὰ ἔμογο 'ἰ8β ΘΣΘ ΠΟ Ιρθηϊίοῃ, 88 2 βατη. Υἱϊ. 14 
οὗ ἰγαπδρτγϑβδίοηδ, οι αοἀ ν1]] νἱβὶὺ τὶ ἃ Ρ8» 
ἰο γῆ] οπαδβιϊβοιηθηί. ΕῸΣ ἴἰῃ6 αὐοδίϊοῃ ἰβ ποὶ οὗὨ 
{86 ,2οτπι, ἃ8Β. βυοῖ, οὗ ἐμ Κίπράοιμῃ, ΒΟΘΥ ΟΣ ρἷο- 
Υ]ἱοΟΌΒ 1Ὁ τη χὶ Ὀ6, ἱπ ΚΟἸΑΪσηοηὶ οὗἨ {86 Ῥχοάϊξοιΐοη 
ΝΌαι, χχῖν. 17: “Α βίαν 8881} ασὶβθ ουί οὗ Φασοῦ, 
διηἃ ἃ Βοθρίσο 888}1 ασβθ ουῤλ οὗ ἴΙβσϑθ], ἐμὰ ν}}} 
ἄδβὰι ἴῃ ρίθοοβ 9 ΟΘΟΣΏΟΓΒ οὗ ΜΟΔΌ, δὰ ψ}}} ἀ6- 
ΒίΤΟΥ͂ 811} ἰμ6 ΟὨἸ]άΤ πὶ οὗ ρυϊα6:᾽" ΟΣ ἰδ πιέγε ἀεδοεπί 
7γοτι αυϊά Βυϊβοῖϊθπῦ ἰ9 ΘμβΌγο {ἰδ τοοοϊγπρᾷ οὗἁ 
ἐμ6 ογουϊδβίϊης Κἰπρσάομι, Ῥβ. [χὶ, 78... τσ αοά 
88 σδοῃῆσχιηρα ἰο Ὀεανϊὰ ὙΠ δὴ. οδίμ, Ῥβ. χυἹἹ[δὶ[. 
1: Ἰχχχῖχ. δ04),.; οχχχὶὶ. 114. ὍὯδ δνθ Βοσθ 
τοῖον ἰοὸ ἀο ἩΠΓΠῺ ἃ {λεοοσγαίίς ἀϊησάοπι ΠΟΤ α 
ἱἐλεοογαίίο τοῦ, ΤΟ σοθβ ἤοσί ἢ ἰο Ὀδί(1]6 δυοϊἀεὶ 
ἐμ6 ΟΣ 58 Δ Πα ῬΥΔΥΘΣΒ οὗ ΗΪ8 Ῥ60}]6 (ΡΒ. χχ.), 
δὰ π8ο, 1 αοαά 88 αὐχίαΥΥ, Μ111 ΔὨΠ111δ(6 
4}1} 18 Θμοσηΐοθ, Ὀὰΐ “111 τἱ ΒιΘΟΟΒῚΥ δατηϊηϊδί ον 
0.6 ῬΓΪΏΘΟΙΥ καἰ 8 δια ρῬχοσοραίϊγοβ τ Ὑ ΒΙΘΒ 
Ἐ0 88 ὍὈδοη οηἰγιβίοα, ΡΒ. χχὶ. ΟΥ̓ {818 συ ον 
Ῥανίὰ κβἰδηὰβ 88 6 ἰγρο, δπὰ 8ὸ Βἰτηβοὶΐ, δἱ ἰδ 9 
οἷοβα οὗ ἷβ 116, ΣηΔκο98 ἰμ6 ἀρφοϊαγΡαίΐοι, 2 ὅδιῃ. 
Χχὶ;. 4: “Α τἱκίιιϊοουβ συϊον ἢ (86 ἔδαν οὐ Θοὰ 
ἷΒ 828 ἐμ ἸΙμδὶ οὗὨἨὨ 80 ϑὺῃ ἩἘΙΟΒ αυΐβοθ 1 ἃ 
τηοτεΐης τὶ μουν οἱουά 8, ̓ἰκοὸ 89 θπον Κ ΔΕΒ 
γ ΒΙΟὮ δἴτζου (ἢ 6 Σϑὶπ ΒΡ ΐ ἢ ΚΒ ἔοσί ἤγοτῃ (89 Θδ γί ἢ.᾽" 
Εογ ἐνὶϑ σϑϑδοι αοα Ὀ01148 ἀραὶ {86 14116 ἢ ἰΔ 06 Σ- 
Ὡδοῖο οὗ Ῥαυϊὰ 88 ἴπ ἐμ δηοϊθηΐ ἰἰτηθδθ, Ατὰ. ἰχ. 
1, αὐἴΐοσ [βγα6] 88 Ὀδ6θη δ οὰ ουὐ 88 ὁη6 5118 ουὖἱ 
ετϑΐῃ, τσ. 9θ. Απά ἰδ σΌΪΟΣ ἰπγουρσ ποτὰ (86 
ἀοταϊηΐοι οι τ 8 Ὀ8ΟΙς ἰο 86 ““ἰοΟἼ6Σ οὗ (0 δΒοοὶς᾽ 
οὗ Ῥανὶὰ, δηὰ ἰο ἐμο ““βίγσοῃς 8014 οὗ Ζ]Ἴοῃ, 
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Μίο. ἵν. 8, ὙΠῚἠ ποῖ ΤΏΘΥΟΙΥ ΠπαΥθ 15 ἰβίον ὁ] 
ἀοϑθοοηΐ ἔγοιῃ ἴμὸ ἢουδ6 οἵ θαυϊά, Μὶο. νυ. 1, Ὀυὶ 
85 ἰὸ Ὀγβποἢ,᾽᾽ (86 ““Βμοοί,᾽᾽ 416 δβίοπι ἔγουι 
86 χοοὺ οὗ Ψ6880,᾽᾽ [8. χὶ. 1, 10, (6. σἱκπίοουβ 
Ὁταηοὶ ([8. ἰν. 2: 76 Ὑ. Χχὶ!. δ: χχχὶϊὶ. 1δ: Ζοϑοῖϊ. 
δ. 8; τἱ. 12), σβο αἀοἀ νὶ}} Ταΐβθ ὕρ ἰο δεανϊὰ 
ον. χσχ. 9; Εξ. χχσίν. 28; χχχυὶϊ. 24), ἰδ 
6811. οΥὐϑὰ ὉΥ͂ ἰμ6 παπηιὸ οὗ θαγνϊὰ, 76Ὁ. χχχ. 9; 
ΕΣ. χχχυΐὶῖἷ. 24, 20 ; οορ. Πο8. 111. δ; δηαὰ “ἰῃ9 
ΒΌΓΤΘ ΙηοΓΟΐ65 οὗ Ῥαυϊὰ,᾽᾽ 18. ᾽ν. 8, ἃσθ ἃ ἀοβίρῃηδ- 
ἰἴοπ οὗ 9 Μοββίδηΐο βα γαίῃ. ΑΒ ΠΟΥ {118 
ΔΜα᾽οβιϊο ὁπ6, ΨπῸ 88.905 ἔγοπι ὴ6 πδίΐϊοη 1.86], 
ΔΒ ἃ ΤυΪϊὸγ ἴγουι 15 τηϊαδί, ἰἱ8Β (0 ΑΥΔῊῪ  ΠΟΔΡ ὉΠῖῸ 
Φοβουδὴ Ηϊπιβοὶ, 76Γ. ΧΧχ. 2], ΠΔΥ, 8 ἰο ὍΘΔΣ 
86 πδὴθ “Φο ον οὐν ΒΙΡὨἰΘΟΙΒΏ688᾽᾽ (6 Σ. 
χα. 6; 1}11. 16), 1. 18. οἷθδ} ἐμαὶ ἴπ ἐδθ υἱοῖν οὔ 
ῬΓΟΡὮΏΘΟΥ (πὸ Μροεβίδηϊο βαϊγαϊίοι ἱ8 ᾿ἰηἰκοὰ ἰὸ 8 
δορῃ οὗ βανἃ ψῆὸ ἰβ8 δὲ ““Αποϊηἰοὰ Οπθ᾽ ποὶ 
ΙΏΘΓΟΪΥ ἰῃ (8 Β0η80 ἰὼ ὙΠΟ ΘΥοα ζοσχοῖὶσῃ Κὶπρῤ8 
85 ΟΥ̓Συ5, 18. χὶνυ, 1, δῃὰ Ηδσδοὶ, 1 Κὶ. χὶχ. 1δ, 
χοσαῖγα {18 ὭϑῖλΘ 85 Ὀοΐης ἰηϑἰσιιηοηΐβ οὗ 9 680- 
ΥΔῈ, δηὰ ἴῃ ἩΒῖολ (ἢ 6 ἐπ ΘΟΟΓΑΙ6 ΚῖηκΒ 1 ΖΘΏΘΓΔ] 
Ἀδὰ ἱἰ, 1 ὅδ. ἰἱ. 10; Ρβ. χσχ. 7; Ἴσχχχὶϊ, 10, εἰο., 
Ὀυΐ ἐπ 8 βρϑοΐδὶ βθῶϑθ ΜΔ οὰ ἱποϊα 65, Ὀθδι 68 
1:6 ἸΏΣΙΥ, 8180 189 Ῥτορβμοίϊο, 18. Ἰχὶ. 1, απὰ 
ὑπ ῬΓΙΘΒΟΥ δηοϊπιϊη, 80 ᾿μπδὶ ΖΟΟΒΑΥΔᾺ (ΥἹἱ. 
12, 18) πιδῦ ΒΑ: ““Βοβοϊὰ δ δῃ, Βνγδηοἢ 
ἦθ ἷ8 πϑη6, ὙΠῸ {0111 ΒΡΥΪΩ ὉΡ ἱπ ἷβ ῥ]δεοθ 
δορὰ Ὀυϊὰ {μ6 ἰθ}ρ]6 οὗὁὨ ψ6πῃονδῇ, ---- 9 π|}}} 
Ὀ0ΔΡ ΚιηρΙΥ δαἀοσγηπιθαί, δὰ νὉ}}} δἱὲ δὰ σΌ]6 
ὍΡΟΣ δἷβ ἰἄγόῦο, δὰ Ὑ{1 6 Ῥγὶοδὶ ὑροὸπ }}18 
ἰγοῦθ, δηὰ ἔποσὸ ἘΝ] Ὀ6 ΒΑΥΙΩΟΩΥ͂ Ὀαίνγοο (δ 9 
ἐνο." ἩμθΩ, ποῦν, ἐμὶβ Μοββίδι 15 γοζαγα θὰ ἃ5 
διδηάϊης ἰο αοἂ ἰπ πο τοϊαϊΐοι οὗ ϑοῃ ἰο {86 
ΕαΙΒοΣ, 71 σδἢ 806 ἰῃ ἐμ ἰδ ΟὨΪΥ {μ6 1}}} »εύζε6- 
ἐΐοπ οὗ (80 Τ]οοογδίϊο γοϊαϊΐοη. Το ἀοδὶ σπδίϊηρς 
οὔ ὑπ βίοοκ οὗ ἘρΡΒταΐτα, 6 ΓὙ. χχχὶ. 9, 88 [6 ἀθὰῦ 
ΒΟῺ δῃὰ οομδάσηίϊ αὶ οὨἰὰ οὗἩἨἩὨ Ὗαοἄ, βιονγα ἰδὲ 
5 Ἰδησυδρζθ Ῥοϊπὶβ ἰ0 δὴ ἱπίἰμλαίο γοϊδίϊοπ οὗ 
οοιμτηππΐοη δη ᾿ογο. Βυΐ ἐμδὺ (8ὸ ἰοσπὶ σοϊογσοὰ 
ῬΥΪΤΙΔΡΙΥ ποῖ ἴο Βιι )θο ϊνο ὀχοϑθποθ, Ὀπὶ ἰο δῃ 
οδ᾽οοίίγο χοϊαϊίοι, ΔΡΡΘΔΣΒ ἔσγοτα Ζοοῖ. χὶϊὶ, 7, 
ΘΓ πο τὶοκοὰ Ῥοῖκ8} ἰ5 βδίγ]οὰ Ὀγν αοὰ “86 
τδῃ ἰμαὺ 18 ΤΩ ἔθ! ]οῦν ;,᾽ δυὰ ψΔΐϊὸ Εχ. ἱν. 22 
ΒΌΟΥΒ ἰμπαὶ δ (9 βϑῖῃο ἰΐπιὸ ἰμ6 οχἱχὶη οὗ ἱμὸ 
πδίΐοι ᾽πὶ {ι15, 15 Ῥ6ου αν το αἰΐου ἰο αοά, 18, ἰὰ 
ἐδὸ ὀχργϑβϑίομ, “ Εἰγβί- όσα βοι,᾽᾽ χοίογγοα Ὀδοὶς 
ιἰο αἀοἀ Ηἰπιδοϊῖ, 8ο 8. Ἰχχχίχ. 27, 28 Ὀχίηχβ ουἱ 
τὶ ΒΡ6 οἷ] ΟἸΘΘΓΏ6Β8 δί ὁποθ {π6 αἰαὶ οὗ ἰμ6 
Σοϊαίΐοι, ἱπυοϊνίπρ (9 πλδη 018 ργογοχδιῖνο8 οἴ 
80 τϑι- ὈΟΣΗ, δπα 6180 {86 ἰγαὶ(8 οὗὁἩἁ ἰσυδίζυ] ἀ6- 
γοίΐοη δηὰ Βοροθ, ἰῃ {1169 Ἰαῃριαρο: “Ηρ (αν) 
ὙΙ1 ΟΥὟἿ πυὑπίο τηθ0, ἴοι γί ΤΥ Εδίμοσ, ΤΥ 
βἰσοηκχίι, δπὰ ἰμ σοςῖὶς οὗἁὨ ΤΩΥ̓ βαϊνγαϊΐοη. Απὰῖ 
ΜΠῚ πᾶῖκο αἷἶπὶ τ Εἰγδί- ΒΟσΏ, ΒΌργομο ΔΌΟΥΟ 
80 Κίῃ 8 οὗ (πὸ ον." [Ιὦ {80 Δρρὶ]ϊοαίίοι οὗ 
ἀΠ|080 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩΒ ἰο ὑμ6 Μοδβδίαἷΐι, (}ιοὶν ζογηι ἴῃ- 
ἀορα Δ]10 78 {πὸ ροββ 1} }γ οὗ ἃ ἄθορεὺρ δοῃθ6Ρ- 
ἰΐοπ οὗ Ηἷδ8 οτἰ κί δμὰ οὗ Ηἰδ8 ᾿ββυΐπς ἔοτί ἔγοιῃ 
αοάἁ. Βυὺ ἐμ18 ἀξδοροξ οοῃοορίϊου, Ὑδὶολ κπὰβ 
ΟΧΡυοββίου ἰπὰ ἐμ Νοὸν Τοβιϑιηθηΐ, 16 δζὸ τοὶ 
ἀΐγϑοιν ἰο ἐγδηβέοσ ἰο ἰπ6 γοσγὰ8 οὗ ἰΐο ΟἹὰ. 9 
βηὰ ΒΟΥ ΒΟγΟ ἴῃ (μ6 ΟἹά Τοβέατϊαθηὶ ἃ ΟἸΟΑΥΪΥ ἀο- 
γεϊοροὰ δῃὰ δομπβοΐουβ δρργοβοηβίοι οὗἩ (πὸ οἱθν- 
ἨΔ] πὰ ἱπιπιαπεηΐ χοϊαϊΐοη οὗἨ [89 8οπ ἰο ἰμ6 Βὰ- 
ἐδεσ. Ενϑῃ Μίοδῃ συ. 1 ϑοδγοοῖῦυ ἀθοΐδγοβθ ἀεῆ- 
ἈΪΟΘΙΥ ὑμ6 Ῥγοδχιβίθποο οὗὔὗὁἨ ἰδ Μοβαίδι, οσ Ηΐβ 
οἴθγ 8] ἀοδβιϊπαίϊοη ἰῃ ἐμ86 ῬΌΓΡοδβο οὗἨ αοὰ; ὑαΐ 
ἔγοτα ἰμ!8 δοτηρ οι ον Βυτηδ᾽οὰ σοπάϊίϊοπ οΥ̓͂ ἐμ 6 
Βουδ9 οὗ θαγϊά, 1ΐ ΒΙΓΏΡΙΥ δβϑυσοδ 15 (μαι Ὀογομπὰ 

ΤΗΕ ἘΡΙΞΤΙῈ ΤῸ ΤῊΝ ΗΕΒΒΕΎΥ͂Ξ. 

ΔΗΥ͂ Κπόνση πὰ πἰδίονϊσδὶ σοοοσὰ οὗ ἰδὸ 118 δοὰ 
Ἰίβθαχο οὗ {80 οἰ νόσον, τὸ 18 ἰο Ὧθ Ὀοτπ ἴῃ 
(86 υμ]6 ΒΟ] ΘΒ Θ σα, νγο τηυδὶ κὸ ἐπα θβη 6} 
ὍΔΟΚ ἴον Ηἰδ ἰββυΐης ΤΌΓΙΝ, ΟΥ οὐ βίη, ὙΔῸ ἰδ 
ἔγχοτα διποϊθμὶ ἰἰπη68, ἔσοτῃ “18:0 ἀδγ8 οἵ ο]α,᾽ [Ιὼ 
ἃ ΙΏΒΏΏΟΣ ΘΑῸΔΙ}Υ ἱπάοβηϊίο 88 ἰ0 ΘΕΓΤΟΙΟΙΟΩ͂Σ, 
θαὶ εἰχηϊδοδηῦ δηὰ γδυροὶ νι {8 οταΐπουδ ἰῃ- 
Ῥοχὶ 88 (0 {μ0 ἔδοίβ, 18 ἰδ ἱμδΐ βδδδαρο ἱπάϊοδιεὰ 
(6 ἐΐπιο οὗἩ Ε᾽18 οοτηΐῃᾳ. ΕῸΣ 10 18 ἱτητηοαΐδίεὶγ 
δὰ άἀοὰ ὑπαὶ Φο ΠΟΥ ἢ Ἡ11 κῖνο ΟΥΟΥ (6 ΒΓδ6} 1168 
τἀπὲΐ] {π6 ἐἶτη9 θη 886 ὙΠΟ 18 ὙΓ1} ΘἈΠ]]ὰ 8.}18}} 
ὈΘΑΣ ΠΟΙ Οδδβρτίηρ. Ατοης {Π6 αἰἰτὶ θυ ΐ68 οὗ (δ6 
Δ οβϑίδ, ἴοο, ἰ8 Ἰουπά, [8. ἰχ. ὅ, (}}6 {{{|6, “Εε- 
186» οὗὁἨ οἰογηϊίγ,᾽ Ὀπὲ ποῖ {89 “808 οὗ οἰεγμ γ.᾽᾿ 
Το “8οη,᾽ 18. ἰχ. 8, δβἰαπὰθ Ῥδυδὶ]εὶ ἰο ἰδὸ 
“ἢ 114 ψΒοδα Ὀἰσί ἰδ ἰο Ὀ6 Ἰοοϊκοα ἔογ. οί, οἃ 
{π6 οἶβὸῦ Βδηᾶ, (89 Ῥγοίουπάοσ Νὸνν Ταεδίδιπεηὶ 
οοβοορίξοι Ἀ 88 ποΐ μεσ ον ὑμ9 ,ογηπαΐ τἰσμὶ οἵ δῷ 
δχίοσηδὶ δοῃπθοίΐου ὙΠῈΠῈ ἰμ6 Ο]ὰ Τεοδίδιιεὶ 
ἔοστα οὗ οχργοδδίοι, Ὀπὶ ὑμὸ ἰχμοσ διὰ ββδβοι 2] 
τί οὗ δὰ υπίοϊἀϊηρ οὗ ἰμο89 χοστοθ ἩΔ16ὰ (86 
γ6]} οὗἩ ἐδ ΟἸὰ Τοδίδιαθδὶ ΟὨ]Ὺ 80 601|668]85, ἰμδί 
ἧπ ἐδοὶν ἱπίγϊπδὶο πδίυσο ἰμ00 δὲ {86 ΒΔ1ηΘ {ἰπ|0 
Ῥοΐης Ὀογοπὰ ἐποιηβοῖγεβ δὰ 1Π086 Ῥτεθθῃὶ εἰγ- 
ουϊηβίδῃοοθ ἰπὰ ὙΜ1ῸΝ ΠΟΥ δὰ ἐδποὶν οτἱείμ. 
ΤῊΐΒ ἰ8 ΒΟ ΡΥ ΟΌΪΑΥΙΥ ἰπ ΡΒ. 1]., Πότο οἰϊοῦ, 
Ὑ ΘΟ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ 88 Δ ἈἸΒΙΟΣ 68] ἴδοὶ [86 ὑτε- 
ἀϊοιΐοπ οὗ Ναίμβδῃ, δῃηὰ αἰβρίδυβ (8 ΘΔΥΪΥ δο- 
Κκηον]ορχοὰ Μοβείαδπὶο ομδυδοίοσ ἴῃ ἰδ 6 ἴδοι ἰδεὶ 
ἰλ ΒΡ6δ 8 οὔ ποχὶ ἀ- δυδαυϊηρ Ρογοσ οὔ (80 Κὶς 
ὙΠΟ Φοθονδῃ Ἡϊμδ6] 7 μ88 δδιδὈ]δμεὰ Ὁροδ 
Ζίοιι (ΟΓΓΟΠΘΟΌΒΙΥ ἰγδιηβὶδ θὰ ὈΥ ΘΆΣΙΟΙ ΒΟΒΟΙΔΙΘ: 
“δηοϊη(οα αἱ Ζ͵οπ᾽) δηὰ ρῥ]δοϑὰ ἴῃ ἐμο σοϊδίίοη οὗ 
ϑοιπ ἰο Φεθονδῖι.---ἰ! 6 Κίηρ Ἡβόοτὰ (ἢ 6 δοΐθοῦ οὗ 
(89 Ῥαίπιδ, γὙ6. 12, βίγ198 " (6 β'0ῃ᾽᾽ ---δὸοά (δαὶ 
{818 ὅοηῃ ΘΡΡῥ6 818 207 ἰἕδῖδ χεϊαϊΐου, οἱ ποῖ [80 
ΤᾺ 116 οη ἀθανοῦβ οὗἨ Ῥυΐῃοοθβ δηὰ διϊοηδ ἐμαὶ Γἶξο 
ἊΡ διζαϊηβδὶ θυ δὰ Ηΐ8 Αποϊπίοά (τεγ. 2) 
1 ἀδϑὰ {ποιηβοῖγοθ ἰ0 χυΐῃ, 0 δὴ ἰδυ0}8016 

ἄδοσοθ (2), γεοσ. 7: “μοῦ τί 1ὼγ 05: 1 

μαῦο ἰο-ἀδὺ Ὀεμοιϊίοι Τπ66.᾽ ἩΜΒοΙδπεν λτιὰ 
(Αοἰδβ ἴν. 26), ΟΥὁ Βοῖὴϑδ οἶδοὺ Ῥσορβοίίο μδγὰ, Ὁ6 
(6 δῖ μοῦ οὗ {δῖ8 Ὡπομυσουβ Ραδ]τ, δί 4]} 
ουθηὶβ (ἢ 6 δΌΪΒΟΣ ἀἰδιϊη συ ΐδιο 8 ῃἱπιδ6 7 ὕσοσι (88 
Αποϊπίοα Οπο οὗ Φοι ον, δα τηαῖκϑδ ἰλ6 Ἰδιἰε 
εοπιὰ 7ογτιυαγα ρμεγδοπαϊ δηὰ βροαὶς πῃ {δ [Ὁ]} ο05- 
δοϊουβη 688 οὗὨ δἷ8 χοϊαἰΐοη (γος. 7--9), }πδὲ 85 ὕσε- 
ΥἱΟΌΘΙΥ ἀο {86 χαρίηρ ἱπδασχομὶβ (τος. 8), δὰ 
ἐδοὸ Τορὰ αι χοποὰ ἰπ Βοδνοι, τ)ῶο, κί πὰ] της [Β 
ὙΥϑί}, ὙΠ} ἐυπάονΡ ἀονσα ὈΡΟᾺ ἰδ οι (86 τοῖοϑ 
οὔ Ηἰ8 ἱπάϊκχηαίΐοι (γον. 6). 8 σζδυ ποί, ἰβετε- 
ἔογο {πίῖϊ Ηυρίο]4), τοκαγὰ {πὸ Ῥβδὶπι, “" π}ιο- 
{86 οτἰ αἰ πδιΐηρ 'π βοὴ ἀοδηΐίο ἰδβίοσίοδὶ οτονὶ 
(88 Ῥδσβδρβ ἃ ὑγσορμδηΐ χρΠ ΔΥῪ δχραὰ 08), 
ΟΓ, (88 8 ᾿Ἰηἀοροηάοπ ῥγοάαποὶ οὗὨ [86 ζεπεχαὶ 5ρὶ- 
τὶς οὗ (80 ΤΉΘΟΟΓΒΟΥ), 88 ἃ ροείἑςαϊ φίοτιβεαίϊοι οἵ 
(8.68 18γ89}}18}} κί πράοτα ἰῃ 118 Ρϑουϊίαν Ἐβοοῦτσδίο 
οδδγδοίον, δπὰ πὶτῆ 811 (λ9 Ῥσοιὰ δβορεβ νηὶ 
189 πδίΐομδὶ ζοοϊης δβδοοϊδιοὰ πῖϊὰ 1ἰ," --δοά 
ΔΡΡΘΔ] ἴπ δυρροσί οὗ ουὖν τίου ἰο ἐμ υυτίοο-ἀτ- 
τοδίϊο σμδυβοίοσ οὗ ἰδ Ῥβαῖτα. ζπ ἰδθ Υἱοῦ οἵ 
(λ0 Ῥϑδὶ τ ἶδὲ {1.9 ΒΟΥΘΙΤΑ] ΒΡΟΘΊΚΟΥΒ μα νο {86 5ὲ}}- 
βοδῃο9 οὗ Σ68] Ροσβομδ θα. ΤΈΘΥ ἔαρσοε ἰὰ 688, 
Ὀυΐ δ΄Θ ποὺ Ῥουβοῃϊ δοδίϊ δ οὗ Σ4683. 

Ἰπδδιοθοι, πον, 88 {86 ῬΣΟΡΆΘΟΥ οὗὨ Νείβδη, 
Μοὶ τγὰ8 σίνοι ἰο ανϊὰ Ὀοίοτο βοϊοιοοῦ 88 
Ὀεροίίοῃ (2 βδπι. χὶϊ. 24), 18 πὸ ζω υχιοδιοὰ ἀεοὶα- 
ταϊϊοη οἵἩ ὅοἀ, θαΐ δι δοίι) ἤκοὶ οἵ Ηἰΐδ8 μἰϑίοτίοαὶ 
τουοϊαιϊίοη, δὰ 88 6 Αμποϊείοὰ Οπθ ἰπ ῬΒ. 1. 



ΟΗΑΡ.Ι. ὅ-14. 

ΔΡῬΘΔ]58 ἰ0 δῃ ἱὩΥ ΟἾΔ Ὁ]6 ΟΥα ΆΠ60 ΟΥ ἄθδογρο οὗ 
ΦοΒΟΥΔΝ, ὁ Δ.Θ ΠΔ(ΌΓΣΔΙΥ 16 ἰο Ἰοοῖς ὈδΔοῖ ἰο 
ἐμδί Ῥσορῇθοῦ, δπὰ ἰοὸ τον ἰῃ6 “ἰο-ἀδγ᾽ ἴῃ ἐδ 
μἰδίοχίσδὶ ἱτωροχὺ ἰο ἰμδαὶ ΟΥ̓ 'π Ὑὰϊο ἱἐδπδὲ 
“βοο δ᾽ νδδ ρχγοϊωϊβοά ἰο αν, γῆὸ ψ88 ἰ0 δβίδπά 
ἰο αοάἄ ἴἰπ ἐδο γτοϊδιΐοι οὗὨ ὅοῃ, απὰ ψὴο ἰμ 6) ὁἢ 
ἐμαὶ ἀδν γχοοοϊγοα δἷβ ργοογοαίϊοῃ, ΟΥ̓́, 8(1}} Ὀδί 6 Ρ, 
μἷ8 Οἷγιὶ (5, τυ ὶν τηοδηΐηρ “Ὀοροὶ,᾽ αὶ 

ΞΟΏΘΣΔΙΥ, “ἰο Ὅ6 θογπ᾽) 88 {89 ὅοπι οὗ Ψ9 ῃουδῇ. 
ἘΠ18 ἀσβιϊποὰ Ββερὰ οὗ Ῥαεανιὰ 18 ἐβοὸ “Αποϊηίοα 
Οης᾽ οὗ (6 Ῥϑ8) "δύ, δῃὰ Ὄχρυθβ868 6 60ῃ- 
δΒοϊουδηο88 οὗ βαυΐης Ὀ66 ἴη {με δοὶῃ] σουγβο οἴ 
ουοπηΐϑ Ἰεἰσοἀυοοα Ὀγ ΦοΒοναῖ ἱπίο (88 τοϊδίΐοη,. 
1ι νσου]ὰ ποὺ ὍΘ ἃ ψΕϊὺ ποτ ὑππαίυγαὶ ἰ0 ΒῸΡ- 
Ῥοβ6 ἰδδὶ γγὸ ΒΑΥ͂Θ ΠΟΤΘ 8 ΙΏ6Γ6 ῬοΓΒουΐδοα ΝΜ 68- 
βΒἰδηΐο 1468] τη] ογοά ἱπ ΘΟ] ται 118 σὰ Ἐ]- 
Υἱδο οΥἱρίη, ἤδη ἰὸ σοραγὰ 6 ““ἰο-ἀδγ᾽ 88 8 
ΤΔΘΣΟ ΡῬορίϊο δ]οιηοηὺ οὗ ρυχδίΐγα Βρϑοοῖ, ΟἹ δὴ 
Ἔα σθϑβίοῃ ᾿παϊσαϊϊης ἰμ6 οεγίαϊπίψ ἀπὰ γεαϊν 
οὗ ἰμῃ9 Μεββίδηϊο ἰάθρα. Βυΐ πομπὸν ἀο68 ἐπ 
“(ρ0-ἀδγ᾽ ροϊηὐΐ ἰο 0 ἋΔΥ οὗ {ἰΠ6 σογοηδίϊΐοη οὗὮ 
Δ 53Γ86]118} ῬΥΪΠσ6, οἰἴμον ϑοϊοθοι (Β].}) ΟΣ 
1.6 Μδοσδθοδῃ ΑἸοχϑπ θυ Φαπηεοὺβ (ΠΣ), 
ΔΡΡΘΔ] ες ἴῃ ἴμ680 ποτὰβ ἰο ἐμ Ὀΐνίηθ σὶρμὶ οὗ 
86 ἸΤΒοοοταίΐο ἀοταϊ πο οἹαϊτηοἃ ὈΥ Βΐῃ. [ἱ 
Ῥοϊπίδ οΥ κα ΙΪ ἰο 6 ἀδγ οὗἨ (86 ἱπιγοἀμοίί ὁ. 
οὗ ιμὸ Μεβδίδῃ δ8 ἰμὸ Τμοοσσγαίϊο σον ἔγοσα (80 
βεςὰ οὗ θαν!ὰ 'πῖο (89 Κπονὶθᾶχα ἀπὰ σοοορηὶ- 
ἐἴοῦ οὗ αοὐ᾽Β Ῥθορῖο ἰβτουρὶι ΗΒ ποτὰ οὗὨ γϑυο- 
Ἰαιοη. ΕΎοια {μὶ8 ἐδβίοσ οϑὶ σομῃ ΘΟ 0. Ὑ76 ΤΩΔῪ 
Ὁπαεγβίαπα μον Ῥαυ], Αοἰβ χἱϊὶ, 88, σου] ΔΡΡΙΥ 
ἐδ18 ῥβϑββαχα ἰὸ {16 γοβυσχοοίΐοῃ οὗ 9685 ΟἸ τἰβὶ, 
Θδρϑοΐαν 1ἢ γγὸ σοιρδσο Βοτη. ἱ. 4, τοῦ ὁρισθέντος 
υἱοῦ ϑεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ 
ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν ("᾿ὐὖδο τῦαϑ8 οοηϑί μία 
ϑδοη ο,Γ αοὐ ἵπ »οισετ,᾽" εἰς.};}; διὰ ὑἰῈ {118 
ΤΟΙΠΟΘΙΩΌΘΣ, ΟὉ ἰἢ6 ΟὯ6 δαπὰ, ἐμαὶ (6 δῃηοϊηΐ- 
ἧς δ8 Ἰμοοοταῖϊΐο Κη ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ ἰμὸ ὃ6- 
δΒίονσιδοηΐ οὗἩ ἰμὸ ΗΟΪΥ βρινὶλ (1 βασῃ. χ. 6,10; 
ΧΥΪ. 18), ἀπὰ ἐπδί ὁπ {80 ἰπδιομποθ οὗ (ποθ ϑρίτὶϊ 
οὗ αοά γτεβίβ, ἐπ βοῃβῃΐρ, δπὰ, οὐ ἐμ οἴβοσ, ὑπαὶ 
ΒΥ. χὶϊ!. οοποοῖνϑδβ {μι ἰββυίηρ ἔοσ ἢ οὗὨἩ Ο σἰδὶ ΤῸ. 
86 σδοπαυθδβὲ οὗ {πὸ Κἰηράοτῃβ οὗ ἰμῃ6 του], 88 
8 ὈΙσΣΙμ ἴγοτλ ἰ86 ομυτοῦ ἢ ἩΜΪΟΝ ΒῸ Β88 δΐ8 
δοαο. ἔἔσοιαμ ἐδ 18, μον, ἰξ ἰθ Οἷδαν ἰπδὶ ἰπ6 δὺ.- 
ἴδον οὗ ἰμ0 Ερ΄8ι19 ἰο 86 ΗΘΌΣΟΥΘΒ ἰ8 }υ δι δεἀ ἴῃ 
οἰὐέπς {818 Ῥάββαρβθ [0 ΤΟΥ͂Θ ἃ 5ρθοΐαὶ βοηβδὶρ οὗ 
19 Μοββίδῃ βιιοῖ 88 Βὰ8 Ὀθθη αἰἰγϊ υϊοα ἰο ἢ0 
ΔΏΚοΙ. Ταΐβ ἰ5 ῈΡΘ (86 Βρϑοΐδ!ν ἱπιροχίδης 
Ῥοϊπὶ ἢ (86 δυΐμβοσ, Τὸ τοῖον (86 ““ἰο-ἀαγ᾽ 
ἴο 8ῃ οἰθγῃ8] δῃὰ “ὁ τοοίρμγβ᾽6α}᾽᾽ χοηοτγδίΐοη οἴ 
ἐμὸ ὅθ ὁπ {89 ρατὶ οὗ αἀοἀ (Οτΐᾳ., Αἰμδη., Βϑεὶ, 
ΤΒΘΟΡΒ., Αὐρυδὶ., Ῥγΐτοδβ., ἐμ οἱάον Τα ΒΟΌΣ ΔῊ 
ΓπῈΡΡ. ξοῃΟΓΘΙΪΥ, Βιοίη, 1,ἅπ.), οσ ἐο (86 ἀδγ οὗ 
8 σοπορρίϊοι οὗ 76 δὺ8 τῦὴϊἢ 8 σϑίογοῃοο ἴἰο ΓῸ6 
ἐ, 81 4. (ΟἾγγβ., Ἰμοοά., (Εο., Καυΐη., Βῦδπι., 
ἩΗοΐ.), οὐ ἰο (86 δηίγαποθ οὗἩ Φεβὺβ ΟἸ σὶδὲ ἰπίο 
Ηϊΐβ Κη σν 16 οὗὨ δβιρον-ἰοΥσοϑίσα] ΘἼΟΓΥ, ᾿86- 
ἐβοσς Ὁ. ΗΪ8 σοδυσγοοίίοι ΟΥ ὉΥ Ηΐβ δβοθῃβίοι 
Η1]., Απιῦσ., Οαὶν., ασοὶ., βο] ομὶ., ΟΔ]., το 
6Σ]., θ61.}, 8 ῬΑΓΟΥ δὴ ἱπίοσρσοίαιΐνθ 8Ρ}0]168- 

(ἴοι, Ρδυ Υ ὁ ἀεάυοιἑοη τ ΒῖοΝ {δ 9 δαί μοῦ ΐτῃ- 
8617, ΠΟΎΘΥΟΥ, 8.88 ποὺ ΒΕΥΘ τηδά6. [ἀπὰ γοὶ, 
ὙΓΠΘῺ Μὸ ΘΟΙΠΒΙ ΟΣ {πὲ ἱπ (80 Δρρὶοσαίίοι οὗὨ ἰμ6 
Ῥβδὶτα ἱπ αποδίϊΐϊοῃ (ὁ οἂν [οτὰ, 1 ΔΡΡΙἾθ8 ἰο τὸ 
ενοπὶ ἰῃ ΗΪΒ ΟΓΘΟΣ 80 ὨδίΏΓΣΑΙΪΥ 88 ἰ0 ΗΪ8 ρ]οτὶ- 
δοδιΐοι δῇϊοσς Ηΐ8δ χοβϑυστσθοίϊον, ἱὰ 786 ὲ ΔΡΡ] 168, 
ῬΤΟΡΕΤΙΣ Βροδικίης, ἰο πὸ οἶδοὸσ ροσϊοὰ:; δηὰ ἐδμπδὶ 
Δ] δ0ὸ δ 1168 ἰΐ, Αοἰἱβ χὶΐ!. 88, 88 δῦονο βοιϊοοὰᾶ: 

διὰ μοὶ {᾿|ὸ δυίδοσ, ἐπ {πὸ ὙΟΣΒ6 ἐτητηοάϊαῖογ 

87 

Ῥγοοοάϊης Σοίοσβ ἀθδηϊίογ ἰο ΟἸγ δι᾽ 5 ἰδ κίηρ ΗΙΒ 
Βοδὶ δἱ ἰμὸ σ χῃῦ παῃὰ οὗ αοἀ αὐΐορ Η18 ΓΘΒΌΓΓΟΟ- 
(ἴοπ, 88 ἴῃ ἱμαὺ ἐππιοάϊδίο! Υ 70] ον Ὠ6 ΤΟΙῈ ΓΒ 
ἀοδηϊιοῖγ ἰο Ηἰΐδβ βοοοπὰ δοχΐῃρ, ᾿ὺ Β6οπ8 ὈΥ͂ πα 
ΤΑΘΒῚΒ ἱτυρΥΟΌΔΌ]9 ὑπμδὺ ᾽6 μΒαὰ ἰπ ηΐ5 χηϊηὰ (δὲ 
ἀρδηϊΐίο ροσίοα ἱπ ψ] 0 (Π86 οχδὶ θα δηᾶ ρ]ογιδπεά 
Ομγὶδὺ 88 Ῥγοοϊδιτηρᾶ, δῃὰ, δα ἰὰὲ ΟΣ, σομβίϊ- 
ἰυϊοὰ ϑὅοῃ οἵ ἀοἀἂ 'π ΡΟ 6Γ.---Κ.]. 

ψεμ. 6. Διηᾶ ὙΒ6η 86 5118}} αεραΐῃ δανθ 
ἰῃηϊτσοᾶποθσϑᾶ ἴΠ6 Βταῖ-ῬοχΩ ἰμῖο [86 ννοσ]ᾶ, 
Β6 δδὲι}.---ΤὴῈῸ ὑβαχὸ οὗ οὖσ Ἐρὶδβί]9 ἀοθ8β ῃοὶ 
ΔΙΙΟῪ 08 ἰ0 ἰγᾶμβροβο πάλιν δῃὰ χθδκο ἰἰ (ἢ ἴη- 
ἰγοἀποίίοι οὗ 8 οἰϊαί: 0, 85 Θύθῃ ΒΙΕΕΚ (ΣΘΟΘΏΠΥ 
Το] ονγοα Ὀγ ΒΈσΕΒ, Ζ᾽ ἐρίέγε αὐ Ἡεῦτ., Ῥ. 199 8.) 
τηδὶ ηἰαἰποὰ δὗἷοῦ ΟΑΆΡΖ., οΟΥ̓ΟΣ]ΟΟΚίης αὐ {16 
ΒΔΙΩΘ ἰΐπη6 ἐμ ΘΟΥΥΟΒΡοπάσμηςο οὗ ἰδὸ 407. δι). 
ὙΠῸ ὅταν ἰο ἰδ 1,αἱ. ρετί. Εαὶ. (ΊΝΕΝ Ον., ὕ 
Ἑάὰ., ν. 21 Ε΄, [ΠΑΡΙΚΥ Ὅν. στ., 141 α}). Τ]ι6 
Ἰδηρσύδᾷθο σεΐοσβ (0 {89 Βοοοπά ἰπίχοάποί!οη---γ οἱ 
ἷπ (9 ζυίυχο---οὐ (ἢ 6 ΕἸχβί- ΟΣ ἱπίο (6 νου]ὰ 
(1,.1π.). Ὑπὸ οἰκουμένη (Ὑ01]4) 8 (86 ᾿πμδθὶῖεα 
δασὶμβ ὁ τ ΙΘὮ ἰΠ6 Κ0Π 88 ΔΙΤΟΔΥ ῬσουϊΟΌΒ}Υ 
Ἰνθα διὰ Ἰαθδογσθὰ, ΑΒ ἐμὸ δύϊβου Β88 δίσοδαυ. 
ΒΡΟΚοΩ οὗἨὨ ιμἷθ8. Βο͵ουχῃ, δὰ, δ 86 βδσῃβδ {{π|6, 
ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ ἰοδι1] δ 6α οὗ ἱπὸ ῥῬχεοδχιϑίομςο οὗ (86 ὅθι, 
{86 τη046 οὗἁὨ ΟΧΡΥΙΟΒΒΙΟΣ 18 ΡΟΓίοΟΙ]Υ ΟἾΘδΣ δὰ ὑπ- 
ΟΡ) οἰ ομδ Ὁ]6. νοι αΒκα. ΝΥΒΒ. (Οὐπίν. Ἐιποηι. 
Οταί. 111.,) Ὁ. 841) χεοοοχπὶσοὰ (80 ΣΟΙΈΣΟΙΟΘ οἵὗ 
(19 Ῥδββᾶρθ ἰο ἐμὸ β'θοοπα ΟοΣΐῃ , 8110 Οχοί., 
ΘΒ Ίσμῦ, Ἡ οἰδὶ., 6.) ΣοΙοΣ ἰὺ 10 8 Ῥυῦ]16 διὰ 
Ἰοστ 8] ΒΕ ΡΙΔΟΟΣ ΟΥ̓ ΟἸγὶϑὲ δίἵΐοσ (6 Αβοθῃ- 
βίοη; Βίϑεὶις [διυδτὶ} διὰ ἘθυΒ8 ἰ0 ΒΟΙΣΩ6 ΟΟΣ- 
τἶδ6 ὑπγοοοχάρα δῃὰ ᾿ἴκ Ῥσοβοῃίδί οι ὈΤΘΥΣΟΙΒ]Υ 
ἰο {86 ἱποδυπδίϊοι ; ΟἾΥΥΒ., ΡΣΙσδ8., (αἰν., Οδ- 
Ἰον, Βοῃβ., ἰ9 ὁ10 ΒΟΟΟΣΡΘΏΥ Ως; ἰδ6 ἱποᾶσμδ- 
ἰἰοη. Το ἰόσί πρωτότοκος ἷΒ ποὶ ἰαφη16 8] ἴῃ 
τιθδπὶπς ἩΪΓ μονογονής (ῬΥΪΣΙΔ8., (Εουχα.). Το 
Ἰαΐίον ορ᾿ μοὲ σοργοβοηΐβ μἷ8 88. δὲ ἐχοίμδῖυς Υ6- 
Ἰδίϊο ΔΙΘῚ μῸ0 Ὀδίηρ Ββιιβίαϊ "8 ἰο 604, ἐχοερὶ 
{80 Μεπβίδῃ. Τι6 ΤΙΟΣΤΊΔΘΣ ΒΡΘΟΙΔΙΠΙΥ Β᾽ 5}8}1268 
Ηἷβ ργεξηιΐπεπο πὶ 1.6 ΣΙ Δί 00}8 ὈΘΊΟΣ ΚΊἢ Ρ' 6566 ἢ- 
018}}}7 ἰο (9 Μοββίαβ, ΒΟ μῈΣ ἰοὸ {6 ογοαίϊ 
(Ὁ οἱ]. ἱ. 16) οΥ ἰο {86 Ἰποοοχδίϊο ομἡ]άσοη οἵ σοά 
(Βοτα. υἱδ. 29; Οο]. 1. 18; ον. :. δ; ΗΘὉ. 1ϊ. 10), 
ῬΆΣΟΝ ἴῃ τοβροοὶ ἴἰο {86 χηοἂθ διὰ ἰἰπηὸ οὗ Η18 
Θηΐσδῃοθ οἱ (Π90 δίαχο οὗ Ὀδῖῃ, ῬΑΣῚΪΥ ἰὰ σεεροοὶ 
ἰο Ῥοδίίἑου, Αἰ ΏΣΥ δὰ ΡΟΣ. ΑΒ ἰδ νοσχὰ 
βιίδπὰβ ΒῸΡΘ Ὑ{Ὲ 0 1ἰτἰ πη ορὶ ἐμοὶ, ἐΐ 18 ἴο 6 
ἰαἰκοι τὶ που ΒΥ ΒΡ6018] ΓΟΪΘΣΓΘΏΟΘ 88 ἃ {ἐγηϊπιιδ 
ἐεελπίσι, Του οα οη ῬΒβαΐστὰ Ἰχχχὶχ 28. Τὸ {815 
Μεββίδηΐϊο Εὶπρς δηὰ δος οὗ Οοά, (9 δ 618, ὉῪ 
Ὀίνίπο σοσησοδηα, ΔΥῸ ἰ0 ΣΟ οΣ ΔαοΣπρ δοσηδρθ. 
Ῥχοδυρροδὶπᾷ (86 οεγίαἰηίν οὗ ἰδ! βδοομα Οὐχί, 
δια χοΐοσσῖπς χοϊυβίυ οὶ ἰὸ {ι18, 8 9 δυϊ ΒΟΥ δ ἢ- 
ΠΟΌΩΟ6Β ἮΒαΙ αοἀ ἐλεπ ογάδίῃβ (λέγει, δε δατιλ). 
Το Ῥχεβ. ἴθῃβο Ὀσίη 5 ὈΘΙΌΣΘ 86 6Υ6 88 Ὀχϑεοπὶ 
(μδὺ ΒΊΟΝ 18 δοί 4 }}} ζαἰΣ 6, Βα ΡΥ ἢ 08 ΤᾺΌΣΩ 
{86 οοηνϊοίΐοι οὗὨ ἐἰβ εεγίαίπίψ. [πὶ ἰπ9 7Ζ΄αγοιιδία 
(6 ΔΌΓ(ΒΟΣ Β668 {μ0 818] Ζ]Β]σιοηΐ οὗ {86 ὑχγο- 
ΡΆΘΟΥ, Ῥουΐ. χχχὶϊ. 48, ἱπ τ ποῖ ΦΟΒΟΥ͂, αἴϊον 
8 Ἰοῆᾷ τὶ βάγανδὶ δὰ οοποοθδϊσηθηΐ, ὙΒ6η δί 
Ἰο σὰ ἐπ 6 Ῥότοῦ οὗἨ [86 Ὁπφταίθ Ὁ} ῬΘΟΡ]6 88 
αὐξοχ]γ ἀἰβαρροδχοᾶ, του θα] Ηἰταβοὶ ἔϊ Η ἰδ σοσὰ- 
Ῥδββίοῃ ζῸΣ (πεῖν ἀθ]γοσϑησο, 18, αἱ (ἢ) 6 ΒΔ1Ω6 (τη 6, 
ἀορίοἰοαὰ 88 ἐμὸ αοἀ πιο Ὀσΐῃ κ Τοδσία] ἡυάρτηοηξ 
οα ἐδὸ βοδίμβοῃ. Τὸ (06 πογάβ οὗ ἰδο0 ΗΘ. ἰοχί, 
Ρχαΐβθ, γ8 μοαίμοι, Ηἶδ ῬθΟρ]6; [Ὁ Ηδ δυθῃβεδ 
{π6 Ὀϊ]οοὰ οὗ ΗΪἷδ βοσυδηίδ, δὰ σευ γοηοδη6θ 
ἰο Ηΐ5 δῃρζηΐεθ, δπὰ ὈΣΙΏρΒ οσχρίδίΐοη ἰο Ηἱἰβ 
Ἰαπὰ, Ηΐδ ῬΘΟρ]6,᾽, ἰβοσθ 18 βυ)οϊποα ἐῃ 4]} ἰδ 



88 ΤῊἙ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΝ ΗΕΒΒΕΥ͂Ξ. 

ΜΒ5. οἵ ἰ!9 ΧΧ. ἃ οἴδυβο τωοδὰθ ὉΡ ἴσγοπι [8. 
ΧΙν. 88; Ῥβ. χουϊὶ. 7, απὰ Ῥβ. χχὶσχ. 1 (ϑργϊηρίηρς 
ῬΥΟΌΔΌΪΥ ἔγουχ ὑπο Ἰἰαγρῖο 8] ι86 οὔ {Π6 ϑοηρ οὗ 
Μοβοβ, θε1:,.} ἴῃ νοῦ (Π6 ψογὰβ Βασο οἰϊθα δ ΓΘ 
ουπὰ δἰγῖοον αὗἴον (6 Ονά. Ῥαί. διὰ 86 Ο01166- 
(ἴοη οὗ ἐμο ΟἹὰ Τ᾿ οϑίδιηθπὶ Οαπίϊεα ἀρροπάοὰα ἰο 
(86 Ῥααϊίον ἰπ (86 Οὐα. 4162. (ἡ ἴοι ἴῃ (9 ἐεχί οὗ 
Ῥοαϊ. 88 υἱοί ἰπϑιοδὰ οὗἨ ἀγγ.)--ἴον ὑπδὺ {86 
ΟΣ ὧδ ΔΓῸ ὨΟΙΘ σίγθη 88 8 οἰίδί:ου ΔΡΌΘΔΙΓΒ ππ- 
ἀοη Δ}. ἔγοια ἰδ σοϊθηϊοη οὗ ἐδ)6 Ῥαγίϊοϊθ καί 
(4 πά, 1,οἱ 41} [86 δηζεοΐβ, ὅο.᾽). Τ86 γοΐδυθῃσδθ 
οὗ 6 αὑτῷ ἴο ἐΐ6 Μοπββι δι, βρυΐη δ ποὺ ὕγοπι {}}0 
ἴδοι (μι ον ΗΠ Βο᾽ Γ ΔΡΌΘΔΓΒ ῬΓΘΥΪΟΌΞΙΥ 88 
[86 βροδῖον ([1.}: πον 18 ἰὰὺ (ο 6 οχρ] δι πϑὰ 
ἔγοια {86 ἴδοι ἐμαὶ ἴδσγδοῖ, γᾷ 88 Ῥγδουϊουδὶν 
Ὀδοῦ τηοηἰϊοη θα 88 (8:6 οὈ͵θοὺ οὗ 1Π 0 ̓γδΐβο οὗ {9 
δβοαίποη, ὈθαΥβ Οἰβοθογο ἰμ6 ἀρδιχηδίϊοῃ οὗ 
Εἰγβί- Ὀοση, δηὰ ἰδυ8 Ὑδοαῦ ΔΡΡ᾿108 0 [57:86] 
ταῖρι, τ ἢ δουπάδηί 6880, Ὀ6 ἰταηβήογσοα ἰο 1.8 
Μοββίδπὶς Κίης. [ 8Δ8 115 στουπὰ ΓΑΙΠΟΣ πῃ [86 
Υἱόν, σοχῃπιοη (0 4}} ἰῆ0 Νοὸνν Τ᾽ οοίδιηθηΐ ἩΥΊΟΥΒ, 
(μδὶ τγθ τὰ ἰο ΔΡΡΙΥ ὑο ΟἸ γὶϑί δ βονογοῖψτι οὔ {π6 
Κίηχάοπι οἵ αοά, 4}1 ἐμαὶ ἰπ 9 ΟἹ]α Τ᾿ οϑίδιιοηὶ 
ἷβ ἰπ (8 τοϊαίΐοῃ ἀθοϊαροὰ οὗὁἨἩἨ Φοβονδῆ. Προσ- 
κυνεῖν, “ἰϊὰ Δι. ΟΠΙΥ͂ ἴῃ ἰμθ Ἰαΐοσ οἱ ββίοδὶ 
τὶ ογϑ: ΘΑΥΠῈΡ τΠῈ Αοα. (ΒΕΒΧΗ. ϑ'γπέ., Ρ. 
118, 266). : 

γεε. 7. Δπᾶ ἴῃ στοδροοῖ ἴο ἴδ δι βθ]δ, 
ἰηδοθρθᾶ, ΒΘ δε. Ἐ.---ἰ οοπίγαβὶ ψἱἢ (6 Μ68- 
δὶ ἢ (μέν---όέ) [16 δι θοτα ϊ πδθ ροβιιΐοα οὗ ἐδ 
Δ 6}8 8 Ὀγουχαῦ ουὔὐ ὈΥ 8 ἀφδοϊατγαίΐου οὗ αοα ἴῃ 
ἐμ Βδοτγὶρίιτο, ἰῃ ἃ ἱποίοϊά τοἰϊδίΐοη: 1, ἱπ {πδὶ 
{ΠΟΥ͂ δ΄ δεγυαηΐδ; 2, ἴῃ ἰδαὶ ἐμ 07 τὸ ολαηφεαδὶο 
δηπά ρεγίδλαδίε (1,Δπ.}. Πρός, ἐπ τεΐεγεπος, ἐπ τὸς 
ζαίζοπ (0; 80 ἰτεαυθηι (ΤῚΝ. Οἴγαπι., ἃ 49 ἡ. 
[ 8. ὁΠ6 οὗ {86 ταοϑύ ἴδ 8 Ὁ πϑᾶρ68 οὗ πρός ὙὶΒ 
89 Ασο.; 860 2 επι. 1 Οἱ. 4. ---Κ.1. Το σοῃποοίϊου 
ἷπ Ῥβ. οἷν. 4 βοοπιβ ἰο Ὑδεγαπῦ ΟΟΥ υπαογϑίδπαϊηςς 
1. 88. δ σιηϊης ὑπαὶ τοὐπάς πα ἐξσλίπίπσε, 1 κ6 π8- 
το ἰδ ΖΘΠΘΟΓΔΙ, δγῸ ΤΊΘΓΟΪΥ͂ Βουυδηίβ οὗ αοά. 
ΑΒ, ΒΟΥΘΥΘΙ, Ἵν πὴ ἀου}}]9 Αδο. υϑιλ!} }Ὺ 

δἰ ρηΐβο5 πού πιαξίησ ὑμίο δοπιείλίπρ ( Ἵ})), 

Ῥαπΐ, νιαχίπσ οἰ ο᾽ δοπιείλίπσ, ἰἃ ΓΘ ῬΓΟΡΟΥΙΥ 
ἰγδηβϑ]αί θα, “Κη κεῖ ρ Η 18 τλΘβΒο ΠΟ Υ5ουΐ οὗ τὶ 5, 
διὰ Ηἶβ βεγυδηΐβ ουαὺ οὗἩ βαδυιίηρ ὅτο.᾽ 5.111 νγὸ σδῃ 
ΒΑΡῪ ΒΌΡΡΟΒ6 δαί ἰδ 9 ῬΒαϊεδὶ ταοδηΐ ἰπ ἐπὶ (ο 
ΘΟΧΡΥΘΒ5 ἴδ ἰάθ8 ἐμὲ ““ οὐ, 'π Δοσοι ΒΒ ἴηρ (89 
τυοῦὶς τ] οἢ 18 στουχὶ ἰη ἐμο που] ἃ ἐπ του ἢ δῃ- 
9116 ἀροποῖοθ, χίνοβ ἰοὸ [6 δ χοὶθ {δα Θ᾽ Θπηθῃ 8) 
τἱπὰ δηὰ το 88 {π6 τηδίϑγὶ] ἰπ Ὑ ΐο ΠΟΥ ΔΤ, 
88 ἰΐ γογο, ἰ0 ΘΙΙΘΟΑΥ ὑποιηβοῖνοβ δηἃ δδβυτηθ ἃ 
Υἱβ:}]6 ἤοτι,᾽" Ε1,.). [ἡ οΔ5, ΒΟΤΓΟΥΟΙ, 8180 Ὀ0 
ἐγδηϑ]αίθα: “τη δ Ἰκης ἩΪηἀ8 οαὐ οΥ Ηἰΐπ πλοΒΒ6ῃ- 
ἄοτβ, απά- ἀπρνα: ἔσο ουἱ οὗ ΗἸ 5 ταϊηϊϑί ογβ.᾽" 
Τ|}15 τοδλάϊηρς ἰΒ δαορίοα πα ἰμ6 δορί., τισι, ὉΥ 
Ῥἰ δοίης ἰμὸ Ανί. θοΐοτο ἀγγέλ. δὰ ἈξιΤ., ΒΏΟΥΒ 
τι αὐ ἴξ ἰδ 8 τοζαγὰβ [1.6 δΔΏρΕἾ5; δπὰ οὔὐν ΘΔΌΓΠΟΥ, 
ὙΠῸ, ῬΟΥΒαΡΒ, ὙΪΐΐ γοΐδγοποο ἰοὸ ἔχ. 1ἰϊ. 2, 
τυ ϊίο5 πυρὸς φλόγα, ἰμϑἰοαὰ οὗἩ ἐμὸ πῦρ φλέγον οἵ 
86 ϑορὶ. ((λ6 πυρὸς φλόγα οὗἨ (μ6 Οὐά. Αἴε:. ἰ5 
ῬΤΟΌΔΟΌΪ ἃ Ἰδίν οογζοοίΐοπ ὕγουι ον ΕΡ 1816), 
ΟΥΣΔΘΗΕΥ Ροζανὰβ (ἢ 9 Ῥαδβδᾶρθ 88 ἐθδοδίηρ (δαὶ 
ὑπὸ δῆ μο6}8 δυο βὸ 1{{{16 οὗ δυῤορίαπίϊυε οχὶβίθη 6 
ἰδδὺ ὑΠ 60} ΔΓ6 ΟὈ] σοα Ββοτηοὶϊπγ95 ἰο οἰοίο ἰμοιη- 
ΒΟΙΥΟΒ πὰ ἰδ 6 σδηρσίης ζαγαιοπὶ οὗἨ πδίυ γα] ῬΠ0- 
ΠοΙηΘΩΔ 70 ἰδθ οχοουΐΐου οὗἁὨἨ ἰΐ6 ἰνίηθ 601- 
ἸΩ8η 45, δηά, ππάον ἐδ ἔοτιῃ οὗ οἱδπιθηίδὶ ἀρθ- 
οἶ68, ἰο δοὺ τὰ ἀγπδιϊοαὶ οοίθπογ. ϑυθβίδη- 
414}}γ Ῥαγ 8116] τὸ ΡΒ. χχχῖυ, 8; Φοΐιῃ υ. 4. Αἶβδο 

{89 ΒΑ ίπα 64}1} {1:6 δηγοὶβ ΔΙῚ ξξόυνάμεις, 
δηὰ ἐπ Ταγραηι δἱ Ῥβ. οἷν. 4 Ῥδγδρἢγδβ88 “ἰ ΠΟ 
το κοί Ηΐ8 ΠλΟΒΒΟ ΧΟΤΒ ΒΎΪΠῈ δδ σἱηάβ, ΗΪδ πιϊ- 
Ὠϊβίου 5 βίσοηβ 885 ἡδοηιης ἦσο." 

γεξ. 8. Βευϊ πῃ στοδβρϑοῖ ἴό 186 80: εἰο.--- 
ΤΌΘ 80 18 ποὺ ἀἰγθου δἀ ἀγοββδοὰ (Βεηκεὶ), δαὶ 
(Π6 πρός ἴα ἰο ὈΘ6 ΔΚ 6Ὠ 88 ἰπ {16 γογ80 ργοοοάϊηρ. 
Απὰ 88 πιδίίοσ οὗ ἴδοὺ ἐμ ποχὰάβ, 8. χὶν. 7, 810 
ποί Βροΐζθῃ ἰο ἰδ Μοβδίδὶι, Ὀυὺ τ το ΒΙΠΡΪΥ δί δὰ 
ΘΔΕΙΥ Ῥοτγὶοά, 859 βου ὈΥ (8:6 δἀπιϊδβίου οἵ ἰἢ8 

Ῥβδῖτι ἰπίο ἰδ9 ἰθζαρ]θ ἰἰξυγ (ΠΡ) 10- 

[ογτοῦ ἰο ΗἩΐπ. Τὴ Ῥϑαΐπ) ἀοβὶ ζηδίοὰ ἴῃ {δ ἴῃ- 
βογὶ ρἰΐοῃ ἃ8 ἃ ϑοῃρ οὗὨ Ιοὐβ, δπὰ Ἵοἰθυσαιίίης (δὲ 
Ἰηλττίαρο οὗ Βο᾽οιποι ΟΥ Φογαπὶ π|} ἃ [Ὀγοῖ χα 
ῬΥΪΏΘ688, 8 Ῥγοβοηίοὰ ὉΥ͂ δὰ 158γδεὶῖα ἰο [8 
Ἰπρς (τοῦ. 2), ψγο 18 δα ἀγοββεὰ ἰη συ. δ-10, 
Ὑ|Ὶ10 ἴῃ γ. 11] δ΄. (8:0 ἀϊδοουγβο οἰιδηρεβ ἰο [9 
Ὀγίάθ. Τὴ ταϊπϑίτοὶ οσοποοῖνοα (86 Κίηρ, ἰὰ δ]8 
ΤΗδοσγαῖο Ῥοβιζϊοα διὰ ἐπηοίϊοη, 88 οοιηπίε- 
ΒΊΟΠΕΡ δηῃὰ νυἱοορογοηὶ οὐ ψοδβοναῖ, πῆο, Ὁ 
τἱσυίοουθ ῃᾶ πῖ]86 ρουογητηθηίΐ, 8 ἰο εδέοὶ (Δ8 
ἀοδιϊποα οσομΐηρ οὗ ἐμ Κίηράοιι οἵ ἀοἀ. [π88- 
ΤῸ ἢ 88 ὈΥ {86 Κίηρ ἰῃ αὐοβίϊοι {18 τᾶ δαὶ 
ῬΟΓΓΙΔΙΙΥ ΟΥ πρί αἱ 4]}] οἴοοϊοα, (μ6 ῬΒδὶπι δὶ 
Ῥαβί ΟΥ̓ΣΡ 88 8 ΤΥ̓5(108] Ὀτ1 Δ] δορς, ἰ0 [86 πιαῖ- 
γχίαψο οὗ {ὸ Μοββίδῃῃ τα ΗἾ8. ΟμΌτγον. ἴδ 
Μοββίδηϊσ σθίογοοοβ 8180 ΔΡῬϑδσ ἴῃ (μ6 Ῥβδίῃ 
186}, π ὑπαὶ 10 18 βαϊὰ (τσ. 7) ἰμαὶ ΗΪδ (μτοῦθ 
6 ΕἸΟΒἰ πΞ- ΟΊ νὴ 6 ΤΌΓΟΥΟΥ δηα ΟΥ̓́ΘΓ, ΟἹ Ὀο 6Υ, 
(μαὺ Ηΐβ8Β Ὀὶνίηθ ἱμ τὴ 9 ἰδ ΓΌΤΘΥΟΥ δηᾶ 6ΥΈΓ: [0] 
Ὀοιίαχ 8011}, 1 ἐπῖπκ, ὀυθὴ ἴῃ μ6 οτἱρίηαὶ Ποῦ. 
“ΤῺ ἰβτοῦο, Ο αοά, 18 ἔΌΤΟΥΟΥ δῃὰ οὐοσ." ΤῊ 
8 ΟΟΥΓΔΙΏΪΥ [Π6 τηοδβὺ πδίῃ σαὶ οοηβίγυοίίοι οἵ (δε 
Βοηίθησθ, Δπὰ ποοὰ ηοὺ 6 ΒΕ ΣΌΠΙΚ ἔγοτω, 88 ἰἰ ἰδ 
ἴπ Ῥοεγζοοὶ Κοορίηρς τὶΐὰ {86 σοηίοχὶ ; ἀπά 85, ἱ 
8}1 ουθηίβ, ἐλὲ ἑάδα ἰβ βυ θβίϑῃη  }}} σοηίαἰποὰ ἴῃ 
{Π0 οοπίοχί--Κ.7; ἰπ ἐμαὶ 1 ἰβ βαϊὰ ζαυσγίμον [δὶ 
ἀοὰἂ (τος. “τὴ Ὑ}1 Σοπ ον ΗΒ Ῥοβίθσ Υ Ῥγίποῦβ 
ΟΥ̓́ΘΡ {89 τι βοῖθ ϑασί, δὸ ὑπδὺ {86 0 Βμου]ὰ 6] }δὲ 
(89 δρϊομάον οὗ ἐμοῖσ δηοοδίοσε, δῃὰ δΪ πδίϊουβ 
Βδουϊά ρῥγαΐβθ 89 Είῃρ οπ δοσουῃὶ οἵὨ Ηΐβ εἰοΓΥ 
(νὸν. 18); δηὰ ἥδ], ἴῃ ἐμὲ δοῦλο Ομ δΡΔΟΙΕΓ15. 
ιἰσ Ἔσργοβϑβίοηβ οὗ ἐμῖθ Ῥβδὶτη 8.0 υδοὰ ἴῃ ἴβ. Ἰσ. 
δ: ᾿χὶ. 8, ἀϊτϑοὶὶν οὗ (190 Μοβδίδῃ 88 (86 βοτιτδηὶ 
οὗὅἨ Ζεδιοναῖ--ἃ ἤκοὶ {0 χροτο ἱπιροτίδηί, 85 

Ἵ32 ὃν, πεσλίν αοά, ἴθ εἴβενμοτο ἃ οαδ- 

ἰοτμΑΥΥ ἀεὶ ρπαίϊοα οὗ αοὰ ΗϊΒοΪ, ε. 9., Ῥεῖ. 
χ. 17; 26γ. χχχὶϊ. 18. Νϑὰ. ἰχ. 82; 8. χσὶτ. ἃ 
Βίησο, ἱπογοΐοτο, {86 Ἰποοοταίΐο Εἴη “521 08 
{86 βτοιο οὗ σομονδ" (1 ΟΒτοη. χχίσ. 28)--δοὶ 
ἰδ ἑὔσοπο οὗἩ αοἂ ἰ8 οἴθγῃδὶ, [μδϊ. Υ. 19,--- 
ΖοΟΆ. ῥτορμϑβίοβ (χἰϊ. 8) (μὲ ἐμὸ μουδβο οἵ θατὶ 
8}18}} γοὺ Ὀ6 δὲ {86 μοδὰ οὗ ἐμ6 παίΐοῃ, 88 Εἰολιῇ, 

88 ἃ πιοέδέη σεν οΥΓ Ψελουαὴ (ὨὩ Ν 3, ἽΝ: 2 

ἽἸ), (86 δαίΐμοσ οἵ ουσ Ερίει!6 8. εα- 

υεἰγοῖν }πδι186 ἃ ἰπ ἱπέοτρνοίϊπρ ἐμ Ῥβαϊπι ποί 83 
ἐΥΡΙ ΟΊ ον ἱπάϊγθοι]γ, θαΐ 68 Ῥτορβοιίοα!}ν δαὶ 
ἀϊγθοῦγ Μοβδιδαΐο, ἀπὰ ἴῃ Βπάϊπρ ἃ ῥτοοί οἵ ἰδὲ 
αοάμοδά οὗ ἐμθ Μοββίδ ἰὰ ἐδ ἴδοὶ ἐμαὶ δ Μβ0 
8ἃ8 Εἴη νγ88, ἴον Ηἰβ Ἰοῦϑ οὗ τἰχὐθοῦβηθββ, ἐσ 
αἸίοὰ δῦονο 411 Ηἰβ ἴθ] ον, τοοοϊγοὰ (9 Δρρεὶ- 
Ἰαιΐου οἵ Εϊολίπι. Ἐὸν ψ 116, ἱπάοοᾶ, {86 ΚΙ ΒΕΙΤ 
Κονδγητηθηί, 88 τοργεβοιίδεϊνο οὗὨ Θοὰ τυ πᾷ 18 
ΤΩ Δ᾽οΘίγ, ͵8 βοτηοθίΐτηοϑ πδιηθὰ ΕἸομΐπι (ΕΣ. σαὶ: 
χχὶϊ. 7; Ῥβ. ἰχχχὶϊ.)} ὑπὸ ἐπα υἑάμαὶ ΡέτεοΝ ΠΕΥΕΙ 
εἰβθυυ ἢ 6 γ6 χϑοοῖνοϑ ἰμὲβ βδπιθ. Απὰ μο που]ὰ εἱ] 



ΟΠΑΡ. ΣΙ. δ-14, 

ἐβὸ ΤΔΟΤΘ πδίυσα! ἢν ἰηΐοσ ἰη6 αοὐἀδποδὰ οὗὨ ἰδμ9 
Μοαδβία, ἱπαβῦο ἢ 88 ἸοΥο οὗὨ σἰ σι ΟΌΒΠη688 δηὰ 
δαῖχοα οὗἁ ἰοϊαυ υ ἃΓ6 Βρ6οΐα] σμαγδοίθνλβίοβ οὗ 
ἰδ Δο] 688 οὗἩ ἀοΐ, δ. ν. δ; 18, ἰχὶ. 8. Διὰ 
τοῦτο ΤΩΔΏΥ ΘΥΓΟΠΟΘΟΌΒΙΥ Οχρ]αἷη (18 Αὐρυϑι. 
διὰ ΤΒοπι. Ααυϊη.) οὗ ἰῃ6 ρωγροδὲ δῃὰ γεδε οἵ 
ἰμὸ δηοὶπιϊης, τοίους 0 ἰο {}}60 δηοϊπέϊην οὗ 
86 Ηοὶγ ϑγίχι! τηαὰθ ἐπ ογάεν ἰλαΐ ἰδ δηοϊπίοα 
ὁπ 6 τείσλί Ἰογὸ γἱχἰθουϑηθβθ. [π ἐμ ΗθΌ. ἰοχὶ 
ὧι 18 ἃ φιαϊιν 9 ἰλε Κὶπρ ἰμδὶ Ηο ἰουδ τὶ βμίοοιυβ- 
655; διπὰ {18 ΖΟΣΙΏ8Β (Π9 στοιμα ἴον ὑἰΒαΐ ἔμ] 688 
οὗ 70Υ νΐοὶ, ἃ8 8 δηοϊ πίη, 88 Ὀ66η Ρουγοά 
οΟΥ̓́ΟΣ Ηἰἶπι ἴῃ σῖσθ ον ΤθαδΌγο ἰδ ΟΥ̓́ΟΣ ΗἰδΒ ὁοπι- 
ῬΒΏΪΟΏΒ ΟΥ ζ6]]Ο78, ἑ. ἐ.. {πῆ οἶμον Κίημβ οὗ (19 
οασίῃ. ΑἊΨβΒ ἰμῖ18 ἸΟΥΘ οὗἁ γυἱβιιθουδη 88 15 ἴ0 Ὀ6 
σοποοϊγοα ῃοἱ 88 ἃ δβίαίο οὗ Ῥαββίυθ Τϑροβϑ, ναί 
85 8 αοἰΐυς αἰϊτὶ αΐα, ἐπΠ6 βαρί. δπρ]οΥΒ (89 
Αογ. ἠγάπησας, ἐμίσησας (ἀϊὰ 81 Ιονθ, εἴς.), 8ῃἃ ἤτοτῃ 
ἐπιὶ8 Σὺ ἰβ 8.}}} Ἰῆογὸ οἷθδν (μδί διὰ τοῦτο Ῥοϊηΐβ 
Ὀδοῖς ἰο {818 85 (86 στουπὰ οὗ (μὸ δηοϊηίϊηρ, 
ὙὮΙΘῊ δ͵80 ΟἿΣ δυίθοῦ υπάογβίδηἀβ ποὶ οὗὨ ἐδ6 
στονπίηρ οὐ Φεθυδ, οἷἴοσ Ηΐ8 δοσοιρ] δμοὰ 
ΘΑΤΊΒΙΥ ΘΔΥΘΟΣΥ, 88 Ηδαγθην Κίηρ, απὰ Ηϊβ8 ὃσ- 
αἰ'ιαϊίοι ἰἰυ8 ΔΌοΥο (ἢ 6 Δ 6 ]1 6 ἀν 6.16.8 ἱπ ΒΘ ΔΎ θα 
(Ρεῖγοο, Ο158., Β]., ΕΌγ., ΑἸΐ,, 1..18.}, θαΐ, 'π δο- 
σοτγάδῃοο τ 118 (δ 6 οτὶ κὶ 6] ἰοχὶ, οὗὁὨἨἁ [πο 7] 688 οὗὨ 
1165 ψ 816} Ηδ, Ἰοηρ βῖποθ δηοϊηπἰ θα δ8 Κίὶπρ οἵ 
(δὲ ΕΚιηράοια οὗ Οαοά, ᾽828 δου Ηἰΐβ ζ6] 1 ον. 
“ἘΦ ]]οννβ᾽ ΚΙ]6Θ ΘΥΓΟΠΘΟΙΙΒῚΥ ΤΟΙΘΥΒ ἰο ““ 811 ΟΓοδ- 
ἴπγο8:᾿ ΟἼἾγγβ., ΤΠοορῖ., (ἔς., Βοηρ., ἰο “4]] 
ΣΠ 6 Ὡ.᾽ ΤῊῸ “Γ6]]ο γ᾽ (μέτοχοι) οὗ (}6 Μ εΒβῖ δὰ 
τηϑί σοί 81] Ὀ6 αποϊπίεὦ οὔθ8. δι (Π6Υ ἀγο 
εἴ μοσ ΟἸσίβιϊδῃβ (Ἰμοοάον., Οὅα]ν., Οδηιοτο, 
ΒΒ] ομ.), ΟΣ 116 Ῥσχορμιοίβ, δἰρθ.ρυέοϑίθ δπὰ 
κίπρβ, δηοϊπίοὰ 8δ8 ἰγρθ8 οὗ Ομ σὶβὶ ( ἰς, 
Βτϑῦπ, Ογβηπ.), οσ, Ἡ ΒΊΟΝ ΒΘΟΙῚΒ Ὀεδὺ διιϊοά ἴο 
{Π6 δοπποοίίοη, Ῥγίποες ἰὼ σοπογαὶ (Καυΐη., Εὐτ., 
θε}].). Τπὸ δαῖμον ἀο68 ποῖ ἀδυθῖορ {86 ἱπάϊνἼ Δ] 
Τοδέυτοβ οὗ (ῃ 9 βδββδακοὶπ ἐμ οἷγ ῬΟΒΒΙὉ]6 ΔΡΡ]Ϊοδ- 
ἔοι, Ὀὰὶ ἸΔγ5 (6 Ὑ}}0]0 ΘΙ Ρ 8513 οα 86 γορϑαΐ- 
φαϊν γτϑουσγίπρ ἰοτῶ, “Οοἀ, πτῃΐσ}, ἴῃ δὴ 
ΘΑ4ΌΔΙΙΥ Ἔχ οἰ αϑῖ 79 ΤΩΔΒΠΘΡ τὶ (ἢ 6 ἰογῖι “’ ὅοι,᾽; 
5 σίνϑῃ ἴῃ (89 Ὀνίπο πογχὰ οὗ δοχίρίυσο ἰο ἐδ9 
Μοεδβδίδῃη. 

γεε. 10. Διά: που, Τιοσᾶ, ἴῃ 186 Ὅ6- 
εἰληΐϊηρ ἅἰᾶδὲε αν, εἰς.---Τ 6 καί ἱπιτοάυσοβ 
ἦπ ἐδοὸ οΪοθοϑὶ σοππηδοίΐοη οὗ ἰδουσιί πιὰ ἰδὸ 
Ῥτοοοάϊηρ, ὁ οἱἰδιϊοπ ἔγοτα ῬΒ,. οἷϊ. 26-28 11108- 
ἰσαξίης (86 μοΐηΐ μα 4}} αἷά ἰο ἰδ ρϑορῖο οὗ 
αοά πιυδὺ οομλο6, ποὺ ἰΒγουσ ἢ ΔΩΥ ογοδίῃγο ἱἢ- 
δι γτιτη ἰδ) ἐγ, Ὀυΐ ἱδτουχὰ αοἂ ἰῃο Οτεβδίον. 
ΤῊ Ρδδὶπι 18 ὁ Ἰδιηθπίδιοη, τὶ ἰθη δὲ ἃ Ἰαΐθ 
Ρεσϊοὰ οὔ [μ9 Ἵχὶ]ο, ἰπ τ ἰ σἢ {86 ροοὶ, ῥγοϊουπάϊγ 
Ῥεποίσαιθα Ὀγ (80 τοι ομοῃ688 οὐ 8 Ῥ60}]6, 
ἐσχρϑοίβ δῃὰ οηἰσθαίβ ἀθ᾽ γοσδησο θα Ὀγθβοσυδ- 
ἰΐοῃ ἔγοπι αοα, τῶἔο, 848 (86 δἰθυ8)] Οῃ6, ΟΥ̓́Θ 
διοϊάδι ἰμδὲὶ σὁμδηρο δὰ τουοϊαϊΐοα οὔ ἰδβίηρϑ 
ΟΥ̓́ΟΣ Ὑ81608 Ηθ Ργοβί 68, 8ι}}} δρρτονοβ Ηἰτβοῖ 
85 ὈΠΟΒΔΗΡΟΔΌΪΥ ἰΠ0 ΒΔΙη6, 88 ἈΦ “Ἴ, αὐτός. ΤΟ 
Ῥδδί τσ 15. ΠΘΏΟ6 80 διτοα οὗ ἀο᾽ σόσϑησο ἐπαὺ ἢ 6 
ἀδοϊδγοβ ἐμαί ἰὲ ““ὙΠ11 Ὀ6 ἰο]ἃ ἴο οομΐης Κοηθγᾶ- 
ἐϊοτ 8, Βοτν αοἀ Ἰοοϊκοά ἄονῃ ἤγοτα μοδυθῃ, δηὰ 
Βοδτγὰ ἰ}:6Ὸ στοδπίηρ οὐὗὁὨ ἐμ6 οαρίϊνεβ (νον. 19 8..). 
ἴπ ἐδο ἔδλοί ἐμδὶ μοῖρ δοπιθβ ΟΠ]Ὺ ἔτγομι (ἢ 6 οἰδῖ- 
Ὡ8] δὰ ὑπο δη 68 0]9 αοα, τ Δ1}16 οὐσομ (89 δ68- 
ὙΘΠΒ, 88 ἰπΟΥ ὍΣΟ ΟΥ̓ ΙΔ] ἰοττηοὰ Ὁ Ηΐπι, 
ΔΙῸ δἷδο ἰσβηδίοτιηοἃ Ὦγ Ηΐπι, 1168 ΟΡ δὺ- 
{ΠΤ 5 ὙΔΥΥΔΗΐ [ὉΣ τοΐοστίηρς ἰπΠ6 οἱἰοἃὰ ποΣὰβ 
ἰο ἐμβὸ ϑοῃ ὈγΥ σοι αοἀ δαί τολὰθ ἰδμὸ 
ΟΣ 5. ΤῈ δυΐθοῦ 15 ποῖ ΤΔΘΤΟΙΥῪ ΟΧΡσ οβδίηρ ἱπ 
δου Ὶ ΡΟΣ] ΡΌΣΑΒΟΟΪΟΡΥ ὙΒδὶ, ἰὼ δἷ8. ονη 6] 1 οΐ, 

89 

Δῃ, ἴῃ {86 Ργθβαμη θὰ Ὀ6]1 67 οὗ ἷ8 Γαδ οΥ5, παν δβ 
)ιδιν «ταἰά οὗ Φεδυβ (ΗὈΕΜ., δολτγίπὸ., 1. 1680). 
ΤΒογο νου]ὰ ἔμοὴ 6 πομπῆς (μ6 σοππθοοίϊης 
᾿ς τί ἢ, δοοοτάϊηρ ἰο {Π6 ἰδῆοῦ οὗ ϑοτνὶρίυτα, 
ὙΨΔΙΥΘΗ(Β 18 ϑἰαίοηθπί. 8 ἃγὸ ποῖ αἱ ᾿ἸΌΟσῪ 
0 ἰΥΘΏΒΙΟΥΡ ἰ0 (86 ὅοη αἱξ ἐπ διἰγι δὰ 68 ἀβουιθοά 
ἴο 0 Εδίμον. θηο9 Ἧ ἀο ποὶ ΒαῪ 11} ΤΉΕΟν. 
οὔ Μορϑβ. (εἀ. 2 δζεολε, Ὁ. 162) ὑμαᾶῦ ἐμ ΟἹὰ Ταδβί. 
ϑουιρίυχο Β6Ὲ ΐ ΒΡ6 88 οὗ Οοὐ, Δ] τα γ ΒΡΘΌ (8 οὗ 
186 ΕΔΙΠΟΥ ΝΙ αὶ Θχοϊαβίοι οὔ μ6 ὅοη. Ἑαυδ}ν 
ὉΠ ΒΑ ΒΔΟΙΟΣΥ 8 {Π6 Ἔχ ΡΙδηδίΐοῃ δαὶ (86 1πι6 γΣ- 
Ρο]αιοδά κύριε οὗ ἰμ6 ϑερὶ. (νδηιΐπρ ἴῃ ἰμ6 Η6}.) 
ἢΔ8, 88 Ὀοΐτῷ [8:6 ΟυΒίΟΙΠΔΙΥ ἀοδὶ σηδίϊοι οὗ 7688 
πῃ ἀροβίο]ο ἰἴπη68, βοἀπιοορὰ {6 δυΐϊμοῦ ἰπίο ἷ8 
ἱπίοσρνυοίδἰΐοῃ (Βόμτ., 1,ἅπ.); ἴοσΣ οἰ. Υἱ1}. 8 δ ; 
χὶϊ. θ 8. ἑογ ἃ ΟοὟγ᾽ ομαγαίης [86 δαῖμον ψἱ ἢ ΔῺΥ 
ΒΌΆΘΙ ἱρπόγᾶποθ. ΤῈ ᾿ἰηἰς οὗ Θοῃποοίί οι 18 Τουπὰ 
ΤΑΙΒΟΣ (88 ἴῃ 8}} (86 οἰοῖ οἷαι 1018}, ἴῃ 86 ἴαοὶ 
(μι ἐλ6 ογίσιπαὶ Ῥεαΐπι ᾿ἰἰ8617 ἜΧρτοββεα ἃ ροϑβί(ἷνθ 
Πορο πη ἐμαὺ ΘΘΓΠΘΒΙΟΪΥ Ἰοημχοα [ῸΓΣ Του] αἴ ο οὗἩ (86 
Βαϊ γαϊίοι οὗἨ 9Φο μου Ἡβὶοῖ τγδδ ἰὼ Ὅ6 ΔΟοΟΙ- 
Ρ᾽ ἰδμοὰ οπίν ἐπ ἰλῈ Αεδδιαλ. (ΤΑΊ ΗΟΣΜ., 
ΦΡγορλεον απὰ ἔμ πίπιεπὶ,᾽" 11. ». 88, θε}.). Κατ’ 
ἀρχάς, ῬΒ. οχῖχ., Ο}1], 18 ποίτεεεν ἀρχῃ, Ὀὰὶ οοΣ- 
ΤΟΒΡΟΣ δ ἰο ἀπ’ ἀρχῆς, δΔιμ!αὰ ΟΧΌΓΘΒΒΟΒ 4150 ἰπ (ἢ 9 
οἰαβϑὶοβ οσίθῃβίοη ἀονηναχὰβ ἴῃ ἰτὴ6 (ΚΕΝ. 
ἃ θ0ὅ, 1. Ζει:», 11. ἀ 629, 2). ἴῃ ΗθὉ. νὸ Βαγθ 

(89 ΠΙΟΤΘ ξοθογαὶ Ὧ) ἢ ἘΞ γηιεγῖν. Διαμένειν 

Ἰπάϊοαίοβ ἰΠ6 αδέσδίπσ ἴῃ ὁπ6 οσοπαϊ τοι {πΠτοῸ ρ}} 4]} 
{10 νἱοϊβϑί 68 ΟΥ̓ ἰἰπια, Ρ8. οχὶχ. 90; 2 Ρεὶ. 1], 

4ά περιβόλαιον ἀδποίεΒβ δον ΐπς ἑλτγοιοπ ατουπὰ 
(1 ον. χἰὶϊ. 1δ, ῬγοθϑὈ] Υ ἃ γὙ61]}, Θοχιτη ΟὨΪΥ ἐδ 
κατταθηὺ ἰμσον ΔΡΟΌΠα ΕΚ ἃ τι 116θ. ϑίουσ 
ἢηὰβ ἰῃ ἀλλαγήσονται ἰδ ἰάοα ἐμαὶ (89 Δρἃ- 
γθη8, ΜΒΪΟΝ ἃγὸ ΟΥΚΒ οὗ Οοὐβ Βαπὰβ ΟΣ 

βηροτβ (68. υἱΐἱὶ. 4), ὙΠ] θῸ ἐχοβδηροὰ κὸ 8 
ξατταθηί, ἰπ ἐμαὺ ἀοά Μ|}} τηᾶκὸ 6 ποὺ μοδυθῃ 
Δηὰ 8 ΠΟῪ οαγί!. ΤῊΪ8 ΤΌΤηὶ οὗ οοποορίϊοῃ 18 
οοΥίδὲ ἾΪΥ τηδᾶθ ῥγοϊαϊμου [8. χυ. 17; ᾿ἰχνὶ. 22; 

2 Ῥοῖ. 11). 18; ον. χχὶ. 1, ἴον {16 δοτίὶρίυγο, 
ψ ΐὸ ἱπάοοὰ ἰξ ἰθδοθο8 ἃ τέλος οἵ ἰμ6 που], 

Μαῖιί. χχῖν. 14, ἃ σβδηρο οὗ (8 γγοβοῃί σχῆμα, 

1 Ὅον. υἱΐ. 81, ἃ ραβεῖῃϑ διδῦ οὔ Βοδύθῃ δμπὰ 
οασί, Μαιὶ. γ. 18; Γ0Κα χχὶ, 88; 1 260.Ὲ 11. 17; 

Βον. χχ. 11, ἃ αἰ ββοϊ νέᾳ οὗ ἐμὸ οἱετηοπίθ, 2 Ρεί. 

111. 12, γοῦ ΨΥ ΠΟ ΙΏΟΔῺΒ ἰθ8 6 868 δῃ αἀππίλ[ἑαἰίοη ὁ 

{6 εχϊδίοποο, Ὀαὶ τϑίμο Σ 8 σεφεπεγαίίοπ, ἃ πον Ὀἰτί ἢ 
οὗ ἰλ0 νουὶὰ, σῖιὰ (19. ἰγαπερογπιαίίοπ πδίΣΑΙΙΥ͂ 
αἰιοπαϊης 10. Υοὶ λέγε ἴ8λ6 ΟΥ̓ ΒΟΥ ἔοττη οὗ ΘΟ ΠΟ ΕΡ- 
(ἴοι Βθϑιιβ ἐμ ρσϑρου ἀοσδιϊης οπ6, Ἡ ΒΊΘΒ ΙΔ Κ68 
᾿οαύοη 8ἢ ρρασγϑηὶ {επί-οἰοίλ Βργϑαὰᾶ ουἱ ΟΥ8ν (80 

οδσί, [8. χ]. 22; Ῥβ. οἷν. 2, νἱιβουῦ, ΒΟΝΘΥΟΣ, 

τοαυϊγίης υ8 τ ὶτ Ηεΐησῖομθ (0 τεβοῖνο [86 ἔργα 

ἰπίο (π6 Ῥτοάποίβ οὗ {μ6 Ἰοοα. Ἡδεγε ἰμοῖν ἰσϑῃβ- 

ζοττοαιΐοι σομϑἱβίβ ἰπ ἐμοῖς Ὀθοοχΐῃ δηιϊαυδίοὰ, 

Ῥϑ. οἷϊ. 272. ΤᾺ τοβαϊηρ ἑλίξεις, ἰποῃ, ᾿μΥΟἾΥ 68 
{89 ἰβουρδξ ὑμαὶ (μοὸ Ὁ δῖ το]]Ἱθὰ ὕρ, διὰ 

Ἰαϊὰ δοϊάςβ. Τμΐὶβ το] ὉνΡ, 18. ΧΧΧΙΡ. 4. 

Ἀν. νἱ. 14, ἴθ δοιωρασοὰ τ δαὶ οὗἨ 8 ὈΟΟΚ; 

ἀπὰ 18. χχχῖνυ. 4 ἰἰ 18 βαϊὰ οὐ {8:6 ΒΕΔΥΘΩΪΥ Βοϑίδ 
ἐμαὲ μ60 141] οἱ 48 {86 Ἰθαῦ68 οὗἩ (1:9 Υἱῃθ, διὰ 

88 ἰὴθ τι οσίηρ οὗὅὨ 80 β8ρ-ίγοο; σι }}11]6 πὶ ΚΘ 

ἸΩΔΏΒΟΡ ἴῃ 18. 1ΐ. 6 {Π6} ἃσὸ βαϊὰ ἰὸ Ρᾷ88 ΔΥΑΥ͂ 

ἘΚ δηιοῖε. Βαυὶ ἱμ6 Ιογὰ ἰδ ὑποβδη 6816 18 

Ηἰβ δοίης, διὰ δοβοϊυΐοὶν ἱπιρουβμ8 Ὁ]6. [ἢ {80 

Ηοῦχον γὁὸ δᾶγο: “Απὰ ΤΥ ΥΘΔΥΒ ΠΥ ΠΟ ΘΟΙΩ- 
Ῥ]οἰΐοη,᾽ ἡ ε., ἰδεῖν ὁπ ΠΟΥ͂ΟΡ ΘΟπ)68. [ἢ (80 
ατοοκ: “ΤῺ ὙΘΑΣΒ 8}}8}} ΠΘΥΘΣ [81],᾽" ὦ. 6., {ΠῸῪ 
88.811} ΠΕΥΟΡ 6οΆ886 ΟΣ ἀϊβοοηίίπυθ. ᾿Εκλείπειν 18 
υϑοὰ δ8 ἰῃ Γι: δ {1 7 8 8180 ἰμ [8.6 ο]ΔΒδῖ08. 
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γε. 1328. ΒὶςΣ ΟἹ ΤΥ σίβῃ!ϊ ΒΑΠΩ͂, Ἔείο.--- 
Εἶπε (τον. δ) υδεὰ οὗἩ τμ0 ἀφοϊαγδί οι τπῆδάο αδδο- 
ωίεῖν, απά οπεε 70γ αἷξ, (λ6 δορά), δεμὶ λέγει(φος. 6) οὗ 
ἐδ ἀοοϊδταιϊου τλιῖοῖ 15 ποῖσ ΟΥὁ ΘΟ ΟΠ 5}Υ ὈοΙη Κ 
ταδὰθ (δ φαϊλ, λέ ἐδ δαψὶη), ΔΥ 6. Β6γΘ Θχομβδηρϑα 
ἴον εἴρηκε οὗ (9 ἀφοϊατγαίϊου ιτολίολ δίαπαε δείοτε 
ωδ αὐ ἢχεά ἴῃ ϑοτὶρίαγο (λὲ λαίλ δαἰα)ὴ. 6]. 
ΤῊ πιοίδαίϊο δέ ὙἈὩο. δίδπὰδβ ἴῃ ἐμὸ ἰπὶτὰ 

Ῥἷβοθ τον ἃ ρσϑροβί(ΐου να 118 ο880 (ΑΒτυκα, 
Ῥανικεϊϊελγε 1. Ὁ. 190) ἱπίγοάυσοθ δ8 ὑμ6 1δϑὶ 
Ῥτοοῖ---ομ δ] οηρίὶπα ἴῃ 1.8 ἐπίεγγοσαίυε ἴοττα {μ0 
αβϑυτοα δεβοηὶ οὗ 6 τοδάϑγ---ἰ6 ο᾽ουδίΐοη οὗ 
(80 Μοεβίδῃ ἰοὸ 8 ᾿οΐην βουογοῖρηὶν τἱϊὰ αοά ἰπ 
δὈδβοϊαϊο ἐγ υαρΡἢ οΥοΣ ΗΒ 068, 'ἰπ σομίγαβὶ τὶ 
δηροὶβ γ80, ἱβοαρ δρίγαδὶ Ὀοΐηρβ, Βδνθ Ὀυΐ 
{89 ΡΙαθθ δηά ἀοϑιϊπδίϊοη οὗ σεγυαπ. Τταθ, ἐμ 6 
ΔΏΚΟΪ8, 88 ἱπμ δ ὈΪ δηί8 οὗἩἨ ΒΟΔΥΘΏ, 8180 ΘὨ]ΟΥ͂ (ΒΘ 
ἐπητηθἀϊαῖθ ῥσγοϑθῆσο οὗ Θοά, δηὰ ἰπ6 Ῥγουθνδἷ] 
Θχργοββίοηβ, "8 18 χοοά 88 δὴ δηροὶ οὗ ἀοὰ,᾽" 
1 ϑδιη. χχὶχ. 9: ““δο Ἰυάμεοβ υἱβ θοι ΒΥ 88 δὴ 
ΔΏΡΟΙ οἵ Θοἀ;,᾽ 2 δδπι. χὶν. 17; “80 15 Ὑ80 88 
δὴ δημεὶ οἵ αοἀ;,᾽ 2 βδιῃι χὶῖν. 20; χῖὶχ. 27, ροὶμὲ 
(ο (ἰιοὶν ΟΧΙΣΔΟΡ ΠΥ ἰηἰο]]θοί αὶ] δὰ τποσαὶ 
οηἀοντπιοηίθΒ. Βυΐ οτχαμϊσοὰ δ8 δὴ ΒΟΔΥΘΗΪΥ 
μοϑὶ, 1 Κὶ. χχὶϊ. 19; 2 ΟἤἼσοι. χυΐὶιὶ. 18, --- ἩΠΘΏ69 
9 ἃγὰ ἰο]ὰ οὗ δ ϑῃσδιηριιθηὶ οὗὁἨ δηροὶβ (6 6ῃ. 
χχυχὶϊ. 1, 2), δπὰ ἤπά οἰιαγίοίβ δῃὰ βουθ68 88- 
β'σποὰ ἰο μὰ (2 Κὶ νἱ. ἘΠΉΡΕΟΥ ΘΏΘΟΣΩΡΒΒΒ 
ἐδ (τοῦδ οὗ ΦοδΒονυδ---ῬΔΥΟΥ πὶ {89 ἴογηι οὗὁὨ δἢ 
Δάνίβοτυ δϑβοηδίαρο (700 ἱ. 6; 1ἱ. 1; Ῥβ, Ἰχχχῖχ. 
8); ῬΑΓΠΥ ῥταϊβίης αοα ἀπά ἢὶΐβ νοῦ πὶ ΒΟΙΥ 
ἦογ, Ῥε. χχῖσχ. 1; οἷν. 20; ῬΑΥ ΠΥ 88 βοσυδηΐ 
βιίδυϊης τοδὰγ ἰο ὀχϑουίο Ηΐβ8 δουπιτηθη 8, 90Ὁ 
ἷν. 18: χΥύ. 16, δβ Ὦθσοθβ οὗ βίγοηρίν, 8. οἷϊὶ. 
20; οχὶνὶ. 2, δηὰ δ Φόβον (7085. γ. 14) 
“ἐ Βοβὲ οὗ ἴδ Εἰρσῇἢ Ο1.68,᾽ 158. χχΐὶν. 21, Βαϊ ἰο ἐδ) 
ΜοΒβ δὰ ἰα δβουϊ θὰ ποὺ Δ ΓΟ ὶῪ δὲζιϊης δεδίαδ ΟΥ 
ἦπι Ῥγέβεποε οὗ ἰδ δ᾽ -συϊϊης ἀοα, θὰΐ 5ἰἐς αἱ 
Ἠἱΐἱ τίσλέ λαπά. ΤΌΘ 7ΟΥΉΔΕΡ Θχρυοββίοῃ ψουἹὰ 
δύο ἀοδὶκηδίοα Ηἰπι ΟὨΪΥ 88 ἐμβϑοοζαίὶσ συ]ογ; 
8ἃ8 Ὠαγὶά, δὐΐοσ ἢ 6 γοῦνα) οὗ ἰδ6 δὶς οὗἩ 86 
σοογϑηδηὶ ἰο Μουμαὶ Ζίου, δὰ δ15 ἱβγοῆο ἱῃ ἱτὰ- 
τηραϊαίθ Ῥγοχί μι γγ ἰο ὑπὸ ἰὩΣΟΏΘ οὗἩἨ {6 ον}. 
Βυὶ (6 ζαίεγ οἸοναίοθ Ηἶτι δΌΟΥΘ ΘΥΘΣῪ Βρ6- 
οἷο5 οὗ ῥτὶ ποῖ δ! δὰ ἀοτηϊηΐοη ἰοὸ ραγίϊοὶ- 
Ῥδιΐου ἴῃ ἐπ αἰνῖμο τηδ᾽θϑὶν ἰἰβοὶῖ., Τὸ δἷ5- 
ἰογῖσθ8] ἱποϊ θη 8 ἰπ  Ὦ οὶ {}}.}8 ἰγρὶςα] Ῥβα] τα δὰ 
Ὀἱγίδ, βἰδπα οοηπϑοιοα ΔΡΡΔΓΘΒ Υ (ΥΟΣ. ὅ 4.) τὶ 
(86 τνἱοίογΥ οὗ Ῥανϊὰ οΥ̓οσ (9 ΒΥ Υ Δ ἢ 3 δπα Ατὰ- 
τλοπΐϊίθθ. Βιυὲ (Π6 ῬΓΙΟΙ δα οὗ (Π6 οἱογαίΐοη 
ΒΡοκθη ΟΥ̓ (ΥῸΓ. 1) ἈΡΡΘΑΓΒ 88 δὴ ογασμΐαν οἵ 
»τορλεῖϊς αἰίοταποο (2) οὗὐ Φομονδα, ὙΒοδο 

[0] ΔἸ πιθπὲ ἰ8. 8.}}} ἰπ ἐμ ζαΐαο (γον. 4), διὰ ἴδ 
ἀϊγοοίοὰ ἰο (μ0 μοτὰ οὗὨ {16 Ιαϊηβίσοὶ (9)ἽΝ, 

πιν Το); πὸ δτθ, ἱβογοῖοτθ, δι ξσοῖν ἡπϑιδοὰ 
ἴῃ δδιτς ἃ νἀ οηΐηρ οὗ {πὺ Ῥσορμοίΐο υἱϑνν 
Ὀογοπὰ {86 ἰβίογ! 6] δὰ ἐγρὶοαὶ ἱποὶἀθηΐβ, δπὰ 
ἐπ δηάϊηρ ἱῃ (πὸ “Κοταὰ ᾿" ποὺ 86 αν βυηρς ὉΥ 
ἐλ ΡΘΟΡ]9 (Ε ν]4), Ὀαὶ (πὸ Μοββὶδ βοτὰ θδυϊα 
τοοομηίσοα 28 δ οὔποθ δἷβ οσὰ δὰ δὲβ ἥοῃ 
(Μίι. χχὶϊ. 41 8.) ; οβρβοὶδ) 88 [18 Κίηρ, τυ οτι 
(89 Ῥϑορὶθ, Ὀοστὰ ἰἰκὸ ἀν ἵἴγομη ἐπ Ὑγοτηῦ οὗ (ἢ 9 
του πίηρ, οἶδὰ ἱπ βδογθὰ ψαγπιθηΐβ, ΔΥῸ ἰ0 Γ011ὁ 
ἰπῖο (μ6 οοπῆϊοί (τος. 8), 15 ποὺ πη Υ Ὁ (0 ΘΟΠΑΌΟΡ 
Ἠΐ8 θη θτἶο5 ΡΟ ὑδ9 ὙΠ016 δανίν (τον. 6), αὶ 
88 Ῥγὶοδιὶν Κὶπρ (γον. 4), 8 ἰο βίδπα ἴῃ ἃ σοϊα οι 
(ἰο θῈ ἈΘΓΘΔΙ͂ΟΣ ΙΏΟΤῸ Ζ}}Ὺ ΘΟηΒ: 4664), βιιοἷι 88 
οουἹὰ Ὀ6 ττοἀϊοείοα οὗ πο πἰβίογ 08] τΌΪΟΣ οὗ 18- 
τϑοὶ, Το ουδίοτῃ οὗ δοιίλης {86 ἤοοί ὁπ ἐδ!6 πϑοῖκ 

οὗ ἃ σΘοπᾳυοτοα ΟΠΘΙΩΥ͂, ἐθ δαυϊὶ ον ̓βγδοῖ, 
ΦοΔλ. χ. 24: 1. νυ. 11. Τὸ Ἰδίον ἀγσϑοεὶς Ὀδϊουρβ 
ὑποπόδιον, διὰ 86 ἐγοαυοπὶ Ἠο]]οὨμἰδιϊο ἔοστηυ]ὰ 
ἐκ δεξιῶν τ ϊοὮ ἱπαρ 1168 (86 τἰϑὶπρ ΘΟ ΒΡΙΘΌΟΙΒΙΥ 
δου ἐμδὲ ψ]ιΐοῖι 18 οὐ {π6 τἰ κι Βδπά. 

Υεε. 14. Ασὸ ΠΟΥ ποῖ 811 υὐἱληΐδιθσίηβ 
ΒΡΌΪτ δ, εἰς.---ὰ {815 Βυτοτηΐπρ 0} οὗὨ [86 ΒΕΓ 168 οὗ 
ὑἐβουρθίθ ἀονο]οροά ἔτγοτῃ το. 4, {116 Ια Ρ ἢ 8818 1168 
ΡΥ Υ οὐ πάντες, αἰδ, Ἡ Οἱ πο] 468 ΟΥ̓́Θ {Π|6 ΔῊ ζ6- 
Ἰὲς ἐοραάζεγϑ, ῬΑΥΕΥ οὐ λειτουργικά, Ἡ ϊοὶι ἀοδὶ στιαὶοδ 
[8686 ΒΡ᾿ ΣΙὺΒ ἃ8 Βίδπαϊης ἴῃ βδοσϑα βοσυΐοο. ΒΟΥ (δ0 
ἰοσῖα Ῥοϊηίθ, ποὺ 'π ἃ ΖΘΏΘΓΆΙ ὙΔΥ, ἰ0 ΒΕΥΎΪΟΘ οὗ- 
ἸἸχδίοσυ ὉΥ νυἱγίαθ οὗἨ ρυ])ῖο οἶσθ, Ὀὰϊ Βρθςοῖδ}}γ 
ἰο ἐμαὶ οσοπποοίϑα τὴ ἐμ 6 ρυ]ῖο 1,6 υῖῖς] ποτ- 
Βΐὶρ, ἔχ. χχχὶ. 10: Ναυμι. ἰν. 12, νυἱὶ. ὅ; 2 Οβσοῦ. 
χχὶν. 14, Ἡρμῃοο ἃ]8ὸ {πὸ Βα Ὀΐῃ5 γοαυθηιγ 

ἀεοβίπαίο οογίδίῃ δη66}8 88 ἼΖΙ Ἵ ΘΝ Ὦ. 

ΔΙ]υϑίου ἰο ἰδὸ λεανεπῖν δαποίματῳ δ. Ὼ Ὧ6 ἰηΐετγοὰ 
ἔγοτω 8) ομοῖοσο οὗ ἴ86 ΟΧρτ ββίοι : ἰΐ ΒΙΠΙΡΙΥ τὸς 
ἴοσβε Ὀδοῖὶ ἰο νυ. 7. Το Ρσϑβ. Ρασί. ἀποστελλόμενοι 
λαδἐϊμαϊῳ δεπὶ 7οτίλ, σοπιπιϊδείοποά, Ὀτὶῃ κ8 οὐἱ [δ 
ῬΓΟΡΟΣ οἰιαγδοίογίβίϊο οὐ ἰμὸ δῃμοὶβ, οἵ (μδὶ 
λαδίίια, ἰδὲ λαδίί(ωμαξ ἴογτα οὗ δοιϊου, σοὶ 
ΒΡΥΪΏρ8 ἔγοτῃ ἐμὶν παίισο, δη ἃ σουσοβροηὰβ ἴο 
ἐμοῖσ ἀοβιϊηδίΐοη. ΤὙ86 ἰοσπὶ διακονία τοίεγβ ποὶ 
αϊτεοίϊῳ ἰο ἰμοἷν το ἀοσίηρ ΒΟΡΥΪΟΘ ἴο τπθὴ ; ({0Γ», 
δρασὺ ἴγοιῃ ἰμ0 ἔδει ἰδδὶ [ἢ 8 8Ὴ 618 δτὸ ποί 
Ῥἰδοοθά ἱῃ δυθογαϊπαδίϊοι ἰο τη6ῃ, {16 σομπδίτῃςίϊοι 
ψου]ά σοαυΐτο (89 δῖ. τοῖς μέλλουσι (οί χὶ. 99; 
1 ον. χυΐ. 16), Ὀυὺ ἰο ἐπ τυιϊηϊβίοσί δὶ τεϊδίίου ἴῃ 
Ἡ Β1Ο ΠΟΥ δίδηὰ ἰο Οοα, δπὰ ἴπ ψ ΐοῖ Οοά ἐπε 
»ίοψε ἰμοῖη ἴον ἐμ9 χοοὰ οὗὨἩὨ ἰμοβθ τ 0 ἃΓῸ ἰο ἰῃ- 
μιοτὶ (μὸ βαϊγαίϊϊοι ῥγοουτοὰ ὈῚΥ Ηἰἷ8 ϑοη. Τμῖ8 
Βρϑοὶδὶ βἱηϊβοαίΐοι οὗἩ σωτηρία (ἰπουρὰ πὶίμοαΐ 
{86 δτίϊς16) 18 ἐπι ρ] ἃ ΔἸ 1 κὸ ἐπ ἰμ6 Ἴςοπίοχί, δοὰ 
πὶ π6 γοσῦ κληρονομεῖν, ἐπλεγίξ, Τὰ ἐπ ρ 65 πεῖ μεν 
ἀεινογαησο ἔχου ἀδηξεσ πὶ ΖΘΠΟΓΑΙ (ΜΠοΝδεὶ., 
ϑΒοδίθυδα,, Βόπηι., Κυὶϊπ.}; ΠΟΥ δρδὶπ {86 αείμαὶ 
οοηεττίπο οἵ οἰθυπδὶ βα υαιΐοι ὉΡοΣ 1.5 ᾿ΒΒΟΙΟΓΒ 
ἐβτουρη ἰμ6 παϊηἰϑίχσαι 005 δβδὶρηθὰ ὈΥ Θοὰ ἰὸ 
1η9 δηκο}8 (1ὕπ.}; αὶ εἰταρὶν ἐλὲ γορες οἷκοε οἵ 
(88 δῆψοϊβ, 88 ἰ8οβθ σι βοτὰ αοα δβοῃὰβ ζοσΊμ ΤῸ 
(λ6 Ὀαποδὲ οὗὨ σοῦ] τθβ. 10 ἰοττα σωτηρία, 
ΘΙ Ρ] ογοᾶ 'π ἀοδί ηδίϊης [18 Βα] γδίΐου, ῬγΕδΌΡ- 
ῬΟΒ6Β ἃ ἀε)ίνοσδηοο ἔγοτα συΐῃ ἩΧΟΌΡΒΙ ὈΥ “ἰὃς 
ἼΩΝ αοἀὰ διὰ ουσς ϑανίους 26βὺ8 Οἰγιβι," ΤΙ 
ἱϊ. 18. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Θοἀ Μ48 ποὶ τρογ οἷν οοτητι ποδί ΗΠ8 ποτὰ 
ἐο {89 Ῥτορβοίβ ἰπ ἰδ τϑῃ το] ἃ ἔοσπιϑ οὗ ΗΪδ τον 
γοϊδίϊοηϑ οὗ ΗΪταΒοΙῦ: ΠῸΣ δ88 Ηθ Τρ ΤΕΥ ἐπ (80 
Ῥτορμιοίβ δῃὰ ὈΥ ὑμοὶσ τηου ἢ ΒΡ ΘῈ ΤΟΣΊΒΕΣΙΥ ἰο 
80 ἤδίβοσβ. Ηθ αδἷβο βρϑδίβ (ὁ 8 ἐπ δοὶν 
ϑεγίρίωυτο. ΤῈο ἀουθιοριαθηί οὗ ἐμι6 Ῥγϑοῖβε ἀ00- 
ἰσΐπο οὗὨ ἱπερίσδιΐοιι ἰ8 γεῖ 6 Ῥγοθίϑηι (ὉΣ ἰ(δε- 
ΟἹΟΑΥ͂ ; θαΐ {μ80 σΒΌΤΟΙΝ Β88 ἰ0 ΘΟ" 688 ἐδαὶ ἴῃ (89 
ΗοΪγ ϑβοχίριυσο 886 βθδσβ αοὰ Ηϊπιθεὶῖ βρελξ, 
δηὰ ἐμαὶ 886 766}8 Βοτβοὶ ἢ θουπὰ, ἱπ δ]} ἰδεὶ τοὸ- 
βροοίβ ϑαϊσναίίοπ, ἰο δάβεοῖο ἐπ] οἱ ΕἸ ἰο {λὲ Ἡδοτά 
9Γ Οοὐ 868 υἱϊεχοὰ ἰπ ἐ6 δοσὶ ρΡί ΓΟ. , 

2. Το οἱ σϑποι οὗὨ Ξβοσίρίυτο ἱπίεγρτείδίιοῇ : 
ουιπι Τεείαπιεπέιη ἰῃ υείεγο ἰαίεί ; Ῥεοῖμε Τοείαπισι- 
ἔμπιὶ ἐπ ποῦο μαίεί, Βρτί.8 ἴγοϊα ὁ οοστϑοὲ Ἀρργοδεμ- 
δἷοῃ οὗὨ ἰδ ἐγὰε δββοηίαὶ σοϊαιϊΐου οὔ ἰδ 6 ἐττὸ Ῥδίβ 
ΟΥ̓́Δ6 ΘΟΟΏΟΙΩΥ ΟΥ̓ δαϊναίϊϊου. ΤΏ βδογοὰ τὶ εγ8 
ΘΟὨ ΒΕΔ ΠΟΥ ΘΙ Ρμδϑῖσο ἐμ εἰσὺη 18 4 
τ δ οἢ ἀθίοσσαΐπθδ 89 ουθαίβϑ οὗ ἰδίου ; χεὶ (818 



ΟΗΑΡ. 1. ὅ--4, 41 

Ὡοέ ΟΓΙΩΔΙῚΥ 85 πιέγε ῬΌΡΡΟΒΟ, ΒΊΟΝ τοδί 
118 ὁπὰ ἰσσοβροοίο οὗ ἰμ9 σου γ86 οὗἁὨ ἐπίῃ ρβ; Ὀαὶ 
88 ἰπαὶ αὐνῖηε αεἰεγηιϊπαίοπ, Ὑ 1ΟΝ οὗὮἁ ἰἰ86}7, ἰὼ ἃ 
ΘΟΠΟΓΟΙ͂Θ ΩΔΏΠΘΥ, ὈΓΪΏ (8 ΔΌουῦ 8 γοϑ]. ὙΆΘΩ 
1018 ἀοιοΥτϊπϑίλοι 18 ῬΡΟΡ οι 6 8}}} ἰἱογοᾶ, {18 
Ῥτορδμοιΐο νογὰ 18 δὴ οχρχϑϑϑίοῃ οὗἩ (86 αἀἰγὶπθ 
σου 561, ἰδουχὶ δὰ Μ11, οΒ 18 ΔΙΓΟΔαΥ 
εἰδιοροα υῖτι (116 τ ρ 688 οὗ Βυτδη Ὠἰδίογγ, Ὀυΐ 
ῬΥΪΠΙΔΙΪΙ 8 Ὀπὺ 8 ἥογηι, Ὑ δὶ ἢ αναὶίβ ἴῃ (86 [Ὁ- 
ἀπτὸ 15 υἱεϊτιαίο Γ] δΙτηοηὶ, δὰ στϑδοβθ8 {18 Ὁ 
δηι δοίια] οαγγγίπ οἱ ἐπ ἀίδίοτῳ οἵ μοὸ αἰνί πο ρὺγ- 
Ῥοβο. Τδο δἰβίοτ 68] ἔδοίβ ψ Β1Ο στδά8}}ν Ἰοδὰ 
ἴο {815 ὅπ] δηὰ ῬσΟΡῸΣ ἰυἸδ᾽μαθηΐ οὗὨ ῬΓΣΟΡΏΘΟΥ, 
Ὅοδσ, ἴον 0818 τϑϑου, ἃ ἐψρίοο-ργορλεοίίο πα οίοτ. 
ΤΏΟΥ τορυοβοοί ὑγρ 08}}}7, 84 [ὉΓΣ Ῥχθοΐβ ον {118 
ΣΘΆΞΟΩ, Ὀπὺ ῬΑΥ Δ} δαὰ ἀοίοοϊ γον, (86 1ἄάθ8 
ἐμαὶ 15 ἴο Ὀ6 χορδαὶ σοὰ ; γοῦ (ΒΘΥ τηυδβὶ Ὀ0 τοζαγἀοα 
85 ουϊάσῃοοε οὗ 18 ἰγυϊῃ, δηὰ οὗ 1.8 1η18}}}0]0 δπὰ 
ΔΙΣΟΘαΥ ἱποὶρίοπὺ τοϑ!ζαίίΐοη. ΤΉΘΥ ὅτ ἰπίοσ- 
ψόύθη 11} ἰδίου 681 ΘΟπα 08 Το. 88 γού 
σοπίδῖ πὸ δάδαυδίο τοδὶ] ἰζαιίϊου οὗ {πὸ αἷν:ὴθ 
ἐμβουχμέ. [ὑ ταΐσιιὶ ἤθη 66 Ὀ6 4] Βυϑροοίοα ἐμαὶ 
ποίηρ δαὶ ἰ8.6 Θαργίοθ οὐ 86 υὑπιπνσσαιίϑα ἴδη- 
οἷοδ οὗ ἃ Ἰδίϑνὺρ ὑπὸ δὰ ἀϊδβοονοσοα ἐμ18 σοϊδι ἱ 0 
ΟΥ̓ Ῥύυχεοὶν πἰβίοτγί αὶ ζδοία, ΟΥἩ οὗἩ θαυ Ὁ ΟΣΘΟΌΪΟΣ 
αἰξοσϑηοο8, ἰο (8080 ἸαίαΣς οὐθδὶβ 8 160} ἐμ ον (ὙΡΙΙ͂Υ 
δΔηᾷᾶ γνγοάϊοί. ὕπαιυοδβιϊ Δ ΌΪΥ, ἰο0, Ἧ͵ἷὁ ὯΥΘ 2 7- 
Σαπίοα ἴῃ ἐπδίδίίπς οἢ (80 λιδίογίοαϊ 7οιπααίίοπα οὗ 
ῬΤΟΡΒΘΟΥ, οπὰ οἢ ἰ(8 αἰγεοί ΥΘογθο9 [0 ᾿τητηο- 
αἰδῖο οὐοπίβ, 88 δζαϊηβὺ δὴ ὉΠΒἰ βίου ο] δπά, 88 
ἦι τσοζο, δοοίλδανίπσ ῬΤΟΡΏΘΟΥ. Βαὶ (ἢ ἐχασσέγα- 
ἐΐοτ οὗ (ἰιἱ8δ δαίυχο ἰοδὰβ ἰο ἃ τηοᾶθ οὗ ἀοα] την 
τι ονοπὶβ ἩΠΙοΐ Κπονν8 πὸ φγοράξον, ἰὸ 8 ἷ8- 
ἸΟΥΥ͂ ὙΪΓῈ ΠΟ Ῥοϑιέϊνο ἀϊνῖπα συΐϊάδποο δὰ 60}- 
ἐγο], τὶ} ἢ0 Γοδὶ] 1688, ψὶ Δ πὸ ἰτὰο ἔαίαγο οὗἉ 
Σοαοτορίίΐοη. Τὸ Νοὸν Τοβίδιιθηῦ Ὑτίο γα, ΟὉ 
ἐπ Οὐ Ρ βδπὰ, 860 Ὀυχβίϊησς ἰβσοῦσ {8.680 6ἢ- 
γοϊορίπρ οἱ ἀ8 οὗἨ δἸδίουυ [86 ΚΟΥ δηὰ ἰθηάθῃ- 
εἶοα οὗ ἀϊνίπο 1ἰἄθδβ, δηᾶ, ἱπ ἐμοῖσ 1]] δίχα γθ 
εἰταἰΐοιϑ, τη8]1}}} οχ εἰ Ὀἱΐ (1.6 ΒΥταΌ0]168] [Δοίδ, 1π 
8 αγεεί δου ὰ ἐπιπιεάϊαίε αρρὶϊσαίζίοη ἰο (6 11 Π]πηλοπὶ 
διγοδὰν οεοοϊοὰ ἱβσουσὰ Ομτίδί. Ηδποθ (ΠΟΥ, 
ΟὨ ἰδ ὁη0 μϑη, ποῖ 8» ἰδκὸ (ῃ6 1δΔοὶβ δπὰ 
βἰδέοσηοηίβ οὗ ἰμο ΟἹὰ Τεβίδιρομπί, ἰῃ (861 οτἱρὶ- 
881 ἱπηρογί 88 γοΐοσσίς (0 ἰτητηοαΐαίθ οὐδ, ΠΟΡ 
Οἢ ἰδ6 οὐδοῦ, νυὺ ΠΡῸΣ ὑμοῖὰ ΔΠ 8] ροτὶσ] δὰ 
ΤΟΥ͂ Βι1681 ἰπίοτρσοίδιΐοηα, ὙΠΟ χαϑίβ ὌΡΟΣ 80 
ΒΌΓΟΘ Ὀ8518; Ὀυΐ 80 ἱπίοσρτοί ἔθ ἐλαὶ ἰΠΟῪ δΡ- 

88 ΙΩΘΙΩΌΘΓΙΒ Οὗ ἰδπδὶ δγβίοιῃ οὗ αἰνῖηθ ἰὰ 688 
δια δοίβ, ὈΥ Ὑ Ὁ ΟὮ, ἰῃ [86 ῬΤορτΤοΒ8 οὗ σου] ἴοι, 
ἐμ οχἱχίηδὶ αοδροὶ τ οῖ δππουποοα “ὁ δ βορὰ 
οΥ ἰμ6 πνοχηδε,᾽ ἰ8 ατδάυδν, δίορ Ὁ. δίθῃ, Δῃ- 
πΟΏΠποϊΐη δηὰ δοσοιρ)] ΒΒ: ᾿ἰδ6 Υ ἀπ 1} 118 δ η4] 
δι ἃ δοσρ]οίο ζ] ΑἸτηοπί ἰῃ {μ6 οομιΐηρς οὗ (ἢ 6 ὅ0π 
οὗ Θοὰ ᾿π ἰδο ἤδδβιι. ΤΊιθ οοοδ 8: 008) 180 οὗ ἈΔῸ- 
Ῥ1Π 168] ΤΟΣτη5 οὗ οἰἑδίλοι δ πα τηο468 οὗὨ ἰὨ ΟΥΡΤΘ- 
ἑδίΐοι ἱπ πὸ ὙΔΥ ἀοβίσουβ ὑμ18 6ϑ8θῃ 18) γο]δίϊοα, 
αὶ δεἰδπὰδ οσοπποοίοα τῖϊ ἢ {πὸ πϑίϊο 8} Ῥοβὶ᾿ 0. 
δηὰ δροοΐδὶ οὐἱίαγο οὗ ὑπ6 χοθρθοίῖνο ὙΥΙΘΙΒ: 
ΘΟΙΏΡΘΙΟ (ἴγοσα ΟΣ] 6, ἰπ|65) ΑΝΘΕ. ΚΈΒΙΕΠ 
εἶε αϊείογμπι ΄. Τ. ἵπ Ν. αἰϊεσαίίοπο 1627: 4180 ἱῃ 
ἩΑΟΚΒΡΑΝ αἷδρρ. ἰλεοῖὶ. εὐ ρλὲί. ἐνζίοσεε, Ῥ. “Σ 
δα. : Οροτίπυε, ἀεπιοπείταίίο Λ. Τ΄ ἐς. Υ΄. Τ. Ῥ. 
δ4., πα βυπενηῦδιῦθ, Βίβλος καταλλαγῆς, ἐπ συο, 
δεεωπάμηπι υείεγιηι ἱἰλεοῖ, εὖτ. 7ογημιίας αἰϊεσαπαὶ 
εἰ πποάοα ἱπίεγρτείαφαὶ, οοποϊαπίμ ἰοοσα Κ΄. ἱῃ. Ν. Τ. 
αἰϊεσαία, Ατοϑὶ. 1718. 

8. Τλε για απα Ρεγγεοί ἀεὶίῳ 97 “εδι9 Οὐτίδί ἷ8 ἰὸ 
ο ργουρὰ α. ἴγοσῃ (8 παπηε “" ὅοη οὗ ἀοἄ,᾽ Ὀ6- 
σαἰογοᾶ ομ Ἡΐπι ἐπ Δ ΘΧΟΪΌΒΙΥΘ Β6ΏΒ6, δΔη ΔΒ ἀθ6- 

φοοχ. αἰχυδίϊηρ ἃ δροοΐβο τοϊδίΐοη, τ Βΐοι, δος τὰ 
ἐδϑομδδαὶ , Ῥοΐδίδ ἰο ἃ Πγροβίδι 08] αἰειϊποίϊ πη 
οὗ ῬΟΥΒΟΏΒ, ἴον ἩΠΙΟῊ τϑᾶβοῖ Ηδ ἐβ ἃ]δὸ ἐϊσϑοιγ 
οα]]οὰ “ἀοἀ:᾽ ὃ. Τγότῃ Ηἰ8 τσογὰδ οἵ ογεαϊἑης, Ὁρ- 
Βοϊάϊηρ, γϑάἀθοιοίηρ, ρονοσμΐηρ, δηὰ σοπουδίϊης 
186 που] : 6. ἴσοτῃ 186 ρεηγεοίίοπ οἵ 88 τηοίαρ ἢ γ- 
5108], ἐπίο]] οι] δῃα ΙΏΟΤΑ] αἰϊγίδιίεδ ἰηνοϊγρα 
π ἰβαὶ βροοΐϊῆο τοϊδίΐοπ ἰο Οοὰ, δηὰ αδἰἰθβιΐῃρ 
ὑβ τη  ΙΥ68 πὶ 4}} (Π:689 ΒΘΥΘΙΆΪ ΒΡΏΘΙΘΒ Οὗ δοίϊ 0 : 
ἄ. ἴτοιο (πὸ αὐοτίηρ τοοτδλῖρ ν ΒΙΘὮ ὈΘΙΟηχ8 ἰὸ 
Ηϊπι, διὰ 8 σεπάεγοὰ Ηΐπὶ ουθμ ὈΥ ἴπ6 Ζγίηδος 
διλοΩς ἐπ 6 ΒΟΑΥΘΗΪΥ 8 568, ἃ δε ν 60}, τ᾽ 
189 ΒΡασθ οὗὨ (89 χῃηοποιϊοϊβέλο 1α ἢ, 18. οὗ 1116 
υἱπηοϑὲ δ᾽ χη οθμ 6. 

4. ΤΊιο ἀοοίγῖπο οὗὨ ἐμ εἰεγηΐίν οὗὁὨἨ ἰμδο που]ὰ 18 
θαυ 8}}Υ ἰὸ Ὀ6 χϑρυάϊαίοα ἩΪ(} ἐϊιαὶ οὕ 118 ζαίυχο 
απηϊλιίαίϊοπ. 118 ἱγαπεογπιαίίοπ ἰεϊο ἃ πον απὰ 
ΠΟΌΪΟΣ ἔογτῃ οὗ οχἰβίθποο 18 οἴεοιϊςα ὈΥ Ιμ68}8 οὗ 
ὑπ6 Β8119 Τοχὰ ἐγοῦ ἢ ἬΒΟΤα 1ὲ τνὴ8 ογοδίθα, δπὰ 
1μδἱ Δοορογχαϊῃρ ἰο ἀἰνὶπθ ῬΡΌΤΣΡΟΒα πὰ ν1]}, Βο (πδὶ 
118 ἀοβίσυοίΐοη 8180 18 (ὁ Ὧ6 Γοΐοσχοα ἴο Ὡ0 Ἔχ βαὺβ- 
(ἴοι οὗὅἨ οΥἱ οἰ ΒΔ} ΒΡ»! ]εὰ ῬόνοσΒ, τσουρμὶ ὉΥ 
89 δπἃ {πὸ βαί ΣᾺ] ἀΘΟΩΥ͂ οὗὨ γΘΔΓΒ, ΠΟΙ (0 ΔΗΥ͂ ΤΟ- 
ΒΟΪΑΥῚΥ ΤΟΥ ΟΥ6]68 οὗ χουοϊα οι, Ὀν ᾿ν δίο ἢ, 
αἱ ἀοβηῖίο ἱπίογυβ]β ἀμ δοοοσάϊηρς ἰο ἀπομδηρο- 
ΔῸΪΘ ἸανγΒ, οσϑδίζοη 18 τοβοϊγϑὰ ἐπίο ἐΐ8 Θἰ οτηθη 8, 
δηὰ αραὶῃ σοιηου]άθα ἰπίο ΠΟῪ Τ9ΙΌΓΙῚΒ δα οοσὰ- 
ὈΪΏΔΙΙΟΩΒ ΚῸΣ Οὗ. ἀοβίϊηΐο8. 

ὅ. ΤῊΘ απιϊοϊραίοα γεϊπίτοαμοίϊοπ οὗ (6 Εἰχβί- 
όσα ἰπίο [86 ἐβοαῖ6α »οΥ]ὰ ζοττηβ {116 φοαὶ οὗ 
86 νυ οὗ αοἀ ἴπ Βἰβίοσυ, διὰ Ῥυοσηΐβ68 ἃ γέυθ- 
ζαίΐοπ 97 ψίοτν ἰο ἩΑΪΘὮ, ἰπ μορΘ δὰ ζαι 1}, τ 
8ΓΘ 10 ἰοοῖ ; ἩΑΪΟΙ, 1π {86 Ῥδίξθηο9 οὗὁἩ 86 Βαϊῃηΐ8, 
ἯΘ ΓΘ ΠΟΠΙΌΙΥ 10 ατοαϊΐ, πὰ [Ὁ ΜΔΐ6Ν, ἴῃ 180 
Βα οὐ βοδίϊοἢ ΟὗὁἨ ΟἿΣ ῬΟΓΒΟΙΏΒ, 88 οἰ] άγοη οὗ αοἀ 
ΒΟΤ ΒΔΩΘῪ ἴ0 Ὧ6 ὈΣΘΙΠΥΟΝ ἰπ Φ68ὺ8 ΟὨχἰβὶ, πὰ 
οαἸ]οὰ ἰο Ὀ6 ζο]]ον-μοῖγϑ 1} Ηἰπ, τὸ ἃγῸ 
ΘΆΣΒΘΒΙΪΥ ἰ0 »γέρατε, ἰμαὶ γ78 ΤΩΔῪ 7οἷῃ ἰδο δᾷοσ- 
1 ΟΥΒΕΪΡ οὗ (86 δ 56]8. 

6. Το ἱπυοσαῖΐου οὗ δῃρ6]8, 85 τη ϊηἰβίουϑ ἰῸ 
ΟἿΣ πορὰ ἃπὰ τηραϊαίοσβ οὗ βαϊναϊϊ οι, 15. ῃὩ0 658 
ἀχγαίομαὶ δηα δοϑιχὰ, ἐμὴ ἰδ 9 ἀοηΐα) οὗἩἨ ΣΙ οὲχ 
δχϊδίομοθ 8δπἀ οὗ ἰμεῖσ δ ρ]ουσχαθηίΐ ἰὴ ἰδ βοχυΐοθ 
οὗ ἀοἀ ἔογν ἰμ6 Ῥοπεῆϊ οὗὨ ἐπ Βεοῖτα οὗ βαϊναϊίου, 15 
ὈΒΒοΥΙΡίυΣ Δ). Τ]16 ροδίίοη ὮΘΤΘ δδδὶ πὰ ἰο {Ποῖα 
ΘΧΟΪυ 68 ΔΩΥ͂ ΣΟ ΟΥ̓ ρ' ἰ0 ἐμεχὰ οὗἁὨ τρογελίρ, ἀπ, 
ὁ μο ΟΡ Ββαυὰ, ἐποὶσ ερίγίμιαὶ παίωγε τοτηὶ(8 
ἰο {86 Ῥτουίΐμοο οὗ ἱσηδρὶπδίοι μὰ ἃτί ἃ]}] βοι ἷ- 
Ὁ]16 ΓΟΡΣ βϑῃ δίῖο 8 οὗἁ ἐμοῖσ χογηὶ; τ 8116 γοὶ ἱμοὶν 
δ Ρ]ουτηοθηΐ ἴῃ πο βοσυΐοθ οὗ ἀοὰ σεπάθυβ ρο8- 
Β 0190 {με ῖγν ἰγαπβίβης ἀρρέαγαποα απᾶ ἀσεπεν ὁ 
οαΥί ἴῃ ἰμ}0 τηοβὶ ὙΔΥΪΟῚῸΒ ΖΤΌΤΙΩΒ. 

1. Τ8ο πιεαῆς Ἡ ΠΟ αοα ΘΙΏΡΙΟΥΒ ἔθ. {6 Ῥχο- 
ἐοοίξοι ἀπα βυρροτί οὗὨ ἰμθ ρμίουδ 'ῃ (18 τι ϊοϊκοὰ 
ὙΟΥ] ἃ, ΔΥῸ ὨΌΣΑΔΘΥΟΙΒ ἴῃ Ῥσορου ΐοη ἃ5 Ηρ 1Β υχ- 
ἐδὶ οσα8]6 ἴῃ τ βάοσ, ὑπ] τηλιοα ἴῃ Ῥόπ ΟΣ, απὰ 
ΟΣ δου δι} Ὁ]6 ἰῃ Ἰουθ. Βοβίάθβ (Π6 ζΖΌγοοθ, οσϑδ- 
ἴυγ68, δπαὰ ᾿πβισυτηθη ] 68, πο ΘΟ ἴἰὸ 
186 ΒΡΒοσθ οὗ ἐαγίλ δπἃ ὀμριαπ δοιϊΐοη, ΗΘ δδϑ 
ΘαΌΔΙΥ δἱ σοσητδη, [0 ἐμ6 οχὶ σοποΐθβ οὗ δύθῃ 
ΟἿΌΣ (ΘΙΡΟΣΔΙ 1176, λεαυεηῖν απαᾶ ἀπρεϊΐς ἀρεπεῖος, 
διὰ ἐμαὺ ἱπ ἀπιηοδβυχοὰ αδυπάδποο δὰ ππίοϊ]ὰ 
τυδυΐοίγ. 

8. Τὴ δδ δ Ὀ] ββιμοὶὶ οὗἉ {λὲ ΑἸπράοπι 97 Οοα οπ 
εατίλ ἴῃ 180 ΤΌττὰ οὗἩἨ ἃ Κἰηράοχι οὗὁ ξσγδθθ ὍΠΟΥ 
(89 τορδὶ ἀοτηϊπίοι οὗἩ ἰ.ὸ Μοαβίδῃ, το, δῇ Σ 
ΔΟσΟΙ ΙΒ ηρ {86 ΤΣ ΒΒ1 0 αϑϑὶρηθὰ ἰο Ἠΐμ θ6- 
Ἰονν, 18 ΠΟῪ [ΌΥΘΥΟΡ ΘΧΔ]οα ΔΌΟΥΘ 811 ῬΟΎΘΓΒ ἴ0 
{86 ἰΒΤῸπ 6 οΥ̓͂ ἀοἀ, 18, ὁ [86 ὁπο δδηᾶ, 8 7018]- 
ταθηί οὗ (16 ΝΜ εββίδηϊο Ῥσορμθοῖθδβ; οἱ {μ6 οἰβοσ, 
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8 Ῥγορασγδίίΐου ἴον {86 σοῃϑαυτηπιδίοα ἀοπϊηὶοη οἴ 
αοὰ οΥὸν δ]1 (μ6 που, δπὰ 180] δραΐῃ ἃ ὑσχο- 
ῬΒΘΟΥ͂ οὗ μὸ Κιηράοιι οὗ αἸοτγ. 19 ΟΗΒΙ51Ο- 
ΟΠΒΑΟΥ ἐφ ἐλὲ μέν υὠηοξαάοά, ιοογἱ-Ἔπιδταοῖπσ 7οόγηι 
97 ἰλὲ Ἰβπεοσβαου ; δπὰ ἱπ Ηἰΐβ οοπϑυιητηδίοα 
ἸοΥΥ ἴθ δχαίίεά Ομθ ὈδΟοιλ68, ἴον 8}} οἰθυ ἐγ, 
1) πιϑράϊυι οὗἩ ἱμαὺ σου υϊοι τυ αοἀ τὨϊοὶ, 
825 6 Ζωπμἑαίεα Ομθ, Ηο οτἱχί Δ} ρῥγοσυγοα. 
“ΤῊ 6 Ἰδῆρσυδμο, " 510 δύτοῦ τἰρμι Βδηά,, 6 8ῃ8, ἰῃ 
ἃ νοτὰ : οχαϊ θὰ ἈἰΌΥ ἃδα ρῥ]δοθὰ δ8 ρ]οσίουβϑ 
Κὶηρ---οῦ οὐ 6 ἰογογα οὐ Φογυβαῖθπι, ΠΟΥ 
ΟΥ̓́ΘΡ [860 οἴαρῖτο οὗ ΒΔΩΌΥ]οΙ, Βόπιο, σοπδίδηι ηο- 
Ῥ]6, οΥ 16 Θπίϊγο θατί ἢ --- 0} ΓΟ ἱπαθοά ἃ 
τοδὶ ῬοΟΥ ;-- ΔΎ, ποῖ ΟΥ̓ΘΡ ὨΘΑΥΘΏ, Βίδιβ, δηὰ 
8}} ἰπ8ὲ ΟΌΡ 6δγ65 οἂῃ Ὀ6.014, Ὀαὶ ἐχα]ιθὰ ἰοὸ 8 
ΟΥΘΥ ἴδυ Εἰ κΟΥ δὰ τῖάογ. ὅ6ϑδί {ἢ γ8611--- 806}. 

18 Ηἰὶβ Ἰδησυδρο---Ὀθδ 49 ἴὴῺ9 οὰ (δ ἸΟΙῪ δβεδί 
ΜΠ 6ΓΘΊΙ δἷζ, δὰ 6 οΘαυδ] ἰο τ.6. ΕῸΡ ὮὉΥ 5ἰἰἰϊης 
Ὀο8116 Ηἶτι, 9 πλδϑῃ8β ποί, βἰ(ἐΐϊηρ αὐ Ἠΐδ γεί, Ὀαπὶ 
αἱ Ηἰβ8 τι Βα, πη μὲ βῆ πιδ͵ ϑίΥ δὰ 
Ῥονος ἩΣι Ηἰπιβο] ἢ, Υῖο αὶ ἰ8Β ποιπίης 1088 ὑμδῃ 
ὃ Ὀινίμο ρονγοῦ " (καῖ. αἱ Ῥβ. οχ..). 

ἩΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

16 οοπδοϊδίΐοα οὗἨὨ ἰδ Οδυτοῖ οὗ ἀοάἀ ἰπ 
ἐγου]ουβ 1π168 8: 1, αοα᾽ 5 τγογὰβ οὗ θῃσουγαρο- 
ταουῦ ἴῃ ἐμο ΗΟΪΥ ϑοτιρίαυτο; 2, 86 ἀονοσγηποπὶ 
οὗ 565905 ΟἸ γἰϑὺ οα ὑμ6 ἰμγοπο οὗ 6οα : 8, ἰδ 'ῃ.- 
μαουγϊίαησο οΥ̓́θ] ο5ϑοπο88 (0 νι ϊοὶ ἐΐ 18 ἀ6ϑι1η6ἀ.--- 
Το εἰχῃι ψ ]οἢ 0805 ΟὨγὶβι 85 ἰὸ ὺ8 88, α. ΟἿΓ 
Οτοδίοσ ; ὁ. οὐσ ϑιεανίου" ; 6. οὖῦγ Βυ}07.---ΤῈ0 
ὙοΥΒ ΒΡ ὙΠΟ ἢ νγχὸ ΟὟΘ ἰ0 7685 ΟἸγὶθὺ: 1, ὁ 110 
ατουπὰ οὗ ἰδ6 Ὀὶνίηθ οοιδηὰ ἱπ ἰδ Ηοὶγ 
ϑογὶρίυγοθβ; 2, δέϊον (89 ὀχϑδρὶο οὐὁἨ (μ} ὁ Βοδυθηὶν 
δρὶ τ; 8, 88 οἰζίξουβ οὗ ἰδ Κἰπρκάοτ οὗ 604. --- 
μα βυπιπθη8 υ8 ΟΠ τί ϑιϊδηβ σοαβο ΘῈ ἰο 
Ηἱνίῃρς στα ιυάθ ἰο αοἀῇ 1, ἰλ6 ἀθϑιϊπδίΐοη ἰοὸ 
1185, τυ σι αοὐ᾽ δ χοτὰ νουομιβαΐοδ ἰ0 τ; 2, ἰδ 6 
Ῥτοϊοοίίοη πο Ηθ Ὀοϑίονβ ὉΡΟῖ τ.8 ὈΥ͂ ῬΡΟΎΤΘΙΒ 
διὰ βογυδηὶβ βοὺ ζονί ἔσζοπι ᾿θδυθῃ; 8, {16 
ταοΐουϑ αἷὰ νὰιΐϊοῖὶ Ηθ γχϑηάθυβ ἰὸ τ ἱπ ἰδ9 
Βυγοῖ οἵ ΗἰΒ ὅ0η.---Τ 9 ἀοπιΐϊπΐοη ἩΒὶσι 96805 

Ομ νὶδὲ οχουοΐβοδ: 1, ἰῃὰ ἰ(8 οἰασγδοίθσ, α. 85 8 
Ὀινίπο ἀοχιϊῃίου ; ὃ. 90. ἰδ σδοῃααθδὶ οὗ (ἢ9 
νοῦ]; 6. ὈΥ ΘαιρΙοΥΐης ἰδ 6 ΡΟΎΘΥΒ δηἀ ΤοΒβοῦΓ- 
668 οὗ {16 ΠΟΔΥΘΠΗΪΥ͂ τοδὶπὶ ; 2, ἰῃ 18 658} 18}- 
Ιαθηΐ ὉΥ Ηἰΐθ Ῥϑου αν τοϊαϊΐοη, α. ἰο αοά, 68 
δου ; ὅ. ἰο ὑπὸ ψονϊά, 88 Ἰωοτὰ οὗἙ 4}} ἑμίηρβ; ο. ἰο 
19 ΟΒαΓοῖ, 88 ϑανίουγ.-- Ὑὴὸὼ Εἰ αϊχηϊν 
τῇὰϊο τὸ ΟΕ βιϊδη5 δαγτο: 1, 88 δα] σο οὗὨ 
αοά, νῦο δσὸ σταῃδβοπιθα ἔγοϊα ὑπὸ ρου βῆδἷο πᾶ- 
ἰατο οὗ (ἷ8 ψοτ]ὰ; 2, δα Ὀγοίβσοι οὗὔὗἨ ΘΟ γῖδί, 
Ὑ0, 88 Εἰγϑί-ὈΟΓη, δἰ 8 ἀροῦ ὑπὸ ἐμ γοηθ οὗ αοὰ; 
8, ἃ8 μοὶγβ οὗ ὈΪθββθάῃοβ8, Ὁ 050 χοοὰ 8 0.6}8 
δῖὸ δοῃίΐ ἤογί ἰῃ ὑπὸ βοσυΐοο οὗ αοά. 

ΥΟΝ ΒΟΘΑΤΖΕΥ :--Αβ αοἀ μα8 δηοἰϊηἰοα ΟὨτὶϑὲ 
ἴον Ηΐ5 {πνρθοῦο] ἃ ΟΠἾ66, 80 ΔΓ6 γ6 4180 δῃοϊπἰϑα Ὁ 
Ομ ἶϑί υῖτ Ηἰ8 ϑριγὶ : 1, ἐμαὶ δ ρχιϑϑί οὔ αοά, 
Ἧ.Θ ΙΔΔΥ̓ ΟΥΥ ὉΡ ΟΥ̓ΒΟΙΥΟΒ, δη ἃ ὈΓΔῪ [Ὁ 0Π6 81}- 
ΟΥ ΒΟΥ; 2, ἐμαὶ 85 κϊη ΚΒ, 19 ΤΏΔΥ ΘΟΏΘΌΘΙ 8}} ΟΓ 
Θποπιΐοβ: 8, ἰδὲ ἴῃ {86 [6110 γαῖ Οὔκ Ῥγοροίὶο 
οἵου οὗ Ομγῖϑὺ ὁ πιδῪ ἰθδοῖ δ ἃ δὐἀὐπιοηΐϑῃ 086 
δΌΟΙΒΟΓ.---ΑΒΕΝΤΙΟΒ :-- Αἴογηδὶ {Ὁ 18. ἢ ἰπ- 
Βογίίδῃοοθ, δηὰ 5 ἐμὺ8 ποὺ οὐαὶ πο ὈΥ ὙΟΣΪΚΑ. ---- 
ΤΓ (9 ΒΟΙΥ͂ δ ροὶβ τηϊηϊβίος ἰο Ὀο]ΐουοσθ, ΠΟῪ 
8..8}] ποΐ οὔθ ὈΘΙ ΟΥ͂ΘΥ πιο ΙΔΟΤΘ ταϊ ἰδίοσ ἰὸ ἷ5 
9 11ὁνν 3- ΕΣ ΕΠ: ---Ἴ6. Ομυτοῖ τὶ πο ὑ}9 
Ιμοτὰ νουϊὰ Ὀοίγοιι ΗΠ 861 ἴῃ ΖΑ ἢ, Βδά, ἱπ ἐδ 6 
πογχὰ, {πὸ »ένσλιεα νοῦ οἵ Ηΐδβ οἰοσμδὶ ἰονθ δηὰ 

ΤΗῊΕ ΕΡΙΞΤΙΕῈ ΤῸ ΤΗΝ ΗΠΕΒΒΕΎΥ͂ΤΗ. 

ἰγυϊὰ ; ἴῃ Ηΐ8 βριγιὶ ἐμὸ ὀγίαάαϊ ρίεάσε, διὰ ἴῃ {119 
ΒιιδάονΥ τἰΐθβ, (μ 6 ἐπιασέ δηὰ ρογίταϊί οὗ 16 Κίην. 
-- [ὸ δεαογοα Βογίρίυτο 156 ἀοὐ᾽ Βα ἐεδέξοην οἵ Ηϊε 
ὅοῃ, α. ψὙ8ο Ὑ| δοπηθ ἱπίο ἐμ6 που]ὰ ; ὃ. ἩδῸ 
ἀας δοἴῃο ἰπίο ἰμ6 νοτι]ὰ : ὁ. ἰο δὲεδε απά ϑαῦέ Βὶη.- 
618.---ΤῊ}8 ἰσϑιποην οὗ ϑογὶρίυγο πιυϑὲ ὉῸ 
δεϊϊευεά, α. Ὀθοαυδο 1ὑ 18 ἃ ἰ6ΒΕἸ ΠἸΟΏΥ͂ ; ὅ. ὈδΟΔΏ90 
ἰϊ 18 αοἀ᾽ 8 ἐθδβίϊπι ον ; 6. Ὀθοδιιδ96 1 5 δυςἢ ἃ ἰεδ- 
υἱπλοῦῦ οὗ (86 ὅπ οἵἩ αοα. 
ἘΙΕΟΕΒ:--Τ 9 ΙΏΟΓΟ Υἱ Β(ΘΟΌΒΙΥ 8 Κίπχάοαι ἰς 

δΔατηϊηϊϑίογοα, (Π0 χτροδίοσ 15 1.8 ρεγπεαπέπον.--- 8 
086 δοαγὶ ἀρὰ ἱποϊῖποα ἰοὸ τισλίοουσπειε, δοὰ 
τ θοπι Ηθ ἱπδρίσοβ ὙΠ ἃ αἰβροβί(ζοη (ο λαίε μη- 
γισλίεουδηεδδ, ουθῃ ἰμπουχὰ 1 ἸΔΥ δπηά ἃ Ἰυγχῖης 
Ρἶδοϑ, 88 1ὺ ψ|ῖ}}, ἰὼ δἰ ΟὟ ΣΩΘΙΩΌΘΓΒ, 5 ὮὉγ (δ6 
086 Τομάογοαὰ ὲ 0ῖ0. ἰλὲ ἐπλεγίίαπος ῳ Οοάε 
Κίπράοπι, διὰ ὈΥ {116 Ἰαϊ(ο6Υ ζ81}8 ΘἈἸδυροᾶ βρδὲθ 
ἴον {86 βρί τὶν δὰ (8 χκἰδὰ δηοϊηϊίῃρ.---Αδ ἔγοιῃ 
ἰμὸ δεσέππὶπο ὁ.) ἰλε ταν οὗ αοἂ ἴῃ (δ οτοαίϊοη, 
80 680 ἔγομι ἰδ σοαΐ σπὰ ἐπα ἴῃ Ἡ ΙΘὮ 8}} πὶ}} 18- 
Βὰ6 ἰπ {μ6 υἱεἰπιαίο ἀ 6] γοσθσθ δηὰ ΓΟ Δ] οὗ 
ἰῃ6 ογοδίΐοι, νγὸ ὁδῃ ἀογῖνο πασῖ ἰδὲ ΔρΡροσγίδί;ϑ 
ἰο ἐλε σίοτῳ ο7 (λὲ δοη 97) αΟοά. 

ΒΤΑΒΕΕ:---ΑΒ 1 ΙΔΟΣ(Δ18 Δ ΥΘ ἃ σμδηρφοίαὶ 
πδίιγο, ποῖ ΟὨΪΥ τηδίϑγὶδὶ, Ὀὰΐ ἐπητηαίοσίδὶ, πὰ ]οὰ 
Ἰαίίοσ, ἴῃ {11ὸ' ταϑίο δη ἃ σορ δὲν οὗ 86:86, τυυδὶ 6Σ- 
Ῥογίουσθ δἰ δὴ ΟΥΟΡ ἱπογοδϑίηᾷ οἰδρο, Τὸ 
ΒΒου α βἰγὶνο 81} {8} 6 ἸΏΟΣΘ ἐμ 8 Γ] ΟἸ ΒῚΥ αἴλοσ (86 
ἰγὰθ ὉΠΟΒΘΏΘΔΌΪΘΠ 658 Ἡ ΐο ΟἸ γἰδὲ 85 Ὀσουσμί 
ἰο Ἰίσὶ ὈΥῚ Ηἰἱ αοδροὶ, 2 Τίμι. 1. 10.---Οοὐ 
ΟἾΘΏΚ6Β ποὲί μον ἰὰ Ηἰἱβ θοΐπρ ΠΟΥ ἴῃ Ηἷα ποχύϑ; 
Ὦθηὴσ6 ἯΟ ΘΔ ΒΘΟΟΌΓΟΙΥ ΘοΙῃμπιΐϊῦ ΟὈΥΒΟΪγα5. (0 
Ηΐπι.---Οεἰδί, (86 ὅθι οὗ Μδῃ, ἰ8 ἔσυϊγ οχα] 
ὍΡΟΣ (π9 ἱβτομθ οὗ αοα. 1 ἰδοὺ τ»: ποὶ ὃὈθ- 
Ἰίονο 1ιΐ8, τοὺ τὶ} ΒΟΥ ΟΔΙ͂ΟΡ 866 δ Θχρογὶθ 06 
ἧς ἰο {πϊηθ οδἴδσπαὶ ΒΟΣΤΟΎ, 8. ἰὶ. 12.-- το (86 
ΒΟΙΥ δηρ6}]8 βογσγαπίβ Ὑοὰ αοα δεπὰβ ουὖἱ ζὺΓ 
ΟΌΣ Ββογυϊοοῖ Ηον, ἰλοῃ, βμου]ὰ τό βίδῃὰ ἰβ 
ἴοδυ οὗ ἰδθαι, ἐπδηὶς αἀοἀ [ὉΓ ὑμοὶν Ῥχσοίεοί!οα, 
δηὰ ἰῃ χομυΐηθ 0] 688 οὗ μοδεὶ σοθοσ οὔσϑεϊτεξ 
ὙΟΓΊΆΥ οὗὨ 1ἰ---Ηἰ κα Βόποῦ οὗ Ὀ6] οΥο Β ἐμδὶ {86} 
ΔΓΘ τοϊπἰϑίογοὰ ἰο ὮῪ ΤΉΣΟΠΘΒ, ῬΣΙποῖρα 1165 δοὰ 
Ῥονοσβ' Ρχγδαΐβο ἀοᾶ; ρείοθυο ποὺὶ ἐμ δηξεὶδ; 
Ἰεδὰ δὴ δηκχοὶΐο ᾿ἰΐδ, δὰ ἱμοὰ ΣῈ Ὅ0 ὈΟΣΏΘ ὉΥ 
6 δῆχζοὶβ μοσο μου ἩΪΘοδὶ οὐθσΏ Δ1]Ὺ (0 Ὁα, 
Ἰκ χνυ. 10; χχ. 86. 
ΞΡΕΝΕΕ :-- Εσο 86 ΚΒΟΠΒΒΡ οὗ αοἄ δηὰ σο- 

ξοϑυογδίϊου σοση68 411 (10 Ὀ]ΘΒΒΘ ἢ 685 τ] ἢ τὸ 
ΤΘΟΟΙΥ͂Θ 88 8 ἰπδονὶίδηοο, Βοτω. Υἱσχὶ. 16; 64]. ἐν. 
1; Δοίβ χχ. 82: χσνὶ. 18. 

ΗΕΟΒΧΝΕΒ :---Οτὶδ 15 (η6 ταοϑὲ Ὀϊοββοὰ Εἴηρς, 
ΤῊΘ ΘΔΥΓΙΥ ῬΧΟΒΡοΥΪΥ οὔ που ]ν συ ογθ Ὀ68Γ8 
ὯῸ σοΙρΡΑΓ βοὴ ἩΠ}Ὲ (6 ΒΟΔΥΘΗΪΥ ἀο] ρα ὺ τὰ 168 
Ομ γίβί, δα ἰ89 οχαϊθὰ βοῃ οὗ αοά, δη)ογβ. ἔς 
ΘΠ͵ΟΥΒ ἰδ 1188 οὗἨ Ὀεοΐπρ ἱπ τοδὶ Ἰἰἱμδίθ φοτ- 
τουσπΐοι τὰ αοὰ, αηὰ οὗ θοΐπς Ἰοντοὰ δηὰ δάογοὰ 
ὉΥ Βοβίβ οὗ σϑῃβοιηθὰ βουϊβ, ὈΥ 81} δρί σι 8.--- ΤΠ 
ὙὙ8016 δρίγῖὶ ψου]ὰ ἰβ ἃ σϑδῖπι οὗ βδοσυδηία οὗ Θοὰ. 
Α τυΐϊον νι που βυ δ᾽) οΐ 8 ΡΟΒ565868 Π0 Κἰ ηράοτη.-- 
ΤῊι6 Ρίουβ τὸ φγοίερές οὗ θάνε, οὗ ἱμὸ διξεῖδ. 
Βοιὶὶ ἂγὸ οὔϑ ὑυπᾶοσ Ομ γὶδὲ. 
ὅτικπ:--Ἤοχο Τοαΐη ἰδ ἰγομο8 οὗὨ δ]} 

Κκίηρβ οἡ οαγίδ δπιϊάϑὲ (8 σουοϊαίΐοη οὗ ἐδίηρ, 
αἱ (6 οηὰ οὗὨ ἐἶΐο ἀδγεῖ ΤΈΘΥ δ’ δορί ΔΤΑΥ 
δηὰ σουογοᾶ : δυὺ (π6 Ὀἰ νὶπο ἰμτοῦθ οἵ {86 Οδ6 
Αποϊμπἰοὰ ἀΌογΘ 81} δμοϊπἰθὰ ομοδ οοπίΐμο8 δὰ 
δίδπἀβ υπΐο οἰοτηΐϊίγ. ΤΒΟΣΟ ἴπ ἴδ 9 δδπὰβ οὗ 
δἰ] τρθῃ 5 ἰθογθ ἃ Βοδρίσθ οἵ δβουδσεὶ Ἐ 
ὙἘΠΟ80 ΒΟΟΣ [85 ποῖ ὈΘ66Ὶ ἴῃ ΒΟΙΠ6 ὙΔΥ διδὶποὰ 
πὶ ἀπσὶ ϊοουδηθδδ δὰ οσὕσοῦ ἷΐϊ Βυΐ [δὺ 
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δτδοΐϊουβ δηα ροδοοίαϊ βοορίσο οὗ ἰὸ πο Εἰἱρμὺ- 
ὁου}5 δια [}]οβϑϑα ἰβ ὑγῸΪΥ ἃ βοορίσο οὗ χϑοιίυαθ. 
-- Τὴ. 80 σις οὐ ἴπ6 οἰϑσπαὶ ἰἤσομο οὗ αοά, 
Ηϊ56}7 Οοὰ «πὰ [οτὰ : ἐπὸ δρὶ γὶ 8 δηἃ Ροσϑοπαὶ 
ῬΟΥΤΟΙΒ οὗ ΒοαΥθῃ δέγῦθ 88 Ογθαίγοθ. Το ἥοη 
885 ἐδίζαπ Ηἰἶβ βοδὲ ἐπ 6 γϑαβϑυτωρίίοι οὗ Ηΐβ 
οΥ σίπδὶ Ὀἰνΐ πο ῬΡΟΎΘΕ; {86 Δ 6.615 δ΄γὸ βοηὶΐ ζοστί 
ἔτγοιι ΗἾ5 δὰ {μ9 Εδ 6 γ᾽ 8 δοαὶίὲ. ΤΏΘΥ ΔΙῸ (μο089 
ὙΠῸ ρου ζΌΥ γίδείν τε δίγαίίοη ἴῃ 8}1} ἐποὶν ἃ]- 
Ἰοιίοα δοιϊνιιν δὰ δουυΐοθ. Ηὸ ἰ8 διὰ γεηναΐπ 
τἰλοιιέ “πὰ οὗ Υγοδγβ, ἰ80 ᾿οσὰ ποῦ ὑμὸν 
αὐοτίπσίνψ ΒοῖΥο. 

[ΟΚΥῈΝ :---ἰ ὙΒΔΙΘΥΘΥ ΟἿΣ ΟἸ ΔΙ 68 ἸΩΔΥ͂ Ὀσ, ἴῃ- 
ὙΔΙᾺ ΟΥ ουϊπαγὰ, γοὶ ΟἈγὶδὶ, ομδησίηςς ποῖ, ΟΣ 
οἰθσηδὶ οοηαϊίΐοη 18 βοουτοί, δπὰ γα] ἰοῦ ργουϊοὰ 
δξαϊπϑί 6}} ργοϑϑῆϊ ᾿γοῦ Ὁ]68 δηὰ τηΐβοσὶθδ. ΤῈ 
ἱπιιυἰ Δ Ό δηὰ οδἰθσηϊίγ οὐὁἁ Ογὶϑὶ δῦ ἰὴθ 
ϑρυὶπρ οὗ οὐγ σοηβοϊαίΐοπ δῃὰ ΘΘΟΌΓΣΙ(Υ ἴῃ ΘΥΘΥΥ 
οομαξίΐοη, ϑβυοῖι ἰβ (89 Γγα} }γ οὗὨἨὨ (0 πδίυσο οὗὨ 
τάδ, δηὰ β0}} 86 ῬΟΡΙ ΒΕ οοπάϊιΐοη οὗ 4]} 
ογοδίοα ἐμπίηρδβ, (δῦ ΠΟΠΘ Ο8Π ΟΥΟΡ οὈϊδΐπ ἢ 9 
1θδϑὲ βίδὉ]6 οοῃβοϊδίζου Ὀυὺ ὙΒδὺ δυΐβοὶ ΤΌΣΩ δὰ 
ἰπίογοδὲ ἰπ ἐμὴ ΟΠ ΡΟΐΘΠΟΥ͂, Βογοσοϊηίγ, διὰ 
οἰοσηίἐν οὗ 3 6805 Ομ ὶδὶ᾽᾽]. 

ΠῚ. 

ΔΙΌης ΟΧΒογίδί οι ἰο χἶτο ποοὰ ἰο ἐμ χονοϊδίΐουι ἐμβδὲὶ 888 θθθῃ Ὀσουρδμὲ ἰο ὍΝ ἑπτουκὮ δΒὸ 
ΟΧΙΣΔΟΣΪΠΑΥῪ 8 ταϑ δι: 0}. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ἢ. 1-4. 

ΤΒοτοίοσο [ΕῸΥ (818 τϑαϑοη, διὰ τοῦτο] τὸ οὈρῆ ΐ [1 15 ΠΟΟΘΘΒΒΑΤΥ, δεῖ] [0 σῖτο (ἢ. 9 ἸΏΟΤΘ 
δασγηῃθδῦ μϑοα ἰο {Π6 ὑμΐηρΒ το πὸ μάνα μοαγὰ [0 ὑμ6 Βϊηρ8 τ 10} ογο Βοατὰ, τοῖς 
ἀχουσθεῖσι, Ἰεδὲ δὖ ΔΏΥ ὑϊπ|6 ΓΗ ΒΑΡΎ, ἰοδὺ ροσοῆδῃοθ, μήποτε] τὸ ἰοὺ ἐλοι Β}ὲΡ [ον 

ΔΎΔΥ ἴγομλ {6 1 2 ἡδὼ ἀτὶ Εον 1ἢ {πὸ ποτὰ βροόκθῃ ἈΥ͂ [πγουρῇ, διά} δῃρ6}8 νᾶβ 
ΘΔ͵Ώ6, ῬΥΟΥ͂Θα, ἐγένετο] Βιοδα Ἀβὺ, δῃ ἃ ΘΥΘΤῪ ὑΥδηΒρτ βϑίοη δηα ἀἸβοροαϊθη66 τεοοϊγοὰ 

3. 8 )υδῦ Σϑοορθηβο οὗἩ τοπατὰ; ΗΟΥ Β}}4}} τὸ 6δοδρθ, 15 γὸ Ὡδρίθοὺ [Αὐϑυ πορ]θοίίηρ, 
ἀμελήσαντες} ΒΟ στοδὺ [8] Βαναίου ; ὙΒΙΟΝ δὺ {Π6 ἢσβῦ θθρδῃ ἴο 6 [2728 ΟΥ̓ ρ]Π4}}}} Βρο- 
Κοα ὈῪ [{Πτουρἢ, διά] (86 Ιμοτᾷ, δηὰ τδβ οομῆτστηοα πηίο [[Ὁ1]} τ5. Ὁ. ὑπϑῖ (Βαῦ οασὰ 

4 λίπι; Ασα 4130 [7)οἱπ1}7} Ὀοατίηρ ἐΐεηι πϊύμοδ8, θοὺ ἃ ἢ ΒΙρῺΒ ἀπὰ πΌΠάοΥΒ, δὰ τσ] 1ἢ 
ἀἴγοτβ ταΐγδ 6168 [δοῖβ ΟΥἮ ΡΟΊΤΟΓ, δυνάμεις], δηὰ »᾽Β [ἀϊδίσ] υὐ 008} οὗὨ 86 Ηον αΒοβὲ, 
δοςοσαϊης ἴ0 ἈΪ8 οσσῃ [1}}8 αὐτοῦ] Μ}]} 

Δ Ψον. 1 
τῦέγέ λεαγὰ Ἡΐθῖ 

ἱεεὲ λαρῖν 'δ οὮ. ἰν.1; 

ὃν, οἵ, ατσᾶν ὕγουι. ΑἸΪ.: “ἰο ἥου 

γον. 2.---διὰ 
ν δεοανμα ἐξδεῖῦ; ποῖ ισᾶϑ, 89 » ΤΣ 

γετ. 8.--80 4150 διὰ κυρίον, ἢ ἢ ἐλε 

Ι: πΐολεέ 7επιαῖε), 
δεῖ, ποῖ ποτα] πϑοοδδέῖΥ, τοό οὐσλέ; Ὀπὲ Ἰοχίοδὶ, 156 πεμεί, {δ 2 ὨΘΟΘΕΒΑΙΥ.--τοῖς ἀκονσθεῖσιν, Ὠἰδιοτίς, }], ἐθ 

τλ ἐλάλ ἐν ἔροζε ἴῃ ἱδ Βοη.--μήποτα Ὠοῖ, ἰεδέ αἱ αἣνἱ ἰἶπιε (ΔΒ Μοὶ ͵ 
ξίτολαηεο. ἐν. 6, γἱ. 26. 80 6]. διά ο οιίο, πίολέ εἴισα ; δο ΑἸζ, δηὰ Ηἰρ. ὕὩ. 

λαρίψ. ογαδηοσε υοόϊὴ Π619 αϑὰ οἢ. ἰν. 1 πορίοοίδ ἐξ ἴῃ ὯΪ5 γτοῃάογίῃβ.--παραῤῥνῶμεν 2 ΑΟΥ. Βηδὶ. Ῥαδ8. πιϊκῃϊ 9 
Τοπάογοὰ δρυνδνο0} (0 εἰΐΡ αἰσαν 7γοιε, ὈὰᾺϊ ποὶ ῬοΒδΙὈΪῪ “ ἴο {εέ εἰἦρ, δὲ ἱ{ οδυδδιῖνο. 
δ οπιε, ἰο »ῬαεέοΥ αεἰάε.,᾽" " ἀοῆοοὶ ἴγοσῃ ἃ σοῦ 50," δῃὰ Ὦθποθ “δέ αἴνεγ. 
ψἰ ΤΙΝῚ 5ῖθ τη τογδεῖρεείγοταξ ισεγάξφη, ἴο ὃς αγ  εα οΥ εἰσερέ Ὗ: 

γγέλων ποῖ ὃν ἀπρεῖς Δ5 ἀροη δ δὸ 1 ὑπὸ ἀγγ.; ναὶ ἑλνομρ, ὃγ πιέεαπε 47 ἀπρεῖς, 5 ἰῃ δ Στ θῃ (8 (διά).-- 
6 

Ηοτθ ὑὕυοϊζος ἰο ἥσιο ὑν, οΥ, αεἰα δ 
3" ᾽ΜΟΙ,, 

ὅοἀ τμο Ἑαϊδος πεΐης οοπδοίνοα 88 {πὸ ΒΌΡΓΟΠΙΘ δροηῖ.--- διὰ τῶν ἀκου- ΤΟαρ' 
σάντων, ἰλτουρὴ ἰλειπι ἰλαὲ λεατὰ λίπε, ΜᾺ 6.111 9 1466 οὗ ἱπίογιηοαϊδῖο ΔΚΘΠΟΥ .--- αὐτοῦ, λέ, οξ τὸ τεδβοχίνο αὑτοῦ» 
ἑαυτοῦ, λίδ οἷον, υἱξ., τοί! (θέλησιν).--Ε.]. 

ἘΧΕῈΘΟΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ,. 

Υει. 1. ΕῸΣ ᾿8ῖ5 σϑϑδοι ἰδ ἴ5. ὩΘΟΘΒΒΕΣΥ. 
--Ὶν (89 ἰδγὴ Οαοδρεί (εὐαγγέλιον) ΟὟΤ Δυίΐθοῦ 
ΟΙΡΙΟΥΒ ΒΟΤΟ, δἴοΣ (06 ῬΈΡΙΡΒΤαβίΪο βίυ]θ οὗἁ 
μκοὸ (το ΘΙΆΡΙΟΥΒ ἰμ6 ἴοστὰ εὐαγγέλιον. ΟὨΪΥ͂ 
Αςι8 χν, 7; χχ. 24), ὑπὸ ἰδϑσῖὰ τὰ ἀκουσθέντα, ἐλὲ 
ἐλίπσε ιολίοὶ ᾿Ἰσεγε ἠεαγά, ΔΒ Υοΐουτ ἢ Σ ποῦ 80 ᾿τησηθ- 
ἀϊἱδῖοΙγ ἴο 186 δ) οὐ “Ἰδέ ίο οὗ ἰμ6 608Ρ6], 88 ἰοὸ 
ἰμ8ι βρεςΐδ]) ἔοττη οὗ δῃπουποοιηθηί τ ΟΣ δίϑηὰβ 
ἀἰπιληρσυϊδῃοα ΔΌΟΥΘ 411 οἰ Βὲν σιοι οὰβ οὗὨ σου ΐδ- 
ἰδοῦ. Το Θο8ρΡ6] τουϊὰ ἀοιηδηά δὰ ἄδβοσγυο αἱ- 
ἐεπίΐϊοι ἴῃ ὙΒΔΊΘΥΘΟΣ ΙΩΔΏΒΟΥ ἰΐ τηΐρῦ πανο Τουπὰ 
ὨϊίοΣδμσα ἴῃ οσ8, δὰ οἀὐάγοββοα ἰἰβοῖῦ ἰοὸ ΟΟΥ 
ξΦῶτβ. Το ἰσχδηδοοηάθηϊ Ῥτοδιηϊ θη 66, ΒΟΎΘΥΘΥ, 
οὗ 186 χῃοᾶθ οὗ 118 Βἰδβίοσί 98] Σπίγοδυοίίοη, ογϑδϑίββ 

ὃ ΠΟσΟΒΟΙῪ Ἰγΐηρ ἰΒ' (Π6 ὙΘΥῪ παίυσε οὗὨ (Π6 6886, 
δηὰ 8086 ΟὈΒΘΓΥΘΔΠΟΘ 5. ἱτηρ γα υ 9 } 7 ὈΪπάϊης 
ὌΡΟΣ 5, ἰο ἀϊγοοὺ ἀπὰ γίο] ἃ υνΡ (0 ἴξ ΟὟΥ ῬΘΙΒΟΏΒ, 
Αοἷδβ χυϊΐϊ. 14 (προσέχειν ἡμᾶς, αὶ ἃ φοττοβροῃά- 
ΚΙ δοϊρσιίοποα ἀογοίἑ οη {περ “5 Έρ Χ): ἴτο- 
αυδηὶ τ Ῥδαϊ, πὰ ποὶ, 18 δϑθΠσιηθὰ Ὀγ ΒΊΘΟΚ, 
ΚΠ ἰο (86 0]α588169, Ὀυὶ Τοτπιπὰ [896]. 910». 
δ:1᾽ο. ΧΙ ν. 108; ΑΥ̓βεν. Υ., Ρ. 192 1.). ον (89 
διὰ τοῦτο, οπ ἰλίδ ἀοοομηί, Βὸ Ῥοϊπὶβ Ὀ8οῖ ἴο ἰμ9 
Ῥτοσοάϊηρ ὀχ ἶσα οὗ {πὸ σΊΟΣΥ οὗἩ {πὸ Μεάϊΐα- 
ἴον οὗ ἐπ Νον Τοδίδιηοηΐ τουο δι οη, 88 ἰ0 [ὉΓ- 
πἶϑ ἃ Βαδὶϑ [ὉΣ ἱἐμαὺ πδρπΐης δαπιοπὶ (θη (0 
βάρ ἐγ οὗὁὨ ἔδὶτ ἢ, ἰο τίσι (89 δυΐ μον βΒ δηχίοι Υ 
ἴον ἷα γχοδάοσβ 1οδὰβ εἶτ δὲ ὑδὲ5 ΘΑΥΪΥ βία ρο οὗ 
(πὸ Εγὶδι1]9θ. {80 γοαυΐγοα ποοὰ δηὰ ἀονοίΐοι 
ΤῸ τ ΒΗ 6] ἃ, (δα ταυϑὲ {0119 {86 ΤΥ} οοη- 
ΒΟαΌΘΩΟΟΒ, ἩΠῚΟΙ, 88 ΒΒΟῪΠ ὉΥ [86 μήποτε, ἰδ 
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δαΐμθος σουϊὰ ἔλα δυογὶ ἔγοπι ΐΪ8 γϑϑά 679.--- 
ἴεεὲ τος δα δισερί, οΥ ἀγιΓἰ ὃν (παραῤῥνῶμεν, Ἰ,δΔοαι., 
Τίβον., 18. 2 Αογ. βδυ0). Ῥα88.)}8.0 στιν ὈΥ τολαί3 
Νοὺ ὈΥ ἰμὸ ΒΓΘ ὮΑΤΡΟΣ οὗ ΘΓ 8] ὈΪ65Β64η689--- 
σὴ ΟΡΘ ΟἾΪΥ ῬΓΟΡΘΟΙΪΥ 6 οοῃδοαυθποο--ὐδουϊ 
ΌΥ ἐλαί ωλὲἱολ ἰδ ἀεαγά. Ἦοτο δραῖΐπ, ΒουοΥοσ, ἰὐ 
5 ποὺ ἰο Ὀ6 ππάογβίοοα οὗ “ογρείεϊπσ ἰλδ πμόγο τοογάδε, 
ἶσον που]ὰ Ὀ6 ἃ τοοδαΐηρς αυϊΐο ἱπδάθαυδίο ἰο 
(0:6 σταΥν οὗὁὨ ἐπ Ῥαββαρθ; πὸὺ7ὺ οὗ αὐ ῖηρ ὈΥ 
816 βαεΙνδίΐοπ οοπίαϊπϑα πῃ (6 6αο8ρ6], τΐσὶ 18 
οονεθοὶ, ἱμάθοά, 45 ἰο ἰδ βυϊνπίδμοθ οὗ ἐδ 
ἐπουκχπί, θαΐ ονουϊοοῖϑ {μ6 Βροοϊδο ἀριηδηᾶδβ οὗὨ 
(:}ὸ6 οσουίοχί. [Ιύ ἰβ γαΐϊδον ἐϊαὶ 3γπι λοία οὐ λοίά- 
ἐπσ-ροΐπέ, ὑτοδογοὰ ἱπ ἐἰδ6 6809], δὰ το ἢ 
δοπαϊ 08 οὐξ αἰξαϊπιποπΐ οὗὁὨ βαϊναϊίΐοη. Τ}ιῖ8 
ἐμο860 ἴο8ὸ γῆο Ὧο ποὺ γίοϊὰ {πο πιβοῖνοδ ὉΡ Ῥ6Σ- 
ΒΟΠΔ}}Υ ἰο ἰμαὺ ὙΔῖοΝ 8 Ὀτουρδὲ ἴο {μοὶ Ἀ68- 
πη, δῃὰ ἃγὸ {86} οδυσὶθαὰ ΔΎΔΥ ἔγομι πὸ αοπροϊ, 
δηὰ 65 ἰΐ το γὸ βιυγορὺ ὈΥ ἰδ6 βδ᾽ γαϊΐοι ποῖ ἰδ 
ἦμ ἰὺ ποὺ ἸΏΘΥΘΙΥ ἀηπουπορὰ, Ὀυΐ δοίαδ!]ν Βο]ὰ 
ουὲ ἀπά σοι! υπϊοαίοά ἰο ΘΙ ΘΥΘΟΥΒ, δηὰ ἃγὸ ἐμ 08 
τι μουΐ ΒίδΥ ΟΥ ΔΏΘΒΟΣ, ὈΟτΤΏΘ Οἱ ΌΥ͂ (8)}6 δίτοϑια, 
“88 ἃ 8.1} ὈΘΙΌΓΡΟ ΠΟΥ Ἰαπάϊηρ βοοίβ ΔΎΤΔΥ ἰηίο 
ἀοείγαοίίοι.᾽" (Οὐἷἶοδ οὗἩ ᾿ωὐΤἹΗῈΒ). 
γε. 2. ἘΣ ἐζ ἴ86 ντοστᾶ ψΨΒΪΟΒ στὰ δρο- 

ῖεθὶ ᾿ΠΣΟΌΚὮ 8}6618.---ΤῊῈο βδιιρροί(ΐοπ, τ ] ἢ 
{8 δ ΒΟΥ ΒΤ Β ὙΠ} πἰβδ ΤΟΔάΘΥΒ, απ πο ἢ 
Ἀ6 πιϑῖς98 {10 Ὀ8515 οὗὨ ἷθ γοδβοῃΐηα, α πεϊποτὶ αὐ 
πιαϑωϑ, 186. ἰ80 ὑπο-ζο]Ϊ 8 οπθ, 1. ἱμπδὲ ἐμ! Δίοβϑδίο 
αν 18. ἃ οσγὰ οδβίδ Ὁ] θὰ ὈΥῪ Ὀϊνίπο δυϊμοσίιυ, 
δηὰ νι λῖὶο ἄθη06 18 ποὺ ΟὨΪΥ͂ ΟὈἸ σαίοτΥ, Ὀαὺ 8180 
ἦπ ΘΥΙ ΟΣ ἈΪΒΙΟΤΥ υἱπαϊοαϊοα 118 νὰ] ἰγ δρδὶηδὶ 
ΟΥ̓ΟΣΥ͂ ΟὨγοοίἑνο ἰγδηβργοβδίοα (παράβασις), διὰ 
Βι Ὀ)οοίῖνο πορίθοὶ (παρακοή, γεΐμεαὶ ἰο ἄδα7), ὮΥ͂ 
οογσοβροπάϊηρ τοἰσι δυϊίου; 2. ὑπαὶ 1 ττὰ5 σίνϑῃ 
ἑπγουσὰ ἴδ9 ἱπίογυθηϊίου ποὺ οὗὮὨ πὸ Ὀϊνῖηο Μο68- 
βίαι οὐ ὅοῃ, Ὀυΐ ΟὨΪΥ οὗὁὨ δηρεῖβ. ΤῊΐ8 δ ζ6 116 
δζθηοΥ, ΒΟΟΣ, δ 48 πὸ χηθῃίΐοη δἱ ἔχ. χὶχ. 1ῃ 
σοπποοίϊοπ τὶ (89 Ἰορὶδἰαἰΐοη οὗὁ 5:1π8ὶ, πὰ 4180 
οἱ Ηϑδν. ἱϊ. 10, ΟὨΪΥ ὁ Ὀἰνίηθ φωνὴ ῥημάτων, υοἷοέ 
ΟΓ τοογαδ ἴα ταϑιἰϊοποά ἰπ αἰδιϊποίϊοι ἔγοπι (89 80- 
σοΙΡΔΗΥς; παίυγδὶ θοῦ. ΕῸΤΣ {Π18 τϑᾶ- 
8οηὴ θογδοῖ, Ὅαΐου, ϑοιδιίσοη, ΟὝἝΥΡΣΟΥ δηὰ 
ϑοιαΐογ, μβαῦο γοΐοσγοὰ ἐπΠ6 Ῥϑδβαρο ἰ0 δ6} ΤΣΘΥΘ- 
Ἰαϊϊομβ 838 ἄθῃ. χὶχ. 26, ἰπ τ ῖο ἢ ΔΉ Ρ6110 ΔΘΠΟΥ͂ 
ἰθ δοίυ δ! τοοπἰϊομοά, Θχοϊυδίνοὶγ οὗ ἰδ6 ἰδ; 
Υἶ 116 δρδὶη Ὁ. Ηοϊπδῖυ8β δηὰ (ὐ. ΟἸἹθατίαβ, δοοΐῃρ 
ἐαὺ λόγος ἈθγΘ τουδὶ γοΐον ἰο 9 Μοβαίο Δ Ὺ, 
δύο σοχασγά θα ἐμ ἄγγελοι ἃ8 τοΐογσίπς ἰο λιπιαη 
ΤΑ ΒΒΟΏροσΒ. Βαϊ ἴον μ0 οχἰβίθμοο οἴ ἐδ Ὁ] οὗ 
μ8. ὑπ9 Ἰὰν οὗὐὁ αοἁ γψὰβ χίνϑη ἰο Μοβϑβ ὮὉΥ ἐμ 
ταοαϊαἰΐοπ οὗἨἩ δ Χ6}8, γγὸ δ Υο 8.5 ἰδϑβιϊση οι 90- 
ΒΕΡΗ. «Απίϊᾳ. ὕΧυα., ΧΥ͂., ὅ, 8, διὰ ΟΑΚΜΙΝΑ 8.- 
ΜΆΒΙΤ., Βα. Οἴει. 1.8; [7.--,11, δηὰ ρατγίίοσυ- 
Ἰαυν Αοἰβ Υἱἱ. δ8, δΔηὰ 64], 1.19. Τὴ 6 ἰἐγδάϊιῖοι 
(5617 Βοοωβϑ ἰὸ δύ 18 ὈΪΌ]ΪοΑῚ] οτἱκὶπ πῃ ἰδ6 
Οὐβουγο πογὰβ οὗ (πὸ ϑοηρ οὗ Μοβοϑ, σου. 
Χχχῖδ!, 2: “Απὰ δου ἔγοιῃ ΒΟΙΥ τυυλυλίπἀ 68," 
8011. ἀϊἀδὲ σομλθ ἔογί, τ ότο ἰκ6 ΧΧ. τη 1κ9 6χ- 
Ῥτο88 χηοηἰϊου οὗἉ 8.618; 88 880 ἴῃ Ῥβδ]πὶ ᾿χυ ϊὶ. 
οοτηροδοὰ ἰῃ ἱδὸ ἰἶτπλο οὗ ϑοϊομιοι, ἰὰ Ἡ ἷσ} δὲ 
Υγ0᾽. 18 (86 θηίγδποορ οὗ Φεβουδὶι ἰπίο Ζίομ ἰπ ἐδ 9 
τηϊἀ δὲ οὗὁἨ (6 τηγτίδὰ ομαγίοίβ οὗ Ηΐβ δ 6618, 18 
οομιρατοὰ ἰο Ηἰ8. ἀοβοοηῦ ὉρΡοὴ 51] ηδὶ. ἯῈὸ πιιπὶ 
ξυατὰ, ΒΟΎΘΥΟΡ, δραίηϑὺ τοβ γί οἰΐπρ (μἷ5. δῃροὶΐο 
ΔΕΘΏΟΥ ἰοὸ 86 Απρο] οὗὅὨ ὑπο οογθηβηὶ, ψῖιο δοίρα 
845 Μοάϊαῖον οὗ ὑπὸ τιοϑί ἀἰβιϊη κυ οα γουϑἹ δὶ 008 
οἵ ἀοὰ ἰδ ἐπο ΟἸὰ Τ᾿ οοἰδιηθηί ; ἴοὸγ Βοτο ἰδ τορὰ 
ἰθ γίυσδὶ (δ ἀγγέλων). Τ11ὸ οἸαΒβῖοδὶ ἔνδικος ἷβ 
Τουαπὰ 6] γ9 ἴῃ ἰδ6 Νοῖν Τοδίδιηθηὐ ΟὨΪΥ αἱ 

ΤῊΒ ἘΡΙΝΤΙῈ ΤῸ ΤῊΗΕ ἨΕΒΕΕΎΞ. 

! 
Βοιι. 111. 8. Εον (86 5᾽12}}}6 μεσθός τοαφεξ, οΥ ἰδ} 9 
οἰδββὶςδὶ μισθοδοσία, σέυίπφ 9 ᾿'αφεε, διατιιὰβ ᾿ΕΣΘ 
180 τῶοτὸ ζ{}1-δουπάϊηρ [ἰπἀεοα τρογῸ ἰπίτγὶπϑὶ- 
64}}γ} οι ρ δὶ 6 7 ἴογαι μεσθαποδοσία τεπάετίπα, ΟΥ̓ 
»αγίηρ ὁ, τασεε; ᾿λοτο {116 ἰοτῖι 8 υ86α ἰπ ὁ δὰ 
Β6Ώ86, Ὑ116 δί οἷν. χ, 8ῦὅ; χὶ. 260, {86 τοαυϊιδὶ 18 
ποί ἰδαὺ οὗ ρυπὶδειηθηί, Ὀαΐ οὗὅὨ ΔρΡσζουϊηρ σεπαγὰ, 
εξ. 8. Εἴἶο 588}]}}] σσὸ 6δοῖδρο--δαῖνα- 

τίου 72-- μὸ ἑαΐατο ἐκφευξόμεθα Βίδιηἀ5 ἴῃ τεΐεΣ- 
6566 ἰο {88 ὅπ] λυάδᾳτηοπί : γὸ ποοὰ ποί, δοτ- 
ΟΥ̓ΟΣ, (τἰι Ηοἰησῖομδ8, δίθῃς., ΕΌΤ.) ΒΌΡΡΙΥ δβυγ- 
(πΐπρ ἥσοια Υ. 2; αὶ Β'ΤΡῚΥῪ ἰδῖζο ἐπ Ἔχ ρυεβδὶοδ 
88 δἱ οδ. χὶὶ. 28:1 Τθ88. νυ. 8, ἐθοδλ πίσδν δηὰ 
ΔΟΌΒοΟΙαίοῖγ, Τδὸ Αοτ. Ῥασί. ἀμελήσαντες Βροςοϊδε68 
{π6 δοὲ τοῖς τυδί πᾶγο ῥγοοοάρα δηὰ ἀείεγ- 
τοϊηθα (ἢ 6 ἐϊη ΡΟΒΒΙ ὈΠΙῚῪ οὗὁὨ Ἔββοαρθ. Τὶβ ὈΪῈΣ 
δη ἃ σδοτῃφρ]οίθ ἱπη ΡΟΒΒΙ ὉΠ ὴΥ (πῶς) οὗἁὨ δβοδρο 1168 
πῃ ἐπο ἴδοί ὑπαὶ Ῥσϑοιβοὶν γ1χὸ (ἡμεῖς), Ὑὲιο [το ἱΒ 
(6 ἐὐτηθ οὗἁὨ δβαϊνγαϊϊοη, δύο 0 ἀο ἘῸΝ 8. 8818. 
ἰΐοι οὗἨ δύσι ἰγδπδοοπά θη θχοϑί]θπο9 (τηλικαύτης 
σωτηρίας )εεείαϊς ἰαπίξφιε δαζωξθ, 88 ἰδὲ ΤΟΝ 
Ὁπᾶον οοπδί ἀοτδίζοῃ. 
ὉΨΈΪΟὮ Ὀοὲπρ οσἱ κί 81}1ν ΡΟΣ Ὼ ̓ ΒτοῦκὮ 

186 Τιοχᾶ, εἰς..-- πὸ οἰδυδθ σοι ποίη ΜᾺ 
ἥτις (σῦρε 4.28) 18 ποῖ ἀοδίσηθα ἴὸ ΒΟΥ (δαὶ 
νὰ ϊολ ΠΥΟῊΒ οὐἱ οὗἩ ἰμ6 πδίυγο οὗἨὨ “"80 ψγεδί ἃ 
βδ᾽ ναί οι, (Ἰμο].}; ποῦ ἰο ὀχ ὶδὶς {πὸ στεαὶ- 
Π688 οὗἁ (μΐ8 βαϊναίζοι ἴῃ {6 δχδιίθα ομδγδοίοσ 
οὗ 118 Μροάϊαίον (Π9].}) ; αὶ ἰο Σ]]υϑίχαίθ ἐδ δοιῖῖ- 
ταοῃΐ οὗ ἐμὸ θηϊγο Ραβδβαρο. 16 οοπίσαϑί ὃ6- 
ὑσθθῃ ἰδο ταοαϊδίλοι δοοοιαρ  διοὰ ὉΥ ἰδο [οχὰ, 
δηά ἐπεὶ οἴοοίοα ΌγΥ Δηρ618, ἔοσϑ θαΐ α μετί οὗ 
(86 αοβροὶ οἱαῖπι ἐο αἰἱϑηϊΐοῦ. Α βοοομὰ Ἵοοῦ- 
ἰταϑί ἰ8 ἰουπὰ ἱπ ἴπ6 ἴδοὶ ἐμαὶ 1ΐ 18 ποὲ πη ΤΕ ΪῪ 
οοιηπηδηάβ (ΤΠ οοὰ, Μορϑβ., υἅπ., θε].)--ῖσο πισδὶ 
δὰ ἱμαὺ ἰξ 15 ποὶ ΤΠ ΘΥΘΙΥ ῬχΟΙΑἑΒ68--- 1 ἢ 608- 
βιϊϊα ο ἐπ9 Βυ)οσί ταδί οὗ (ἢ 6 δηπουποριηδηί, 
δυὶ βαϊνδίΐοι ἰἰβοῖῖ. 85..}}} το ἂτὸ ποὶ {πεγοίοσο 
δΔυϊδουϊσοα ἱπ βαγίηρ (ΕὈτ.} ἰμδὲ ὑμθ ἸΔῈ ντὲ8 
ὈΔΙΟΙΥ ἃ ποτὰ : (86 ΘΒρ6], οἢ. {9 ΘΟΠΙΓΩΤΥ, 188 
ἀοϊΐνοσϑησθ, ἃ σοἀοιηρίΐοι, 8πη δοί. Τδο δ ρδλ- 
βἷβ 165 Βοῦθ, ποὶ 85 αδἱ Τίιίυβ ὶϊ. 11, οἱ {1 ἔδεί 
ἐπδὲ “86 ατδοὶ οὗ ἀοὰ Ὑμΐοβ ὈΥϊηροί βαῖτα- 
{ἰοπ᾽ "88 Ὀ6θ σηδηϊοϑίϑα ἱπ ἰ.)}ὸ ποσ]ὰ, Ὀαὶ ἰμδὶ 
(8ὸ φσαξυαζίοπ, αἴοΥ Βδυΐης δὰ 18 Ῥγοοϊδιδίϊοι 
σοπιηθηοοὰ δηὰ ἱῃηδυρυγαίοθα ὈΥ ἐμὰ ἱμίογυθῃ- 
ἰΐοι οὔτ 9 οσὰ {86 ϑαυίουν Ηἰτα5617, 68, ἰβτουσὰ 
ἱππτηοἀϊαίο Θαν- Ϊ.Π|685868, ἐδκίπα ἃ ΒΌΣΕ ἈΪδεθ ἴῃ 
᾿αἰδβίογυ, Ὀθθ ἰχσϑδηβιηϊ ἰοα ἰο 8. 
Το ᾿ς Ὀοίνγθοῃ σωτηρία, δαϊζυαίίΐοκ, διὰ [80 

βε ἤναι εἷς ἡμᾶς, ἐεἰαδιϊελεά 7ον με, 18 Ἰουπὰ ἴῃ 
(86 ἸἩροτὰ οἵὗἩ ϑαϊναίίοη (Αςὶβ ΧΙ, 26, ὁ λόγος τῆς 
σωτηρίας ταύτης), Ο86 ιἰδίοχϊο8] ΟΥΤΩΣ [ΟΓ- 
ψατὰ δὰ ρογροίδι οι Δ8 ΠΟ 1088 ἸΏΔΡΥΘΙ]ΟΌΒ 
(δὴ 18 οτὶ χκὶπ. 1ϑποιιδηπ ἀθο] ποα Βοχο ἰο δηά 
ἃ οοπἰταβὶ Ὀοίγθοη 8 ΙΔΟΤΘ Χοιηοὶθ δῃὰ 8 πιοῖθ 
ἐτωτιοαϊαὶο Ἦ τὰ οὗἩ αοἀ, ὁπ ἰδ ατουπὰ ἐδπεὶ Θοὲ 
δἰ 86 1 18 ἐπ υἹυὐτα αὖθ δη ἃ ΒΌΡΥ τα 6 δυΐῖδοσ, δ πὲ] 
οὔἐπο Μοβαίοϊαν δ85 οὗ ἔὸ ἀοβροὶ, διὰ {πδὶ {19 1δὺ- 
ἐο, 88 βανίηρ ογἱρίαίθα διὰ τοῦ κυρίου '5, ἴῃ |1Κ8 
ΤΏΔΏΠΟΣ, δὲ ἰηἰθτγιοθαϊαὶθ ΟὨΘ ; Ὑ8Ὶ16 ΕὈχασά δηὰ 
6 ἰΣ οι τηδἱ ἰδίῃ βο ὦ ορηἰγαδβὶ ου ἐπ στουὰ 
οὗ ἰδο αἰνὶπο πδαίυτο δηὰ ϑαυδ ιν οὗ {πὸ ὅοη. 
Βοίδι ἃγθ θα 6}}γ υυν)ὴ ἀθ οὗἩ ὑμ9 τιδυὶς. ΕἿΣ 8116 διὰ 
τοῦ κυρίου ιδῃ 8 ἱπάθοα Ρ8:8}16] (0 δι’ ἀγγέλων, [86 
τοϊαίΐοι οὗ ἱπίοσποἀϊδίθηθθθ οχργοβϑοὰ δα δ 
ἴῃ ὈΟΓῈ σ68868 ὈΥ διά, γοΐογβ ἴῃ (μἰ8 οοπίεχὲ τοὶ 
ἰο {86 ἐπέγίηδῖς τεϊαίίον οΥἹ αοὐ ἩδΉΣςεὶ ἴο ταθ 
ἴῃ Ηΐ8 τουοϊδίϊοη, δ δοΐῃρ το ἀϊτοοὶ Τοῦ ΚΒ 
(16 βοα, τλοσο ἱπάϊγοοί ἱμτουσὰ δῃ5618, ὈΣ 608Ὡ- 
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ἐγωβίβ ἔμὸ λυδίογίσαῖ δεσίπηίησε οὗ 1110 ἐνγὸ Τοδίδ- 
τηθτίθ, 88 Ὀσΐηρ ἱπδυρσαυτγαιεοα μ6 οὁη6 ἱΒγου ἢ Δἢ- 
ξε15, διὰ (μ6 οὐβὸσς ἱβγουρῃ ἐμ Ιοτὰ Ηϊπι86]7, 
6 δυίμοσχ ΒΒ 6γΥγ6 18 ἀἱγοοίοα ποί ἰο {8 6 ὑγϑδῆβοθῃ- 
ἀσπίδ), Ὀυΐ ἰο ὑἐπ6 λώογίσαϊ ταραϊαίομ, 88 ΒΏΟ ΤΩ 
ὉΥ ἰδμ9 γναγίϊοὶ ρἷδὶ οἴδυϑθ ἀρχὴν λαβοῦσα λαλ- 
εἶσθαι διὰ τοῦ κυρίου,  ἰσ ἢ 8180 18 ὯΟ Τῃ6Γ0 ΟὈἦ66- 
ἐΐνο δρροβίἰΐου ἰοὸ ἐβεβαιώθη (ΕὮὈΣ.)---8δ 1 180 ῥσο- 
Υἷποθ οὐ (86 οδν- ΣΊΠ658608 48 ἰ0ὸ Ὑουοἢ ἰο Ἰδίοσ 
ΤΟΘΟΥΒ ἴον 80 ἴδοί ἰμδὺ 860 ΟὍΒΡ6] δὰ δοῖιθ 
ἔτοσα ἱμὸ ᾿οτὰ Ηἰπι86]---Ὀαὺ ἀθοϊατοβ σαῖμον ΠΟῪ 
ἰμ6 σωτηρία Ὧὰβ ὈΘΟΟΠΙΘ χαδίΐοσΣ οὗὨ ουδηκοϊὶοαὶ 
»τοοϊαπιαίίοπ, ἴῃ Μ ὨΪΟΙ Τογπὶ 1ὑ 85 Βα, ἱστοῦ ἢ 
ἀπο ταΐηἰβίσγΥ οὐ 8080 ψὸ δοαχὰ ἱΐ, 118 ΒΌΓΘ 
ἰσδηβιο βίος (0 118. 

ΨΕεΑ. 4. Θο εκ1δο οί Εν Ὀδασίηρ ᾿π οι 
ὉΥὶ 658, εἰς.---Ἴ 6 4 ΘΟ Αγτηδί ὁπ (βεβαίωσις) 
ἱωρ] οὰ ἴῃ [6 ὙΟΣῸ ἰδ. 41} 86 τῆροσγθ ἀθοὶβῖνο 
δα ΔΌΒοϊυϊ6 ἔγοπι ἐῃ6 ἔδοὺ ἱἐμβαΐ ἰο {π6 ἐἰδ68- 
Επιοὴν οὗ ἰΠ6 Αροδβίοϊίο ψοσὰ 18 δά ἀοὰ ἐμ6 8ο- 
οοιρδηγίηρς ἀπὰ δυϊμοηιοαϊίπρ ὑοαυϊ Ἰ ΟἿΥ οὗἁ 
αοά, Ζοδπ ν. 81] ; Μαγῖκ χνυὶϊ. 20. Τμὶβ ἰϑβι ΠΟ ΩΥ 
δοῦλοΒ ἰπ δοὶβ γὩϊοὮ, 88 ἐοζεηδ οὗ αἢ ἱπυΐβιῦ]ο δὰ 
ερὶ σι] ΔΡΘΠΟΥ, ΔΓ6 041164 σημεῖα, δἰσηδ; 88 ο616- 
γαιοὰ δΌουἝ οτὰ ΠΑΥῪ δη πδίογαὶ Ἰατγ8, δπὰ ἱππὰ8 
ὀχοϊιϊης ΟΠ οΣ δηὰ δδίοῃ ἰϑχηθηί, τέρατα, »γοαάΐ- 
σίεξ, ιοοπεγθ. ἸΤΠοῖν οἷ086 δοπποοίΐοῃ, οσχρτοββοά 
ὈΥ τε καί, δοίλ, απα, ΘοΥτοβρομαβ ἰο ὑπὸ ἨΘΌΓΣΟΥ 

ὈΓΘῚΘῚ ΓΊΊΝ, Ἐχ. υἱῖ, 8. ἘμῸ πιοπέου 

ἐΐοι οὔ {8686 ἴῃ (815 σοπποοσίΐοι ΓᾺΡ. 68 8} ᾿'ΣΤ6- 
ἤγααῦϊο Βἰβίοσιοαὶ ῥσοοῦ ἴῸὸ᾽ 86 ζδοῦ ἐπδὺ πού 
ΤΩΘΓΟΙΥ ἰῃ Οογίπίῃ, Ὀπὺ 4180 οβούνβοτο τι μῖ ἢ 
16 Βρογο οὗ ΟΝ γι βιϊδηϊίγ, ῬΠθποίθθυδ μα δΡ- 

» ὝΠΟ οου]ἃ πο Ὀ6 τοραγάϑθα 88 8 τηοῦθ 
οἰχίοηϊης οὗ παίυσαὶ μόνου, πὰ ἰδμαὺ (8.0 

Ῥτοοσϊδπιδίΐοι οὗ {πὸ αοΒροὶ ἰῃ Αροβίο!ἱο ὑἰτα 68 
Ἧ88 Θσσοιηρϑηϊθὰ ὮΥ "πἰγαοίςε. ΑΒ ἃ βρθοΐαὶ κά 
οὗ ελατίδπιαία ΔΡΡΘΆΥ {1160 δυνάμεις α͵80 δὖ 1 ΟΟΥ. 
χὶΐ, 10, ὙΒ1ο ἢ δὲ οὔσο ἀϊγοοὶ αἰϊθῃίϊοη ἰο ἐμ6 ἀϊ- 
γὶπθ ΔΙΘΠΟΥ σοαυϊτοα δα ἱπηραγίοα [ὉΓ {89 πτονῖκ- 
ἱπρ οὗ τυϊγαοΐοϑ, δῃὰ Κϑορ ἰδοῖν ἀἰνίπθ ῬυγΡΟδθ 
δἰἶνοὸ ᾿π ἐμ Ομ γἰβίΐαπ οοπβοϊουβηθθθ. Τἢ6 Ῥοβὶ- 
ἴοι οὗ ἰ86ὸ τοσὰβ βίιοτβ ὑμαὶ πνεύματος ἁγίου 18 
ποί ὅ6ῃ. ϑυδ). (Ὁδηιθσο, εἰθ.}, αν αδη. Οὐ). : 
ἐπὶ κατὰ τὴν αὑτοὺ ϑέλησιν ἰδ ἰο Ὀ6 τοΐογτοα ΟὨ]Υ ἰο 
μερισμοῖς (0) Ἡοἰἐ6), δὰ ποὶίμον (τὶ ΑΌΓΘΒΟΒ, 
Βδδπιθ) ἰο ὑπὸ π010 οἶδι8θ, πος (18 Β] 661) 
ἰο ποικίλοις μερισμοῖς; δῃᾷ ἱπαὺ αὐτοῦ Ὀοσϊοηρ8 
πο ἰοπν. ἁγίου ((ξσυπιοη, Οδτρζ.) Ὀαὶ ἰο ϑεοῦ. αοὰ 
οοιτα τ σαίο8 Π6 ΗΟῚΥ δρὶγῖῦ ἰο Ὀοϊίογοσθ, γοῖ 
ἰο πὸ ἱπάϊνἰ ἄυ8] ὁπο οὗ {686 Ηἶἷδ δ ϊσο Ὁ] 658, 
διὰ (πὸ αἰδϑιγϊ θαι ον ἰδ ῖκοθ Ρ͵]8οο πῃ 686} βρϑοΐδὶ 
ΒΡΡγοργίδιίΐοιυ, δοοοσάϊης ἰοὸ Ηἰβ Ὑ1}} δπὰ ρυγ- 
ΡοΒδα. Το ΗοΙ]οηϊδίϊο ϑέλησις, Ῥο]]ὺχ γν. 165 68}}5 
ἐδιωτικόν. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙΤΗΙΟΑΙ,. 

1. Δ ἐμ6 ἀϊχηϊίγ οΥ̓͂ ἐ!6 Νὸν ἸΤοβίδιηθης 
Μεαϊδίον, δηὰ σῖῖὰ ἰπ6 σγοθίμοβθβ οὗὨ ἰδ 9 βαϊνα- 
ἰΐοι ψ πΐοι 18 ὑσχοβογοα Ὁγ Ηΐπι ἱπ ἐμ αοβροεϊ, 
διίαπά ἴῃ δογτθδροπαϊΐης τσοϊαἰΐου ἰμ6 λεαυΐπέδε Ο 
ἐλε τεδροηδίδεϊέίν οὗ ἱπὸ ἤθᾶσγογβ οὗ 9 Θοβροϊ, 
δηὰ ἐμ οεγίαϊπίψ 9. ἰλὲ εοπαεπιπαίίοπ οὗ ἰ(8 ἀ6- 
δρίβοσγβ. “ΤῈ 6114 οὐγ68 ἃ ἄϑϑρον ἀϑϑὶ ἐβδῃ {86 
Βοσυδηί.᾽ (Ά5τειν.) Ἅ“Βιχϊοίμοββ δῃὰ στίβον οἵ 
διυάρτηοῃέ τηυϑύ βίϑηὰ ἰη τοϊδίΐοη ἰο ἱπδηϊίο στδοθ: 
ἐ.ὸ ΒΚ ἢ ΟΣ (86 στᾶσα, ἰδ 6 θαυΐον (δο ρυπἰδηταθηί. 
Ῥἱδοροάϊΐοηοο ἰο ΟἸτβὺ ἰς ἐπὸ (μγυαδίῃρ ΔΊΤΔΥ οὗ 

ΡῸΣ ΟΥΤΏ Βαϊνδίϊοη.᾿ (ΠΕΌΒΝΕΒ.) ΤῈ6 σϑϑβοι 
1.168 πῃ (80 ἔδού ὑμδὶ Ομ τῖθὲ οᾶπιο ποὶ ἰο ἀο δι ΨΥ 
ὙΠ δηὰ δΌ0] 18} {86 ἴδ, Ὀὰὲ ἰο 718] ἐϊ, Μαϊΐ. 
Υ. 17. “ὙΠ ΒΟΘα]θββηοδβ, αἰβσοχαγὰ δὰ ἀο- 
ἸΔῪ ΘΟΙΙΏΘΙΟΘΒ ὑμαῦὺ ἩΒΙΟΝ ΤΩΘΔΥῪ πα ἰῃ {δα χηοβὲ 
ἔθασίαὶ ρ᾽θηρο ἱπίο Ὁ ο] 167, αἰδοθοάϊοησο, δπὰ 
(δοῖν διϊθῃἀδηὺ ῥιμἀρτηοηί. Ηρα] 665, οα [Ἀ9 
οἶβος βαπά, 18 {9 βίθρρί ῃρ-βίοῃϑ ἰο ζαϊί, οὔο- 
ἀἴθῃσθ, δηᾶὰ τ Ὀσϊηκίηρς Τοσίἢ οὗ ἔγυϊ! ἰπ ρ8- 
ἐἶΐθποθ. Ἧμδὺ 18 ἸΏΟσΘ ΘδΥ πορίοοίοα, πεοἀοὰ 
ΒΟΥ δηὰ ἐβγοόνγῃ ὈΟμϊπὰ υ5, ἰδ 8 τψοσὰ ὙΒΙσἢ 
ΟὯΘ ἈΘδΑΣΒῖ Απαᾶ γοῖ ΒΟΥ ἷβ8, δ {86 Βϑιῃθ {{126, 
8ο βοοὰ βπαίομποὰ ἔγοιη ἐμὸ μοασχί, ἔχοιη ὙΔΙΘᾺ 
ταὶσῦὺ Κ͵ΤΟῊῪ ἔδῖι δηὰ Ὀ]οββοάμοθί Βυΐ ΒΟΥ 
ΓγΘα ΘΏΝΥ 8180 ἀο068 818 τοχὰ οὗὨ ραίίοπος δραὶῃ 
ἸηδῖζΘ 1(8 ΔΡΡΟΔΙ ἰο ἐμ6 Βοαχί "ἢ (ΒΙΕΘΕΚ.) 

2. ΤῈ ἀοΒροὶ 18 ποὺ ΣΟῪ ἴῃ 1.5 δμδ)εοί πιαΐ- 
ἐεγ, Ὀὰΐ 4150 ἐπ 18 ζόγπι, 86 τηοδβὶ ροσίθοῦ γϑυθ]θ- 
(ἴοι οὗ ἀοἄ, ϑαϊνδίΐου Βδ8 ποὺ πο Ὺ Δρροδχοά, 
διὰ ὈοοῺ ἱπἰγοἀποθα ἰπΐο {δ6 ποσ]ὰ ὈΥ πιθ8}8 
οὗ 86 ΡΟσβοῦ οὗ ἰδὸ ὅθι οὗ ἀοἂ δπὰ 1, ογὰ οὗ 8]] 
{πίη κ9---εοχϑ] θὰ ἃ5 Ηδθ 18 ᾿πδη 6] ἀρόογο ἰμ 9 88- 
86]8---Ὀὰ0 ΠΔ8 6ἷ8ο, ἱστοῦ (80 Τοχὰ Ηϊπ)- 
Β0]7 δοίθδ! Υ ἔουπά υἱἱχογάποο, δηα σοοοϊγοά, 
ἰδτουχὰ Ηϊ8 ΒΟΙΥ διηὰ ἰσγυϊ Ὁ] 1105, 118 ἐπ: 0 ΔΊΟΥ 
Ῥτοσϊατηδίξοι ρου αν. “Τὸ βίυϊοί πο δβ δηὰ 
ΤΊΘΟΣ οὗ 80 ΟἹὰ Τεβίδηιοαΐ ἀσρὸ Ὀαΐ 8 ΕΒδοΥ Ὀ6- 
δ᾽ἀθ 86 ΒΟΥΟΣῚΥ οὗ (86 Νεν.᾽᾽ (ΟΥΈΒΧΝΕΙ,. . 

ὃ. Νοὺ ΤΏ ΣΟΥ {π6 ἐδέαδὲξδλπιεπί οὗ ΟὨΥ δ δ γ, 
Ὀυΐ 4160 (8 τιαϊπίεπαπεο απᾶ »γορασαίίοπ ἵπ (89 
νου]ὰ, ἂτὸ (86 σποσκ οὗ ἐμ6 οχὰ. ΤΠΘΥ δἰαπά 
πού ΣΩΘΓΘΙΥ ὉΠἅΘΡ αἀἰνῖπθ ΒΌΡΟΣΥ βίου δὰ κυϊά- 
8η66, ὈὰΧᾺὺ πον αἀἰυδϑιε ασέπον, ἴῃ Ὑῖοῖ (Β9 
Ἐδίμον, ὑπὸ βοη, δὰ ἐδ Ηοὶγ βρ σις, Δ κὸ {μον 
Σοδρθοῖνο βιαγο, Βυὶ τς ἃτὸ 6816 ποΐ ἸΩΘΓΟΙΥ 
ἴο 8 Ῥαγιϊοϊραϊΐου ἱπ ἐπα ὈΪΟΒβοάῃθδβ οὗ βαϊγα- 
(ἴοα, ὈαΓ δἷ8οὸ ἰο οοὔροσδαϊϊοῃ ἱῃ {ἰμἷβ σου οὗ 
Οοά, ἰπ αἱὰ οὗ 18 δοΐυδ] οχ θη ϑίοι ἀπά οΔΥΥΎΪη ς 
ζογσνατὰ ἴῃ (6 ποι]ὰ. 

4, ΟὨ τ ἰβϑυϊδηϊγ ἢ88 ποὺ ΤΠ ΟΓΟΪΥ ἰο ἀο ΣᾺ (89 
Κηον]οασο δηὰ σχϑοορηϊ οι οὗἨ (86 ἰσαῖ, Ῥυὲ 
8180 Ῥγϑδιρὶ πο {νγ 10} {86 »γοσμτῖης 07 εαϊυαίϊοῃ. 
Βα ΒΟΥ (818 18 ἰο Ὀ6 δασοι 1564 18, ἀπᾶον ἐμ θ 
ΔΥΥΘΔΉΖΟΙΘΩ(8 οὗ αοἂα, δῃηπουποοα ἰοὸ 8 ἴῃ ΗἰΒ 
νοτὰ. ῬΓϑοΐδβοὶυ ἴον ἐμπὶβ σθϑβοι ἐμ ΘοΕρ6] οὗ 
αοα π858 Ὀδθῃ ΒΡ] δὰ ἩΙᾺ (ἢ}6 τηοϑὶ οἰδοϊθηί 
ΡΟΥΘΙΒ, δη 1} [(ὴ6 δἰσοηοβὲ ἐδβι πηοηΐθθ, πὰ 
ἀοπιαπὰβ οὗ τ8 ρεγϑοηαΐ ἀευοίίοπ, ΔἸλ κα ἰῃ 18 Δὃᾧἢ- 
Ῥτχορείδίζοη 9 ουγβ υ 8, δηὰ ἰὴ 8 ρῥγορδραί:οι. 

δ. Τὸ ἀϊδίγιίδιμέίοη οὐ ἰδ9 γἰ 8 δπὰ ᾿πβυθῃοθ8 
οὔ (μὸ Ηοὶγ β ιν ἴῃ 86 ΟΒΌ ΣΟΙ 8 ταδὰθ ποῖ ΠῈΣ 
ΔΟΟΙ ἀΘΕ(ΔΙΥ͂ ΠΟΣ ΔΙΌΣ ΓΑΥΪΥ, Ὀυΐ ἴῃ δοοογάβῃοθ 
ψ ἢ (86 οὐ οὐ Οοά, 8.0 αἾβο (86 δυϊποηςοαίἑοι 
οὗ ΟἿΓ ἐδβιϊ Π ΟΠΥ̓͂ ὈΥ͂ Δοασοιρδηγίηρ δ 38. Ἧ9 
ταδὶ, ἱπογοίοτσο, μοὶ σοπίθστη ἐδ 6 6586. δὰ 
ἸΔΟΤΘ ΒΡδεΐης αἰ 8 πὰ βἰζηβ, ΒΟῸΣ Δ]Ὸ ἰδμθ 
ξτϑαΐ, ΒΡ πα ϊὰ δια Ὠυπη ΓΟ ἰο ΚΘ6ΏΒ οὗ δυο Ὠ]- 
Υἱπμο σοῦδρογαίίομ, ἰ0 τηϊ ἰδίου (0 ΘΕΥΥ, Β6]{-6Χα] δ- 
(ἴοι δηὰ εἰσὶ; Ὀπὺ τΐπ ἢ} οὗἨ ὑμοῖγν ογίσί δα 
ἀεδίση, Βιτῖνο ἰο 6 ουμπὰ ἴῃ ἐποῖν ροβδβοδβδίοῃ δῃὰ 
086, ἰΒβδηϊεῖαϊ, αι Ὁ]9, μη ἀπ δίγὶουβ πὰ ΧᾺ 1 0]. 

6. Ταϊεῖηρς ἱπίο δοοουπῦ ἐδ9 ομασδοίορ οὗ ἰμ9 
τοοϊρίοπὶβ οὗἩ οὖν Ἐρίβι]ο, {818 Ῥδββᾶρὸ σοπ δὶ 8 
δὴ ἱστία ὉΪ6 (ΘΒ πο ἰο ἐμ αοίωαξ τσοτζχίπρ οἵ 
πιγαοἶεα ΟὉ. 16 Ῥατὲ οὐὁ Ζ96βὺ8 δὰ ἰμ9 Αροβϑί]θβ. 
ἴπ ὲθϑ δΡΡϑδὶ ἰο {118 88 ἃ γ7}} Κπόογῃ δηὰ ὑὰ- 
αυρίϊοποα ἔδοί, 86 δι μὸν που δνθ ροπδογοᾶ 
δα ("6 βἰοπάθσοδὲὶ Βοσυΐοθ ἰο 18 οδυδο, μαᾷὰ 18 
ΤΟΔΙ 66 ΟΡΘἢ ἰο ἐμ δ᾽ ρμίοεκί βΒιδ 0 οὗ 
ἀουδί δηὰ αὐυοδιϊοπίης. Εδοίδ κο [1686 δομιὰ ἰ0 
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8 ΘοΙμπηοῦ βτατο {δ τη γί οϊορίοαὶ Ὠγροί 6 8ῖ8 τὸ- 
καγαϊπρς ἱμὸ ΑἸϑΊΟΣΥ οὗὐἠἨ 2685, πὸ παίυγδ] δῖο 
ΧΡ δηδίΐου οὗ (86 τοΐτγδοῖθ8, (86 ἀθῃΐ8] οὗἩ (δ6 
ΔΘΠΟΥ͂ οὔ (86 Ηοἷγ βρίγιι, δὰ (80 τοδί γι οἰΐηρς ἰο 
ῬυγΟῪ δἰδίοΥἶ 4] ἴδοίοσβ ἱμ 6 ἘχρΙ δηδιΐοι οὗ (89 οχὶ- 
εἶν οὗ στ βιϊδὶίν. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Τὸ ΟὈ] ζαϊΐοη τοϑίϊηρ οα 8 ἰο ρὶνο οαγημοϑὲ 
Βοοὰ ἰο {16 Θο5ρ6] ΒΊΟΝ 888 ΟΘο0Π16 ἴ0 υϑ ἐΓΟΌσὮ 
Ὀϊνίηο οοδρογδίΐοη. 1. Ηον ἰὰ ἰ8 ἀδῃμοηδίΓαιθά : 
α. ὉΥ (6 φτηϑαίηθδβ οὗ {πὸ ῥγοβογοα δβαϊγαίΐοι ; 
δ. ὉΥ (6 Θχοβϑίϊθῃοθ οὗὨ ἰΐ8 οὐἱχίμαὶϊ ΒϑδσῸΡ δὰ 
Ῥχοοϊδί θυ; Ὁ. ὈΥ̓͂ ουὐγ Ὀοΐηρ Ρῥὶδοοὰ πῃ 89 
ΟΒυτοὶ οὗ Ζ26898058 Ογίδί. 2. Ηον ἰΐ πὰ α 
πἰπάσνγδποδο: α. ἴῃ (89 Βκορίϊο68] δορί τὶ! οὗ ΟἿΣ δρο; 
δ. ἰπ (86 ροΥΎ Υβὶυ οὗ οὺν οσση Ὠδίασο; 6. ἴῃ [86 
ἐοτηρί αἰ ἴ ὁ} ἰ0 ΔΡΟΒΙΔΕΥ͂ ἴγοπι ἰδ9 Οατοι. 8. ΗΟν 
Θοὰ αἱὰ8 ἰο 15 ΡΥ ΪΟσ π 8η096: α. ὉΥ (9 ΡΣ ΟδδΙγΘ- 
ΠΘΑΒ οὗ Ηἰβ ᾿υάκηιϊοηίβ ; ὁ. ὈῪ οουγπιίηρς [Π6 ἰγα ἢ 
δηὰ ρμονοῦ οὗὁἩ ἰδ9 Αὐοβροῖ ἴῃ Ὠἰδίοῦυ ; 6. ὮΥ 
(16 ἱπιραγιίης οὗ Ηΐβ ϑρίνγις ἴῃ Ηΐδ Οροσ δ 008 
δηά κἰῆ8.---ἰ (16 Θοϑροὶ ἅ]009 γ1ὁ 8ἴ9 ἴἰο πὰ 8 
δυο τ᾿ηθ8η8 οὗὨ γτοβίβίδῃοο (0 ἰδ ἰἰάο ν ἰσὰ τγουϊὰ 
ΒΎΘΘΡ ἃ ἰο γνονάϊιϊοη ; ἴον {1680 Τη6 808 8.6: 1, 
οὐ κἰπαιοὰ Ὁ Ομγίδι; 2, οοπῆτγαιοα οὗ Θαοἀ; 83, 
δὰ οἰϊοδοίϊουβ ἰ0 ΟἿ 8αϊνδίίοη ὉΥ ἐπ ϑρίγὶ. --- 
ΜΈ τ δδὺ πδγὸ γὙθ, 88 ὈΥΘΘΟΊΘΓΒ, τηοδὶ (0 ἀο ἰπ 
ἐδ6 Ρτγοοσϊαπιαίίοι οὗἨ (86 Θαοϑροὶ: 1, ἴο 866 ἐμαὶ 
τὸ Ῥγϑαοὶ Ομ βὶ 88 ἰμ9 Μοάϊδίοτ οὗ βαϊ γυδίΐ ὁ ἰο 
4}} Ὀ6] ον τ; 2, ἐμαὶ οὖν Ῥγοδοίηρ οὗ βαϊνδαιί οι 
6 Τουπὰ ἴῃ ΒΑΡΏΔΟΠΥ͂ Μὲ (μα οὗἩ (πὸ Αροϑι]ο8 : 
8, δαὶ (86 ἐδα ἐπ οῊΥ οὗ αοα ἰδ τιϑδυϊζοϊὰ ἐοϊζθηβ 
δὰ ρῥγοοῖβ δοδοπι ΔῺΥ δ οοπᾶτγαι οὐὖν ἰθδιξ- 
ΤΟ γΥ.---ἴὸ δὶ 80 Ὑ6 Θϑρδοίδιὶυ ἰο σῖτο μοοὰ 
ἐπ (9 βοδείηρς οὗ ἰμ9 ἀοδρο1 1, ἐμαΐ τό ᾿θατη 
ἕγοτα ἰξ (Π6 δουηϑοὶ οὗἉ Θοα [0Υ ΟὟΓ οἰογ 8] ὉΪ688- 
Θάηο6585 : 2, (δαὶ ψὸ βοοορὶ ἰΐ δ8, 'π δοοογάβῃσθ 
τὸῖτἢ (86 νιῦ'}} οὗ αοά, ἰἰ 28 θδϑῃ Ὀγουχσἂί ἰὸ 8 ὉΥ 
8 ϑροοΐδὶ ΘΟΟΏΟΙΩΥ οὗ δϑαϊναίϊου ; 8, (δὶ νὸ δὰρ- 
Ῥ] ἰσαὶθ ὑπὸ δϑβἰδίδῃοο οὗ ἀοὰ [Ὁ ΟἿΣ ῬΘΓΒΟΙΔ] δἰ- 
ἰδ πιηδπὶ οὗ (8 ϑαϊναίΐου [Βα ἰΒ ρῥγοογϑα (0 Ὁ8.--- 
7 18 [89 οαγμοϑὶ γν1}}} οὐ (80 ᾿οτὰ (δὶ Ηἰ5 αοδροὶ 
6: 1, ΤΟΥΘΥΘΩΙΥ ποαγὰ; 2, σοηβοϊθηϊϊ ου ΒΥ 
οὐογοᾶ:; 8, ῬΟΝΟΡΏΪΥ δηὰ οἰ οϊ θη! βργοδὰ 
δὐὑγοδα.---ΒῪ Ὑμδὶ γ͵ὸ ΤΟΟΟζηΪΖΘ (88 ἰγ00 ΠΓ8- 
οἶο8 οὗὁ αοἂ ἴῃ ἰθίοτυ : 1, {ΠΟῪ ΒΟΣΥΘ 85 δ Ὼβ 
ἩΔοἢ ΔΟΘΟΙΏΡΘΩΥ ἰδ τογὰ οἵ Ηἰδ8 σογυοϊαἰίοη, 
δηὰ ἀΐτοοι ον αἰϊθηίϊοπ ἰο (89 βονϑγοί ζῇ ΒΊΎΔΥ 
οὗ αοά ἱπ ἰδ νοεϊὰ : 2, [ΠῸῪ Ῥγοβοηΐ ἐδ 86 1768 
885 ἰμ0 νι ῖ᾽π68868 οὗ αοὐἀ᾽ Β ρίθαβιισο ἴῃ {86 ργοοΐδ- 
τηδίϊου οὗ Ηἰϑ. σοσὰ ; 8, ὑὸν ονυΐθοθ {μοι β ον 8 
ἐἰο 9 οβοοίβ οὗ Ὀϊ νἱπὸ ΡΟΥΟΡ ὉΥ {Ποῖ} σο ο οὐ 0 
πὶ (9 αἱδϑ οὗὨἨ (86 Ηοὶνγ ϑρίτίὶ!.-Ὗὐοὸ δ Υ ΠῸ 
οἶον πιθαῃ8 οὗὨ οϑοδρίηρ ἴῃ οομηίηρς ἀοϑιγαοιίοι 
ἰμδὴ ὈΥ͂ χ᾽ νίπρ δδσπθαὶ μβοοὰ ἰο (6 Οο8ρο]: [ἴὉΓ 
1, (86 αοδροὶ 8 ποὶ δῇ δογϑρδίίοη, μαὶ 8 60}- 
Βτταδίϊοη οὗ 8 [8.007: ᾿ιθῆ09 ἰΐ, α. Γαΐ 68 ποὶ 
ΤΠ ΓΟΪΥ ἴοὸ ὍΘ οανὰ, Ὀυὺ Ὀολονοὰ δηὰ οὐνεογοᾶ; 
δηὰ ὁ. Ῥτορβοδίοβ οὔ ὑπὸ οοπιΐηρ ἀοδίγαοίΐου οὗ 
118 ΟΠ ΘΙΏΠΘΙΒ; Ὀπὶ 2, {πὸ 608}6] 8 πού ἃ Τορ6- 
το, Ὀὰὲῤ 6 ἔυ] δίχα οὐὗὁἨ ἐπὸ ἴα: ἤθησο ἱἰἰ, α. 
ῬΓΟΔΟΒΘΒ ἴῃ ἃ ΒΌΧΘ ὙΦΥ Βα γδίϊου 'π Ομτὶδί; δβὰ 
ὁ. ἰΒ δοσοιιρδιίοα ὃγ ἀοα᾽ 8 δοίιιδὶ δἰϊθϑδιϊοαβ ἰ0 
ἐϊβ ἐγ ἢ δη δ ρονσοτ. 

Βτλακε:--Τὸ ὙΒΌΤΩ Ιηυοἷο ἰ8 ρσίνοι, οὐ δἷπε 
ὙΠ1 8150 το Ὀ6 γοαυΐϊγο. [Ι͂πἡ (Π6 Νὸν Τοβία- 
ταθυΐ ἴΠ0 Ἰἰχδὶ οὗ γουϑ δυΐοι ἰδ πιο οδασοῦ δηά 
ΙΏΟΣΟ δἰοσίουβ ἰδ ἰΐ τὲ διωϊάδί [8 Ῥγοπιΐβ68 

διά (6 ἰγγρεβ οὗ {0 ΟἹά Τεοδίδιιθπί. οι ἰηκ 
ἰδ γβο]ζ, ἰμου γ8ο Ἰἰνεδί ἰπ {89 1Δεί {ἴπι6, ἰο Ὑἱὰιδὶ 
{μ18 ρῥἱοάχοβ πθ0, [6 χὶ!. 48; 2 ΟοΥ. Υἱ. 1.--- 
ΤΠοὺ ΤΟΔΟΟΣ οὗἩ {Π0 Ηοὶγ ϑβογίρίυχο, τᾶν νε]]} 
Ὑδ6ὶ ἰοὺ τοδάοβί, πὰ σίνο ποοὰ ἰὸ {86 Ὀἰνὶπο 
ἰσυϊῃ5 16} ἐμ συ ῖῃ Δ’ βοΐ Ὀοίοσα (ἢ 86, βῖῃοθ ἰὶ 
ἷ8 αοἀ ΒΟ Βρ68.κ8 ψ 1 (869; [ὉΣ ΟΥ̓ ΒΟΥ ΥΪϑε [87 
μοράϊοβϑηθθθ Μ1] Ὁθ ἘΟΡΟΥ Ῥυπδηοα, Μδιιὶ. 
χχὶν, 18.--1ΤῸ πνογὰ οὗ (0 1,δ'ὺνὺ2 [48 ῥγοτε 
δβιοδάϊζαβδί, ἰπ τοδροοὶ οὗ ἐμ ρουοσίῃ] γοοῦ οἵ Ὀϊ- 
Υἱηΐΐγ, ἰο πῦὶξ, {19 ὨυτΘΓΟΌΒ δὶ 8 δηὰ νοὴ- 
ἄθγβ, τ ΒΊΟΣ δοσοτηρδηϊοα ἰμ6 ρἰνίπρ οὗ (με 1 ν; 
2, ἴῃ γτοβρϑοί οὗ {πὸ οὐξέσαζίοπ, Ἡ ἸἰοΝ ἰϊ ᾿πγνοϊνοὰ 
ο ἔδὶ ἢ δηθὰ οὐράΐοηςσο ἰο 41} πὸ πογχάδ, δοϊὰ- 
τοδ 8 δη ΡΥ  Ὀἐ[1 088 οὗ (89 1ανῃ; 8, ἰῃ τοδρεοί 
οὗ ἐδ6 »γοριΐδεβ σ 0} {89 18 σοτησουηϊοδίε [9 
δἷτπὰ τὺ 88 ορραάϊθηὶ ἱπ ἔδΐι ἢ, οὐὁἨ τ ῖο} ὕτο- 
τοΐβοϑ ποὺ 0Π9 ΕΥ̓ΟΣ ζ6}} ἰο {1:6 ατουπᾶ ; 4, ἴῃ Γο- 
Βροοὶ οὗἩ {86 ἐλγεαίεπίπρσε πὶ τ ον {πα ἴδῃ 
ὑἱβσουρπουὶ θηΐοτοθα δα δοησεηοα.---Οσὐ᾽ 5 πογὰ, 
81 κὸ ἴϑδνν δηὰ 6ο8ροϊ, 15 ὉΠΟΟΠΟΑΌΘΓΔὮΪΟ ; ἰἰ 1087, 
ῬΟΡΒΑΡΒ, Ὀ6 855], Ὀὰὺ σαπποὶ Ὀ6 οτεγροῦ- 
ογοὰ, ἤυΐκθ χυὶ. 17.---ΑὮ, ταὶ Ὁ] δ μ688 ἰδ ̓ὲ 
(μὲ νψγὸ δύο {86 πνοτχὰ ἤγοπι ἐπ σπου οἵ Θοὰ, 
δηὰ οὖν βεαυϊουσς 9685 ΟἸ τὶ δὶ Ηἰπλβο] 7, οοπδτιροὲ 
ὈΥ 80 ΣΊΔΗΥ Βὶρη5 δῃηἃ ποηάοσβὶ Βαϊ Ῥγεοίδεὶγ 
δοοοσάϊηρς ἰο (Π9 στοδίῃϑϑβ οὗ ἐμ 18 Ὁ] βδοάπεϑε ἰδ 
(80 συλ δηὰ ρμυῃίβῃὈ] θ 688 οὗ {πὸ υπῃρεϊϊεῖ 
νοῦ, που πδιαπάΐπρ ὑμῖ8 στοδὶ οοσίδἰπίυ, ἢ] 
ἀουδίθ, Φοδῃ ν. 88.---789 αΟπρο0] ᾿Ἰοδάβ 8, ἰπ- 
ἀοοά, αἷδοὸο ἰο οὖν ἀυέΐ65, τ ϊοἢ ὁ πᾶν (0 ῬὈΥΔΘ- 
ιἰδο ἰοπαγὰ Οοά, ΟΥγ βοῖζβῦοσ, δὰ οὐυγβεῖτεδ; 
αὶ ὑμ0 Θοδροὶ {8617 οομϑιδὶβ ἴθ Ῥυτο Ὀϊοδβοά- 
Π688, ἰΒ {86 ΤΟσοτϊη ῃ ἀΐηρ δ δείυδ] ργοβοτρ 
οὗ δ}} ἐὸ ἰγϑδϑυσοθ τ ΐοι ΘΟΟΟΙΏΡΔΩΥ δαϊ γδίΐοα, 
Αοίβ χὶϊὶ. 26.---ΑἸ Βουρ τθ, Ροσο,δ 66, ΠΙΔΥ δοὲ 
μαγθ δοαγὰ {ἰπ0 δοῃ οὗ Θοἀ Ῥγϑδοῖὶ ᾿π Ρεγδοῦ, 
81}}} (ῖ8 1} ἴῃ ὯΟῸ ΨΑΥ͂ ἱπιραὶν ΟἿΣ δβδ)γαίίοη. 
ΕὸΡ ούϑὴ {86 δυῖπον οὗ (ἷ8 Ερ᾿δι16 {(ΒΟΟΤΟΣ ΒΘ 
15), δεσοτάϊης ἴἰο 8 ον δοκπον θα ρτηθηὶ, μδὰ 
δἰ δο 1 ποὺ μεασγὰ {86 δοι οὗἩ αοὐ, Ὀυὲ ὈΦ6Π δ08- 
γογίοα ὮὉΥ ἐπα Αροβίϊεβ ψ8οὸ μδὰ μεδσχγὰ Ἡϊη, 
[κὸ χ. 18.--Τ|9 αὈδρο] 18 ἃ ἀοείσῖηο οἵ τΐιο8ὸ 
Ὀινίμο ἰσυὶῃβ 7 ΣΩΔῪ ὍΘ ΟΟΗΥΠσΘα οτρῆ δηί0- 
σΟΘὨΥ ἰο, δὰ τὶιβουΐ τηΐγϑοῖθβ: γοὶ Θοὰ, ἰδ 
δοοοιηπιοδαϊΐοῃ 0 ἴΠ 8 ὙΘΔΊΠ688 ΟὗὨ Τρ θΏ, 888 ἜΣ 
αδιιπααπίὶ κἀἀοὰ χαΐτδ0}68, ΡΘΥΙΪΥ ἴ0 δύγσδκϑα ἐδς 
ποοαρὰ δἰἰοηιίοι, ῬΑΣΪΥ ἰο δίσϑηκχίμοη {86 [6:18 
δἰγοργ κἰπάϊ]οὰ, Φοδῃ χχ. 80, 81] .---ΤῊ.6 το Γϑς}65 
(δὲ ἢανο σοπῆγιηθα ἐμθ Θοδροὶ, Θοὰ με δεϊὰ 
ἁποῦ ΗἾ5 ον ΘΟ Γ0] ἴῃ τοδροοί οὗ ἰἶππο, ρἶδοα, 
ῬΘΓΒΟΣΒ, ὨΌΠΩΌΟΣ, δηὰ Κκίπὰ δῃὰ Σπϑηθοσ, ΡΒ. 
Ἰχχὶϊ. 18. 

ΒΕΒΙΕΝΒΌΒΟΕΕΝ ΒΙΒΙ:--Οοὐ 1565 ΣΩ6ΔῊ5 [ὉΣ 
ΘῸΓΡ Β6Κ68, Ὀαὺ τὸ τηυδὶ δδοοηά ἑλγοισὰ (86 ΤΩ 88 
ἴο ἐμοὶν δι ΠΟΣ, δ ἃ ΟΌΒΟΣΥΘ [86 μαπὰ οὗ αοἀ, 80 
ἐδδὶ τὸ ΠΠΔῪ 6 ΔΌ]6 ἰο οοποϊαὰο ἰμδὲ {15 διὰ 
(δαὶ 5 ἐ9 τοτῖκ οὗ Οοὰ, δηὰ ποὶ οὔ τδ. ὕπαάει 
{89 (οδέ ΤΩ ΟΥ̓ οἴ τ Σ, αοα᾽ 5 ρΡτοσοάυτο διὰ )οἷβὶ 
ἰοδἰϊ ΠΟΥ ΔΙῸ ἰο Ὀθ τασοχοϊ:ξοῦ, δπὰ ποὶ ἴὸ ὈῈ 
ἀἱαπ)οϊποὰ ἤγοιῃ ἰἰ.--- ον (0 ΟἿΣ οὐσῃ ἀδγ, ἱϊ }5 
5.}}} 8. οιδυδοίογι διὶο οὗ οσα ἱΔΥῪ σου εσδί οη8, ἰθαὶ 
αοά, ἐμοὸ ᾿οτὰ, γδο αἷγϑβ τ ΟὨΪΥ, ἀοο5 ἐὲ εἰ}}} 5 
πιεάσαγε, ἰμ δὶ ΤῊ8Ὼ ἸΏΔΥ ΤΟΘΟΖΒΪΣΘ ἰΐ 88 
1αυβεχτιῦβ:--᾿παὶ ἴῃ δρὶσῖϊυδ] δὰ Ὀϊτνὶηθ 

υΐηρ5 ὁ αν ὀοχροσί ποθ, βθοῃ, δὰ Βεδασχὰ, πὸ 
τοῦ δὲ 4180 ΒΗ ΠΟΌΠΟΟ ἴ0 ΟἰΟΥΒ, ὑἰΒαὲ ἴῃ ἰμ 6 Ποαχί9 
οὗ οἰ βοὺβ ὑῃ:8 ΒΔ 116 ΤΩΔῪ 8180 Ὀ6 65 Δ] 8 εἀ. 
ἘΑΜΒΑΟΘΗ:- 9. ΟΟὨ ΘΙΠΏΟΥΒ οὗ ἐπ Οοερεὶ 

Μ11 Ὅ6 ΣΔΟΣΘ ΒΟΓΘΙΥ Ρυπὶοοα μ8ὴ (6 ἰγϑδῃϑῦτοδ: 



ΟΗΑΡ. 11. ὅδ--8. 47 

ΒΟΙΒ οὗ ἴ6 ἴανν, 85 ἰμ00γ δυο 1088 ΘΧΟΌ86 [ἴὉΓΣ 
ἰποῖν υῃθο]1οῖ.--Ηα το δα8 ἄοπο ΟΥ̓], βϑοῖζϑ ἰὸ 
6868 }9 )υδριιοηί, Ὀυΐ ἔγοπι (89 Ἰυάστιηοηὶ οὗἩὨ αοἀὰ 
ἐθοῦθ 18 Ὡ0 680809.--- ΜΙ ΣΔοΙοΒ ΔΙῸ 1. ὯῸ ΤΩΘΓΘ 
χηδίίοσβ οὗ ποοϊἀθηΐ, θαΐ δργίηρ ἔσοπι [86 οἴ ΘΓ 8) 
ΘΟ 861 δὰ ρυγροβο οὗ Οοά, ἰο αἰονγὶ γ Ηΐ8 ὅοη 
διὰ Ηἰ5 ἀοβροϊ, Φομῃ ἶχ. 8. 2. ΤΏΘΥ ἃγὸ ψσοῦρμι 
οὗ αοἀ᾽ 8 ἴγεθ Ψ1}}, δοοοσάϊηᾷς 88 οἢ 8ρ6618] οσ66ᾶ- 
δῖοῃ8 ἱΐ 88 βϑϑιηδὰ ἰὸ Ηΐπι ζροοά. 1 ον. χὶϊ. 1]. 

ΒΥΒΙΝΗΟΣΕΒ:---ὀ᾿,Ἧἰἰἰοηἰίο ἰο 9 Ῥγοδομβϑὰ ποσὰ 
8 τηοϑὲ ΡΟ ΘΓΓΌΠΥ ὑτροὰ Ὁροὴ 8 ὈΥ [86 ἱπηροΣ- 
ἰδοῦ 1. οὗὁἩ (86 Ροσβοῦ ἯἊΟ δ88 Βροΐζβῃ [0 18 οὗ 
ΒΆΘΝ {μὶηρβ; 2. οὗὨ {86 δι 07 6 -πιδίίοσ ὙΒΙῚΘῚ 18 
18 τουθαϊοὰ δηὰ ἰθηάοσοα (0 8 ---Τ}}6 Ῥτοοῖίβ 
γι ἸΟἷκ ΤΟΣΤΩΘΥΪΥ σοπϑσιηοα {818 νγοτγὰ, μαγο, ἴῃ (86 
14 }Ρ89 οἵ ἐἶτηθ, ἰοϑὲ πο} οὗ {π91]. ΡΟ 0Γ.--- Ἶο ἀ6- 
δῖγο πὸ οἴδοῦ 6ο8ρ6]---88, ἴῃ ἴδοῖ, ἐθόοσὸ 8 ΠῸ 
οἱ ν---ἰ δὴ ἐμαὶ ΘΝ ὁ δυο ΠΒοδσα ἔσγοσι Ηΐτὰ, 
δηἃ δανο Ὀοϊϊογοα, 

ῬΗΙΙ,.. Ματτη. ΗλΗνΝ :--- θα 5018 [0 δί(οπίϊ 
ἰο ἐμ9 αοβροὶ: 1. Το ογσὰ ᾿88 βροΐίζθῃ; 2. 86 
ὙοΤὰ Βροδκ8 οὗ Ῥυσο βαϊνδίϊου ; 8. ἰΐ δ88 Ὀθθῃ 
βοοϊοὰ Ὁγ Ὀἱνίηθ ἰοδ ΠΠΟΏΥ͂. 
ΒΙΞΟΕΒ:--ὸ τοΐαβα ἰοὸ αἶνο Ὠοοα ἰο (89 οουῃ- 

86] οὗ αοἀ ἴον οὔξ βδαϊνδίϊοη ἱῃ 16 ἀρεῖ, ἰ8 8 
Βοδυΐοῦ ουΐσθ ἰμδη ἰο υἱοϊαίθ ΗΪ8 ἴᾶνν. [Ι͂}ἢ ἰδ6 
5886 οὗ ἰδ9 αν, ὁ ἰ8 α οσαπποί, οὗ (80 αοΒροὶ, 8 
ωιῖξ ποί. : 
ἨκυΒΝΕΕ :--- Ὀ᾿᾽δοδοάϊοῃοο ἰο ΟΣ ἰδὲ 5 ἃ ἐμγιδβί- 

ἴῃς ΔΊΓΑΥ ΟὗὨ ΟΣ ΟἹ ΒΔ γ  Ι0}.. 

Κυσακ:---ΤὴὩθ ΠΟΌΪΟΥ ἰμ9 ΠΟρΟ, {8:9 ΙΏΟΓΘ 68Γ- 
ποϑὲ (80 Ββῃοιϊ δοδίϊοι. 

ΒΆΙΟΚΕ:---Αϑ 8 Κοσηθ] ἴῃ (86 Β}}6}} 1169 ΟἿΣ 
Ὑγ80]6 Βαϊνδιίϊοη ἰπ ὑδ9 τοχὰβ οὗ Ομ γίβι. ὙΠῸ 
8.6 8]} ἴσους τ Ἰηδδηΐηρ; ΠΕΙῸ ͵8 8Β8]- 
γδίΐο : ΘΩΣ δη ΘΙ ΌΣΔΟΘ,;--- 9 Δα  ]0η5 ἰοὸ 
(86 πογὰ, ΒΊΟΝ Ββαϊναιΐοη {πἸΓΏΪΒΒ6Β ἰο υ8, αοὰ 
Εἶνοβ ποίΐμοσ δοοοράϊηρ ἰο σϑοϊκοπί δ, ΠῸΓ 86- 
οοχαΐπρς ἰο ἀοβοσί, θυ δοοοχάϊης ἰο ΗΪ8 τοἱϊὶ.---- 
ὙΒδΐ ἰδ ῖκοθ ρἴδοο πὶ (1.0 κἰησάοπι οὗ Ομ γὶβὲ, ν 11] 
ΔΙΑΥΒ ὉΘΔΓ ΟἾ ΥἾδι᾽ Β ἱτῦρ 685 ὌροΟη 1. 

[ΟἝΟνῈΝ :---Ὀ 1 } ζοῦὶ αἰίοπάδποο απο 186 τογά οὗ 
86 6036], 18 ἱπαϊΒρ ΘΗ ΒΔΌΪΥ πΟΟΘΒΒΑΣΥ͂ απο Ρ6Γ- 
ΒΟΥΘΙΘΏΟΘ ᾿ἢ [86 τοί βίοι οἵ ἰΐ.--- 6 ΓΟ ββίοι 
οὗ χιοϑὲ οὗ [86 που]ὰ 18 ἃ ΠΣ ΠΟΙ ΓΘ ΠΟΙ δίΐ 0 
οὗ ἐμ αοβροϊ 'π ττοσὰβ, 8116 πῃ ὑμοὶν Βοδνὶβ δηά 
ἔἶἰτο8 (ΠΟΥ ἀΘΩΥ͂ ἐπ 0 ΡΟΣ ΟΥ̓ 1ὲ ΘΥΟΡῪ ἀΑγ.---ῚἼἹῇ 
{86 πυϊπἰδίγαϊ ὁ οὗὮὨ (86 αο8ρ61] ))8 ποῖ Ἰοοκεὰ ὁῃ 
88 ἰδ ὙΔΒΊΟΝ 8 1}} οὗ ΔΊΟΥΥ, Ὁ τ 11} ποτοῦ ὉΘ 
δἰϊοπα ρα υπίο.--Ἰ 0 ποτὰ δοιγὰ ἴ8 ποὶ ]Ἰοβὶ 
τἰςουί (λ9 σγεαί εὖι, 88 Ἢ 611 88 ἐδ ἱπευΐία δὶς τοΐῃ, 
οὗ 86 ΒΟ018 οὗἉὨ Τ268}.---ἰῦ 18 πιθοῦ ὑπαὶ ἐμ ἀο5ρε6ὶ 
ΒΟ ὈῸ ἀγιθα 1} ἐμπτοδι ΡΒ 88 γ6}} 88 
ῬγΟυἾ898.---Α ΒΟΘΡΙΤΓΘ ἴῃ 6 ΚκΚἰπχάοιι, πὶ μβουΐ ἃ 
Βνοχα-- τα ογόσῃ πνἰϊθου! ἃ χοὰ οὗ ἴσοη, ν]]] 
αυΐϊοκὶγ Ὀ6 ἰχϑιαρ]εα ο05.--Τ (Ὠχοδίοηΐημ8 οὗ 
Γαΐαγο ῬΘΏΔ]0168 οἢ {116 ἀἱβοδοάϊοηί, 8.6 ΖῬΣ ΙΏΟΣΘ 
ΟἾθαΣ διὰ ΟΧΡΙΟΒΒ ἰῃ. 80 ΟὍΒΡ61 ἰδδῃ ἱπ [89 
[δ]. 

ΙΥ. 

186 χα] δίΐοη οὔ Φ6608 δῦουϑ ἰδ9 Απροἶβ, 15 ποὺ ἀϊβρδαγαροὰ Ὁγ ΗΠ8 ϑαυίμ]ν 116, το σδίμοσ. 
οϑἴοοίβ (πὸ οἹονυδιϊοι οὗ πυσαδηΐγ. 

ΟἸΑΡΈΞΕ 11. ὅ--18. 

ὅ Ἐοτ πηΐο {86 δηροὶβ μα Βα ποῦ [Επδν ποῦ πηΐο ὑπ6 δηροὶβ ἀἰὰ 86] Ραΐ ἴῃ β0760- 
6 ἐΐοπ {6 ποι] ὕο ὁομιθ, τ Βογθοῦ γὸ Βροαῖ [8Γ6 Βρϑδὶκὶ ἢ" ρ:]. ΒΒ οὁη6 ἴῃ ἃ σογίβίη 0186 6 

(εβι 1864, βαγίῃρ, Τ᾽ Βαϊ ἰδ' [4] τηδῃ, ὑπᾶῦ ὑΠοα ἀτῦ τπϊπα] οὗ αἷπὶ ἴ οΥ [86 [8] Βοη οἵ τηδῃ, 
ἢ ἰδὲ ποὺ νἱβιίοβε πἷμ Βοὰ τηδάοβὺ ἷτῃ ἃ ᾿0{10 Ἰοτοῦ ἐμὰ {86 ΔΏρΘΪΒ; ἔμοὺ 

στονπποάβὲ ἰνῖπὶ τὶ ἢ ΟΙΟΥΥ δηὰ ΒΟμον, δηὰ ἀϊάβὲ βοὺ δὲπλ οὐδοῦ ὑμ6 πΟΣ 8 οὗὅὨἨ ἐγ Βαῃδθ 
8 [οηι. δῃηὰ ἀἰϊάβὺ βοὺ ᾿ἷπι ονϑὺ (88 ΝΟΣΪΒ οὗ [ΠΥ Βδηἀ8]": Τποα πδβὲ [ἀ] 486] ρμυΐ 8}} {Μ1Β 65. 

1ῃ Β δ᾽ οοὐΐοη Ἀπάο γ᾽ Β18 ἔδοῦ. ον ἴῃ ὑπαῦ ἢθ 
ποίβιηρ ἐλαΐ ἐξ ποῦ ρΡαὺ [1 ΒΡ) αἰ 100} ὉΠΔΘΣ 

αὖ 811 ἴῃ ΒῈ δ) οἰ οἢ ἀπο ν δἷπι, Π6 Ἰοἷν 
Πα Βυΐ ΠΟΥ͂ γ76 866 πού τοὺ 8}} {ΒΊὩΡΒ 

9 γναΐ υπάδν δίπι. Βαϊ τὸ 866 6808, ὯΟ Ἠ2Δ28Β τηδάδ ἃ 11{|}6 Ἰοῦς ἴπ8ῃ {86 δ μοἷβ [Ὀαΐ 
πὶ ὙΠῸ 88 [ὉΓ Βοη6 ἰ1{016 Ὀ66 ἢ τηδὰθ ἸΟὟΟΡ {πδὴ [Π6 Δηρο]β, 688, Τὸ 866 

[οὐ δοοουῃὺ οὗἉ 818] Βυβογίηρ οὗἨ ἀθδίι, οτοπηθὰ τι} ΡΊΟΥΥ ἀπὰ ΒΟΠΟΥ ; ὑμαὺ 
10 ρτδς οὗ Θοἀδ βῃου]ά [τηϊρ 0] ἰδβέθ ἀθϑίἢῃ [ὉΓ ΘΥΘΓῪ ΠΙΔῈ. 

[0 {86 
Ὀγ 186 

Εον [1 ῥδοδτης ἢ), [ῸΓ 
ὙΒοπὶ αγα 8}} ἐπίηρβ, δπὰ ὈΥ σβοπὶ ατγὸ 8}1 (Ἀἴηρδ, ἴῃ Ὀτϊηρίπρ [88 ὁη6 80 ὈτουρΒΙ] 
ΤΩΔΗΥ͂ ΒΟΏΒ ὉηΐΟ ΡΊΟΓΥ, ο τηδίκα {π6 οδρίαίῃ οὗ {861} βαϊ ναϊίου ροχέδοῦ ἐβτουρ ΒΌΒΘΓΙΠΡΆ. 

11 Ἐρτ ὈοῸᾺ 6 ἐμδὺ βδῃου οί πὰ ὑπ} ὙΠῸ 8.6 βδῃουβοά αγὸ 8] οἵ [[Ὡ08}} 086 : ἴ0᾽ Τ ΒΙΟΣ 
12. οαῦδο δΒ6 ἰ8 ποὺ Δϑβαιηθα ἰὸ 68}} {μη Ὀγοίθσοη, ϑαγίηρ, 1 Μ1}} ἀθοίαγθ ὑμῪ δηνθ ὑηΐο 

ΤΩΥ Ὀτοίδτοη, ἴα [86 τιϊάϑὺ οὗ {π6 οἴ ΤΟΙ [ΘΟ ρταρδίϊο}} τὶ} 1 βἴηρ' ῥγδὶβα απο (866. 
13 Απὰ ἀρϑδίη, 1 σ1}} ρα Τὴν ἰγυδύ ἴῃ εἶπ. Απὰ δρδΐη, Βϑβο]ὰ 1 δῃὰ {μ6 Ομ] ἄγοι τ ΒΙΟΒ 

Θοὰ Βεαίὰ ΕἰτοΣ τὴ6 [{λπᾶὺ (ἀοὰ ρᾶγο ἴο πι6]. 



45 ΤῊΕΒ ἘΡΙΒΘΤΙΕῈ ΤῸ ΤΗΒ ἨΕΒΕΒΕΎΞΒ. 

1 Υ͂δν. 6.--τ88 τοδάϊης τίς ἐστιν (ΑΓ, Κα. ϑδίετεοί. αιιὰ Β1.) 15 ποὶ δυο ὁ} σαρροτίοά. 
Ξ.Ὑ0γ. 7.-Ἴ πο ἰδοί. τες. Καὶ κατέστησας αὑτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, ἀρετηρὰ δραυτίους ὉΓ ΜΠῚ, Ὀτδροϊκοίοὰ ὮΥ 

ΙΔοβτλλι:ι, σα ῃσο 1194 δἰησο Οτγἰοεσθεσῦ, ἐν ἃ κἰοδα ἔγοιι ἔῃ 9 μκῷ. 9 δυῖΐμοῦ μ86 οιοἰ τίν ἐν ἰὴ οἰἰδίο! 5 ὈΠΏΘΟυΕΘΑΓΥ ἰο ἰδ 
Ῥύγροθο. [1 ἰθ ἰσυπὰ, Βονθνυοῦ, ἰῃ 1Π9 ογίρίῃα! τοχὲ οἵ Οοά. δίῃ. 

ἃ γον. 9.--ὴο γοδάϊᾳς χωρὶς θεοῦ, τιοώλοιξ, οὐ αρατγέ Θοὰ τὸ κεωσρὶ οὗ χάριτι θεοῦ), Ῥνοΐοττεά ὈΥ Οτὶς. διὰ ΤΒοοά. 
Δἴορβ.,. Κυυν Ὀ. Δογοιμθ, π846 υδὸ οὗ ὉΥ Αυλῦγ,, Βα! χοῦ. ἀηὰ Υἱχί!. Τα ρδ., δίγοη Κι  ἰπδίδίθα οὨ ὉΥ ἴ.9 Ναδιίοσίδῃβ, ἀοίεηάαοιὶ 
ΌΥ Βοῃ., Εὔτ,, εἰς., ἰ6 Ἰοσῃὰ ΟὨῪ ἰὼ Οοά. δ8 (Οτίο660.) οὔ το 9 οΥ 10 σοῃξ., δά 67 οὔ ἴΠο 11 οΥ 12 δὩὶ. διὰ ἰῃ [86 δῖε 
ΟἾΪΥ οὐ ἴδ9 πιδλγχίη. [ῸΓΣ χωρὶς θεοῦ, Ὑ πο Ἐποοά, ΜΟρα. δπὰ Βῦγ., δηὰ οπν ὩΘΏΟΥ ἔῃ μΐδοθ, πὸ Ὡδίηγαὶ αν δρρτγο- 
Ῥγίαϊο πιο ἰηρ οαἢ Βότ Ὁθ Του ; Ὑ81}6 χάριτι θεοῦ, ὨΪΟἢ ΕΌγ. ἀθηομήσθο ὃ δὲ δπὰ ππῃοδὶ δὰ ἔοσ, 18 οἰ ποθεν ἰὸ ἴὰς 
Ὑγὶτο Γ᾽ 5 ΡΌΓΜΡΟδΘ, 85 σοι ΘΟ ἰπκς {πὸ ἀγγαυχοιηθηῖξ μισὰ ἑηγοϊνοά ἐμὸ οτιοϊδχίου οὗ [πο Μοασδίδῃ. 88 ΟἿθ οὔ] δὰ ἰοῦ δεν 
οτὶ κἰπαῖιθὰ Ὁ. ὅδε σγαοε 967 Οοά. Ἰὶ ποιυ)ὰ δόϑθην ργοῦθὉ]ο ἴδαὶ χωρὶς θεοῦ ΤΩΔΥῪ ΠΑΥΘ Οτἰ κί ΔΕ Ὀθοη νἱδοϑά οἱ ἴδ ἐβαγκίῃ 
ορροεδίϊο υόὺ. 8, ἐπ Ὡς [16 οχρτοδϑίοῃ, “ 89 ἰοέὲ ποίδίης Ὀπφυδ) οοξοα ἰο ᾿ἰπιὶ᾽"--- ὁχοορί αοὐ,᾽ δΑἴπογ 1 Οογ. χυ. 27, διά (δδί 
ὃ βυϊϑοᾳφυθῃΐ σοργἰδί, πνἰδ]οὰ ὈΥ 1 ΓΟδο  Ι ΔΏῸ9 οὗἁ ς θεοῦ ἴο χάριτι θεοῦ, Βυὐδιϊταὐοά ἰξ ἰῃ ἴλ0 ἴοχὲ, ΑἹ δὶ} ουεῃῖδ ἰΐε 
ἰδίοευ ἐδ εὐυγίουδ, ὈὰὉ [89 ἰπίοσ μα! ονίἀθηοο ἰδ ἃ ΤΟ δεοίπει (Ἐκ. ᾿ 

[ΥὈγ΄ δ. --οὐ γὰρ ἀγγέλοις, 70Υ ποὲ μπίο ἀπ ρεῖ8-. πὶ ἐὰ ποί 10 αἩρεῖς ἰδαξ ἧε εἰ)εςίεα, εἰς. ᾿Αγγέλοις πὶῖΒουῦΐ ἰδ Ατί, 
88 τραγ ΚΙ πα ποῦ (16 [πα ἰν. 8]8, υαῇ {110 οΙαδα, ἀνὰ ὀσρμαιίο πη ἐϊ8 μοδίτ ου --ὑπέταξεν, λέ ἰεεεαά, Αοτ.; Ὀοϊ, λαίλ τωῤ- 
7"εἰεα.---τὴν οἰκουμένην. ἘΌΘΓΘ ΔΓ6 [ἢ γ66 ἡ ΟΓΒ ΟΟΙΏΣΟΙΥ Σοπαοτγοά, τσογζά: 1. Κόσμος ΡτΟΡΦΘΕΙ͂Υ ἔἶιθ ΤΟΙ] 85 ἃ Βαστωοπίουεὶ 
Δ} 81:9 δηὰ ογά6Υ}Ὺ δυβίοπι οὗ ἐπί χε; {π|6 ἰδ πθτοῦ υδοὰ ἔῃ [86 ΡΒ γωδο, [90 “" πτου] ἃ ἴο οοτη 6; 2. αἰών, αρε, ἀμγαΐίου οΥἉ {ἵπιε, 
Δηὰ ἤθσθ 86 ψψΟΥἹ] δα σοηδε τη ἃ Ρμδγι συγ μοσγίοα οὗ {ἰπ|6, ΟΥ αζθ; 80 ΘΟΙΠΠΙΟΏΪΥ ὁ αἰὼν οὗτος, ἐλίΣ ἀρε, λὲς τοογίά, κπὰ 
«ἰὼν ὃ μέλλων, ἔδλε οοπεΐπρ ΟΥ̓ ζμίμιτε αρε ΟΥ̓ τοοτϊά ; ὃ. ἡ οἰκουμένη (γῆ), ἔδιοε πογΙὰ ὧϑ ἃ ἰοοαϊέέν ἀπὰ διό ἱπλαδείεα ; ἴῃ ποτ ἃ ἰΒ 
ἃ μιοῖὸ ΘΟ ΠΟΥ 6 ΟΠ αγδοῖοῦ (πῃ ἰ8 ὀχργοθδοα ὮὈΥΓ αἰών. 

ον. 6.--τί ἔστιν ἄνθρωπος. Ὧο Ὑοἴἴο, 1. ΑἸΩ χουδρ δδ--ὸ ἄνθρωπος, πιαπ, οΟἸ]οοι Υοἶν, ὧ6 ΒΩ. ὅόοσ.: ΜῸ]} δοὰ 
1. α πιαπ, πα νάνι}, Βιοῖ δοοογάβ ὈοίοΓ τ ἢ 116 ἀὔδοποο οὗ 1116 ΔΡ([ς]6. 

γον. 7.-͵ βραχύ τι, εοηι ἰξεϊε, ἰὼ τἴμ6 Ἡοῦγ. ἰοχῖ, δὰ ἰη {πο οἰ ἰδέίου, γοσ. 7, ἰἢ το δος ἴο πιδῃ, [8 “ἃ »αμίμίωπει οἵ ὁε- 
Βτοϑ:᾽ [ἰπ ἰἴ8 α 
᾿σλ } αεἰ πὶ τ ἢ Πῖ8 ροτσηδηδηΐ οχλ αιίος. 

γον. 9,---διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου, οἡ αὐοοιπέ 47 δΐΣ εἰἰθεγίηρ 47 ἀεαίδ, τοίοττίπς ἰοσναγὰ ἴο ἐστε 

τοαϑίοηι ὈΥ ἴμ6 ἁυΐῃογ ἴο Ψ6688, Υ6Γ. 9, ἐξ Ὀϑοοσηθα ἃ “»αμίωμίμν οὐ {ἰπι6,᾽᾽ Ὁ6].. οομιγαδίίῃς ἰδ επερυγαῖτ 

,. Οὀιυπεά. Τθο 
Ἑηκ. νον. "70 » ἐλ ειβεγίηρ,᾽"" εἴο., δα κραοδῖβ Δἢ ΘΥΓΟΏΘΟΌΦ ΣΟίδσγοῃσο, ΟΥ 15 δὲ ἰοαδῖ διηυϊσυουδ.-- ΕΣ [86 σΘΏΘΓΑΙ οομπειτοκίυδ 
οἵ νϑγ. 9 δβθ0ὺ οχϑζοίίσαὶ ποῖοδ.----Ε..]. 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΤ,. 

γεκ. δ. ΕἿΣ ῃοῦ πηῖο 86.615 ἀϊἃ Εθ υῖΐῃ 
αοθ͵θοῖίου ἴ86 οοσΐῃρ ν᾽ οὐ] οὐ υν ὲοῦ τνϑ 
819 βρϑϑϊσίῃ .-- - Το γάρ τοῖο γ8 ποὶ Ὀδοῖς ἴο 6}. 1. 
18 (ἀο Υ΄.), ποῦ ἐπ ἥόγπι το {Π6 Ῥγοσθαϊης ὀσβογία- 
(ἴοη, τι }16, ἐπ Καεί, ἰαἰγοάυσίης; δῷ ΘΕ ΤΟΙΥ ὨΘῪ 
(βουσί, ΡΔτ8}1901] ἰο (Π9 Ῥτβοθαΐηρ, υἱΖ., [πα ἴῃ 
ἐμὴ0 δοῃ Βυπηδηϊν ἰἱ8 οχδιίοὰ δῦονυο ἰμ6 δηρ6}8 
(ΕὈτ.). Νοῦν ἄοϑβ ἰΐ ἱπίγοάυοο ἐμβὸ στουπὰ οῃ 
ὙΔΊΟΘὮ (89 δαί οΥ δα 5 δϑϑϊοθα ἴο (Π0 γον δίϊοῃ 
ταδᾶο ἱδσουσὰ ἴῃς Κ'οη 8 8Βὸ πιυσἢ ἸΟΙ ον ροβιἐἰ θη 
ἀμρὸν ), δὰΐ γδίμουῦ ἐπ στουπὰ [0Γ (86 ἐαγηεδί ἐ2- 
ογίαίίοπ ἰο Ῥαγβοηδὶ ἀονοίοη ἰ0 {80 δγϑίθϑηι οὗ 

Βαϊναϊΐου τονοδὶ]οὰ ἰἤγουχὰ ἐπ6 ὅοη. ον δ 
ΘοησαρΡίΪ οἢ8 αϑεὶρηθα ἰο 1:6 δ .Χ6}]8 ἃ 58δχο, ποὶ 
ἸΔΘΓΘΙΥ ἴῃ (116 αἰνίης οὗ {πὸ αῃν, Ὀυὶ 4180 ἴῃ (Β9 
δογογηπροηὶ οὗ ἰδο ποῦ], δμα δβρϑοΐδ!ν ἴῃ ἰπ- 
᾿Βυαοποῖηρ 89 οὐθηίβ οὗ ἰβϑίογυ. [0 18 ἀυποογίδίῃ 
ΒΟΟΣ ΡΒ. Ἰχχχὶϊ. 888 βυοἢ! α σοίογοποα; αὶ 
ἀ8ὸ ΟΧΧ,, ἴῃ τοηάδογίης {86 ΟΌΒουγο ογάὰβ, Ὀοαυϊ. 
χχχὶϊ. 8 (ἰμαὐ αἀοά, πο Ηο ἢχϑά ἰδὸ Βογϊίασο 
ὉΠ ΊΠ6 παιϊοῃβ δῃὰ βοραγαίθά {(}160 σδὶἸάγθη οὗἉ πη 
ὅγουι ὁπη6 δηοίδον, ἄχοά {ἰδοὸ ἐπ 18 οὗὨ ἐμ παίΐοη8 
«ϑοοοχάϊης ἰο 89 Πυσμαθ6 ΟΥ̓ {16 8018 οὗἁ [8Γ86]), 
ΤΑΆΚΟ8 {110 αἰνίβίοη ἰο ἰακὸ ρίασοε δοσοτάϊηρς ἴο 
ἐλ πιιπιδὲγ 9 (λ6 ἀαπφοῖς 97 αΟοἀ. ἴΙπ κι ΓΟ] οσίης 
ὝΘΥΒΘ ἰἰ 18 ἐμὴ βαϊὰ (μα [80 Ρ60}]6 οὗ [Βγ86] τὰ 
ἐμο ρογίζου οὗ Φόβον Ηἰτβο]ῖ. Τθὸ δαπια ἰάθα 
8 Γουπὰ, Βίν, χνυιϊ, 17, δη ἃ τ} πϑὴν ΒΑΡΌΪ 8, 
ὙὯο, οα ὑμ9 στουπά οἵ ἐδο ἰἰδϑὲ οΥ̓͂ πείίοπ8, αἰ6ῃ. 
Χ., αϑβυηθ ἴοὸγ (860 Βϑυθ  Ὠδίΐοη δ βουθηὶν 8ῃ- 
ξοϊῖὶο βοαὰβ δηθὰ σχυΐοῦβ, Ὑ}}110 15τα6ὶ, Ἄχοορίοά 
ἕγοτι {})}6 ΠΌΠΙΌ ΘΓ, 15 (89 Βρθοῖλ] δηὰ ρυϊν!]οκοὰ 
ῬοορΙο οὗ 80 Ξυργοιμο ἀαοἀ. Αἱ Ὦδῃ. χ. 18, )0; 
χχὶ. 13, Βοῦγουοῦ, γὸ δια 1Π0 τορτοβοηίδιϊοι (π δὶ 
(86 6108 8180 ᾶῦθ 800} 8π ΔΏρΟΙΪΟ Ῥτίπσο, 80 
ἰδ 658 ἰῃ σπαᾶσρο (ἢ 18 Ῥ6ΟΡ]9 ἃΒ ἀζαΐηϑι (6 συλγ- 
ἀἰαπ δηχο}8 οὗ οἶον πδί! 8; δηὰ οἱ Τοῦ. χὶϊ. 1, 
(6 Βούϑῃ δύο Δ 1615 ΓΘ τορδγάθα 68 ἰΠ6 Δ ρο]Ϊο 
Ῥτγοίθοίοσβ οὗἩ (86 δογοηδηϊ Ρθορῖο; διὰ δἱ ὕδῃ. 
ἦν. 14, (86 ἴαϊ6 δῃηπουποοα ἰο ΝΟΌΙ ΘΠ ΔάποΣΣΖΩΣ 18 
Ἀπαϊοαίρα 88 {ῃ9 ἀδοεϊείοι οὗ (8ὸ “αἴσῃ ογ8,᾽" ἀπὲ 
186 ἄδογϑο οὗἁὨ ἰδ ““ΠοΙν Οηθ5.᾽ Ετοῖλ ὑπ 686 
βΑββδξο8 5 οχρίδἰπϑὰ ὑμὸ τιοὰθ οὗ δχργεββϑίοῃ 
ΓΘ Θ᾽ ογοί, ἰῃ τορατὰ ἰο ᾿νΕὶς ἢ τὴῦϑ ΤΠΔῪ 8180 Γ6- 

(ΟΟΙθοὺ ἐμαὶ ἴο ΧΧ, γομάον 180 ἀδδι χηαιϊοη 

οὔ ἐβ8 Μεοβϑίδβ, 18. ἰχ. 6, (ἼΛ2Ν), δοβογυϊπε το 

ἴ1)0 Οοἄ, ΑἸοχ. ὉΥ πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, 
Ῥαίλεν 9 ἐλ6 οοπιΐϊπῷ ασέ. ἘρΥ 'ὰ ἴ8 ποὶ 8 ΠιοῸ 
ΔΌ8ο] υἷο Γα ΓΙ τ ΒΘ Ὦ 18 τιθδπὶ (Τ οοαοτεῖ, (Ες,, 
ὅτοι., 86.012), Ὀαὺ (πὸ Μοββίδπϊο ψοσ]ὰ ((Δ]ν.). 
Αμὰ (δ ογάον οὗ ἐπ νογάβ, ἰοο, ΒΒ ἐδμδὶ ἰδς 
σοηίγαβί ἰ8 πού Ὀοίνοθοι ἰμὸ Τὰ γα δηά (86 ᾿ΓΟ- 
οοάϊης ψοσ]ὰ (Οδπιοτο, Β].}, Βαϊ, 88 ἱπαϊοαίεα δ᾽βὸ 
ὉΥ 18ὸ ἀὔβθῃησοο οὗ ἰδ6 Αὐί. πὶ ἀγγ., Ὀοί ποῦ 
απφοϊϊς αχὶβίθμοοϑ δὰ ππαπ, ἰο ψ Β1οῖ Ἰδίίο Ὁ οἾ488 
ι16 Μαεβδίδηὶο Κίῃρς δβυδβίαϊῃδβ α τοδί οἢ ΘΒ ΓΕ 
ὉΠΊΪΚο ἐθαὶ τι ΐοὶι ΒῸ ὈΘΑΓΒ ἰο ἐμ 6 ΤΟΥΤΙΘΤ. 
γε. 06. Βεῖ βοὰϑθ οἱϑὸ ᾿τϑβιϊδαἃ 1} ἃ ο6:- 

ταὶ Ρ1]809.---γα 18 ποὶ (86 δοτητηοποεοτηοῃὶ οἷ 
ἃ ΠΟΥ͂ Βοοίϊοῃ (Ηδΐητ.), Ὀὰΐ (86 δαάτοσεπδίϊνο δέ 
Β δ] οἷπϑ ἃ σοπίχαβί ἰο 16 ᾿ὰθα χοΐοστο ἰο δηὰ 
ἀρηϊοά ἰῃ {μ6 ρΡγεοοάϊηρ ο184186, δπα ΟΥ̓́ΘΣ δρεὶϊπεὶ 
ἰδδὺ 1468. Ῥτοβαπίβ ἴῃ ἃ οοπίσγαϑὲ ᾿παϊοδιοϑα ὉΥ͂ [ἰδ 
ϑουρίαγαὶ οἰἰδιίοη, {80 γεαΐ παίμτε οὗ (10 (886. 
ΤΊ ᾿πἀεδη 6 Π 688 οὗ {19 ἔοστα οὗἨ οἰίδίϊοη (σσᾷ, 
ϑοπιδιο 74) γ ΟΟΟΌΥΥ ΠΩ 4180 τὶ 1 ῬΏ1]ο, (Ὁ ἀτρς.), 
8ηα ψῖ ἢ ΤΔῸΥ ΒΑΌΟΪμ8 (ϑομδιίρ.), ᾿τρ 1165 ποὶ 
{μδἱ, 88 δζαϊηβί (86 ᾿πβογιρίζοιι Ὑ Β ἢ Τοΐεγα [80 
Ῥδαῖὶὰ ἰο αν, ὑμὰ0ὸ δυῦμοῦ ψουϊὰ δϑβοσὶδο 1ἱ (0 
Β01210 ὈΠΚΠοΥα ῬΟΥΒοῦ (ατοί.), ὙΒ16} που ]ὰ ἱπι- 
ΡΪΥ ἃ ογἰἴσ4] Βαδὲῦ ποῖ δύ {818 ἰἴτηθ ὀχ βίης : ΔῸΣ 
μδῖ, αυοιΐηρ ἔγοιη ΤΩΘΙΩΟΣΥ͂, μο ἀϊὰ ποὺ Κποῦ ἐδο 
ῬΓΘΟΙ80 Ἰο68}}{γ οὗ 9 ραβ8δρὸ (Εορρε, β0}υ}:),-- 
8 ΒΌΡΡΟΒΙ(Ϊοα ποχαϊγοὰ ΡῬΑΓΌΥ ὈΥ ἴδ. γογθλ] οσ- 
δοίῃ688 οὗ ἰδθ οἰξδίϊοη, ΡΥ Υ ὉΥ 189 [1κ6 πιοὰθ 
οὗἨ οἰἰΐπς ἃ Ῥᾶβϑαρθ οη γον [αι ἴασ, οἷ, ἰτ. 4 
{πὴ : ΒΟΥ (δαί, χοραγάϊης Θοὰ οὐ (80 ΗθῚΥ 
Οἰγὶλ 8 18:6 ῬΣΟΡΟΣ Αὐἰπορ οὗὨ ἰδ 6 γμαββδζο, μὲ 

ν88 ἱπαϊβογοηὶ (ὁ 1.(8 Βυπιδὴ πυϊίον (Β|.), ἴὰ 
ὙΒΙΘἢ 6886 τὶς ου]ὰ μαγάϊγ μανθ Ὀ66ῃ μα ρ]ογοῦ; 
Βαϊ 18 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃ υδαρθ ῬΌΓΟΙΥ ΣμοίοτὶςΔ) (50 188 
ΤΟΥ Υ͂ δἰοσ Ὀμεγα. ἡ. Ἐὸν ἰμδὲὶ αοἀ Ηἰπιβεὶῖ 15 
δἀαγοββοὰ ἴῃ (μἷβ τ οὶ] Κπον Ῥδαβαρο (Ε"ν.) 15 
ἃ τηδίίον οα ὙὙΒΙΟΝ ΠῸ ΒίΓ685 ποοὰ 9 1614, 5ἰπὸϑ 
(8ὸ δὰ μοῦ οἰ μον ταὶ μανο τοδὰθ (89 δοφίσσε 
{89 51} } 8 οἱ, ΟΥ̓ ΘΙ οΥ ἃ ἃ Ῥδδβῖτα οοῃβίγυοίϊοα. 
ὝΒαὶ ἰβ ἃ ἴδῃ -- 411 πίηρβα ππᾶοι 

Βὲ8β ἴθοϊ. --- Τὸ οοῃπθοίΐοα οὐἨ 186 ποτὰ 
ἴῃ 8. υἱἱϊ. ὅ-7 βοῦν (μαῦὺ χωϑῃ, ἃ8 ΟΡ ΣΝ 

ἴῃ ὁοπῃέχαβὶ ψἱὰ δοᾶνοα δηὰ ἰδ βεϊπιης 
βίατϑθ ὙΔΪσὰ αοα 888 ογάαϊπεά, 18 οοπροεϊτει 
ἱπι ἀϊδίου ἴῃ 8 ,αίν διὰ φαγίλίψν ἴου- 
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ἐέπεδε, πὰ ἰὰ 8 ῬΌΓΟΙΥ ΔΙΌΙΓΓΑΓΥ ἰο ἱπίγοάθοθ 
ΒΟΓΘ, ΒΟῸΣ ἱπῖο ὑἰμ6 ΟΥ̓ ρΙη8] ἰοχί, ΟΥ 1ῃ9 
δοποορίϊου οὗ ον δυίδον (Καυίπ., Ηοίπν,, ΒδΒπι., 
Β)., Βιοίη, 1, ὕπ.),--τῖμο ἰάθα οὗ ἐμ σίογψ δηὰ 
ἀϊγπιίψ οὔ τῆ. ὯἯω ὅπὰ γαΐίβοσς ἐΐ 6 Ῥγοοοάϊηρ 
σοτὰβ οἵ (80 Ῥδ8]1) οχργοββίηρ (9 ἰάϑθα (μδὶ αοα 
18 μοὶ βία Ὁ]6 ἃ, 50 ἰο0 Βροδῖὶς, ὈῪ (818 πδίυγαὶ ἰῃ- 
ἔδυ ΟΣ οὗὨ ταη, αὶ ἀἰδρίανγβ Ηἷβ οὐ βΊΟΥΥ ἰπ 
δοϊδοί τς ἔγου ΒΟ ἢ δὰ ΒΤ ὉΪ0 ΒΡΒΟΣΟ ΗΒ ᾿ηδβίσυ- 
πιοηΐϊβ οὗ Υἱοίοτυ ἔογ ἰἰ δοῃΐπδιοι οὗ Ηἰβ 6Ὲ6- 
τηΐοβ. ΑἿΣ σοι παϊης ὑ8, ΥοΥ. 2, ἰμδδὶ 6οά, 
Ἧ ὮΝ 056 τη. 5. 18 ΟΧ τ] 6 ἃ ἀΌονο ὑμ 6 ΠΑ ΥΘΏΒ, ἢ8Α 
αἶδο ἃ τηΐρσ Υ ΠΔΠ.6 ὉΡΟῚ {86 σΑΥίι, (86 ῬΒδ]τη δὶ 
ἀδο]αγοβ ἰὼ γον. 8 δαὶ ουΐ οὗἨ {6 τχουΐ ἢ οΥ̓͂ 6ἢ}1]- 
ἄγϑι δουὰ διοκ)ίησθ Ηθ Πὰ8 Ῥτοραγχοά ἰο Ηϊΐμ- 
86] Γ δ ῬΡοοΣ δραϊηβί Ηἰβ δάυθυβαγθϑ, ἰ9 βυθάυο 
ἀ.:6 ποῦ, ἰΠ6 ΒΟΟΣ οὗ γϑῆροδησα." Οὐ ἐμιὶ8 
{0198 (γ6γ. 4) (0 ψοποσίηρ 5826 δ {89 δθ8.- 
το, ἐμὰ ποτὶ οὗ {16 ἥηροτβ οἵ αοὐ, βηὰ ἐμ θῃ, 
γον. ὅ, 6 οοπίτγαβίθα σγοίεγοηοο ἰο {π0 ἰποζο]ὰ 
πδίυσο οὗ πδῇ, ΔρΡροδυΐῃς, ὁ {16 ὁη6 Βαπά, ἴγα]]} 
διὰ ἱτωροίομῃϊ, ἃ8 8 ΤΟΥ 8] ἀπο! ν οἡ ἰδι6 οαγί, 
85 ἃ ογοδίυγο οὗ ἀυδί, δηα, ὁπ ἐπ οἰ], ποὶ 
ΤΆΘΤΟΙΥ δὴ ΟὈ͵οοὶ οὗὨ Ἰονΐηρ σατο, Ὀὰΐ ἀπ ἐπδίγι- 
επί, Ῥτοίογγοα Ὀοΐοτο 84}} ΟγοδίΣΟΒ, ΤῸ {(π9 6Χο- 
ουϊίοη οὗ ἐπὸ ψ}}} οὗ ἀοα. Τὸ δι  ϑβοαιυοηΐ ἀο- 
᾿μοδιΐοηυβ οὗ 6 Ῥβδὶταὰ δοῦν ἰδὲ {6 ΣΟ Θσ 6 
ἐδ ἴο ἐπαὺ ροβὶίΐοι οὗ βονοσγοῖϊρηΐν ἩΒΊΟΝ, δοοοσα- 
ἱπς ἴἰο ἐϊϊ6 δοοοιηὺ οὗ ογοδίϊοη, Ἰη8ὴ 1.88 χοοοϊνοα 
Υ νυἱγίυο οὗἩ ἷ8 ροββοϑβείοῃ οὗ ἐμὸ Ὀἰνὶηθ ἰτηαρο. 
ῬΥΘΟΙΘΟΙΥ ἴον (818 σθδβϑοη ἰΐ 15 δα ἀθὰ:ὀ “Ἴβου 
διδοῖ τηδᾶβ μἷτὰ ἴο 181] βἰιοσί Ὀὰὲ 1116 οὗἩ Ἠοἰίγ.᾽ 
Εἰολὲπε πἰιϊπουὺ ἰῃ9 Ατί, Θσργθββοβ δρβίσδοι Υ 
ἐδε ιούιε ἷπ ἰἰ8 ΒΌΡΟΣ-ἰοττ οβί τα] Ομ ΓδοίθΓ,--- 
ἈΔΥ, 1 ὅδ). ΧΧΥΙΪ. 1; ΖΘΟἈ. χὶϊ, 19, 86 δυρογ- 
ἐοσυοδί 8] ἴῃ ΠΘΏΟΙΑΙ, ΒΟ ἃ8 ΒΡΡΟΓίΔΙἢΒ ἰο0 8ρὶ- 
εἰὶβ. Τὴ Ῥβαϊχηϊβὲ (8 5808, ποὺ {Ππδᾶΐ ΤΠ ἐ8 
τωδὰθ δἰ πηοδὶ δαυδ] ἰοὸ Φομονδῶ, Ὀὰΐ ἰπαὶ 6 δ 8 
Κοσοϊγοαὰ δ᾽πηοϑὶ ἃ δυρτγα- οὐ σοβίσ ἃ] παΐυτο πὰ 
Ῥοβιίίοη. Ηομοο (ΒΟ. ΧΧ. ἴῃ ρ]ασο οὗ ΕἸοΒίτα ρΡαὶ 
παρ' ἀγγέλους. Βυὶ ἰμ6 νοτγὰβ οὗ ἐδπο ἰοχί 40 ποὶ 
πβιγ δῖον, Υἱν., Βιΐον, ΕΌτ., πὶ ἰδ κίηρ ποὶ 
ἘΠΟΤΟΙΥ (86 βραχύ τι οἴδο ϑορί., Ὀυΐ οτοὰ (μ6 Η 60. 

Ὧ »ΏΌ. μοί, οὗ ἄεστεε, Ὀαΐ, οὗἨ {ΐπιό, ἰλ ἰο 56η80, 

ΦΤΒου δαὶ [ῸΓ 8 568305 1οὲ ἷπι 1741} βῃογέ οὗ 
ἘΠΟΝΐτ., ἑ. 6., οὗ ἐΐὸ ἱρίογσου 56 ἃ πᾶ ΡΥΘΒΟΏΟΘ οὗ 
6 πουἹά-τυϊηρς οί ἰὼ Ηἰἴ8 ρίοτυ, τ πο ἰμ9 
ΔηροἾ5, 85 ἱῃμδοϊίδηίβ οὗἨἩ ὨΘΘΎΘΙ, ΔΙ᾿ ΊΥΔΥΒΕ ΘΠ 70γ.᾽ 
ΕἘφυδὶν υππναγταηιθα 18 {0 αϑϑαϊηρίϊοη ἐμαὶ {818 
ΦΊΟΣΥ οὗ τῦδὴ 18 8 ΟΊΟΥΥ 88 γοῦ ΤΩΟΓΟΙΥ͂ Ὁσοηιΐδοα 
ὈΥ Οοά, ἀπὰ ἰμαὺ ἰμ6 ἢορ9 οἵ 116 Ῥπδ] υχλ]δί 100}. 
ἴο ἰἰ8 ΒΡΟΘΟΥ χοδὶϊζαϊΐοη. ΕὟΡ ἐμ ““14]1Π[ΠὸὺπῸ 
ΒΟΥ ᾽ ΟΥ ““ἸΔοὶς ρ᾽ 18 ποῖ ἰσϑηβίοσσοα δος ἰὸ 
86. Ρδϑί, ΠΟΥ (60 “σγονηΐηρ᾽ οατνϊοὰ Του νασγὰ ἰοὸ 
ἐδμοὸ ἔαίαγο; Ὀαὺ ἰμ6 00 δζθ γορσοβοηιοα 88 60η- 
ἐδιμροσδοθουβ, δπὰ ἔμο ἀοΒοσὶριϊο ΤΟΙΌΓΒ ἰὸ 
πιϑη, ποὶ δέον (6 ΕΔ]1, Ὀαΐ πῃ Ηἷδ ῥτϊταϊἶνο δπὰ 
ΒΟΓΣΊΩΔΙ οοπαϊιΐοη. ῬΥΘΟΙΒΟΙΥ ΤῸ [686 ΣΘΆΒΟΠΒ 
ὁδὶ ἰδ πνοτὰβ ὈῸ6 δΔρρὶοὰ ἰο {10 Μοββίδῃ, δπὰ 
86 δρρ οδίΐοι τηδὰθ ὈΥ͂ Οὐ δυΐί μου, γον. 9, ἷ8 
[δεϊ!ἰαἰοὰ Ὀν (Ἀ6 Ἔχρυθβϑίου, “"ϑοη οἵ Μδῃ.᾽ 
Βυὲ ἰς ὅπαβ ἴῃ {18 Ἔσργοβδδβίοῃ, ἢ ΒὸΣ (8 οσ68- 
δἴοΣ; ΟΡ 118 Β Ὀδβίδ 18] γθαάϑοῦ, δπὰ 6 πδίυγο οὗ 
106 δυρυτηθπὺ ΣΑΙ ΠΟΥ ΤΟ ῸΪΓ68Β 15 ΠΟΙΘ ἰο0 στοχατὰ 
ἐμ δΌΪΠΟΣ ἃ8 ΔΡρ ᾿γἱπρ ἰἰ6 ῬΘΓΔ,16Ϊ ἐθγΏ8, Ἅ πιδπ᾿ 
δοιὰ ““ 80ῃ οἴ πηδῃ,᾽ (0 τη δῆ κα ἴῃ βΈ ΠΟΤᾺ] (ΒεΣ., 
Βίοτν, Εὐγ., θ6].}, (δὴ ἴο δαϑύμηθ ἴῃ {86 οτἱαὶ- 
ὨΆ4] ἃ αἰτοοὶ τοίογουσθ οὗ {Π686 σογὰβ ἰο Οσχὶβὶ 
(ΒΙ., «.0.}, διὰ ὑἐμὰ8 1πίουροϊαὶθ μοσθ ἐμο αυΐὲθ 
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αἰ οΥΘΏΕ δρρ! θὰ ἰγαΐὶη οὗ ἱδβουρύ 816} 18 
ζουπὰ εἰ 1 ον. χυ, 2ῦ 8.Ἐ 
κε. 8. ΕῸσΣ ἐπ βυρ θοϊξες ἴο πίτ 8ε]] 

τοίηρα Βα 885 Ἰοές ποιδῃέηᾷ.--Τ 9 ΔΌΓΠΟΣ 
Ῥτγοοθϑαβ ἰο ἀγαν ἔγοιῃ 6 ν οσὰβ οἵ ἴλ Ῥβδὶ πιΐδί ἃ 
οομοϊυδίοι ΜΒΊΟ1 ᾿ηϊχοάϊο68 1.16 Ῥχοοῦ οὗ (86 ρο- 
βἰιΐοη Ἰαϊὰ ἀονῃ ἴῃ γορ. ὅ. Τμὸ δυδήοοιϊ οὗ (ῃ6 
γοΡὉ 15 ποὺ ὑῃ9 Ῥβαϊσαϊδί, Ὀὰΐ ἀοὐἀ (11. 1δ; νἱ}. 
18), δμὰ αὑτῷ χΟΙΟΓΒ ποὺ ἰο ἰμ6 ϑοῃ οὗ σβδῃ, 
ΘἰΒΟΣ 85 δρροδυίϊης ἴῃ ΟἸσὶδὺ 88 ἃ ἰβίογὶ αὶ 
Ῥοσβοῦ ((αἱν., ἄδγῃ., ὅδὶου, 8ϑεν. βοδιαϊῖ, 
1λμ., εἰ6.}, ΟΥ̓ ΒΙΤΡΙΥ δ8 116 8}}} οοποεϊνοά, Ὀυΐ ἰο 
πᾶαπ αδ διιοῖ, ἃΒ ἱπιτηϑαϊαῖϊο οὈ)εοὺ οὗὨἩἨ ῬΒ, υἱἹ]}. 
(Βες:., ατοὶ., Βομ οι, ΕὈΣ., θ61.). Βυΐ ποῖ Σ 
8 1ὰ ΒΒ ῬΌΓΡΟΒΘ. (0 ΙΏ8Κ6 ρσοοά ἀπὰ ᾿ιδιϊ ἐγ {80 
ἀφοϊαγδίϊοι οἵ (μ6 ῬΒδὶ πιϊδὶ (ΗΠ οἵμπι.). ΤΪβ σοδβίβ 
οἱ 80 Ββίδίοχηθηὺ οὗ ὅδ. 1. 28, Ἰὼ 18 σαί μοῦ ἴο 
υβεγ ἰμὸ ἀςοϊαγαίΐοπ οὗ ἐμ6 δυΐμοσς (δαί αοἀ 
88 ποὶ βυθ)θοιθα ἰο Δ χ6}]8 1.:ὸ ΣΟ τνοσ]ὰ οὗ 
ΒΟῊΝ τὸ ΒροᾶΚ. Τδῖδ ἰδ ἀοὴ8 ὈΥ 8 ΔΡῥεδ] ἰο 
186 ἐπ78}}}0}1]160 ψνογὰ οὗ ϑογὶρίυσο {δὶ ἀοα δδ8 
Βυ )οοιθὰ ἐὐεγὼ ἐλὲπρ ἰο πιαῆ : 818 ἀφοϊασαίϊ οι 
δάχϊ8 πὸ δχοορίϊοι. [1 σδῃποί 6 οΟὈὐεοιςα ἰο 
(89 Ἰορί (ἰδ ον οὗ {8 σοποϊυβίοη, ἰδαὺ {80 
Ῥβδ] πιϊβὺ 15 βροδκίηρς οὗ (86 ργχεδοπί, δπὰ ΟΌΓ δυ- 
(ΠΟΥ οὗ {86 μέγα ν οσ]ὰ, δπὰ {πὶ δ 18 (88 υπ- 
ναυγϑηίοα ἰπ ἱποϊαάϊπρ (μ6 οἰκουμ. μέλλ. ἴῃ ἐδ9 
ΘαίΘΡΟΥΥ οὗἉὨ {9 ““ 8}} (ἴῃς 8. ἈΠ ΡΤ 16] οΟΓ- 
Γαοσίχοββ, 6], γοσηδσκϑ, δίτον ΗἩοίμπι.: 186 ἩοΣ]ὰ, 
88 6οἸ]θοιΐνο ἀρστοραία οὗ Ὑμδὶ 18 ογοαίοὰ, οοἱὩ- 
εἰάδβ8 τὶ ἴμ6 χοποσίσ (οσι, “8}} {μη ρ5,᾽ ἀπὰ 
{80 Ῥγοϑοηί δῃὰ {πἰυγὸ ΟΣ] ΔΧῸ οἱ ἵνὸ αἰ 0 7- 
οὐ {πϊηρ8, ΘΟΙΡΥΟὨοπαραὰ ὑπάοσ ἰμ9 τὰ πάντα, 
Ὀυὺ (ΠΟῪ δ΄ 16 τὰ πάντα---ἰὸ αἱἐ ἰλίησα {ποχὰ- 
ΒΕΙγ68, ΟἿ᾽ ἷἱπ ἱἰνὸ αἰδίϊποῦ δηὰ δβιιοοοεβὶῦθ 
ἴοσιϑ. ΞῈ111 πτου]ὰ χαίμοσ ἰδγ 80 ἐπιρλαδὶδ ΘᾺ 
1816 ἔδοὺ ἱμαῖ οἱκ. μέλλ. ἀδποίοθ {86 λ]᾽ οβϑίϑῃΐο 
ποτ]ὰ 88 (μοῦ ἴῃ τ ΙΟΒ δίοπο .}9 Ὠ᾿νπ6 ἀοδβιϊηδ- 
(ἴοι οὗ τηδῃ ἰο ἀοτηϊῃϊοη ΟΥ̓ΘΣ 8]1} 81 ἢ 5.8 σλῃ ὮδΥς 
18 δοσοιρ]!δχηθηῖ. ΒΥ {8}8, δἰιεηιΐοη 18 δἱ 
οὁπσο ἀϊγοοίοα ῬΑΡΟΥ ἰο 1116 Ργοδοηΐ Ῥοδβὶιο οὗἁ 
(6 υσηδη ΣΒΟΘ, ποὶ γεὶ σΟΥΣΟΒροπαάϊΐηρ ΨῚ ἰ(8 
ἀοβίΐην, δηα Ῥδσν ἰοὸ ἰμαὶ ΤῸ] Δ) οπί οὗ {86 Ὁ]- 
γί ἀοοϊαγδίΐοι Ἡ 1 Ο ἢ, ἰΒσουρὰ Ψ6808 ἰ᾿6 Μ6ε- 
Ββίαπῖο Κίηρ, 888 Ὀ66 ἢ δΔγοδὰν οοχητθμοοῦ, ἀπά ἷ8 
Ῥὶοαροὰ ἰο δ δοβοϊιίο δορὶ θιὶο. 
Βυϊ ον ἴἷὋῪο 8660 οῖ 86 γυϑῖί 81} ἰΒίπβα 

δτιθοῖοᾶ ἴο ΐτο.---ΤῈ) νῦν δέ 18 ποὶ ἑοσιοαὶ͵ Ξε: 
διέ α4 (λα οαδὲ δίαπάδε, ἱπ 7αεί, Ὀὰὶ ἀΐτοοίβ ον ΟΥ69 
ἐο ὑπὸ οδυ ιν ργέδεηΐ, Ἡ ΪοὮ ΒΌ ΟΥ̓ ἐμ! 6 ἈΠΊΨΟΥΒΟ ἃ8 
γοί ποῦ ἰῃ ἃ σοπάϊιϊοι δηβν οσΐηρ ἰο 1.8 ἀοδιΐῃδ- 
ἰ(ἰοη. ΒΥ (818 (89 δογίδὶπ {ΔἸ οπΐ οὗὨ ἰμ6 ἀἱ- 
υἱὴθ ἀθοϊαγαίίου, 18 ἱπάοοα μοϊ]ὰ οὐδ ἰῃ Ῥχολμεοοὶ 
ἴου ἃ ἸΟσ6 Ῥογίοοί Ταΐσσο. Βυΐ {818 δερεοὶ οὗ 

[5 ΒΥ ἴδ! τὸ ἴο τοσοχεῖζο (μἴκ5, ἐπ 9 σοῦγδο οὐ (βου ρλὶ πυδὲ 
86 ἸΔῈΣ ΓΊΟΔΌΙΚ δαῖδη κί θ, ΒΥ χοίοσγεης 86 " λέπε᾽ διγοδὰγ [ἢ 
τοῦ. 8 ἰο δοδυ8, γὸ ἃγὸ ΟὈ]ρεα, ἰΏ ογάὰογ ἴἰο οσχίσαςϊ ΔΠΥ̓ ΕΟΠΕῸ 
οὔΐϊ οὗ ἴπ0 ῥϑδβαρϑ, ἴο δ κο 8 14]160 αἰδίιϊποίΐου "ει 6 ἢ 
Φοθπ8᾽ οϊης δἰγουὰν “ σσονηοὰ ΜΠῈ ΟἼΟΥ δὰ ΠΟΠΟΣ,» ἃθ 
Ὀυΐ ἃ ἄχβὶ βῖορ πὶ δἰ εἰϑυδιίου, δπὰ δὰ αἰ τἰπιαῖε δῃ ἃ ΣΊΟΓΘ 
οοηρίϑίθ κἰογβοαδιίοη. ὅποι 8 ἀϊδβιϊῃοιίίοι, ψ) 9 ΒΟΆΤΟΟΥ 
Ὠθοΐ ΒΑΥ, 18 ποῖ ἰπ ἴπ9 δυΐϊμοτ'α τηΐμὰ δἱ 4}}. “ Ἴσον πο Μ|1}} 
Εἰοῦῦ δὰ ποποῦ᾽" 15 τοροδίοὰ [ἢ στο. 9 85 ἴ:9 ἐχροπειῖΐ δῃὰ 

Τορσοθοη δεγο οὗὨ δ]}} ἰδ ἀϊκηΐ δηὰ ἀοτηϊπίοῃ ΟΧΡτοϑερὰ [ἢ 

18 ῥγοοϑάϊηκς ψΘΓβ68; διὰ ἴΠ|6 σου ταδί 18 ποΐ θεῖναι ἤοθυκ 
ποὺς Ρασε! οχα! θά ἴῃ ἰοκοῦ οἵὗἩ Ηἰδ [αἴσγο Πςομηρ]οἴο ὁχα]- 

ἰαϊίοη, δὰ Ἰδδῖ ζυΐϊασο οομερίείς οσχα! αἰίου, ναὶ νεῖν ἐἐ πὶ 

ὅπαΉ, 88 πυσἢ, ποῖ γοί ἴῃ δ δοΙΓ ΟΧΑΙ θὰ ἴο διἷ8 ἴτυο 
οτίεἰῃδὶ ἀοδιϊπαιίοη, δηά Φοβαβ, 1809 τοργοβοιίδίϊνο Ἀ18., 
(5 οχαϊίοὰ ἰῃ ΗἰπμκοΙ, δὰ δὲ ἰδ 1Ὁ ΘΓ οἵ ἴμο 
ἀοβεϊηΐοα οἵ Ππιδηΐγ. ΤΩ ὉΥ ἴακίης “Σδῃ διὰ “ δὶπι, 
τιγου κῃ τυ. 7, 8, ἐπ πον παίυτγαὶ βοηδο, δηὰ {6 η, π 6} ἐξ 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἔπαξ ἴῃ {πὶ Βοπ86 ἴπΠ0 Ἰαηρύδρο οὗ {μ6 Ῥεδίτα [8 Σοῖ 
ΠΥ νόγὴὸ οὐ, αρρί γί 1μο ἴο ἴπ6 ἀυὐ-Μ8π, νὰ Πηδ 6 
ἴα οοηποοίίοι δὲιὰ ἐἰνο.τοαδοιίης Ροσίοοί ---.}. 



δ0 ΟἿΒΒ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊΕ ΒΕΒΚΕΥ͂Β. 

ἐμ βυδ᾽οοιὶ 9 δυῦβοῦ 8 πο πον απήοϊϊης, Τὸ 
58.619 (τι ωδπ), 8 σοπύγαϑβὶ Ὀοίνοθη ἰδαὶ 

ΜὨΐϊοδ γὸ ΠΟῪ 860 δηὰ ἐμαὶ ναΐο 'γὸ 888}} γοί 
8600, ἀἰϑιανὉ5 ἰ9 σδοπαθοίίοη, δά 5 ἱποοπδίβίθης 

τὶ 86 Τοϊ]οσίης τοῦϑθ6. ΤῈΘ Ῥυγροϑο οὗἁ ἰδ9 
δαΐμον ἰϑ ἰοὸ ρσοόῦθ ἐπὶ 89 αν οὐ Μοβϑίδηϊο 
φονϊά---ἰῃ9 που] οἵὨ γχοἀοιριϊου---ἰ δὲ πογ]ὰ 
ψὩὶσ ἔογιαϑ (ῃ8 6 ῬγΟρΡΘΡ δι 7θοὲ οὗ οοτιπιπὶοδ- 

ἐϊοα Ὀοίνοοα εἶἰπὶ δηὰ ᾿ἰβ τοδὰ 9 Γ8---ἷἶβ 89 ΔΓ 85 
{86 οτἰκίαα] νου], πο Ὀορδα τ τὰ ογθδιίοη, 
ἔτοιι Ὀοίης δβυδ)οοϊοά ἰο δηρεῖίο Ὀοΐηρθ. Ηϑησο 
Ἀ6 ἱπδιίίαιο8 4 ἀοπθϊο οοπίγαϑί οὔ (μδὶ πϊοῖ τγὸ 
ΠΟῪ ἀο Ὠοΐ 580: ΡΥΪΠΩΔΕΙΥ͂ ἃ οομ ταδὶ ὙΠ [89 ἀ6- 
οἰαταίίου ἰπχαι5ἀ Διο} Υ ργϑοραϊηρ [υἱΖ. {μ6 ἱπέον- 
Θῃίΐαὶ βἰδίοπιτηῦ ἰΔὺ αοα 8ιυδ)] ὁσίης ἰ0 ταδὴ α]Ϊ 
πίη χ9, 889 ᾿ἰοῖν ποίδίης υπβυρ)θοιοθά ἰο ἷῃ}]}; 

δηδ, βοοοῦ ἢ γ, 6 σουίτϑϑὲ σὶτὰ ἰθδὲ τοὶ τ) 
ΒΟΥ δἰ γοδὰγ 800 [υἱΖ., 6505 φἸ]οΥ θα ἰῃ δάνδῃοο, 
δά ἴον (6 Β8Κὸ οὗ, Βυαιηδηΐγ.}1] Εγϑη (86 δέ ἰα 
ΟὟΓ Ραϑϑᾶμο βου! δύο διναιςϑηϑὰ ἃ βυβρίοΐοῃ 
διχδϊηϑι {π6 οοιμπιοη δδϑατηρίΐοα (μπᾶ γγὸ μᾶΥ9 
οΓΘ δὴ οὐγεοίίοπ ἰο {Π 6 ἀϑοϊδταιίοη οὗ (9 Ῥβαΐπι, 
ΟΡ 8 ἰἰαιιἰαιίου οὗὮὨ οὖν δυϊμον᾿ δ Ῥτουΐουβ ροϑὶ τοι 
ἰηογοπ ἰδ! ἀονρίνοά ἤγτοια ἰΐ, [Νὺν '88 ἢθτρ, 
τὶ ἢ ὨΘΑΤῚΥ 41} ἱπιουργοίοτθ, ἐπ θα ρΟΥΔ] δἱζαηϊ- 
δοαϊΐοη. ἾΤἃ116 θη το οοἰποϊαΐηρς πὶϊ (Β6 δὰ- 
{ποτ 8 ζοπογδὶ ὀσχροϑβίιΐοα, σι ΐϊοῖι οἶὐθ8 ὑπ Ρ88- 
8849 ἴγουι ἐμ 9 ῬΒα]πὶ ἴῃ [8 ὈΓΙΓΙΑΓΥ͂ 106 Γ8] ΔΟοΟΘρ- 
ἰδίίου, δὰ ἐβθῃ ἄγαν ουίΐ ἔγοαι ἱΐ, ὈΥ͂ Ἰοσ ἐπι δῖθ 

γοδϑοηΐη, ἰἰ8 ῬΥΟρῸΡ Μοβϑίδηΐο δρρ)ϊοδίίου, ἴ γοί 
ἱποὶϊΐπο βίγοη νυ ἰο ἰδ ἑοσίοσί οχρΙπαιΐοι οὗ νῦν. 

180 οἹοϑίησς οἶδιι99 οὗὁὨ τϑγ. 8: “Εογ ἰῇ βυδ᾽θοί- 
πᾳ ἰο Ηἴπι 4}} ιδίη 8, οίς.,᾽" 18. ῬΌΓΘΙΥ Ἰορίοα!. 1ι 
806Π19 πιοῦθ δίυταὶ πὶ ἰμ6 πθοχὶ βῃου]ὰ οοτῃ- 
τοθῶο6 Ὑἱγ ὁ Ἰοχὶσαὶ ραγίϊοὶθ, δηὰ ἰΐ 18 Ῥ οί 6} Ὁ 
Ὀθοδυϑο ἐπ δυίπον (88 ΜΟῚ] τηδίἰδὶ ἢ 8 ΔΌΟΥΘ) ἷδ 
ποῦ γοί οοπιγδβιίηρ ἴμ6 ρῬτϑϑϑῃΐ νεῖ! ἃ 86 ζαΐατο ; 
Ῥυὶ δὴ δοίυδὶ οοπαϊιΐοι τ ῖῖὶὰ δὴ ἰάθα] οοπαϊίοη, 

(8801 ῥτοίον ἰο ἰδῖκο νῦν ἵπ ἴ86 ΡῬαΓΟΙΥ Ἰορίοδὶ 
86:80, ΜὨϊοΝ 5 ποὶ ἰπσοπϑίδίθας τὐῦμ ἐμ 6 ποί 

ψεί, ΩΣ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ποὲ αὐ αἰ) οἵ ἰμ6 οὕπω. 1 
φουἹὰ ἰδὺ8 τοηάον, ““ Βαΐ 8811 18, ἱῃ ΠΟ ὙΓΔΥ͂,᾽ ΟΣ, 
“Βαϊ δα ἰ 19, ποῦ γοὶ ὧἀο γθΘεά 506;,᾽" σ6. 811}, 17 
6 ἤογΌΘΔΡ ἰ0 »γόβὲ ἰὴ0 νῦν, 108. ὑθτιρογ δὶ δοσθρ- 

ἰδίϊοῃ διιηοηΐζθβ ΠΘΔΥΪΥ 88 νὸϊϊ ψῖϊ (δο 
τοδϑοιΐης 068 ἰμθ ἰοκίοδι.0 1 ντὶβδῃ (ὁ δαὰὰ 
ἰδὲ ἰ8Ὡ9 Ῥαββϑδζο, σί κῃ! ὀχρουπάθα, ἰ8β ἃ 
Ῥοδυϊ }] βροοΐϊπιθηῃ οὗ ἰδ9 δυίμονβ δἰ} κι] 
δηὰ ῥγοίουπά πιληπον οὗ ἀθαϊϊπς τὶ ϑοῦὶρ- 
ἰαγο; οὔ, Ῥοσθδρ8 ὁ Βιουϊὰ ΤΑΙΠΟΥ ΒΑΥ, ἰΐ 
ἰθ. ἃ Βἰγϊκίηρς οχδαρ]9 οὗὐἠ ἃ δοπηιθη ΤΥ ὮΥ͂ 
{8 ϑρίτίι οὗὨ ἰπβρί γδίΐοῃ οἢ ἃ ραββϑᾶζο ἡ μίὶσι {86 
βρίνῖὶ Βαὰ ἰηάἰιθα.---Κ.1. 

γεβ. 9. Βαὶ Βίπλ ννο [88 ΌὉΘΘ: ἴοσ ἃ 1 - 
1196 Βαπλϊ]οᾶ Ῥοῖονν ἢ86 δ: 5616, ὅθδυβ, νγϑ 
ὉὈ6Πο]ἅ--ὨοποΥυ. ΤῈ Ῥοβί(ΐοη δηὰ ἱπιροσγὶ οὗ 
ἐδο νοτὰ “7689, Βίδπαϊης ἰῃ οἷοβθ σοπηθοίίοῃ 

τὶ (ἢ 6 δηΐϊϊθ υοτῦ βλέπομεν, δῃὰ Ὀοίνθοῃ (ἰ 6 
ἐτο Ῥογῖ. Ρατί. ἠλαττ. δηὰ ἐστεφ., οὗ ποῖ ἐμ6 
ζουοΣ 88 80 Ατί. 86 Ἰδαίου ποῖ, ὑγοβϑοπὶ ἰὸ ἃ8 
ἐμ λίδίογίοαὶ ϑαυϊοιν 88 [1.10 ῬΟγβοὺ θὰ ὙΒοῖὰ [86 
Ἰδησύαχο οὗὨ ἰμ9 Ῥβδ]πι Β48 118 [0] ΔΙ πιθαί. ΤῈθ 
οὐ͵οοὶ 8 ποὺ ἃ ἀϊγθοὶ οορίσαϑίὶ Ὀοίνθοι 88 γοὺ 
υποχαϊίοὰ Βυϊηδηΐ , δηἃὰ ἰἢ6 δἰγοδαν οχαϊἰθα 
7Ζ6805, πον Ὀοΐποοη (δ6 δυπιὶ]ϊαϊϊ οι δηὰ χα] (δἰΐοη 

οὔ 86 Μοββίδη; Ὀυῦ Β' ΡῚῪ (μἷ8, ἰο ἀθοΐαγο ἰμαὲ 
ἐμαὶ 5988 ἢ ο. 88 ΟἿ6Θ, 1ὉΣ 8 ἰ1{{16, ΒυτὈ] θα 
ῬΟΪΟῪ ἰδ δηροΐβ, 15. Ὑ6]1] ΚΟ 88 ἃ ῬΘΥΒΟῚ 
ογουποὰ ὁπ δοοουηΐ οἵὨ ΗἰἷδΒ βυβονίπρς οὐ  ἀραίδ 
ὙΠῈ οἸΟΥΥ͂ δυο Βοῆοσ, δηὰ ἰδμαὶ ἰο Ηληὶ ταυϑὶ 

Ὧο Γοΐοεγγοὰ ἰὴ τογὰβ οὗ {πὸ Ῥβαΐπι, Ὀθοδιδο 
ΑΪ80 ΠΟῪ, ὃ, 6., ἷα ἰμ6 ρογίοα οὗ σοἀξιρίϊου 
δηὰ (6 ἰἰπι6ὸ οὗ ἰ0 Μοβϑιδὶι, 18.686 ἰπ78}}10]}9 
πο οὔπο Ρβδ]πὶ σὴ ΔΡΡΙΥ ἴο πὸ Οἱ ́ “" Π|Δ} 
δηὰ ““βοη οὗἩἨ τιδη᾽ ἰπδη Ψ9268605. ἩᾺΪ]9 Ηον- 
ΜΑΝΝ ΤΟΓΠΙΘΥΥ ({Π οἶ88. 11. 28) τορδτάοἀ τὸν ἤλαττ. 
88 Ῥγράϊσαίο, ᾿Ιησοῦν 88 ΟΌ). διὰ ἐστεῴ. ΔΒ 118 8Ρ- 
Ῥοδβὶ (ἴοι, 6 ΠΟῪ ΠΙΟΥΘ ΘΟΤΈΘΟΙΪΥ ταραταὰβ (βΘοῦτὶ δ. 
Ι. 187) τὸν ἥλαττ. αἃ58 ΟὈ͵οοὶ., ᾽Ιησ. 85 ἐπ δρροεῖ- 
ἰἴοπ τῖτα ἰϊ, δῃὰ ἐστεῴ. 88 Ῥτοάϊοδσίθ. Τμ18 δοῦ- 
δἰγαοίΐοι 18, οα. σγδιρδί σαὶ στουπάβ, ρτείογδο]ο 
ἰο ἰδὲ δἀορίοἀ ὉΥ ΕὈτ. δπὰ ἢ ο]., νι λοῦ τλῖκο5 
Ἶησ. 89 ῬΤΌΡΟΥ οὐ͵οοῖ οὗ βλέπ., δαπὰ ἡλαττ. ἰἰ8 
δρροΞίιἰίοη, μἰδοθα Ὀοζογο 1 ὁπ Ῥυγοὶν στ οϊοτγῖοαὶ 
ἐτουπά 8." Τχαορ, 1. χο65 ἰ00 Γδυ ἴῃ τοδὶ πἰδίη- 
ὼς ἰδὲ Ἴησ. 8 ΠΟΥ ἀποιαρμδίΐο, δηὰ σουϊὰ 
ΟΥ̓ ὃ αἀἰθροηβοὰ νῖϊ. Βαυΐ {86 Θιαρ δβὶ9 [1ε8 
ΘοΡιΔ Ωγ οα (ἢ Ῥγθαϊοδίοβ ἤοσι θὰ ἔγοπι (86 
νογὰβ οὗ ἐμὸ Ῥβαΐπι, ψῃΐοϊι ἀοϑοσῖα ὑδ6 ἔττο σοῦ" 
ἰγραβίοα οοπά {1008 οὗ δὲ ζογά, δπὰ θῃ66 ἰηοῖοϑθο 
88 ἰὑ ΓΟ Ὀούν θη ἰπ6πὶ ἰδ ' δίοχ 68} Ἰδιδ οἵ 
Ηὶΐδβ Ῥογσβϑοῦ. 786 βυ᾽οιϊοη οὗἨὨ {86 τγου]ὰ ὑπο 
ΙΩΒ} ἯΘ 88 γοὺ 800 ποῦ: Ὀιυϊΐ γγϑ 566 {δ τηδη ταῖν 
σμαγδοιογισοα ὈΥ̓͂ (86 ῬΑ] τ, υἱΖζ : Ψ6888, ἴῃ ὙΠ|088 
δἰ ΒΙΟΥΥ Ἧ6ὸ δ {Π9 βϑῖη6 {ἰ6 Γοσοβπΐσο {πὸ ἀθεροῦ 
δἰχυϊβοδποθ οὗἁ (8 νου, δπὰ ἰϑασγῃ ἰο αἶτε ἰο 
{16 πογάϑ, ““Ἰοτγογοα ἃ 11{|16 Ὀοῖονν 1.16 δ ροὶδ᾽᾽ δ 
ὨΘῪ δὰ φῥγοίουπάαος προτὶ. ΤᾺ6 Μοβείδηϊο 
ΔΡΡ'οδίίου οὗ Ῥϑδίαι υἱϊῖ. 18 τωδὰθ ἰπ ἃ ἀϊβογεαὶ 
ὙὝΔΥ ΟΥ̓ 96δ0ὺ8 Ηἰπι80} 7 δὲ Μαιΐί. χχὶ. 16, διὰ 
δρφοὶπ ἴῃ 5801}} δποίποῦ ΔῪ ὈΥ Ῥαδαϊ 1 Ὅον. συ. 27. 
Ιπ Ὀούδ 683808, ΒΟΎΤΟΥΟΡ, 7688 δ τοζαγάϑα δ8 ἰδὸ 
“βοτὰ, οαυαὶ ἰο ἀοὰ; διὰ 88 δυσὶ ἰδ αἷϑ0 ἰδ 
ἀοοίτϊῃθ οὗ ΟἿΣ δαί θοῦ, τὸ ποοᾶ ποῖ, ὈΥ͂ ΟΣ δΔΏσ- 
ἰοίγ ἰο γοίδία ἰδ εἰδϑιοτιοαὶ βθη86 οἵ {μα βραχύ τι, 
6 πιϊδ]οὰ πο ἰδ γοῃμάογίηρ οὗ Ηοΐαι., “ Ηἰπ 
ὙῸ ΜῸώ} 5 Ὑ76}}-πῖχἢ θαυδὶ (ὁ ἰδ δῃρεὶβ.᾽" Τδο 
ἰγδῃβιιΐοη οὗ ἰδ6 8μραχύ τι οὔ ἀοχτοθ ἱπίο ἰδ 
βραχῦ τι οὗ {(ἐπιδ 8 811 {6 Ιηογὸ Θ8 57, ἤγοιι (86 
δου αὶ οα ὑπ οη6 Πδηὰ {6 πιραπίπ ο7 ἰλὲ ράγαι 
8 ἴῃ οἷδδβίοαὶ ασγϑοὶς ἸΏΟΓΘ ΘΟΠΙΤΒΟΣΪΥ ἰεπερογαΐ, 
δηὰ (δὶ, οπ ὑδ6 οὐδὸν, ἰ06 δοίυδ] βίδίθ οἵ ἰδ9 
9880, ΠῚ8Δ 8 ἰπίοσὶ ΟΥΪΥ (0 δηροῖϑ, παυΐηρ ἰἰ8 
ετουηπὰ ἰπ ιἷ8 ΘΟΥΡΟΤΘαΪ δ τηογί8] παίυτγε, 5 
Ὀὰυΐ ἰγαπϑίοηϊ, δηα Ἰ᾿ἰτϊοὰ ἰο ΐ8 Θδτί}γ 116; 
Ὑ8|1}6 ΓὉΣ Φθ8ι.8, ἐμ8 ρογὶοὰ οἵ Ηἰς5 1176, Ὀοΐδς 
δΙΡοΘΥ ΘΟ ρ]ΟΙΟΙΥ βηϊθιθα, ὈΘΙομκ 5 ΟΝ ἰο ἰδ6 
Ῥδεὶ. 6 δύϑ, ἰω |ἰκὸ τϑηποσ, ἰο τοὐοοεὶ Ηοί- 
ἹΔΆΠἢ᾽5 Γοίογθηο6 οὔ ἰμ6 ποτὰβ: ““ σγονγηϑὰ πιὰ 
ΕἸΟΥΥ ἀπὰ Βοροτ,᾽" ἰο ἐκ “εγηιδλίησ οἱ δηὰ επ- 
ἀοιοὶῃγ οὗ Φθ95δὺ8 δὺ Ηἰβ δπίσϑησο ἰηίο ἐμ:9 που]ά, 
ΟΥ ἴο Ηἰΐβ ἀοδίσηδίΐοη δα ἀρροϊπίτηθπὲ 85 88γ- 
ἴον ; δ'8ο μἷβ [468 ὑμδὶ ἐμ “" βΒυβδοτίη ρ οἵ ἀ681}" 
τοΐουϑ ἰο ἐμδὶ βυδογίης οὗἩ ἀθδῖ ἰο πλϊοῖι τοϑδ, 
ἰπδίοδα οἵ ϑῃὐογίπρ. ἷ8 ἀοϑιϊηοα βονεσοϊ οὶ, 15 
Β Ὀ)οοίοά, ἀπὰ τυὶσῖ, οΘομϑοαυθηίγ, Ὀθοοταοδί μας 
{86 οοοαδιοπέπς Θα.86 οὗ (6 Δρροϊηϊτηδαι οὗ 6589 
ἃ8 βανυίουν. Εὸν ΟἸγίϑιυ 5 δρροϊπίμπιοης 88 84- 
σίουν 18 ἱπαϊοαιϊοὰ ἴῃ ἐΐο τοτὰβ, “Ἰοιποτγοὰ ἴθ 
Βοῖη6 11{{10 ὈοΪο {ἢ} 6 Δῃ ρ615,᾽᾽ 110 ΗΒ 4“ ΟΤΟΤῈ- 

4 Ηοδηδη! Β ἤτοὶ σοπδϊτιςίίοη πουϊὰ ὃὉο: Βαϊ Ζοσπα, μαν- 
ἴης Ὀθόθῃ, οὗ δοσυπῃΐ οὗ Ε{|5 δυθὔθτγίκς οὗ ἀδαίμ. ἐγὸ "δὰ σὲϊὰ 
ἸΟΓΥ διιὰ ποῦοῦ, τὸ υϑϑοι ἃ δα. ὁ} Ὑδ8Ὸ δὴ28 Ὀδοι ἴοε ὁ {ἰτεϊο 

ξαπιρι δὰ Ὀοίον ἴ6 δηροῖθ, ἵ. ἐισεσο Ὀοδοϊάὰ ἐδ ὲα Ὀαΐηρ ἴο 
λγΥθ Ὅ60Σ ἴογῦ ἃ ᾿ἰτι16, εἰ6. Το Ἰαϊῖος, δοὰ 
[ΠΟΥ οογγοςῖ σοπδίγιοτίος [8: " Βαὶ Ητὰ ττῆο Ὀόοϑῦ Γ 
8 1{||9 παι] οὰ ῬΘΊΟΥ ἐπ δηχοῖβ, οὐδ. δοκοδ, ψὸ Ὀδμο 
οὗ δοοουηΐῖ οἵ Ηἰδ δΒυδογίης οὗ ἀοδῃ [ἰὸ βανὸ ὕθθῶ ἃὲιιὰ ἴὸ ὈὉ 
ὯΟΜ] σσόνγῃοὶ ἩΪΠῈῈ ΟἸΟΓΥ απὰ ΒΟΠΟΤΣ,᾿ δηὰ δ 8 ἴα] δι ας ἰΒ 
Ἧδ οὐ Ῥογβοῦ ἴπδὲ ἴδ οὐ ὁ Ῥβαϊπι, τῆ ξοΣδι ἰὴ Βασι. 
ΠῪ ῬΓΌΡΟΥ ἰ5 Ὠοῦ [018 116. εἰ6 σοπδίτσοίίοι ἐπ ΘαΌΔ)}} 8 
ἴαταῖ, οἰοκδαῖ δηὰ δυϊοὰ ἴο ἰδ οοπίεχῖ.--Ἐ 1. - 
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ἱη ς᾽ 18 σοῃϑίδῃ νυ γοΐεγγοα πὶ {6 Νονν Τοϑίδ- 
ποηὶ ἰο ΗΒ ΘΔ ΎΘΗΪΥ γοτδγὰ, οοίδὶ ποὰ δον Ηἰ8 
διοο6 58] δηὰ υἱοίοσίουβ ἰἰἴ6.Θοηβίοί οὗ βυοτ- 
ἴῃς δηὰ οὗ δι; πι}}0 δζαΐη, Ηὶθ βυβουίης οὗὨ 
ἀεαίΐι ΔΡΡϑδγβ δ ἰδ ργουηπα ἀπά »γοσιγίης σαιιδ6 
οἵ Ηἰβ8 σἰογι δοδιίοη, (ν. 10; ΡΒ]. 11. θ). Ῥχο- 
οἰβοὶγ (ῸΥ 018 Τοδϑοὴ δἰ80 ὁ 8Γ6 [0 ΣΘΙῸΡ (86 διὰ 
τὸ πάν. τοῦ ϑαν., ποῦ (νἱε]ι ΟΥἶ., ΟἸγγϑ., Τοοά,, 
Αὐυζ., ΒοΣ., Οα]ον, εἰς.,.} 0 ἡλαττ. Ὀυΐ ἰο ἐστεφ. 
88 ἰ6 4150 ἰπαϊοδιοα ὈΥ 118 ρῬοβὶτἱοη ἱπ {0 Βο;ίοῃ66. 
Τμδὶ Ὁν [89 ᾳ΄Ι809 οὗ Θοᾶ, οὐ ὈΘ881]1ΐ οὗ 

ΘΥΘΙΥ͂ 131, ὯἢΘ αὶ ἴδδῖθ οὗ ἅθ68:}.---ΤῸο 
οἴδιβο οοτητηθηοίηςς ἩΣ Ν ὅπως [ἴῃ ΟΥΟΣΡ ἰδαὐύπε 
ἵνα] δῃὰ μϑηοθ ἱπίγοἀποΐϊηρ; ποὺ ἃ πι6ΓῸ τέδεέ 
(Ενδβ., Κυίΐη., εἰς.) θὰ ρωγροδα, δαῃμηοί, ἔγοτα [16 
πδίυγο οὔ (86 ἱπουρχδί, Ὀ6 δοηποοίθα αἀἱγοοίν 1 
ἐστεφ. [“ τον ποα ἴῃ ογάον ἰδαἱ ᾽᾽], πον ἴγοιι [μ9 
δἰτυοίυγο οὗἨὨ ἐδμὸ βοηίθῃσο ΣῈ ἤλαττ., Ὀαΐ Ὠχυϑὲ 
Βο9 τοχαγάθα οἰ ΒΒ 848 ἃ Ῥγορῃηϑηΐ ὀχροῃπθῃί οἴ 
πάϑημα τοῦ ϑανάτον, (ἸΒο]., 1ι.), ΟΥ 85 ὈΘ]οης- 
ἴῃς ἰο {80 οπίῖτο ραγίϊοὶ ρ᾽ 4] ὑγϑαϊσαίνο οἷδυβο 
τις έ., ““ογονῃθα οἢ δοοουηί,᾽ οίς.]---(θε}.) 
δηὰ {πὺ5 αϑϑίρηϊης ἰῃ6 ΤΟΔΒΟὴ ὙἘΠΥῪΥ 0808 νγἃ8 
ὁχα θά, ποί σὶιπουῦ (86 βυδογίης οὗ ἀθδί, δπὰ 
ὁυθπ οὔ δοοσουηί οὗ 1 ; ΟΥ, δοοογάϊης ἰο ΤΥ υἱοῦ, 
85 ὅδ] οδ᾽]οοὶ οὗὨ {πὸ ὑνο Το] ἃ ἀφοϊαγαιΐοπ σ6- 
δροοϊϊης ΟἸ ΓΙ δι 8 ἰγαμϑίου ἰηΐο ΗΪΐ8 ἔνγγο βυσαο8- 
εἷτο βίδίοβ οὔ Ἀυτα]διῖοη δηὰ ρον δοδιΐοα. ΣῈ 
ἐι18 Ἔχρδηδίϊοῃ δοοογὰβ Ὀθβί {110 γοδβδοηΐηρ οἴ 
ἐδὸ ἔο] ]οσίηκ γΟΊ86; δηὰ ἴῃ (Π6 Ῥγοϑοπίὶ ἤπὰ] 
εἴδυδο ἰἰϑοϊύ, {86 δι ΠΟΥ Β τααΐῃ Ῥοϊηΐ ἰ8 ποί ἰο 
ἐχρίδὶπ ὙΠ «ζ26808 δ85 σ0η6 ἰλγοωσὴ δι βενίπισ ἴο 
εἴοτγ (νι πίοι υπἀονβίδηαϊης ατοὶ., Οἀγρσ., 
δίοστ, ΒΊϑοῖς, δίδ., ΒΡ Υ, ἔγοια {89 ῥγϑσοάΐηῃρ 
πάθημα, δι ΘχρΙδηδίοσυ ὃ ἐπαθενὴ Ὀὰὺ ἰο ἀφοϊαγο 
ἐ.οὸ οὈ͵οού ἰο Ὀ6 8 ὈΒουυ θα 8116 ὈὉΥ {86 ᾿πολγῆδ- 
ἐΐοη οὗ 86 ΕΙχοὶ Βοτῃ, ἀπά ἰἰιὸ οχα]δίΐοη οὗἉ ἰδ 6 
Οτεγυοϊδεὰ Οπθ ἱπ (10 ἰὨΒΟΡΑΣΘΌ]6 ὑπῚ1Ὺ οὗὨ 16 
Ἐπ δε  ὨτΟρΙο ΡΟΥδοι 9656ι.8, σὲζ. : {86 {] Β]ταοηὶ οἴ 
ἐμ ἀϊνίῃηθ Ῥύσροδβο, ἐμαὶ “9688 δου], ὈΥ (Ἀ9 
ἄτϑοσο οὗ Θοά, ἴον ἰδ Ὀοποῖϊ οὗ ΘΥ̓ΘΤΥ ὁη6, ἰδ5ὲ6 
οὔ ἀοδί!. ἸΤΟΥΘ 18 Ω0 ΣΘΆΒΟΏ [ὉΣ αγίηρ 86 6ἢ- 
Εἶγα βίγοβδβ οὐ ὑπὲρ παντός, ΔἸ μουρ ἢ {Π6 τηδδα. 
βίης. 8 οηρίογοάῦ ὙΠῈΕ ἃ ἀθβί κποά οι δβίβ. 
Τθο ποΐρὶι οὗὨ πὸ ἰδουχὺ 15 σαί ἀϊδινὶ θυϊοὰ 
ΠΘΑΤΪΥ ΘΑΌΔΙΥ Ὀοίνγοθα ἐμὸ ἱπιργοθβὶνθ οἹοδίης 
ἩΟΙὰΒ γεύσηται ϑανάτου, ἰαδίε οΓ ἀεαίδ, {80 ὑπὲρ 
παντός, Ὑῖομ ἀροΐαγοα {86 ὠπηέσογεαϊέῳ οὔ (ἢ 
ῬΌΓΣΡΟΒΘ δῃὰ τοογὶὶ οἵ Ηΐ8 ἀοαί, δοσοιιρ) μη ο 
Υ Ηἰβ8 Θπίγϑηῃοθ ἰπίο ΟἼΟΥ, δπὰ ἰῃ6 χάριτι ϑεοῦ 
“Ὠῖσςἢ τούουϑ Ὀ80ΚΚ ἰμ6 Ὑδοῖο, ΓὉΓ [(5 οἴοϊοηΐ δηὰ 
οτἰ αἰ παιίης οδῦδο, ἰο ἐμ σγασα οὕ αοά. (ΝΟ ααά, 
ἦπ Ῥϑϑβδίηρ, ἐμαὶ (9 γεύσηται ϑανάτου ἰαδίε 9} ἀεαίλ 
ΤΟΐΟΣΒ ποῖον ἰο ὈΓΣΟΥΪῪ οὗὨ ἀυταίίοη--- 8 ΠΡῚΥ 
“4 ἐμπἰΐπρ,᾽ (88 ΟἜΓΥ8., Ρυΐτηαβ., Βγδυη, ἐς.,} ΠΟΥ 
ἐο ἐμο ὈΪ θγ 688 οἵ [πΠ6 ἀδδί (Ὁ 4]00}), πον ἰο 118 
τα] γ (Βοχα, Βθηρ6}), Ὀὰΐ ῬΓΟΒΌΆΡΡΟΒΟΒ 768ι118᾽ 
ῬΟΓΒΟΏΔΙ] ΟΧΡΟΣΘΠ66 οὗ (ἰμ6 βυβοτίῃς; οἵ ἀοαὶ ἢ 
Φιὰ ἷ8 ἱποδυπδιϊομ). Εσοη {Π6 τοδάϊηρ χωρὶς 
ϑεοῦ νου]ὰ ποὺ ὩΘΟΟΒΒΑΥΙΪΥ ΣΤοα ΓΟ ΠΟΥ (δὴ ἃ 
ΒΕΘΟΠΑΔΙῪ δίσοδβ ἰοὸ ὍΘ δὰ ὉΡΟΩ ὑπὲρ παντός. 
ΤΉ πουϊὰ Ὀ6 (86 πιοϑὲ παίυγϑὶ), ἃ8Β 8130 τυοῦἹὰ [ἢ 9 
πεεείεν τουἀογίπρ οὗ παντός (ἐὐοτν ἰλήη.σ), ΟὨΪΥ ἴῃ 6886 
6 ἰδἷκο (δ ἐπουρμὶ ἰο Ὀς (μα 76 808 δυδογοά ἀοδίἢ 
ἴοτ 41] οχἰ βίθῃοοθ, νυ ἱ ἢ (Π6 β'ηρὶο οσοορίίοι οὗ αἀοἀ 
(Οτῖς.. Τβοοάον., ΕΌτ.), ΘοπίγασΎ ἴο Ὑ6Γ. 16; οΥ, 
ἔπι οτάον, Υἱἱ {86 ἀχοορίίοη οὗ αοά, ἰο χαΐη δὰ 
δσυδ᾽υκζαὶθ ΟΥ̓ΘΥῪ (δἱηρ ἰο Ηπι801} (Βοης., ΟἾγγΒ., 
Ετ. ϑομάι) ; [80 ἐλουσλέ ἷἱπ ἰμὲβ 6886 Ὀοΐης 
Ῥ6Σα116] ἰο ἐμαὶ Βρὶι. ἱ. 10, δῃὰ {πὸ ἴοσηι οὗ 6χ-- 

δῚ 

Ῥγοδδίοι ἰο 1 Οογ. χυ. 27. Ομ Ρ ἐπίογρσοίοσβ 
Δ κὸ (89 νογὰβ χωρὶς ϑεοῦ ΔΒ δὴ ἱπάεροπάρηι 
σμαγϑοίονζαίΐοη, οἰυμο οὗ (μ6 δμόγεοί οὗὁὨ ἰδ 
οἴδυβο [Ογῖδὺ βορδγαίθὶυ ἴγοπι 6047, ον οἵ ἐμ 
σετὸ [ἰϑϑὶθ οὗὁἩὨἁ ἀρὰ δρασγὶ ἴσο αοὰ. Τα ἔοτ- 
ἸΏ 18 δἀγοοδίοα ὈγῪ ΤμΠοοα. ΜΟΡΒ. ἀπὰ Ηἷβ ραρὶϊ 
Ναεβίογίυϑ, Ὁ Ατῦγοβ., ΕἸ] οηϊ., δηὰ Οο)]οτηρεῖυβ, 
(Οὐὸ. δαον. 608), ψο μὰ8 τηδὰθ Ομσῖδὶ ἐο ἴδνα 
ἀϊοὰ πὰ Ηΐ8 δυϊηδαλίν, τὶ που ραγ ϊοὶ ρα ̓ οη οὗ 
ΗΪ8 αἰνἱηἰίν - μ9 Ἰδαῖον, νν ἢ ἃ Υοίοσοηοθ ἰο Μαίί. 
ΧΧΥ͂Ϊ,. 46, Ὁγ ΡΑΌΙ,., ἀπά Βαύμοαετ., (ϑαολ. 1. 
859, ἀπὰ ἴῃ ἰμ6 ϑοσιῃβοη: “ΗΟ {0 βρης οὗὮ 
Φοβυβ, διιϊἀδὲ (8 γγοο8 οὗὨ 118, δι δθοοβ [ῸΓ ΟΌΓ 
Ὀ]οββοάῃμϑθβ, Βγύμδν. 1886). ΗΟΣΜ., ψ}10 ἴῸΣ- 
ΙΔΟΙΪῪ Οχρ]δϊπθα ἰμππὰ8 ( ἢ εἰδ8. 1. 92): ““7εβὺ8β 
Ὧ88 ἰΔδιθα ἀθαί}, γωρὶς ϑεοῦ, ὉΥ Βυττοπάογίπρ ἰοὸ 
ἀοδίι ἃ ἰδ (σοπιπιοποΐὶπρ ἰπ (ἰπι6), βορασαίοα 
ἴγοιῃ αοα,᾽" Βδ8 δϑαπάοῃεα οί 86 ᾿πίογργοία- 
(ἰοῃ δπὰ {πὸ χοδαϊῃς οα ψΒΐοῖ ἰὺ γὰ8 θαδοὰ. ΤῊ6 
ἀϊδβρυίθ γοχασγάϊηςρ 1.8 χη υὐ ΘΠ 688 18 δηοίθηΐ. ΕοΣ 
Μ 8110 Οτἷς. (αὐ Φοδ ἱ. 1) ἀθοϊασοβ ἰδὲ "6 μλὰ 
ἔουπὰ {πο τοδαϊης χάριτι ΟὨΪΥ ἐν τισι ἀντιγράφοις, 
ΨΦΈΒΚΟΜΕ (αὦ Οαἱ. ἱ. 2) 48, ἱπ ΚΘ τη Γ, Γουπὰ 
αδεφιδ 220 ΟἈΪΥ ἔπ φεϊδιιδάαπι ὀχοηιρίατίδιι. 

γκεε. 10. ΕοσΣ ἐξ Ὀθοδϑιθ ἰτ---οχίδοοϊῖ 
ΤσοΟυ ΘΙ ΒΌ ΒΒ θχΐ ἢ ΧΒ,---ἰις ϑ6ο 8, αἱ ἤχει τίν, 
ΟΣ πδίυγα) ἰο ἥπὰ ἰμ6 Βίγο88 οὗἨ ἱμὸ που ἐπ 
διὰ παθημάτων (1ἀπ., 6}.) ἐπαπ ἷἱπ τελειῶσαι 
(180}.}, ὉΥῚ ψ Βῖο διὰ παθημάτων ἰΒ τεἀπσεοα (ο ἃ 
ἸΏΘΓΘ ΒΟΟΟΠΟΔΙῪ δηά ἱποϊἀοηί8] Ρ]866. [1π {110 
ΤΟΓΊΛΟΥ 6886, (9 ὙΔΥ 80 Οἴηδῖνγο ἰο (Π6 68, 
τ ὁ} Ἰε848 (16 Μοββίαιι ἰ0ο φΊΟΣΥ ἰμτοῦ}} δι 767- 
ἱπς απα ἀεαίῆ, 18 Ἀοτὸ δι: 8 θα 80 Θπ ΓΟΙῪ νου 
οὗ αΟοά. [Ια ἰδὸ οὐοσ 6880, γὙὸ Βου ἃ δγΥο (δ) 6 
τπουσῦ οχργοββοὰ ἐπα ἐΐ τγαϑ ἐπα ΒΡ Ώ880]ο ὑπδὶ 
Η6 ββουϊὰ Ὀδ6ὸ σίογύμεά Μἰπιϑεῦ, ο Ὀδοδιηθ ἰο 
οἰ .Β 86 δαίμοσ οὗἉ βαϊναϊΐοῃ. Βυΐ [80 ΘΟππ66- 
ἰἰοπ ἀοιημδπὰβ δὴ θαυ] θιρμαβίὶθ Ὁρὸπ Ὀοίἢ 
Ροϊπίβ, ἰο Ὑ]ιΐοῖ 180 σουυθβροῃ β {10 (νο-1ο] ἃ 
ἀοβονὶρίΐοη οὗ αοἀ 88 ἰδο Βοίῃρ ὃν ΒΟ πὰ 707 
ΠΟΤ ΔΓ 8]} (Ὠἴηρϑ. Οοὐά---ποὶ ΟὨ ἰδ, δβ (Ρ σΩ., 
Ηυπη., θογβοῖι., Οτγδπι., εἰς.)--οἶδ ἀρδὶ ηδιοα 885 
(86 παῖ ςαιδο (3ογ ποτ), δμὰ ἰδ ἐπείγιιπιεπίαξ 
οδ0.86 (ΌΥ οΥ ἐλγουγῆ ἡ Ομ) οὗὨ 4]1, ἴῃ οτάοσ, δὲ 
ἰὴ Βα ἰΐτηθ, ἰο τουλϊπὰ ἰδ σοϑάοῦ ἰπδὺ 8}1Κ0 
(86. τελείωσις, ρετγεοίέησ, Ἡ ἰοΙ 8 [86 ἐπα, δῃὰ {86 
παϑήματα, δι ετίπσα, νν αἰο ὅσ ὑπο πιεαπδ, βιίαπὰ 

ΤΟΒΡ οι οἷν ἴῃ σοσγοβροπάϊηρς τοϊαιΐοη ἰὁ {080 
γχοβρϑοίδνο δβϑροοίβ οὗ αοά᾿β Ὀοΐπῃ δηὰ ΔΘ ΠΟΥ. 
ΤῊΘ ρογίδοίης (τελειοῦν) δια γδοεβ δὖ 9500 (89 
ουϊνατὰ δηὰ (δ ἱπτατα, {8.0 ΤοτΙ8] δπὰ {80 ΒΡ]- 
τἰιαδὶ οἰθιμομίβ οὗ ροσίροιἑης, οἰ. 'χ. 9, {86 Ὀτίηρ- 
ἴῃς ἐμο Ῥϑσβοὺ ἰο ἐμ6 σο8] ὈΥ {80 σοι ρ]οὶβ Σ68}}- 
ξαϊϊοι δὰ ζ] ΔΙ τοί οἵ μἰ8 οειῖτο ἀοβέϊηγ (1.0].}, 
80 ἐμδὲ 89 τεδοιίηρ οἵ 1116 εἰ φσιιοδί οαὐναγα σ08] 
8 868. δομβϑαιθησο οὗ ἱπίθυ δὶ ΤΟΣ] ΡοΓί οἷ 05 

(ὔδπιοσο, ἀο Ἢ.). Εοτ 1:0 »εγγεοί (τέλειον) Βιδ μὰ 8 
πῃ οοπίγαϑί δ ῖκο υὴ τ (86 ἐποίρίεπί, [8.6 ἐπιρεγγεεῖ, 
δηὰ {86 μηγεαϊχεα (Ἐ58ι}.). 1,ζπ. ἰδ κοΒ {π6 1ᾶθα 
ἰοο χοβίσι οἰ δα ἰάθη οὶ τἱτὰ δόξ. καὶ τιμ. 
ὁστεφ. 
μιᾷ Ἰθϑάϊῃ αὶ ΔΘ ὩΥ Βοη8-- τίθοῖ ᾿Βτοῦ ἢ 

βαΒοτίη κ6.---Ἦ ὁ ταϊρσῦ θ6 ἱπο!πεὰ το Σοΐεσ {86 

Ῥαγιἰοἱρὶδ] οἰδαβθ, “" Ἰθδάΐῃρ ΤΩΔΗΥ͂ ΒΟΠ8,᾽᾽ εἴδ., ἰ0 

7εβθιβ, 88 ἴῃ δρροδίξΐοι τὶ “μοδάον οὗ {μ6 
βαϊναίίου,᾽ (ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας), Ὀαὶ Ῥ]δοϑά 

ΘΙ ΡΒ δ ϊο8}}} Ὀοίοτο ἰτ 88 ἴῃ γϑῦ. 9. (50 Ῥ.ΙτηΒΒ.; 
Εγϑϑιι., βίο, ΕὈγ., ία.). Απὰ ἰο {μ18 ποῖ πο. 
(96 δΌδομσο οὗἩ ἐδ Ασὶ. ὈθίοσΘ ἀγαγόντα (Βύβαι., 

Β1.}, δον ἐλοὸ οχρχοββίοῃ υἱούς, 8018 ([μλ}.), Θομϑίλ- 



δῶ ΤῊΗΕΞ ἘΡΙΠΤΙΕ ΤῸ ΓἢΗΕΠΕ ΗΕΒΒΕΤΜΗ. 

ἰαΐο8 ΔΗΥ͂ ΟὈὐοοίίοη. ΕῸΥ 88 ἰο {1:0 ΤΌΤΤΑΘΣ, (86 
Ῥδνυιλοὶ ρα] οἴδυβο 18 ΟὨΪΥ ταδάὰθ ὈΥ (86 ζα τα οὗἉ 
{6 Ατί,, δυδοταϊπαίε ἰο 18 ἀουη [(16 ωθδάθν, 88 

οὔθ ψπῸ0 1647 ᾿πδβίοδα οὗἩ Ὀοΐπς οοδγαἀἠιαίεα πὶι ἴι 
48 ἰῃ ο886 οὗ ἰδ6 οι ρ]ογιαθηΐ οὗὨ ἰδ Αγτὶ. [186 
Τ1ιοδάον ψῶο 1047; δῃηὰ 28 (9 {89 Ἰδίίοσ νγὸ ταϊδὶ 
ΒΔΥ͂ ἰμδὺ ψἈ 110 ἔμ οβα Ὀγουρδῦ ἰ0 ΦἸΟΣΥ 8τὸ ἱπάθοϑα 
ὀγείλτγεπ ὁ Ολγδί, γε ογΘ ἔπ 0 Ὁ 8.6 τηθῃξίοποά 
μοί, ἴῃ δεῖν τοϊαιου ἰο ΗΠ ἰΐπὶ; 88 δγείλγεη, Ὀὰὺ ἴῃ 
ἐμοῖν γοϊδίϊοι ἰο αοἀ 85 δ0η8, ΘΞ3 6 οἱδ}}ν ὧϑ αοά 18 
ἐμο ϑυδ)οοὶ οὗ (86 δηςἶγο βοηΐθσθ. Βαΐ ἴλ0 ποτὰ 
ἀρχηγός (χὶϊ. 2; Αοἱβ 11. 1δ; γ΄. 81) ποϑὰβ πὸ 6χ- 
Ῥ᾽ Δ ΔΊΟΥΥ δρροβὶ(ΐοη (1, π.). Ιὲ 18. δὴ δονϊροά 
ἔοττα οἵ ἁρχεγέτης, ὶϊὰ τ δῖοι ῬΆΪΟ ἀρβὶ κπδίοβ 
116 ἢγπιὶ Αἀδῃλ, δὰ ἰΐ ἀοποίοϑθ εἶπ ὙΠ0, δἰ {86 
Βολα οὗὨ 8ἃ σΟΙΡΔΩΥ͂, 2068 ἴῃ δάνδησοο οὔίμοιω, 
δὰ ᾿Ἰοαὰβ ποῖ (0 ἃ ᾿ἴϊκ6 ζοδὶ; ἱξ ἐμὰ Ῥ88868 
ΟΥ̓ΟΡ ἰηΐο (ἢ 860η5868 οὗ αυὑέλον, ογσίπαίον, δὰ Ὀθ0- 
σομιθβ-- -αἴτίος (Βὶ. 11. 1, Ρ». 8)υ2). Τὴ6 404] 18 
Βοσο “βαϊγαίϊοη ̓  (σωτηρία), ἰο τ οι "δΙοΣγ 
(δόξα) ἴῃ ὑμ6 ρασίϊοὶ ρί] οἱαυβο 18. ΘΠ ΓΟ] δαὰυὶ- 
ψδ]οηὶ. Ἧο τοΐον, ὑμογϑίοσο (τ ΟἾτγβ., μαιΒ., 
Οαϊον, δηὰ τοδὶ ἱπίρρ.), {μ18 ρϑγιἰοἱρίδὶ οἱδιιδ 
ἴλοτο Δι ἰο αοά, οὗ ψΒουὰ ἵμθ (0.8 Βα 18 
Βαϊά, 848 89 Ἔχ γοββίοῃ, “"οϑά ον οὗ μον βαῖνδ- 
ἐἰοη,᾽᾽ ἀροίατοβ ἴῃ σοΐοσοησθ ἰο ΟἸγὶϑί. ἢο ἰδ 
δυίίον οὗἩ βαδ᾽ γαϊϊου ἴῸ 8 χγοδῖ παμιῦον οὗἁ 68}1]- 
ἄγϑῃ, σγῆο ἃτα βιγ)ϑᾶ “δ ηγ,᾽ ποὺ ἰῃ ἐμ6 8686 οἵ 
«αἰϊ,᾽ (860. β6 πα}, διὰ ποῖ ἴῃ δη 1} 6518 (0 8]], 
δαϊ ἴῃ οουίγαβὶ ἴἰο "ἴον, δηἀ ἰπ σοϊαἰΐοη ἰο {86 
Οπϑ᾽ (Π6].). ΤῊΘ ἱγσορῦϊασ Αοο. ἀγαγόντα (ἴοΓ 
Ῥδι. ἀγαγόντι) εδπηοί ὍὈ6 ὑγρὰ (89 ὈΥ ΟατρΣ., 
ΜίοΝ.,, εἰς.) διραϊηϑὺ {8 οοῃδβιγιοίίοι ; Ζ0. {80 
Αοσαϑβ, 18 (9 πηίαγδὶ ο886 09 γ᾽ ἐδ δυ7)6οὲ οὗὨ {116 
Τηΐ, ὙΠ θη 6 8180 ἰΓΛΏΒ᾽ (1085 1πῖ0 ἐῦ τὸ Ἰγϑασοηῦ 
ἴπ βρί[6 οὗ ἃ ργοοοράϊηρ θεαί. (Κύην., σγν. 11., 816; 
ΒΕΒΚΧΗ. ϑψηί., 867; Βυττμ. Ογ. Ν. Τεδβί., 189, Ρ᾿. 
262). 
ἽΝ Αον. Ῥασί. (ἀγαγόντα) γγἃ8 Τουτη Υ]Υ Θοι- 

ΤΑΟΩΥ ἰδίοις ἴῃ {8.6 56 ὴ89 οὗ (890 Ρ]υροτέ,, πὰ ν᾽ 88 
ΔΡΡΙ ἰοά, 17 10 νψγὰ8 τοΐογγϑά ἰο Οὐ 88 βυ δ)θοὶ, ἴο [16 
Βαϊηΐϑ οὗὁἨ μα Οἱὰ Τοβί., 88 Ἡοῖτ. οὐϑὰ δι}}} δὰ γ8 
(11., 1, 89): “Ἴ.6 αἀοἀ γβο Βδ9 16 ΣΩΔῺΥ ΒΟἢΒ ἰ0 
Εἴοτγ, ἃ Μοβοβ ἰο ὑμ9 Ῥσορβοίῖΐο, δ Αδγοῖ ἰο {110 
ἘΖὮ-Ῥτϊοδίγ, ἃ θαυϊὰ ἰο ἰμ9 Του] ἀϊ κῃ γ, τουβί 
Σοπᾶον ἐλ ὅοη, ἰο σβοπι Ηθ Πδα ρίγϑῃ 8ὃ8 Ηἰβ8 
ἀϊδιϊη συϊδίηρ, τοσαϊίου, {19 τϑα] ξαίϊοη οὗἁ ἱπαὺ 
ἀοϑίϊην οὗ Βυμπιδηΐ Υ τυ οι 18 βοὲ Του ἴῃ ῬΒ. 
Υἱἱὶ., Ῥοσέοσι ὑμπσοῦρῖ βαβουίη ς᾽ 17, οἢ 086 6ο0η- 
ἰγᾶτυ, ὑμ9 Ῥαγί. ὙΟΥΘ Το στϑα ἰοὸ ΟΕ γἶϑὲ, ἔμ θα (ΒΟΥ 
ΓΟ. ΔΡΡΙΪδὰ (88 8.1}} Ὁγ ἯΤΙΝ. Ονγ. Εά. 6) ἰο {116 
τὴ 6} αἰγεαάν βαγοὰ ὑβγουρὶ ὑπ ΡΟΥΒΟΏΔ) Ἰηβίσυο- 
ἐϊοηδ οὗ 216805. Βυΐ ἰὕ 18 δ᾽ κθ ἡπδαάπ 881: }}]9 ἰὸ 
Ὑ Δ θη ἐπ ἰάθ8 οὗὨ δόξα, σίογψ, ἰϊπογὶο υδοα οὗ 
Ομ τί βι Β ΒοδΎΘΌΎ ρον  βοαίίοη, ἱπίο 86 ἸοΟΥΤΟΡ 
σοποορίΐου οὗ δὴ Θδυι ΗΪΥ, Ῥσορμοίΐο, ρσὶ Θβι γ, ΟΣ 
ΚΙ ΡΥ αἰ ραν, δπὰ ἴἰο τηδῖκο (89 ἱεασολίησο οὗἉ 9 6868, 
ὁχοϊ Βῖγ9}7 οὗ Ηἷβ ρἱοτίουβ δχαϊἰδίϊοθ δοαυϊγοὰ 
ὉΥ βυδονίη κα, 89 σϑυ8ο οὗ βαϊγαίζοπθ. ΑἹ] ἴΔΟΣΘ 
τοοθπὶ ἱπυθβιϊ χα οη8, ΒΟ Υ ον, ΒΒΟΥ ἐμαὺ {80 Υθ- 
βἰνϊοιϊηρς Οὗ 86 Αον. Ῥατγί. ἰο ἐμ »αδί----ἃ Τοβίσο- 
ἐἰοα ΔΙΡΟΔαΥ͂ Ῥγϑυϊουϑὶν δοδηἀοηθα ἱπ γοίθσ θη 690 
ἰο 9 1πῆπῃ.---ἶθ ἐπα 8510 ]οθ.0.0 Τὸ ἡωγε βὶ σὶ- 
δοαίϊου τ ἰσῖ ΤΑΘΔΗΥ͂ ΘΧροΟΒί[ΟΥΒ, 88 θυθῃ ἀτοί 8 
διὰ ΒΊοοΚ, 20] οί ΕΥδδιηαβ, χίγο ἰο ὑμ0 Ραγχί- 
οἶρ]θ, 8 σου ΠΥ ὑἢ τυ ϑηί Ὁ] 6. Απά ἰο σϑίδν 
ἦν ἀραῖὶπ (τι ατοί., 1ἱπιν., Β6Ἀ]16}.}, ἴο ἐμ9 
οἰθσπδὶ ΡΌΡΟΒΟ δηα ἄθοσοθ οὗ Θοὰ, ἱδοιρ }118- 
ἰἰδοὰ ὉΥ Κυΐποοῖ οἡ ἰδ ργουπὰ οὗ δὴ υὐἱνογ] 
ΘΣΣΤΟΠΘΟΙΒ ΟΆΠΟΣ ΟΥ͂ ([Π6 ΘΆΥΟΥ ΒὨοίοσί οἶδηβ, ἐμαὶ 

(86 Αοτ. ὁοαη ὈῸ υδβοᾶ ἐδ σοπαίμ, ἴδ, οὗἨ σΟΌΤΒΟ, ἰο 
6 τῳ θοίθα. ““ Οὐδιοτλδσυ ̓ δοίη ΤηΔΥ, Ἰηἀοοὰ, 
Ὅθ0 ἀδοποίοα ὈΥ ἰμο οτν., θαΐ γγθ δγθ ἰογ ἀάρῃ ἰο 
ΔΒΒΌΙΤΩΘ Βαοἷ 8 89 ΒΕ6ΓΟ, ὈΥῚ (δΠο ἔδοῖ {αὶ τὸ διὸ 
χοαυϊγοὰ ὈΥ (ποθ ἰδ ἀρχηγός ἰο τροδίτὶοί 16 
“8018 .᾽" ΒρΡΟΪκοὴ οὗ ἰο {80 Νονν Τοβίϑιηοθηὶ (ἰπηο8, 
Θχοϊυάίΐης ἰμοδ6 οὗ {86 Ο]ὰ, [1 που]ὰ δαὰ, ἐδιαὶ 
ἐμ ογθ 158. πὸ Β00} 188 οὗἩ ἱμὸ ΑΟΥ. ῥαγίϊείρὶς ἴο ἀο- 
ποίθ ΟυδίοϊηδΥ δοίΐοῃ, 88 ὙΟῸ]ὰ, 1 ΔΗΥ͂ 6886, 
φυδι γ ἐμ9 οοπϑίσυοιίοα θγθ βρροβοαὰ.---Κ ,]. 
Τπὶ8 ἀπ ου] Υ ἴθ ονδαθὰ Ὀγ ΤΟ] οἷκ᾽ 8 δβϑομρ- 
ἰἴοη, ἐμδῖ, Βογο, Ὑἱὶοὰΐ χοβρϑθοῖ ἰο σοϊδιίουβ οἵ 
ἔτηο, ἐπὸ Ῥαχὶ. οαρύϑϑβθθ ἰδ δἰτωρὶθ τἂν απά 
φιαπηο Οὗ πὸ ρογίθοιοη, οἰδίσοϊηρ ἐμδὲ (.6 ΑΟΓ. 
οοππϑοίοα τὶ πὸ δη119 ΟΣ, ΣῪ ΟΧΡΓΟδ5 ἰμδὲ 
Ὑ ὶο ἢ 18. σοπίεπιροταπεοὺς ὙΙᾺ ἐμ δηΐϊί6 ταχὺ, 
ὙΠΟ ΟΣ ΤΩ ΘὨ(ΙΟῺ Οὗ (818 Ὧ6 Ῥτϑβϑῃΐξ οὐ ζαίυγε. 
Το ἐμὶθ 1,ἅη. οὈ͵)οοίδ, ἰμδὺ ᾿ἩΔῖ]6 86 Αογ. [πῆῃ. 
ΤΑΔΥῪ 6 ἰπ8 Ὠδβοὰ ᾿ΥσΘΒΡΟΟ ΟἿ ΟΥ̓ ἰἰπιο, 1818 
ιϑᾶᾷὸ ἀο68 ποῖ εοχίθπὰ (ο ἐμ Ῥατγί., δηά ιἰδιδὶ 
ἀγαγόντα οαπ ποῖ ΘΧΡΥΙΘΒΒ {110 ΨΔΥ δηὰ τηβθδεγ οὗ 
{μ9 τελειῶσαι---ἰ ἢ 8 ῬοΓθο ἢ ς---Ἰ δδιλθο ἢ 88 (86 
ῬΘΥΒΟΏΔΙ οὐγεοία οὗ (86 ἐνο σου ὅσο αἰ δογεδί, 
ἀγαγόντα Βανϊηρ ἴῸΣ 18 οὈ͵θοὶ υἱούς, δοπὲ, δυά 
τελειῶσαι, ἰνθ Οαρίαἰπ, τὸν ἀρχηγόν. ΤΒΘ ΖΌΠΩΟΣ 
ΣΟΙΔΔΙΪ,, ΒΟΎΤΟΥΘΙΡ, ἄοοθ8. ποὶ ἰοχοῖ (ΒΘ εσδπιρεϑ 
δἀάἀυοοὰ ὮὉΥ Ἰδποϊυοὶς ; δηὰ ἐπα Ἰδοῦ δρρεϑιβ ἰὸ 
τοβὺ ΟἹ ἃ ΤΑΙΒΔΡΡΤΘΘΏβΙο. ΕῸΣ ὑμ9 “ρεγίοεί- 
ἱη ς᾽ οὗ Φοϑυβ, 85 “᾿οδάοὺ οὗὨ βαϊ υδέϊοη,, δ 85 θθδἢ 
Βἰβίου ο8}}ν δοδοιρ !]βμοὰ πὰ Ηΐ ῬΘΥΙΒΟΒ ἐπ πὸ 
οἰλεν ισαᾶν ἀπά πιαππεῦ (8 ὉΥ Βαυϊηρς δὰ ρεσϑοῦ- 
Δ}}ν ΗΒ Θάγ οΓ δῃα οουγδο οὗ {9 ἐπ ὦ δοπεδεμ οι 
απαᾶὶ εϊἰοισελὶρ οὗ τὰθῦὶ Ὀδ] ον οὐ Ηἰΐπι, δυά 
ἐγαηϑίοτιηθα ὈΥ Ηἰπιὶ ἰπίο ΟΠ] ἄγ θὰ οὗ Θοά, πδο, 
δον ΗΪΒ ἸΏ: δηά ἰγ09, γοΓΘ Ἰο ἰο α͵οτγ--- 
(8 ἸΏΔΏΠΟΣ δὰ ἰγρὸ δῖοι ὅΔ4ο., ΟΔΡΡ6)}}. διὰ 
Οτοί. γοβίσίοἱ ἴθο0 δχοϊυβϑίυοὶυ ἰο βυοσίησθ). Τὸ 
{818 8180 ΘΟ πη 68 δ Ὀδιϑη  18}}Ὺ (86 χρίδπαῖϊοῃ οἵ 
1ἅῃ. δἰπιθο]ΐ, υἱΖ., (μὲ ἔγοπι (0 δίἰδηά-ροὶπιὶ οὗ 
ὑμ6 τυϊίοσ, (86 Ῥαγί οὶ 8] οἴδυδβο βίδιι ἀβ ἢ εαμραὶ 
τοϊδίϊοῃ ἰο {86 τηαΐῃ Ῥτγοροβίίοι, δηὰ ἐδπδὶ ἰδ 
Αογ. Ραγί, 18 }υϑ θεὰ ὈΥ (μ6 ἴδοι (μδὲ ἴπ στθϑ 
αοά, ἴσοτα ἐμ πιοπιοὰὺ Ομ τὶβῦ δαπη 8 ΒΡου οδτὶδ 
88 Βοάθδθιθοσ, δῃὰ ἤουπὰ ἔθ} 1} οχἰ διΐησ, Ἰοὰ τὸ 
ἴον, ὑμαὺ 18, ρα Ὡροῖ {πὸ τοαψ (0 φίοσν, ἴσα 
Ὑ0 δα Ὀδοοτῃο 6] ΘνΘΥΒ ᾽πὶ Ηΐπ. 
[19 Κποὶ οὗ {86 ἀϊθῆσο γ οὗἩ ἰδ Αοσ. Ῥασί. 

ἀγαγόντι 18 ΒΟΘΙΟΘΙΥ͂ γεὺ υπιϊοὰ. Τμαὶ 1 ποῪ 
ἐτδιασηδίϊοδ! } ὈΘ ΘαΌΔΙΥ Μ6}} γοίοσσοα οὐδοῦ τὸ 
Οοὐ, οΥ ἰο ὑπο “1μοδάοσ οὗ βαϊνδιΐοω, ΟἈγἶδὲ, βοοτὰς 
ὈπαθθβίϊομϑὉ]ο; δὰ ἐπ οἰὐ πο. δοπϑιχυςίϊοα ἱἱ 
ΤΩΒΊΚΟΒ ΠΟΑΥΪΥ ΘαῸΔΙΪΥ ρκοοὰ 86,286, διὰ 15 ἸἰδΌϊο 
Β ΒΔ η Ἶ8}}Υ ἰ0 {16 Βδῖωο ἀϊῆου]ιῖοΒ. Ογδοιης 
ἷύ, ΒΟΥΤΟΥ͂ΕΣ (88 ὙΓΪῚ ταοβὲ, 1, οα ἰμθ ὙΒοῖς, ὑτο- 
ἔογ), ἰ9 Ὀθ οοπηεροίοθα τί! αοα (ἰο νεῖ, 88 
ΜΟΙ] ΒΒ} Του 8, δπὰ [ῸΓ [Π6 τοϑβοὺ ὑπ μῖοΒ 
8.0 Δββὶ ζη8, ἐμθ Αδ6. ὁ886 οὗ ἰῆ9 Ῥαχί. οϑηβεεαίεϑ 
Ὧ0 ΟὈ)θοίϊ 08), ἐὺ 8.}}} τϑιβηδίῃβ 8 αυόδεῖοα ΜὮΥ, 
δηὰ 1 ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ Ὑδδὺ θθη80, (9 ΑΟΣ. Ρασχί. ᾽ 
υδοὰ. Τδαί, ἰκοὸ (πὸ [πΐ΄,, ἰδ ὁπ θ6 δορὰ πιι μους 
ΒΡΘΟΙΗο Τοίουθηοθ ἰὸ »αδέ πιο, δπὰ ἰδμαὶ, ἢ ἃ 
οογίδ᾽ ἢ ΒΘΏΒΘ, ύ ἰ8|κ608 1.8 ἐἴτης ἴγοωλ 118 ΒοοΟΣαΡ4- 
ἡγίηρ δηΐϊ9 γοσῆ, 18 ὑπαποδίϊ οπϑΌϊθ. [Ιἰ 
{808 ΟἱΥΠῈΡ ἀδποίθθ δὴ δοὲ δαί }}γ, οὐ ἑξαϊῳ διὰ 
ἰοσιεαϊψ ΒΟρΡΑΥΔΌΪο ἔσο; ἰμδὶ ὀχργοβϑδοὰ Ὀγ ἔδὸ 
δηϊίο γοσῦ, δηὰ οοποοϊγοὰ 8Δ5 Ἰομίοδ!Υ ῥσΐον ἴθ ἱϊ, 
ΟΥ, 88 ΤΟΥ Κοᾶ ὈΥ ΤΠοῖ., ΘΧΡΓΘΒΘ6Β 118 τὸσῳ διὰ 
παπποῦ. ΤἨὰ8 ἰο σῖγο Ἔχ δι 0165 οὗ 118 δουθῦαὶ Ὡδ68: 

1. ΟΥ̓Σἐ8 ἔγοαυοπὶ 089 88 Δρρ)]) θα 0 »Ῥαεὲ ἐϊπγο: 
“6οα, αἴεν δρεακχῖπ (λαλήσας) ἰο 186 Ἐδίδεσα, 



ΟΗΔΡ, 11. ὅ--18, 

“«Ογροπίης (ἀνοίξαντες) {πο ὶν ΒΡΟΪΘ ἰο υ8,᾽ εἰς. 
ΒΟΥ οροποα {μοὶν ἰγοδϑασγεβ, ἰΠ6Υ ῥῬγχοβοηίοα,᾽ 

ἐγοδβϑυγοθ δῃὰ ργοϑοηί(θα. 
2, ΟΥ̓ σοπ θροΟΥ ΘΟ δοίΐοῃ ϑοίῃ δ᾽ α18- 

εἰδοῖ: “π Ββϑοΐῃρ (ἰδόντες) (86 Βίδὺ, ἔμ 60 χϑ- 
)οϊςοα.᾽ ΤΟΥ͂ 58} ὑππθ δίδυ. ὀὲείοσε ᾿ὮΘΥ οου]ὰ 
γτοϊοΐςο, δὰ γοί ἐμὸν χσοὐοϊοθὰ 48 ΒΟΟ; 88 ἐἢοΥ͂ 
ΒΔ ἐδθ δίαγ. Τορὶσα!ν, ὑπ βϑοῖῃς ῥὈγοοθαβα 
ἴλο τοὐοϊοϊης: ΟὨτχοποΙ οί ΘΔ ]}ν ἐΠΘΥ ΟΧΘ Βἰχη}}- 
ἰδηθ 008. 

8..ΑἍ 8{1}} βίγόοπον 689 οὗἩ [6 ΤΏΘΓΟΙΥ ζοσίσαζ 
βαρδγαίίΐοη : Αϑποσίηρ (ἀποκριϑείς) Ἀ6 5814--Ἠ 
Βο διβπνογοὰ δηὰ βαϊὰ. Τὴθ “ΒΟΥ σ᾽ δὰ 
“ΒΥ 816 ΔΌΒΟΙΟΙΟΙΥ δηὰ σοι] οἰ} , ὁη8 διὰ 
ἐΐὸ βάπλο δοί, Ὀαὺ ἐμ τλϊηὰ νἱενγβ ἰὖ πον ἔτνο 
ἀϊδεϊποι δβϑρεοίϑ, δὰ οὗ 8680 86 “δηϑινουηρ᾽ 
18 Ἰομί Δ }}} δηϊοσῖοσ ἰο {Π6 Ἅ βαυϊῃηκ. 85,0 ““96808 
στγίηρς τὴ ἃ Ἰουὰ τοῖΐοςο, δΒαϊὰ, ΕΔ ον," δίο., 
ΒΟΣΟ, 88 ἱπ ἰδ 6 ρῬτοοοάϊης, (Π0 ἀϊδιϊποίϊου οὗὨ ἐἶπιθ 
5 ῬΌΓΟΙΥ Ἰορίοσδὶ, ἐὴ6 “οΥγγίη κ᾽ δηὰδ “βαγίηρ᾽ 
Ὀοΐηρ ἔνρο δβρϑοίβ οὗ {9 βϑῃιθ δοί. ͵ 

4, ΤΊΏοΒ6 ᾿δίΐοσ ἜΧ ΔΙ 0]65 οἴοη σιη ἱπίο τοα δηᾶ 
ἽΒΟΠΠΕΥ: ΑΒ οΥϊηρ, ἢ 6 581 ἰξξξ  Βο δηβινογοα 
δηῃά βαϊ,᾽ ΟΥ ποδυΐγεςθο Βαϊ ἰπ {80 τᾶν οὗ δη- 
δνοσίησ. Πιὼν φάρμακον ἀπέϑανεν, “ἢ6 ἄγδηκ ροΐ- 
800} δηὰ ἀϊο(,᾽ ΟΣ ΒΟΓΘ ΣΔΟΓΘ οχδοίϊυ, “6 ἀΐοα οὗ 
ἀτσ Κῖπρς Ῥοϊβοι.᾽" “Ρ]αΐο ἀο65 ποὺ τπηϑϑῃ ἰὸ ΒηῪ 
(Ρλκα. 1.) ““αἴτον ἀγιηκίηρ Ροΐβοι Βο ἀΙ6ἀ,᾽" Ὀαΐ 
“06 ἀγδῃκ ροΐδβοῃ απὰ ἀἰοά,᾽᾽ οὐ Ὀοίίον, ““ο ἀρὰ 
ΌΥ ἀγιηκίης ροϊδβοηῃ.᾽" Ηδποο (Π6 Αον. Ῥασί. 
Βοιποίϊτη08 ἀδηοίθβ αἰσιοϑὲ οὐ αὐ ΡΌΓΟΙΥ, “ᾺΥ 
δΔηα ΣηδΈποΥ.᾽ ᾿ 

ὅ. ε ΠΙΑΥ ΤΟΙΊΔΥΚ, δα ἰη6. ΑοΥ. Ῥαγί. ΤΑΥ͂ 
Ὅο οἸρ]ογοα ἴἰο ἀδποίθ δὴ 1άθδα ἰμαΐ 18 δβιυἹἍΕ} 
δεδοτάϊπαίε ἰο ἱμαὶ οὗ 89 Δοσοιιρδηγίηρ νου, ΟΥ 
ΤΟΙ εοὐγαάϊπιαίε πΪΛᾺ ἰΐ, ἀπ οὗἨ 6418], ΟΣ ουὐθῃ 
ΒΌΡΟΓΪΟΥ ᾿ΩΡΟΥίΐδποθΘ. Τηυβ, “Η6 ἀϊτοοίοα τὴ9 
οοτωΐης (ἐλϑόντα) ἴο ἱπῆοτιῃ ᾿ἶπι,᾽ ταὶ σῃὶ Β6 οἰἐΠοτ, 
48 ἀϊτοσίοα τη6 αὐ 87 σοπιΐπρ, ἰ0 που ἷπι,᾿ ΟΥ 
[0 ἐοῦπὸ δῃὰ ἱπΌΣΠι Εΐτη ;᾿ πὰ ΟὨ]Υ {Π6 Θοπποοίΐοι 
ὁΔὴ δοῦν τ οίμοΣ ἴΠ6 δοὺ οσρυθββοα Ὀγ ἰΐ Ρασί. 
15 ἐποϊμαεαί ἴῃ [}9 σοτηχιαπά, ΟΥ̓ ΟΠ]Υ »γεδιιρροδεά 
ὈΥ ἰι. ΤρυΒ “ΗΕἔἶἰ|Ὺ οοπιπιαπἀθὰ Αἰπι, ατἰβίηρ, 
(ἐγερθέντα) ἰο ἰΔκοὸ {86 ΟὨΪ]ὰ αἀπὰ 866, τηΐρ!ὺ Ὀ9 
οἰ ΒΟ Ρ “ὁπ ΟΓ ΠΕ ατιβίηρ, ἰο ἰαἴζο {86 ΟὨ]]ὰ δπὰ 
βθ6,᾽) ΟΤ ἰο αγίϑεέ ἀπὰ ἴΔΚο6, ἐς. Τὴ σοπποοίϊοη 
ΟὨΪΥ σδῈ Ῥοϑί(ἰν }γ ἀθίθυσαϊ 6. 
1 τἱον οὗ {πὸ δῦονο, (86 πδία γα] γοπἀοση Β οὗ 

{89 ΑοΣ. Ῥατί. Βοσθ ψουἹὰ ὃ6: 1, (σῖῖ Ηοΐηι.). 
Ις θεσαμηο Ἀἷπι, εἰς., ““αἴεν ἰοααίπῷ ΤΑΛΔῸΥ ΒΟὴ8 ἰοὸ 
ἴον," 16, ΒΟΎΘΥΘΡ, 18 ΠΘΑΥΪΥ ᾿ρΡΟΒΒ1 010 ἃ.8 
ἰο ἐδο ἐπουριὶ, ὁνθη δου σοὐθοϊΐης Η οὕ 8 
δρϑυτά τϑίογοησο οὗἉ 1 ἰο Ογὶβίι᾽ 8 ΟἹὰ Τ᾿ ϑδίδσα πὶ 
Ῥτοάοσοθβοσβ, δηὰ σοΐοστίης ᾿ξ, Δ8 γγχὰ πιϊχδί ΡοΒ- 
ΒῚΌΙ]Υ ἄο, ἰο 4}1} ἐλὸ τἱσδίοθου5ϑ ὙΒοτη ἀοα δὰ ἴογ- 
ΤΩΘΥΙΥ Ἰοα ἰο σἴουΥ. Οπὸ σταπὰ ομ͵οοιΐοι ἴο (818 
15, ἐμαὺ 1πὸ Ο]ὰ Τ᾽ οδίαπιοηΐ δα ὶπίβ δὰ ποί 885 γοί 
θερθη Ἰοὰ ἰο φᾳΊΟΤΣΥ (6... χἰἱ. 89, 40). Οὖν 2. [{ Ὀο- 
σϑλ0 δίπι ““ὁψ ἐεαάϊπ ΤΑ ΒΟΠΒ (0 φΊΟΣΥ,᾽ σῖτἢ 
Το]. τηακίης (9 Ῥαγί. οσρῆοβθβ ὑμ6 τοῦ δπὰ 
ῬιαΠπΕΤ. Το 818, Βονγονοῦ, ποι Β ΟὈἾ66- 
ἐΐοπ 18 νδ] ἃ, ἐμαὶ θὰ ἰδ6 Ῥαγί. δηὰ {π6 γϑρὺ 
οασλέ ἰο μᾶνὸ 6 βϑῖῃθ ῬϑΥβοηδὶ οὐ͵οοὶ, 88 ἱΐ 
860 Π}8 αἰ ΒίουΣ ἰοὸ 866 δοῖν αοὰἂ οουϊὰ ρογίδοί 
Φεδυϑ, ὁπ Ὀοΐηρσ, ὉΥ Ἰοδάϊης δὴν ΒΟΏ8, οὐδέν 
Βαΐπρκπ, ἰο ἴον, ἈΠ058 γγθὁ ΤΟΡῚΥ ὙΠῚῈ Μο]] (μδὲ 
ἐμ σδύϑοῦ οἵ ΟΟΥ [οτὰ γν88 Βο ἰηἰπιδίοῖν ὈΪοποἀ 
ἩΠῈ8 86 1116 οὗἩἨ Ηἰ9 Ῥϑορ]ο, ἐμαὶ Ηΐβ ρογἤεοι: οι 
Ἦδ88 ΤΟΔῚ] ΔΟΟΟΙΡ Βῃοα ἱπ (μ6 ῥτοῦθ8858---ποῦ 6ὁχ- 
οἰυεῖνεῖϊγυ οὗ Ββυδογίης---ὈΥ ὙΒΪΘΝ (ΠΟΥ ὙΓῸΓΘ 

δ8 

Ὀγχοῦραν ἰο σἸΟΥΥ. Τθ ΒΏΒΜΟΥ 18 ἱηρσοηίΐουβ, Ὀαΐ 
ΒΑΤΑΙΥῪ βδιἰβίβοιοσυ. Οὐ 8. Ταϊκίης 1.6 ἸΤλασί. οὶ 
88 Οχργοδϑίῃηρβ 8 διιδογαϊπαίε, ὈὰᾺϊ ἃ οοὐταϊπαίς ΟΥ 
ῬτΪηοῖραὶ ᾿Ἰᾶθα: 10 Ὀδοδιηθ δὶπι ἰο ἰδα ΤΩΔῺΥ ΕΟΏΒ, 
εἴς., απᾶ ἴο τηδῖζο: ὙΒῚΘΝ, ΠΟΥ ΘΥΟΙ, ἰΐ χηυδὶ Ὀ6 
οομξοβδοα, ΒδσΪῪ ΒΘΟΙΙΒ (ο Ὅ6 ἴΠ6 ὙΣΙΤΟΙ᾽ ΒΒ ἰάρα. 
Τὸ τοδάον ἰδ9 Ῥαγί. δἃ8 Μμίωγε, δείησ αὐοιί ἰο ἰεαά, 
ΟΥ ζ0γ ἰλε ρώτγροδε οΓ ἱεααϊΐϊπσ (ἄξοντα οΥ ὡς ἀξοντα)Ὶ, 
ΟΣ 88 Ῥγδβϑῃηὺ τολῥἐς ἰδααϊησ (ἀγοντα), ἰδ ουἱ οὗἨ 186 
αυρδίϊοη. [0 18, ἰπάβϑθά, Ῥοββὶ Ὁ]9 ἰο σοπᾶοσ ἰΐ “88 
Ἰοδα μη ρ᾽ ΦΌΒΟΙ αἰ ΟἸΥ, Ξεβ. 88 ὁ 6 ὙἘ80 Ἰ6α :᾿ δπὰ {μ]β 
ῬΕΣΒΒΡΒ, 411} (μη ρ8 σομπβι ἀοσοῦ, 18 [86 Ὀεδβί ποῦ οὗ 
σοπδίχιοιίης 1. Βυὶ {818 18 Βασεῆ, δῃὰ 1 Κπον 
Οὗ πὸ δΒίἱ ΟΥ̓ ῬΔΧΆ1161] ΘΧΆΤΩΡ]65 ἴῃ ΟὙΘΟἸς Ῥ͵ΟΒΘ. 
Ἐχοορίΐοπαὶ οοπβίγ οἴ 01}. ἴῃ [86 Ῥοοίβ στὸ Βαγ]νῪ 
ΜΟΥ (86 Οἱ, οὐ ἱἴ ΠΟΥ σδη 6 τοιπὰῶ. 
ἼοΓΘ πο γ0 ΟΥ̓Θ ΔῺΥ 5] οχίθυ "Δ] δυ ΒΟΥ. 
ἴθ᾽ ἄγοντα ΟΥ ἄξοντα, οῃ. ἱπίθσ δ] σγουηὰβ 1 Βιου]ὰ 
ΒΑΡῪ Ἠρβίϊδιθ ἰοὸ δορὶ 1. Τὴ σεμαοσϊης 
οὗ ἰ)0 ΕΠ. ὙΟΥΒ., “πῃ ὈΓΣΙΠ ΣΙ ΠΣ ΤΩΠΕΥ͂ ΕΟΣ8,᾽ εἴς., 
σου ἃ πδί ΟΥΑΙ ΓΘΑῸΪΘ ἐν τῷ ἄγειν, οχ δὐ ἰδ6 
Ἰοαϑὶ, ἰι6 Ῥσοβ. Ῥασχί., ἄγοντα.--Κ.]. 

γξεβ. 11. ΕΣ Ὅοϊδ δ9 ὑμπδῖ βαποϊὶβοὶ 
δ ἃ 18 9γΥ ---8616 81} ἴχοτϊ ΟΠ6.---Ηδνΐης; ἀφεὶς- 
παίοαὰ 9268ὺ8 δβ ἐἰ86 “ὅοῃ οἵ αοά,᾽ 1:6 Δ ΒΟΥ 
ΠΟῪ ᾿υδβι 68 5 ΔΡὗΡΙΙοδίΐοη οὗἁὨἩἨἁ {86 Εδῖωηδ ἰοστῃ ἴὸ 
{8ο89 ψῖο Ὀ6]ονθ ἴῃ Ηΐ. Νοὺ Ὀδγοὶγ ἴμ6 Οτο, 
θὰ 4180 ἐμ οἰ μου ἐϑοαπ ὅσ ποὺ ΤΏ ΓΟΪν ἰδς 
ϑαποιβεὰ (Ροῖσοο, Βεηρ.), θὰ (ΠΟΥ τορεῖμο ῦ 
στ 16 Κη οί δοῦν, ἑ. 6., 1} Ζοεὰ8Β ΟὨ σὶδί (ἰσ. 
18; χἰϊ. 12), δὺο ἔγοωο Ὅη6. “"Εσοϊη οὔδ᾽" (ἐξ 
ἕνός) ΟΧΡΥΘΟΒ868 ποὺ 1 ΚΘἢ 688 οὗ παίυσο δπα οδδ- 
γδοίορς (φμδάδπι παίιγϑ οὐ οοπαϊϊιομὶδ ἀρ᾽ταἰΐδ, 
Οαδῖν., Οβπι 670), Ὀὰὲ ΒΙΤΕΡῚΥ ΘΟΙΩτα τ ἰγ οὗἉ ΟΥΦΊΩ : 
πὰ {μι ἷ5 ποὺ 62 εοπιτημπὶ πιαδ8α (ἢ. ΟΔΡΡΕ]], ΑΚοτβ- 
]οοῦ) ; ποὶ “ἔτοτῃη 016 δέεα, ΟΥ δίοοα, ΟΥ δἰοοῖ,᾽" 
(ἐξ ἑνός 8ε}1. σπέρματος, ΟΥ αἵματος, ΟΥ γέτους, ὉΒ 
ΟάΥΡΖ., ΑΌΓΟΒοΙ, δί6.}; ΠῸΣ ἴσοιη Ἅἄαπι (ΕγδεΩι., 
ΒοζΖ., Εβίθ, δί9.}, θὰ} ἔγσγοιη αοα. ἘΥ 186 8Δῃ- 
υῦρο σοϊαίοβ ποὶ ἴοὸ ἰμαῖ χϑ]δί 0 8}}} δΕΌΡ56- 
αὐ δαἀνογίοα ᾿ἰο γοΣ. 14, ὈΥ 1οἷπὺ μδσίοῖρδ- 
(ἰοὰ ἐπ λιμπιαπὶίψ, θὰ ἰο δβρὶ γι 8] Ὁσοί μου οοα 
ὙΠΕῈ ΟΠ χὶβί, ἃ Ῥχγοίποσμῃοοὰ ουπάοὰ ἴῃ δαὶ 
ἰγδηϑ]ίϊοη ὕσουῃ ἐλ 6 ἀλυΚἢ 688 οὗ ἃ 1106 οβίσαυροα 
ἔχοι αἀοἀ ἰπίο ἃ υπό τὶ ΗΠ 88 186 ῬΕΥ͂ΘΟΠΥ 
ῬΌΣΘ δηὰ δϑβοϊυϊθ δηὰ οϑβϑῃί 8) Ἰἰρμί, τ ἈΪο}ὶ 
Ομγὶβί, ἃ8 ὑπὸ ϑαποίεν, 88 ΣΟΙ [ῸΣ ὉΒ 85 
ἐῃ6 δαποίϊϊεα, ΤμΪϊβΒ ἰ8 οοοίοα, 848 8 εὐ 86- 
αὐ Υ ΒΒονση, ὈΥ (86 λίσλ-»τιοδιἷΐν πουκ, τ ΠΙ ἢ 
Φοβιυ5 ΟΠ τὶδὶ, 88. δίοσῃδὶ Ῥσϊοϑιὶν Κὶπρ, δεοοῖι- 
Ρ᾿ΪΒμ65 ἴὼ Ββοαύθῃ. ΕῸΣ ὉΥ ἁγιάζειν Ογ ἘΡΙΕΙ]6 
ἀοποίοθ ἐμὸ δοσοιρ]ιοηΐ οὗ ἐλὲ σοίμαὶ σο1π- 
πιοπσοπιοηΐ ΟΥ̓ 86 τὰ 16] ΒΡ οὗ ᾿παϊγ]υ}}8 
αἰ αοά, ἱπ {6 Οονοηδὴῖ χοϊαι θη οι Οοὰ 
Ηἰπιβοῖῦ μ88 ᾿ἰπβιϊιαἰϑα, οα (86 Ὀδ818 οὗ (86 οχρίὶα- 
ἰἴοα ττουρμέ ὉΥ ἰπ6 βδοσίδοο οὐ Ψ926βδὺ8β (γὶβί, 
δά ἱπ νἱτίυο οὗ [πὸ Ῥυγνὶ δοδίίου οὈἰαϊ πεὰ ἰΒτοιρἢ 
80 Ὀ]οοὰ οὗἩ Φο5δὰ8 Οσὶβδί, ὑπᾶὰορ 86 Ροϊηί οὗἁ 
ΥἱοῪ οἵὗὁἩ ἀεαϊσαίίοη ἰο α Τίοσις τεϊαίἰοπδλίρ, εἰ. Ἶχ. 
18 ἢ; χ. 10, 14, 29; χίϊὶ. 12. ΤῊΪΐΪβ Ἔχ ρυθβδβίοη 
8180 888 ἐΐ8 οὐ κῃ π᾿ (6 ἐθυτηΐῃ ΟἹΟΡῪ οὗ ἰμ6 ΟἹά 
Τοδβίατηοπί, θὰ 888 ὙΠ ἐ89 Βρθοσο οὗ Νεν 
Τοβίδτηοης [1 Δ) θη δὰ σοϑιϊζαιΐ οη, 8 ΙΠΟΣῸ 
{πϑὲ ἸΠΟΣΤΟΪΥ ποιοῖ απ σἰϊα8] ϑβ᾽ σηὶ βοδηςθ. 
ΤΌ Ῥχοβ. Ῥασγί. Ἰδὺ βίδπά υἱἱμουΐ υοίοσοῃοθ ἴἰο 
ἀἰδιϊποίϊοπ οὐ ἰἶταθ, ἰὼ ἐδΐθ βϑῆβο οὗἩ βυ θβίδη ἶν 68 
(ὙἹποσ), [ἰπδὲ ἴθ, απν Ῥασιϊοὶρῖθ τᾶ, ΤΣ} (890 
Ατὐίΐοϊο, Ὀ6 ομρ]ογοᾶ ἴῃ ἐμ 86ὴ80 οὗ 8 σοπογείθ 
Βυθδίδηιδνο, 848 ἴπ6 ᾿πδηϊϊῖὶνο τὶ (πὸ Ασὶ. 18 
οι ρ] ογοὰ ἴῃ (ἢ Βθῃ86 οὗ 80 αὐδίσδοίὶ (τὸ ἁγιά- 



δά ΤῊΕΒ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤΗΕ ΒΕΒΒΕΎΥΞ. 

ζεσθαι, ἐλε δεῖπο δαποίἐεα : ὁ ἡγιασμένος, Ἀξ τοῖο δαϑ 
δεεπ δαποί(Πεα}, τ Ἀἰ19 186 ῬΤΘΒ. ᾿θῆϑο ἀθποίββ, δο- 
οοτάϊης ἴ9 (86 παίυγο οὗ 80 6886, (δὶ Ἡ ΒΐοΙ 18 

ξοΐηρ οα αὐ 86 ἐἶπιθ δροοϊβοά Ὀγ {80 Ῥτίποῖραὶ 
γοσῦ, οὐ ἐμαὶ σι ίοι ἤγοπι ἰἶπι (0 {1πι|6 ΟΣ Βα ίία- 

Δ] γ ἰλῖκοδ Ρἷαοο. ἸΤδυβ οἱ ἀγιαζόμενοι ΤΑΥ͂ ἀ6- 
ποίο “1086 ἯΟῸ 8.6 δεΐπρ δδῃοί θα, ΟΣ 8:6 ἰπ 
Ῥ͵ΙΟΟ688 οὗἨ βαποι(βοαίϊουη,᾽᾿ οΥ, “(Πο80 ψ800, ἔΤΟΤΩ 
ἐϊπιθ ἰο εἶπιο, δγὸ ββιο δοα,᾽" ἡ, ε., (λ}6 Θδισσοδββίνθ 
οἰαββϑβ οὗ (1.9 βδηοιδοα.---Κ.. [Ιὑ 18 ἃ οἰιαγδο- 
(ογίϑιιο οὗ ΟἸεγὶϑὺ ἰο Ἄἐχϑσοΐβο {πῚ8 τι ἰΒίγῪ : οὗ 8 
ἰο γχοοοῖνο ἀκ ἰηδύθησο δηὰ οἰδῆοίϊθης ῬΟΨΘΤΣ. 
ΤῊ γὸ δ “ἴγοιᾳῃα σοά᾽ (Φόοδα Υἱῖϊϊ. 47; 1 δοδη 
ἷν. 6), δηὰ ἰμ Ἰδηξυδρθ σδῃ Ὀ6 ΔΡΡΙ6ἃ ἰο 76 διιδ, 
88 Βοτα πο βι )]θοὶ 15 86 β'δυϊου σ᾽ Β δαυίμ]γ δῃά 
λίειοτίοαὶ τοϊαϊϊου ἰο αἀοα. Ἠδθπηοθ τὸ ποοὰ ποῖ 
δὰ ἐμβὸ “ΕΔ μογ ᾿ ἴθ ΑὈτδθδπὶ (Ὀτυ8., Ῥοΐτοθ, 
Βοηβ.), ΠῸΡ αρϑὶπ τοΐοσ ἰο αοα 88 ογεαίίυε 
(σπνγϑ. δηὰ ἰμὸ Εδίμοσβ), Ὀυὺ 88 δρίγέίμαξ Ἐδ- 
μὸν (ατοι., ᾿ΐπιῦ., εἰ6.)Ρ. Απάὰ ἰμυ8, ἀπᾶον {δὲ8 
δοηπθοίίοπ, 0 προ ποῖ ἰδ ἰδ6 ογὰβ 88 ἀθ- 
ποίΐης ἃ ῬΤΟΡΟΣῚΥ ἀπίνοῦβδ)] τ ο]δί ἢ ἐνόν Το- 
Βἰγὶοιϊϑα ἰῃ 118 Δρρὶἱοδίζοη ἰο ΟἸτὶβὶ δηὰ Ο τὶ βιϊδη8 
ὉΥ͂ 8 τοΐδγοποο ἰο {μ9 0, Τὶ, ρεϊθδιποοά (βομ]ολὶ., 
6ονὶ., εἰς.). ΤὙΒΟΥ χτοΐον αἰγεοίψ ἰο ΟἸΣῖβέ δηὰ 
ΟΡ θυ 1808. 

Εοσ υυΐϊο! σθᾶδοὶ ΒΘ ἰβ ποῖ δββδζηϑᾶ ἴο 
6811 το ὈσΘΊΒΣΘῺ.---ἰὴ δοοογάδποο τ} [89 
ὁδατδαοίον οὗἩ (9 ΕΡ᾿βι]9, {1190 δα ΠΟΓ ΔΡΡθ4}5 ποί 
ἰο (16 νογὰβ οὗ 4 6βὺ8 Ηπιβ6] τορδγαϊηρς ὑ}18 ἢ 18 
ἔναίοσηδὶ γοϊαϊίοη, θὰ τ ραγαὰβ ἰΐ δ8 Ὀθ]οπ κί ρ 
οββϑηί δ} ἰο {86 ζ] Δ] πηοη οὗ 6 Μοββίδ᾽ 8 το- 
οϑδίΐου ; δῃὰ μ6η66, 88 80 ἰγρὶδεά ἴῃ (9 Ο. Τ)οεί,, 
ἐμαὶ αἰἱκο Ὀεαυϊὰ ἰμ9 Ἰμοοογαίΐο ΒυΪοσ, δηά 
Ιϑαΐϊδ {16 τορι ιοίῖϊο δουγδηὶ οὗ Φϑβουδ, τϑοος- 
πἶζο, 766], ἀμ ΟΣΡτ 88 (μι ῖ8 {801 Τοϊαίΐοι πὰ (86 
ΟΒυγαῖ, δηὰ θαιῦτδσο ἴῃ 8 ὉΠ Ὺ τ ἢ ἐΒομ ΒΟ γ 65 
(8ο8θ 0 ΟἸΒΟΥ 80 ΔΥῸ δβιυθογάϊηδιοα ἴο {Π6ηι, 
δηὰ ἀοροηαἀοθηῦ ὉρΡο ἔμοπι. [π βυ θ᾽ οἱ πη ρ, ἐμ 6 Γ6- 
ἴοτο, 88 Ῥγοοῦ ρδβϑδβοροϑβ, 9 ὙΣΙΙΟΥ δά ὰβ: ““7ῸΥ 
σΙσΘὮ σαὰ5θ ἢθ 18 ποὺ ΔΒ ΔΙη6α,᾽ 8η ΟΧΡΓΟββί θη 
νὰ οἢ ροΐπίβ οὰ (89 ὁπ60 ϑῃᾷὰ ἰὁ0 {86 αδίἑποίίοη 
Ῥοίπνοοο ΟἸ τ θ᾿ Β ΒΟΒΒΕΙΪΡ δα ἰμδὲ οὗἨ Ὀ6᾽ ΘΥΟΥΒ 
(ΟΒσγϑ., Τμθοά.); δῃὰ οἱ 89 οὐβοσ, ἐο Ηἷβ βὶπ- 
66 γ0 δη Ὠθασὶυ ΘΟ. ἀΘβοθ β10ῃ ἰο (18 161] ΒΕΪΡ, 
ἀπ Ῥτοοῦ οὗἩ νῖ6}) ΔΓ ΠΟῪ κίνθη ἰμτοθ οἰΐαίἑομδ 
ἔγοια ἐμ 6 ϑαογιρίυγο. 

γεβ. 12. Βασγίηρ, Σ σ 1] ἄθοϊασο, εἰο.---ἘΠ6 
ἢτϑὲ ραββᾶχζο 18 ἤγοτη ΡΒ. χχὶϊ. 28, ἀσοοσάϊηρ ἰο 89 
1ΧΧ., οχοορί ἐμαί ἀπαγγελῶ 18 ϑιυθδδιλιαϊοα [ὉΣ 
διηγήσομαι. Ῥανϊά, ἀπιϊάδέ 89 ΒΟΥΟ ἀϊδίγθϑβ οὗ 
ἷ8 ἰχῃί ἔγομι θοΐοσο 8.8}, γθροβοβ ἰπ ἔδὶ (ἢ, 88 
ὁ808 ὙΒοπὶ 'ειιοὶ μΒδὰ δηοϊπἰθα, ἀΡροΝ ἰδ6 ῥσο- 
χηἶδβο πδάα ἰο εἶτα Οὗ 86 ἰβγόοῆο, δηὰ ἀϑοΐδγοβ, ᾿π 
1λ6 τοἰβ', οὗ αῇξλοίϊοιι, ποῦ ΣΔΘΓΘΙΥ (ἢ 18 Δβϑυγϑηοα 
οὗ ἀο)γοσᾶησοο δηὰ οχδ᾽ἰδίίοη, θυὺ 8150 ἷβ ἀθ- 
ἰογιιϊ παύου ἰο ἀθοῖΐδγο οπ ἐμὶβ δοοοαΐ ἰὸ 18 
Ὀγοίρσοι ἴῃ ἐπα σοπρτοραίζοη, (ὁ ἰδ βορὰ οὗ 
Ψδοοῦ, ἰο ἰποαὶ {πδὶ ἴθαν θυ, ἰμῸ πᾶταο, ἐμ 9 
ἔτϑοο, 86 Βο6ὶρ οὗ ἰμὸ 1οτὰ, δῃὰ βυμσποι ὑπο 
ἰο οὶῃ πἷπι 'ῃ ῥταϊδίης αΟοα. γο ποοὰ δβϑυμηο 
ποῖτθον ἐδαῦ ΟὨγδὲ ΒΡ 6.5 ἐῃ ΒαΥ α, ποῦ ἰμαΐ ἐμ 6 
Ῥβδ]ἶβί 188 ἰσϑηϑίοσσγοα Εἰπιβ61 Ἰἰο ὑπ 0 Ρόσβοι 
οὗ Ομγῖβί. ΝΟΥ ποοὰ γὸ ἱπίοσροβθο ἐδθ ἑάεαί ΟΥ 
ΔὈΒβίγδοί γισλίεοια Ῥόσβοῦ (ΗΠ θη.) πὶ ΟΥά᾽ ἰο ι8- 
ἐγ 80 Μοβδίδηϊο δρρὶϊσδίξζοι οὗ (8 Ῥβαῖΐτα, 76 
δ ΘΟΠΟΘΟΙΥ͂Θ ἰΐ 88 ῬυΓΟΙΪΥ ἰγρίοαὶ (Ηοΐπι.), ΟΣ, 
χοχασγάϊης (ἢ 6 ῬΥΟΡΆΘΟΥ οὗ ΒΙΒΙΟΥΥ 88 Β6γ6 υπὶ οὰ 

ΤΠη6 βοοοῃὰ Ῥδββαρο 18 Του ἔπ γοο {1π|65 ἴῃ (86 
ἴοττα πεποιϑὼς ἔσομαι ἐπ’ αὑτῷ---Ἰ ν71}} Ῥαΐ 
ἴχαδῦ 1π Ηἰπι,---8οὸ (πδὲ 86 ΔΌΪΒΟΥ [188 ἸοΓΕΪῪ 
γουθγβοὰ (6 οσάοσ οὔ (πὸ ἢτβιὶ ἔτγο ογάβ, δῃὰ ῥσθ- 
ἄχοά δὴ δι ρμδίΐο ἐγώ. ΤῸ ρδββαρο 18. σχὶϊ, 2, 
ὁδημοῦ ῬΟΒΒΙΌΙΥ 00 γτοΐοσσοὰ ἰο: ψ 8110 {μδὲ 2 
ϑδιι. χχὶϊ. 8 18 ἱπίυγ ὩΒΙΟΔΥ δ 140]6. Ξ5.1}} πὸ 
ΓΘ ποὺ ΠΟΟΘΒΒΑΥΣΥ ἴογοθὰ (0 ἐπῖ8 σότὰ {86 ἔδλοί 
ἐδαὺ ἃ καὶ πάλιν Βοραγαίθβ ἀΐ ἔγοτη (μὸ ἐμἰγὰ (15. 
Ὑἱἱ, 17) 88 τ) 8}} 88 ἔσοιῃ {86 ἄχϑι (Εὐγ.). Βδίϊος 
ὙΘ ΠΟΥ͂ ΙΏΟΤΘ ΠαίΌΓΣΑΙΪΥ ΓΟΐον 1ἰ το 18. τῇ}. 17, 
Ὀδοδῦ56 {π0 ἱπτηοαϊδι 6} 10] Οἱ ς ὑϑσεο ἴῃ [βδδὰ 
8 ΘΠ Ρ]οΟΥΘα ἃ8 186 ἐμϊγὰ οἰϊαίϊοη, δμὰ [86 86ρ8- 
ταϊΐου οὗ {μ6 ἔνο ΥΟΣΒ6 8 βρυΐῃ δ ποὶ ἴγοτῃ [86 
ΔΌΪΒΟΓ᾽ Β ΪΒἢ ἰ0 δοουχη]δίθ Ῥσοοίβ (1,Ὧπ.), δαὶ 
ἴγοια (ἢ 6 ὑνσο Ῥαββᾶβεβ ργοβοπίϊηρς ἰδ 6 τοὶ δίϊοι ἴῃ 
αυοϑίϊου ἀπάον ἱνο αἰ δοσοηὶ ἀβρθϑοίβ (Πε].); πεὶ, 
ὑπαὺ ἐμ9 ΒΡΘαΪζον 888οσίδίθβ ἈΪ 2861} τι 818 Ὁτο- 
ἰπγὸπ ἱπ ἃ ΟΟΙΏΙΟΩ δἰἰυἀθ οὗὨ βρίσὶὶ ἰοπαγὰ 
Οοά, υὲΖ., (αὶ οὗἩ οοηδάφῃιϊα] ἰγαβί, τι οι Ὁς- 
Ἰοῆρβ ῬΓΟΡΟΙΥΙΥ ἰο 8]1 (1160 οἰ ]άγοη οὗ Οοά: βεὸ- 
οπαϊγ, (μα 6 ΘΙ ΌΣΘΟΘΒ ἴῃ Ο.6 Ηἰ 5617 δηά [86 
ΟΠ] άγοη ἰμδδὲ αοἀ 868 ρίγειη δἷπι. ΟΥ̓ οοῦγεδ 
{π6860 ὕνγγο Ῥαββδίζοβ γϑίοσ Ὀυΐ Υρ 6 8}}} ἰο 7688; 
Ὀαυὺ (815 ἰγρῖο8] υἱϑν 18 δ γον Ἰορι ταδί ο. Βὸτ 
δα 18}, ὮΟΒ0 ὙΘΓΥ͂ ΠΆΠ.6 Ροϊπίθ ἴο {80 αυϊοῦγ, 
ΠΟ ΤΩΘΓΘΙΥ ῬΥΟΡὨΟΒὲ68 ἢ Ῥσοόρμοίίο τρογάς, θαὶ 
Βὼ8 4180 Ὀοβροίίθῃ οΠ]άσοθ ἯΠῸ 8.6 Ρδγγ 
Ῥίοάμοθ Ὁ (86 βαϊγαϊΐοῃ οὗ Ψομοναῖι, πὸ ΒΟ ἴδ 
ἰο δοΙηθ αἴϊοσ δῇδίοϊί ο ἀπαὰ ἰμβσοῦσ Ἰυάριιραί, 
δὰ ραγί]γ, Κα πἷπι, ροϊμὶ Ὀγ ἰμοῖσ Πδπι68 ΕΥπι- 
ΒΟ] 1ΟΔ}1Ὺ ἐο {818 χοϊδίϊοη, δηὰ ὉΥ {πον ροδβίοι 
Ργοῖρυγο 1ὑ. [1 18 θποο π66041688 ἐο δαβυτῃὸ (88 ᾿ 
ΒΙ., 1,π.}) ὑπαὺ (πὸ δυίμοσς 88 Ὅθοπ Ἰεὰ ὃγ ἐδὲ 
καὶ ἐρεῖ, ἰιϊτοἀυσοα ὮὈΥ ἐμ6 ΕΧΧ. Ὀείοτο [8. τἱϊὶ. 
17, ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμαὶ ἐβὸ Μοββίδῃ 18. ἐμ) βρβδζεῦ, 
ἴῃ ἐμαὶ (089 ψογὰβ δρροαγοὰ ἰο Ῥοϊπι ἰὸ βπη- 
οἰδοῦ ϑυδ)εοὶ ἐμδδη 186 »γορλεί, το, ᾿π (9 Ὑ180}6 
Βθοίΐοη, 88 ΒΡΟΚοθῃ ἴῃ (δ0 ἢγβί Ῥϑβοῖ, δπὰ δ]80 
ἰο δποίμον δυ ᾽]οοί ἰμδὴ Θαοά, βίποο ἐπ Ἰδίίεσ 18 
ἴῃ {86 ἐπ’ αὐτῷ Ὠδπιθὰ 88 Ηο ἷπ Βοπὶ {ἢ 6 ΒΡΟΆΚΕΣ 
Ῥαΐ δ εἷ8 ἐσυβί, 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΉΙΟΘΑΙ,. 

1. ΑὨμο18 ἸΔΥ, ἱπάδοα, βοιηοίϊπηθβ Ὀ6 608- 
οοἰγοὰ δ ρυδγάϊδῃ βρὲσὶβ οὔ ἱπαϊνϊἀυδ)] το68, 
ἃπὰ 85 μοδὰὰϑ οὗ δπίχο πδίΐϊομβ, δὰ ΔΓ 8.30 
ἀοδίρπδιοα ἴῃ βοσγὶρίατθ 88 ἀοπιϊμίομβ, ῥγϊποῖρα- 
1168, δπὰ ρόονοσθ, ψπΐοι ὰ ἐμοιλβοῖγοδ, δζαῖο, 
ἰἰανὸ ἀἰδιϊμοι: 0η}8 οὗἁἨ Ῥοβὶιΐοι, οὗ ρουσϑγ, δῃηὰ οἵ 
ΤΑῺΚ. Βυΐ 6 αοπιίπίοη οὐοῦ (λὲ τοτία 8 ποτοῦ 
δϑοσὶ θο ἰο ἔοι, ποῖον οὐοσ {86 νοῦ] οὗ ογθᾶ- 
(10, ΒΟΣ ΟΥ̓́ΣΣ ἰπαΐὲ οἵὗἉ χοἀοιηρίΐοη. [{ 18, ἴον 1818 
ΤΘΆΒΟΙ, 011γ ἰο ἱησοὶςο {μοὶ 85 ΒΟΙΡΟΣΒ οὐ οὐγ ποδὰ, 
ΟΥ ἰο οχρϑοὺ ἤγοιῃ {μβὸῦλ ΔΠῪ Βαυΐπς ᾿π ΘΓΟΟδδ108. 

2. πο αεδίίπαίοπ οὗ ταϑὴ ἴο 86 ἀοτηϊηΐου οἵ 
ἰμ6 νοῦ], 88 {86 Ῥοϑϑι ὈΣΠΥ οὗὨ (8 τοαϊϊσχαίϊοα 
ἴῃ 8 »οδϑεδείοη ὁ ἰλε ἀϊοῖπε ἴησφε. Ἡδπηοο, υπᾶετ 
πο ἀομιϊπΐου οὗ βἷη, ἴ 6 αοίμαὶ οοπαϊζίοπ οὗ 1.88 
οδηποῦ ΘΟΥσοδρομὰ ἰὸ διῖ8 Ὀἰγὶπο ἀοβιϊπδίϊοα. 
Βυὺ οπ δοσουηΐ οὗ χῃδπ᾿ Β Βιιβοθρι  ὈΣ }γ οὗὨ Το- 
ἀοιρίΐομ, δπὰ ἴῃ ΧΟουθηο9 ἰο 18 ἤυΐυγο τὲ 
ἀετρίΐοα, ἐπ δἰἰδίπτηθηῦ οὐἨ ἁ (8 ἀοβεϊμδιὶοδ 
ὈΘΟΟΙΩ6Β {δ 6 σοαΐ οὗἉ ἰδίογυ, απὰ 18 δὴ εβϑομι δὶ 
Ῥδασὶ οὗ ἐμο Ὀΐνὶπο Ῥγο 898. 

8. Τἴδο αἰἰαϊπιηοηί οὗ (μῖ8 ἀοαίϊ παίξοι οὗ οὔγ 
ΤϑΟΘ, σδ Ὀθ τοβδομοὰ ὈΥ ἱπάϊν᾽ ἀυ 818 ΟὨ]Υ οἱ {δι 

ὙΠῸ} γ ΓὉ8] δ πὰ ἯΘ ΙΏΔῪ Τοραγὰ ἰΐ 88 ἰγρὶ-  σγουπά οὗ τεἀεπιρίίοη, δὰ ὑπαΐ, ἰοο, ἴῃ ἐπδὲ παρ 
Ὅφ].). «ὐοτὶα, τ αῖο, ἴῃ 18 Εἰἀάθα στουπὰ πὰ χοττα, ἰ8 
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ΔΙΓΟΔΥ ρῥγοβοηῖ ; Ὀσὺ ἱπ ἰΐβ σον δοά ἴοττῃ οἵ 
χηδηϊϊοβίδιϊοη, 15 δἰ }}} ἐπ Π6 Τὰἰυτο. [1 18 11 ηἸτοὰ 

δοιρ οἰ ΟἿ Υ, διὰ ἴῃ 8}} γοδρϑοίβ, τ [86 τηϑαΐδ- 
ἰΐοῃ οὗἩ Ο δὶ 88 (6 Βοάδθεοιμου. Βυΐ (μοκθ ἯΒΟ, 
ἰλγουσὰ Ηΐπ, Βανα Ὀδοοτηθ Ομ ]άτοη οὗ αοἀ, Ὑ}}], 
Ὁ. υἱγίυο οὗἨ ἰμοὶγ Ὀὐγ Βα κὐ, ΘΕ ΟΡ ᾿πΐο ὑπ 6 Ρ08- 

δοβδϑΐοι οὗ ἰδ ῥτοτιϊβοὰ Ἰδδὰ (Μαι, τ. δ), διὰ 
οὔ ἐμὸ ποσϊὰ (οπι. ἰν. 18), δηὰ βιυἰὴρ ψῖἢ Ηΐτὰ 
ΡΟΝ ἰμὸ ἰθγομθ οὗ Ηΐδ φίοσυ (Μαίι]ι. χὶχ. 28), 
διὰ οἱ ἰἶο9 βοδὶ οἵ Ηἷ5 Εδίμον (Β ον. 11]. 21, νυ. 10) 
«1}} τοΐχα στὰ Ηΐτὰ 88 ρυ θδυν Κἰηρδ (Βου,. ν. 17; 
2 Τίπι. 1. 12), δἀμὰ 88 ΗΪβ βαϊπίβ Ψ11}} ῥα ρο ἰμ9 
σον (1 Οον. υἱ. 2), διὰ {16 816 ]8 (γ 6 Υ. 8). 

4. Τμδὶ σιϊοῖὶ ΓῸΣ ΒΟΙΩΘΏΣΟΥ ἰβ 8Β.1}} ἰη ἰμ9 
ζαίΐυσο, τὸ 566 ἴπ ἐδ ρέγδοη οὔ εειδ Ολτὶδέ ΔΤ γ 
γοϑδ!σοὰ. [ἢ Ηἰἷπι ἐπ ἀοβιΐην οὗ τηδὲ 18 δἰίαϊπεὰ, 
80 ἰδαὶ ἰπ Ηΐπι, ἰάθα δηἃ γοδ] } ζαιΐοη στὸ τηϊϊοὰ, 
ΑὩ αἀποΐϊομῦ γοΐοο ἔγομι [86 βυπδρόριο (ἢ ὍΕΙ,., 
Ῥ.- ὅ9, ἔγου! ΒΙΣΒΕΧΤΗΑΛΙ, 8 Καδὸ. (Ὀπιπι., 1867, Ῥ. 
1) βαγ8: “ΤΠ ΤΥ ΒΙΟΣΥ οὗἩ Αάδτα 18 ἐμ6 τη βίο ΣῪ οὗ 

ἰ6 Μαεβδίδῃ; Αἄδτῃ 185 {8 δηδβγδτη οὗ ΟἽΝ, 

ἼἽ, “Ὁ. Απᾷά ἐδ τη ἀγβε ἢ δἱ Ῥ8. οἷν. 1: 

“(οἂ Ἰεοπὶ ἴο λίοβεβ “Π, δπὰ ἰο 7οβῆπα ἸἼ 

ἦπ ἐμαὶ μα ρυτροδβοᾶ γοΐ, ἴῃ δοσογάδῃοθ Ὑ2.}} ῬΒ. 
χχὶ. 6, ἰο Ἰεπὰ Ὀοϊδ ἰο ΚΕὶπα Μοββίδ.᾽᾽ 

δ. Βυὶ ῬγοοΐίβοΥ ἴον {18 ΤΟΆ80 5 Ἠ88 4180 {λὲ 
ἀϊείοτῳ ο977 “εδι8 8 ποδί 8 0]6 ναϊὰθ. Ἧο Βᾶγθ 
ἴῃ 'ἴτ πὸ τογἱ Βο]οσὶς 8] Ῥγοδθηίδιΐοη οὗ το] σίουθ 
Ἰάοδϑ, 80 ΒΥ τ 0116 8] Ἔἐχργοβϑίοι οὗ ζοῆογαὶ σο]8- 
ἐΐοπβ, 80 τηογδὶ ροτγίχαϊ υγο οὗ {86 168] Ιηδῆη, ἃ8 
8 Ῥοδίυ]αίθ οὗ γοϑβϑβοὴ δῃὰ οὗ οοῃβοΐθποο; δὈυί, 
Βο͵ονΟΥΟΣ ἩἸἀ6- ΤοΔοΒὶὩρ ΤΩΔΥῪ 6 {8158 κἰβίουγ, δῃὰ 
Βεοχὶ})]. δὰ υϑυΐοιβ ἴῃ 1.8 ΔΡΡῚ σδ 0:8, 1ἐ 18 γοὺ 
ἴῃ ἰί6 Ὀοΐης πιαίίεν 97 7χαοἰ ἱμαὺ 0 88 18 ἔσο δὶς- 
κἰδσδηοο δηὰ ᾿ηρογίθμοθ ΕῸΡ ἰδ Ὀδου ΣΙ ν 
οὗἨ 10 ΟΠ τ δι δὴ δὶ 18 ποὺ ἐπ ἑάεα οὗ δοτωτηῦ- 
πἴου τὶ αοά, ἀπὰ {πὸ ἰάφδ οὗὨἉ ἃ βαϊναίΐοῃ 700- 
πἰδοα Ὁ. {86 ἐλεαπίλτορίο ῬΟΥΒΟΙ Δ] 168 δὰ 8.- 
Υδηροτηθηίβ. ΤΠ 18 ΓδίΠῈ ἃ σδασαοίοτ βίἰο οὗὨ 8}} 
τοὶ κίουβ ζαῖῖ}. ΤἘπὸ αἰδοῖ ης Γοδίυσο οὗ 
ἐπὸ ΟἸσ διϊδη 11} 18 ἐπ6 δοσίδἰ ηἱγ οὗἨὨ {πὸ Τ6ὰ]}1- 
Σδιϊοι οὗ βαϊ ναϊΐου, [ἴὉ1 οἰθτῦηδὶ δζ68 δηἃ ἴῸσ 84]] 
ΒΦΙΙοσ ΟΣ, ἃ γϑα] Ζϑίϊου ΔΟΟΘΟΙΩΡ] ἰβινεὰ ἴῃ 8 βίᾳ] 
ἱκίοσὶςδὶ δυ θεοί, ἱπ Φοδὺ8 οὗ Νασδγοίῃ, διὰ ὮὉγ 
ἰδ6 δεὶ5 οὗ Ηἰδ 110. 

6. ΑἸΙΒουκὰ πιθῃ, ὈΥ ἐπα ἴδοὺ {παὺ ὑπο ν 1ἶγα ἴῃ 
ἃ Ὀοαγν οὗ 868} δῃὰ Ὀ]οοά, Βο]ὰ ἴον ἰμ6 ἰΐπιο 
ΒΟΙΩΣ 8 Ροδίιοη βυθογαϊηδίοαὰ ἰο δ ρμοὶβ, 88 δ68- 
ΥὙΘῺΪΥ δρ τὶ 5, γοὺ ἰΐ 18 ῬΤΘΟΙΒΟΙΥ ἰπ {115 γϑϊδίΐοι- 
ΒΡ πῖϊ ΘαΥ Ϊν οτθαί ΓΟ 8, ΔΌΟΥΘ ΒΟ Τ.6 ἢ 
δΔΙὸ δραΐῃ, ὉΥ (ΠΟἿΥ ϑρ᾽ εἰ 8] πδίυγοβ, Βρϑοῖ 6 8}}} 
ὁχαϊ θὰ, ἐπὶ ἰΠ6Γ6 οχὶβία ὑπ 6 Ῥροββϑὶ 11} Υ οὗὨ ταδη᾽ 8 
εεπίταΐ ροβιιῖοη δηὰ οὗ Η18 ΒΙΒΙΟΤΥ ἴῃ 18 7811 δηὰ 
τοἀεοιιρίϊοι νι ΐπ (ἢ 6 Βρθοσο οὗὁὨ [86 ἀπίνοσβο. 
Ἠς ἴθ [86 εἐγεαίωγεῖψ, 88 ΟἸγὶδϑὲ 8 ἰδ υποσολίοὰ, 
ἀεαά ο7) ἰλε εγεαίΐοπ. 

Ἵ. Τὰε σίονυϊ!εαίίοπ 9. (λὲ δοαν ἴῃ ἴμ6 Τα το 
ἩΟΥΪά, τ Π|066 ἐψρά6 δηὰ »ἰεάσε σῷ Ὀ68ο]ά, ἴῃ ἐἢ 6 
βοι οὗ πιδῃ, Ἵσσοσηοὰ 118} ΟἼΟΣΥ δηὰ ΠΟΠΟΣ δὲ 
{8ο τι βαπὰ οὗἩὨ {μὸ ΕΔΙΒΟΙ, δὰ ἐμ ραγίϊοὶρα- 
ἐΐοπ οὗ ἐδε τολοῖα {μπ8 φ] ον βοὰ σοδῃ, ἴῃ (ἢ ΦἸΟΥῪ 
οὔ (δε Ι,.ογὰ, οαναίθβ πὶ σοι] οί ον δηὰ ΤΌΤΘΥΘΟΣ 
δῦονο ἐμ δ 9 ]8. Η5 βυθογαϊπαίϊοη ἰο {8ι686, 18 
Ὀυὶ ““10Γ 84}1{{16,᾽" 1π ταβρϑοί δ! ῖκο οἵ ἄεστοε δηὰ ἐἕπιε. 

8. Ῥαϊίοπί οπάσγαποοθ ἰῃ ΟΌΣ Ῥγοβοηΐ Ῥοϑι(ἱοῃ, 
ἦι ὙΒΙΊΟΝ τὸ 88 γοὶ 860 ποὺ ἰδ6 {1Δ) πιδθηὶ οὗ ΟἿΓ 
ἀφδίϊηγ, δηὰ οἵ ἰδ τοι ΐἶβοβ σοϊδιϊηρ ἰο ἰΐ, 8 
φεκάεγεα ἀἠευϊε ἰο 8 ὃν ΟἿ᾽ δι βεγίηφε, αὶ 18 γτεπ- 

ἀεγεὰ ἐαεν ὃν (6 »αγίϊςραίίοη ἀπὰ ἐχαπιρία οὗ 
Οὐλτέ. Βυβογίηρβ δυο ὈΘ66Ὲ ἴοσ Ηΐτ πὸ δἰμ- 
ἄσγϑῃσθ, Ὀυὺ γϑίμον (6 σγουηὰ διὰ τπ68η8 οἵ 
ΗΪ8 ρον δοδίίοη ; οῆσθ ἘΘ6 8.6 ποὶ (ο ἢ ἀΪ8- 
Ῥἰοδβϑὰ δἱ {86 βυβοσίῃρβ τ ΕΙΘῸΒ ἯΘ ΟΌΓΒΟΙγΟΒ 6χ- 
Ῥοσίθῃοο, δῃὰ δ.ὸ ἰοὸ ἰδκθ πὸ οἴρῃοο αἱ (ῃς 
Βυδουίηρμδ οὗ 6808 ΟΝ γχίδι, θὰ ἰὰ οὐ ἀοσ τὶ ΠΥ 
ἰο υπάἀεγβίδῃα δῃὰ ὑγοῦί Ὁ. ἰδμοη), ασο ἰοὸ δατα 
Τοραχὰ ἰο ὑμοὶσ οαιδὲ ἀπ (οἷν φηγροδε. 

9. ΑἜ ΣΟΙΘΙΒΌΓΘΔΗΘΘ οὗὨ ἐμαὶ ογοιιπίπρ οὗ Ομ σίδι 
ἩΌΙΟΒ Π88 ὈΘ6ΘῚ Δομίοτοα ὉΥ δι γβεγίησε, πὰ {μ6 
ἀφοϊαγαίΐοη οὗ ἰλ6 σγασίουδ »υγροδς οἵ Οοά, ἰῃ 186 
ἀραὶ οὗἩ Ομ σὶδί, υἱζΖ., {πὶ ΟἸσὶδὲ ἰδείοα ἀραὶ 70 Γ᾽ 
μ8, ΒΒου]α, οὐ (89 οπὸ παπᾶ, δι, ΔΘ ΟἿΣ (0Ὴ- 
βοαϊουδβηθβδ οὗ ρυ]ῖ, ὁ {86 ΟΥΒΟΥ, δβίγε κί ΘΠ ΟΌΓ 
ἔδιι ἢ ἴῃ (16 τοἀοπιρίζοη αἰγοδαγ βεουσοᾶ, δπὰ 
ΟἿΣ ΒΟΡΘ οὗ (80 ρ]ογ δοδίίοηι γοῖ ἴο ὃ αἰίαἰπεά: 1οΓΣ 
ΑἸἸΚὸ ΟὨγἾδι᾿ 5 βυβοσίης δυὰ ἨΪΐδ σοσομπδίΐου πὰνθ 
ΒΡΙΌΠΕ ΠΟΙΓΠΟΣ ἴγοσῃ δοοίθηΐ, ΠΟΥ ΓᾺΓΟΣ ΕΥ̓ δᾶ- 
ἰὰΓ8] ποΟΘΒϑΙΥ, ΔῸΣ ἔγΟΤΩ ΘΔΡΙΙΟΘ, ΒΟῸΣ ἔσγοχῃ ουΐ- 
ναι σοιιρυϊβίοπ; αὶ θαυ ἴ8Κ6} ΡΪδοθ ἰῃ χ8θ 
ἴονθ, ἱπ ΜΠ οὐθάΐοποθ, δοοοτάϊηρς ἰο αοἀ᾽ 8 
τδοΐϊουβ ῬΌΓΡΟΒΟ [ὉΣ (86 δοσοιῃ ]) Βμτηοηὶ οἵ (Π6 
ἰγὰο οπα δηὰ ἀθδβιϊπδίϊοη οὗ {16 ψου]ὰ. 

10. Τ|6 ὅηδ] ον]ϑοὶ οὗ ἰδ6 του], 18 ἴο τοδοοὶ 
ὍΔΟΚ ἰδ σΊΟΣΥ οὗ αἀοα,. ]1ὲ σδι 1018] {18 οδ]δοί 
ΟὨΪΥ ὑμάθν ἰμ9 ἀοιμΐπίοῃ ΟὗἩἨ τάδ ῬΟ ΘΟΥΓΕΒ- 
Ῥοηὰδβ πὶ ἷβ ἀοβιϊ παι οι, ἡ. 6., Ῥ ΒΟ ΙΩΪΓΤΟΥΒ ἴῃ 
᾿ιϊαΒο} {0 ΦΊΟΥΥ οὗ αοὰ. [πῃ 186 δἰἰαἰητηοιὶ οἔὗὨ 
μ18, μὶ5 ἀοδβι πδί ὁ, δ 88 Ὀδοη ἰπάογοὰ ὉΥῪ 
βίῃ, Βαϊ δ'ῃῃ: 4068 οὶ ΠΕΡ ΟΙΥ ΒΙΠΟΔΥ Βἷ8 σοδοΐης 
(86 ρκοδὶ; 1ξ ὈΓΙΏ ΚΒ Βἷτα ἰπίο ρΡοβὶἐνο ἀσοβίσγαοἰΐοι. 
Τὶ ἴον (86 ΔοσΟΙΡ] Βχηθαὶ οὗ ἰδ ν᾿ οὐ] ̓8 ἀ68- 
(ἴγ, ἃ ἀεἰίνετεν οὗ ἰΠ6 Χϑοθ ὈΘΟΟΙΩ6Β πα! ροπξᾶ- 
16, ὙΠΟ 88 66 ΗΪ πο ]7 ἱμοογρογαίοα ἱπίο 1, 
88 8 ΤΠΘΙῚ ΘΙ, γοὶ ἩὮΟΒΘ 176 18 ΟἿ δ] ἃ παίυσχο, 
(μιᾶι ΗΘ σὴ σΟΥΚ υἱοατίοιδίψ, πὰ Ὁγ ΗΐΒ8 ον τι 
Ῥτοζτοβ8 ἱβτουρὴ δ ουϊρ ἰ0 ΠΊΟΥΥ, σ8η ὈΘΟΟΙῺΘ 
116 αμίλον, »ίοπεεῦ, δηὰ εσαρίαϊῃ οἵ εαἸγδίίοι, [0 Σ 
ἰλ6 οἰ! άσεη βοτὰ αοἀ 16δαβ ἰο ρΊΟΣΥ. 

11. Τὸ Ὀἰγί δὰ ἱπίσοάαοιΐοι οἱ {818 ᾿πα͵8- 
ῬΘΏΒΔΌΪ]Ο ΠΟΙ ΎΘΤΟΙ, 18 ΩῸ ΣΤ ΘΒ] ΟΥ̓ ἸΟΥ6 παίυγαὶ 
ἀονθ]ορτηθηΐϊ ΟΣ Ῥτοἀποὶ οὗἩὨ (Π6 πδίυσαὶ σουσβα οὗ 
Βυμδη Δ ΙΓ, Ὀὰΐ 8 πο κ οὗἩ νι ηα 7ΥΓεεάοπι δτιὰ 
ἴουε, δοτγοδροπάϊπρς (0 {86 λοὶψ παίωτο 07 1λὲ ΕἸεν- 
παὶ απὰ Οπιπίροίεπέ Οπε, “ΒΟ ἴγοϊω δυεσ]αβιϊηρς ἴο 
οὐθυ δ! ρ 88, 88 ἰο ΗΪ 1186] δὴ ἃ 88 ἰο 8}} ἰμίῃρϑ, 
δΔυβοϊαίο Κηον]οαρο δηὰ οοπίσοϊ, δηὰ μαΒ Ηΐτ- 
560} ρἱδοθὰ Ηἰπιβοὶῦ, ποὺ ἸΩΘΤΟΙΥ πὰ ΗΪ8 σίοτψ, 88 
πὸ ἐπά, ἴον ἐμ βδῖο οὗ βίοι, θὰ ἴῃ Ηἰδ σοοά- 
πε88 Δηα πιϊσλί 88 (80 οαιιδ6 ΌΥ͂ ΙΩ6 8:8 οὗὨ ν ΒΙ6Β, 81} 
Ὀοΐη,8 8΄Ὸ δηά οχὶβί. ΤΠ6 τηθδη8 ὈΥ Ὑ ΒΙΟΝ γα, 
ἃ8Β τοἀθετηθα 0Π68 ὥγο 16 ἰο ΊΟΓΥ, «ογγεδροπα, 
{ποσοοσθ, αἰἰκὸ ἰο ἰδ6 υἱζϊμδία οηὰ δῃρὰ (δ 
Βδίυτο οὗ Ηΐπὶ ἘῸ μα8 οί οχἀδὶηθὰ {86 οπά, 
δα δσσοηροὰ (6 πιραηϑ. 

12. ΤᾺ ΤΠ] Ομ τ 10 ΟΠ γἱβὲ μδ8 πὶ (ἢ ἰθο86 
ὙΠῸ δὅζὸ ἰοὰ ἰο φμίοσυ, σχοβϑίβ, ἰῃ ἰ(8 υἱ ἰτηδίο 
δτοιιπὰ, οπ ἰδ ϑ ὲν οομποη οτίσίη ΤΤΟΤα 006 δῃὰ (ἢ 
ΒΏΆΙΩΘ ΕΔίμοσ. ΤΟΥ 8τὸ α]] εὐϊίάτεη 9,7 Οοὐά, ὉΥ 
υἱγίυθ οὗἨὨ ἱμοὶν δίσιλ γοπι αΟοά. ΒἘαυὶ (18 ζ61105ν- 
Βμὶρ ἐποϊυᾶοθ δὰ οββθηί 81 αἰγοσβῖιγ. Ομ σδὲ ἷβ 
(80 εἰσγπαὶ 808 οὗ 6οά, οἴ 'κα παίυσο τὶ (16 
ἙδίΒοσ, δὰ ἈΘΠ66 ΟΥ̓ΘῚ ἰὴ Ηἰ8 βίδϊο οὐἤἨ δυχῃ!}1- 
ἰἰοη, Ὡ664Β ΠΟ Σοβομοσαίΐοῃ οὗ Ηΐβ παίυσο ἔγοσα 
{80 δοττριΐοη οὗ βίη, Ὀαΐ ΟὨΪΥ͂, ὉΥ υἱσίυθ οὗἩ Ηΐβ 
ἔσυθ ΒυΙΩΘΗΪΥ͂, γγ88 ΒυΒοορ 1 8]6 πὰ μασι οὶ ρδμὶ 
οὗ »εγγεοίϊοπ ἵὰ (Π8 ραίλισαν οὗ δυῇετίισ. ΑΒ 86 
ῬΓΟΡΘΙ δπὰ Ῥβου δσ (ἰδίος, Β οπι. Υἱ}], 82) ὅθι οὗ 
86 Εδίδμον Ἠς ἱδ ἱὰ Ηϊπιβο] ἅγιος (λοῖν).. Βυὶ ὮΥ 



δθ ΤῊΣ ἘΡΙΞΤΙΕ ΤΟ ΤῊΝ ΠΕΒΒΕΥ͂Κ. 

υἰγίαϑ οὐὗἩἨ 9 Ῥοτγίοθαοιϊίου οὗ 115 19 ἰὰ (ἢ 9 65}, 
Η-, 85 ἁγιάξων, δαποίι εν, ἰταρατίβ, ὈΥ ἰδ ἢρς αἾΤΑΥ 
δίῃ δηὰ σοπιπηπίοαίίηρ Ηἰ8. ΒΟΙΥ οὐθάΐθηοθ (6Ἀ. 
ἶχ. 18, 14; χ, 10, 14, 29; χὶὶϊ. 12} (18 αὐ} γ ἰο 
(8ο80 Ψ8ο ΟΥ̓ δΔἀορίἴο δῃὰ Κορ ΘΥδί 0. Γοσοὶ τὸ 
{πα Ὀϊ γί πϑ ϑοηβῃΐρ, δπὰ δοϊζπον] δ 68 ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ 
(86 σοπηπιοῦ ὈγοΟΙΒοσποοά τψοΐϊοῦ Ηδ δ88 Ὑἱιὰ 
(6 πὶ τ οδι  ΠΘΏΟΥ ὁ. ἴΠ6 Βρ᾿ γὶ 1.8] 8149. 

ΗΟΜΙΙΣΕΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤ, 

Τὸ νῆαὶ 5}}Ἀ}} γὸ δάδπογο, δηιϊάπὲε 8 6 σοί γα- 
αἰοιΐοηβ οὗἩἨ οὖν δαριὶν ᾿ἰΐο, πα δι ἀδὲ (ἢ 6 

1, Τὸ (9 
τοογὰ οἵ αοά, ποῖ δημουησοϑ ἰ0 Ὁ8 86 ἱρὰ ἢ; 
2. ἰο ἰδ σγαοε οὗ αοἄ, νοι τοῦ κβ ΟΌΣ Βα ]γ- 
ἰΐοη : 8. ἰο 0.6 ϑοπ οὕ αοὐ, νῖῖο 8359 Ὀδθσοπηα ΟΌΓ 
ὈτγοίΒοΡ.-- -Ὗ Βόγον (8 68}4}} τὸ σοπιΐοτὶ πὰ βΒ8- 
ἰαΐη οὐγβοῖνοβ δπιίἀϑὶ {9 βυβδογίπρδ οἵ (ἰπι6ἢ 
1, ὙΠ} Πορ9 οὗὁἁὨ ὑπὸ σέογῳ ὁ ἰλὲ γμίμγε τοογϊά, 2, 
ἢ ἢ ἴθ {Π6 οογίαϊπίν οὗ Οὐ τεαεπερίίοπ ἴῃ 

8. Ί (ἢ 6 ’οτνο οὗ ἐπ οὐἑάγεπ οὗ 
(091 -πἰο 58.Ὰ}} ἐγ ατρ ἢ Ὑυἱοϊου! Ο ΒΥ ΟΥ̓́ΘΥ 8]] 
ἀλη ροῦθ ὙΠΊΟΣ ἰῃτοδίθη ὑ8, ΣΤ ν6--ἴ, Κοορ ἴῃ 
ΟἿ ΟΥ̓Θ Οὐ αρδίϊπαίοπ 10 ἰδαΐ ἀοπιϊπίοπ οὐον {δ 
τοηγίἀ νοῦ αοἂ Βαᾶ5 σίνοη 59; 2, ἰγοδὰ (86 
γ»τιλ ἰο ρεγίειοη ψὈϊοΒ αοἷἱ Πα8 ογἀδ ηϑὰ δηὰ 
Ῥοϊπίοα οἷν [ὁ τ|5: 3, δον ουγβοῖνοϑβ ἰ0 ὃ6 Ἰοὰ 
στὰ 41} 0η9 οἰ άγοιη οὗ αοἀ ἐπ γοἐοισῖη «ἐδ 88 
ἐμ Οαριαΐη οὗ ον βαϊναί! οη.---Ἴ 9 χτοδίῃ 655 
δῃὰ μόνον οὔ ἐμ ποηάγουϑ ρῦδοο οὗ 60α 18 τηοδβὲ 
ο᾽οανγ ἀἰθϑοονογϑῦϊο ὈΥ υ8: 1, ἱπ ἐλὲ ρῬγεδηιΐποτιοα 
ἰο τὶ οἢ ἴῃ πὸ στγοδίϊομ Ηο ἀοϑιϊηθὰ τ18 ΔΌΟΥΘ 

αἰτὶ ο9 δηα τυτπιοὶϊ οὐὗὁὨ ἐδθ νον] ἢ 

Οσμνῖϑὲ 97 69508. 

811 οσγοδίυ γοβ. 2, ἰπ (9 δοσοι} ϑτηθηΐ ΟΥ̓ ΟἿΣ 
γτοἀοιαρίϊοι ὉΥ ὑπο σίυίπσ οὗ ΗἸ8 ἥοῃ ἴὉΓ 8: 8, ἴῃ 
ἰοραάϊησ ἰὯ 6 γτοἀοοιμηοα ἰοὸ βαποι ολίϊοπ, δπὰ ἰὸ 8 
Ῥονίδοιοα Ἰ16 ἴῃ σίοτγ.---Ἴ Βὸ ΒΟ, 5}}} Ὑ ΠΙΟΝ τ 
Ῥοββοθβ ψι} αοἀὐ 19: 1, 8 τοογὰ οΓΓ φγαδσα ὙἘΊΘῊ 
Ὀΐπά5 τ ἰο ρσγαίοῦα] δοκη ον ]Ἱοαρτηθηί οὗ οὐν υἢ- 
τοῦ  ἱ η 659, Δηὰ 86 Ὀ ν 9 δοΙηρβαβίοῃ ; 2, 8 δίαίε 
ΟΥ̓ ξαϊυαίίοπ πιο ἢ Βυτη πιο 5 ἰ0 Δοϊαϊης ἰνυϑί 
ἱη (89 1,οτὰ : 8, ἃ σοπιπιοπ ὁγοίλεγλοοα Ὑ ἈἸΟὮ Βιλτηι- 
Ἰαίοϑ ἰο τί] ἴοσθ ἰῃθ ΟἿΓΡ 10] οἱ ΔΙῸ 
Οἰ τ 50. Υ ἢ γ 10 18 ποοαξα] ἀπ ροοά ἱπ 8}} ο8868 
ἰο Ῥυὶ δοπῆάοηοσθ ἰη αοάἄ (μ6 [οτὰ: 1, Ὀδοδιϑ9 
Ης 15 [86 αἀοἀ ἰπτοιυχὰ τ Βοῖῃ, 85 ἰδ Αἰηιίσλίψ, 
411 (ἴῃ ἃγοὸ: 2, ἰὰ Κ τδῆηον, ἴ86 αοἀ ἴον 
Ὑ056 Β8116 8}} {8 το, [ὉΓ {8} τηδῃ} οϑίδίϊ οη 
ΟΥ̓ Ηἰβ σίογῳ ; 8, ἀηὰ ἔπνίμον, (Π0 αοα ΠΟ, 88 
ἀὴ6 δοβοϊυϊοἷγ ἐγιωλβε Οπο, δου δι οὁχοοαίοβ 
ἀπ9 υἱϊογαηοοβ οὗ Ηἰἴ5 1}ρ8: 4, ΒΟ, 8ἃ5 {ἰἶὸ δσοη)- 
»αδείοπαία Οπε, Βίοορβ ἰο Ηἰ8 ογϑαίυ γοβ ἴῃ {8 οὶ 
ὨΘΟΟΒΒΙ 165: ὅ, δπὰ 88 (ἢο 7]οἶψ, Εὐον-ἐϊυίπσ, ὕπ- 
ολαηφεαδὶς αοά, ἰῃ (86 ΟὨΪΥ Διί ἩΔῪ ὈΓΪΏρ9 
Ηἰβθ Ῥυγροβϑοῦ ἰο βοσοιῃρ)} 5 τη θῃϊ.---ἸὩ9 ΤΔΥ 
του βυβενγίηρς ἰο ΟἸΟΥΥ ἰ8 ογάδί ποὰ Ὁ 08 οἴ 
αοἀ: 1, οπ αοσοομπί ο7 ΟἿ δῖπϑ, Ὑ αὶ ἃ Βἰἀον ὰ8 ἴῃ 
6 Ῥγοπιῖθοα αἰἰαϊππιοηῦ οὗὨ ον ἀθϑίϊηγ: 2, ὃν 
ἐλε σγαοε οΥΓ αοὐ, ν ϊο ἢ ψὶ}} Ἰοδαὰ ΤΏ ΔῺΥ Ομ ΣΙ ἀσοα 
ἴο σἴονυ; 8, αν ἰδλε ραίίεγπ 07 ὕεδι5 Οἠτίδί, στο, 
8ἃ5 Οὀρίαϊη οἱ ΟἿΡ δαϊγαιίοη, τγαὰ8 πιδὰθ ρογἕδοι 
(του σα βυ ογί ηρ8.--- σοῦ (ΘΙ ρΟΓΑ] βυβονῖηρβ 
Βρτίηρ οἰογηαὶ ἸΟΥΒ ἱ ὑπον Ὀτίηρ υ8: 1, ὑπο Γ᾽ 
10 σωίάαποε 9.Γ| ΟΘοά; 2, ἱπίο ὑμὸ 70] της οὗ 
Ομ νίδὶ; 8, ἱπίο οἴϑσπαὶ φίοσυ. 

ΒΤΑΚΕΚΕ :- νογγίμίηρ 8 Βα δ᾽] οοὲ ἐο ΟὨτἶδί, ποὶ 
ΟἾΪΥ ἴη ἐπΐ8 τον], Ὀαΐ δἷβο ἴῃ ὑπὸ Ταΐατο. Ο ἐδαῖ 
ἷπ ἰγὰθ οὐοάΐθησθ οὐ ζαὶθ 1 ΤΥ ΒΟΠΟΟΌΣΙΒ 
Βιι Ὀ]οοὺ ΟἸΥΒΟΙΥΟΒ ἰο Ηΐπι, ἰδὲ ττἢΑ ΠΥ ποί Ὧθ 
ΟὈΙχοὰ ἰο ὈΟῪ ἰο Ηΐβ οἰμαβίϊβοιωοηῦ 88 Φυάχοὶ 

--ΟὐἨ ἰδ9 πιλ᾽οβίν δηιὶ ροῦν οἵ Ομγὶδί τὸ ποιδὲ 
υάρα ποῖ δοσοταΐϊης ἰ9 ΟΟΣΓ ΤΟΆΒΟ; ΟΥ̓ Β6η86, Ὀυΐ 
Β010ΙΥ δοσογάϊηρς ἴο 116 νοτὰ οὗἨἉ ἀοά; οἴον νΐβα 
Μ0 818}]} γὸ ἩΙΔΘΙΥ͂ δβίγαυ, 1 (ον. 11. 9.---Τὴ 
οἰαγδοίος οὗ Ομ γϑι ΒΒ Κἰηρσάοια 18 ποί που]άϊγ, 
ὍυςΓ ἱην θ᾽: 0}1]9 δηὰ βρίγιίια]. μβαὶ τομάθσ, 
1Π6ῃ, μδ΄ νγνο σδπποῦ σοι ργο μοι τὶ (ἢ ΟἿΌΣ Β6Ώ568 
(86 οβδγβδοίον οὗ Ηΐβ πιδ)οβϑίίο Ῥσθβθῆσα βπὰ ἢ0- 
ταϊοϊοι ἢ Φομ χυὶ!ἱ. 86: [1 χγΥὶὶ. 20, 21.---β8 
ο56 ρῬοτγίΐοῃ οὗἨὨ 8:0 ῬΧΟΡΒΘΟΥ τοχδράϊηρ Ομτὶδὶ 15 
δΔΙσοδὰγ ζ0}8]6, υἷΖ., (ηδὺ Η6 βου)ὰ Ὀ6 οτονπποᾶ 
ἢ ΟἸΟΥΥ δηἃ ΠΒΟΠΟΡ, γ͵ὸ ποϑά ποῖ ἀουδί ἰδαί 
(η6 τοϑὺ νν}}} αἷδο Ὀ6 [Ὁ]8116ἀ, δῃὰ ἐμαὶ 4}} (ΐηρβ 
1] 6 Ὀγουγσῃΐ ῬΟΥΘΟΟΥ Ὀοπθαίι ΠΙ5 ἔοεϊ.-- 
ΤῊΟ ρτδοο, Ιου ἃπὰ δοτωραββίοῃ οὗ ἀαοὰ διὸ (88 
Βοῦγτοο οὗὁἨ ΟἿΡ Θη ΐγο βαϊγαίΐου : Ὀσὶ 186 Ἰοτο οὗ 
ἰη6 ΕΒΑΙΙΟΣ τγὯ8 8130 ἰἰ6 ἴον οὗ 86 ὅοῃη, (8]. ἱἰ. 
30. Οὔδοσυο ἰδ δὲ ὑμ86 Οχρίδιοσυ ἀοδὶμ οὗ Ομτὶβὶ 
8 ἰο Ὅ6 Τ10Υ 86 Ὀδποδί οὗὁὨ 811 πιο, τυιϊδουὶ εχ- 
οορίϊου, δηᾶ ἰδ ἰο ὈΘ δΔρρΡ]Πϊθὰ ἰο {16} πον {16 
σοπαϊιίοι οὗ αἰ, 1 Τα. ἰἰ. θ.--͵Ἴ Σϑοϊουϑ ποῦ ! 
ΤῊο Πογὰ ΟἿσ δὶ 888 ἰδϑιο ἀδδι ἴον 8, (μδὶ τὸ 
ταὶ σὺ ᾿ἶνο Ὀοΐοτο Ηΐπι, Βότα. νυν. 10; ΟοἹ]. 1. 32.- 
1 ἀοἀ 88 ἰαῖκοι (8 πιο μοὰ πὶ Η15 ὅοη, ἰμδι 
Ηο εἱιου]ὰ Ὀ9 οχα]ϑα ὈΥ͂ δϑυβογίηρ, (6 ἢ τσϑὶ τ 
αἶ8ο, ἰπγοῸ ἢ ΤΩΔΩΥ͂ (ΥἹ]Δ 108, ΘΟ ἱμίο οἰ Γ- 
8] 110, Αςἰβ χὶν. 22, Ομγι δ 18 ΟὟΣ “"ὈΧΘΆΚΟΓ, "ἢ 
Μίςδ. 1]. 18.--ΟἸγνῖβί, (06 Οαρίδἰπ οἴ ἢν βαϊνᾶ- 
ἰἰοη, 88 θθοῃ ταδδ ροσίδοι ὉΥ̓͂ δυ ΚΒ; ἈΠΥ, 
(865, ἰοὺ οΓΟ885- ΒΒ ΌΠΠ τ, ὙΠ ἰδ οὰ ποῖ γ0 ἃ ||Κ6 
ὙΔΥ 1. 1 οί. ἵν. 18.-- ΒοΙίονοσθ τὸ ἱπαφεὰ Ὀγε- 
ἰθτοὴ οὐ Ομσίκι, οὰ δοσουμπίὶ οὐ 18 ᾿υ πι8} δ 8- 
ἰᾳγα, θὰ δοίυΔ}}γ ἰο Ῥθαν ἐμ {1116 δηὰ {μδὶ ἴγοπι 
Ἰοῦο 18 ἃ που κ οὗἨ {86 γσγδοὸ ψῃϊοῖ ΠΟΥ ἀο ποῖ 
ἄδβοστο. ΕἘῸΣΡ Ηο, (0 Β͵ΟΙΒΟΣ δπὰ Ηρδά, ἰβ οἵ 
ἴᾳντ χνυϑαίοῦ οἱ οσν μὴ ΗΒ ΣηδιὈ0Γ8.---ΤῊθ 
δ. 1} 688 οὗ 8π5 ταδὶ 6 Ραΐ ἰο ΒΒδιηθ Ὀείοτα 
{89 δοπαἀοβοοηβῖίοη οὗ Ομ σχίϑὶ, γμὸ δοκπουν)εὰροϑ 
18 ἃ8 ΗΪ8. Ὀτοίμγοη. ΗΟ ὈΠΓΟΑΒΟΠΒΌΪῈ ἴῃ Ὁ9 
πο ἰο ὈΘ6ΑΓΡ ἰΠ6 Βηδιιθ οὗ ἢ} 9 ῬΟΥΘΓΥΙΥ, ΟΥ̓ δἰ π[Ὁ]- 
ΠΟΒΗ͂, ΟΥ ΣΠΡΟΣΙΥ οΟΥὮὈὨ ΟΤ ποαγοϑίὶ {γὺ]16 η45, στ Βεδ 
Ομ γῖβὺ ὈΘΔΥΒ 89 ΒΒΔΙ1Θ ΟἿ ΟΡ 5118 '---Βο 914 ΒΟῪ 
ἸΏ ΔΙῸ δοπογοὰ οὐδῃ γαοΐ δθουθ [86 δηχοὶϑὶ 
ΗΟΙΥ δῃηὰ ρμὶοσϊουϑ 88 ἃγο ἰδ 686 Ἰαίΐ8Ρ, {886 δὰ 
ποὺ Ὀγοίσοη οὗ (86 ὅοῃ οὗ αοά. ϑ88ου]ὰ ᾿ὶ ποὶ 
ΔΡΟΌΒΟ 0.8 ἰ0 Δῇ Ἀπ 0]6, ἰμἀορα, Ὀμὰὲ 5111} Λογίυϊ 
Ῥγδαΐβο οὗ οί, {μδὲ τγθ ποῖ ΟὨΪΥ μαᾶνὸ Οἢσχῖϑί οὐ Σ 
Βτοίμοσ οα ἐμ ἰμγοῦθ οὗ {π6 Ὀινίηθ ΜΔ) δβίυ, Ὀυΐ 
ΔΓΘ 8180 ΟΌΤΒΟΪΥΟΒ 1} Ηἶ ἰο ὈΘ γαϊβαά ἰο 186 
11|κὸ σοὶ αἰκηὶιν ἴ---Βο]ϊονουβ τὸ Ὀγοίδτοα οὗ 
Φοδυβ δπὰ ὅοῃβϑ οὗ αοἀ. Υαὺ 4 οοῃϑοϊδιϊοι ! 
Ηον ἰ5 1ΐ Ῥοβ85810]6 ἐμαὶ {86} βΒῃου]ὰ ουοσ δ δοχ- 
γον} ἢ Ποπι. Υἱῖδ. 17.--Α.}} τϑῃ δ ἀεϊττεγοὰ 
ΟΥ̓́ΣΣ ίο ΟἸιγῖδὶ ἤοτ ἰ06 δαἰἰδὶ πηθηὶ οὗ δβδαϊτδίϊοι : 
δυὺ ΒΆΡΡΥ δῖα μὸν ὙΠῸ 8180 ἀδὶ τοῦ ἊΡ ἱμοῖα- 
ΒΘΙΥΟΒ ἴῃ {110 ΔρΡργοργίδαιζοη οὗ ἰὰὲ Ὁγ 6 ἰηθυ- 
6866 οὗ [89 Ηοὶγ ϑ'»ὶγὶ!, ΦοΒὴ νἱ. 44,.--ἸἼ{ ΟἸσοὶ 
{π6 ᾿υοτά οἔὗἉ Ηδανϑη δὰ Εδσγι 18 ποὶ δβϑλβτορα ἰὸ 
Δοκηον)]οάρβο 05 8ἃ8 Η 8 Ὀγοί ΣΤ ο, 6 8150 δβου]ὰ 
Ὀ6 ταϊπαά Ὁ} τὶν ἢ 411 αἰ ζοποθ ἰο τῃδὶπέδῖη Ὀτο- 
[ΠΒΟΥΪΥ ΟΥ̓́Θ διΠΟΩ ΟὙΤΒΟΙΤΘΕ, δπα ἰο οὐΐηοο ἱὲ ὉΥ͂ 
νοσγὰθ δηὰ ἀθ6ά8.---Τ 0 Ἄχοϊδιηδίλοι, "" ΒΟ οἹά, 
ΤΙ, ΟΧΡΓΙΘΒ80Β: 1, ἐπδὶ {9 Μοβδίδι ὀχ 118 Η]τὴ.- 
86] 88 Ῥτοβοῃηΐ, δῃά, 85 υὴ τ (6 δηροσ, γμοϊηΐ ἰὸ 
Ηἰ 86]: Βοιοϊὰ, ἤόγὸ 8 11 [8. αἱ. ὅ, 9; 11}. 6, 
7; 2, ἰμδὶ Ηΐϑ ΔΡῬθδσϑδῆσο ἰπ ἐδο 65} ψου]ὰ ὯὍο 
τοπάγουϑ δηἃ ΧΟΡ Δ Ό]6, [5. Υἱὶ. 14; ἰχ. δ: 1 
Τίμα, 111,16; 8, Ηἰδ6 γτοδάϊμθββ δῃὰ μογΐοοι υ1]}- 
ἱηση 688 ἰ0 ΒΡΘδΚ,, ἰο ἀο, δῃά ἴο δυῆδον, ἰδὲ τ αὶολ 
μαᾶ Ὀθθῃ Ἰαϊὰ ἃροι Ηΐπι, 18. 1.. 4, δ; ῬΒ. χὶ!. 7.9: 
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4, ἰδὲ 1ξ νγ89 δ ἰοὸ Ὑ οι {16 Θγ68 οὗὨ 41} 15γδοὶ 
ἬΘΓΙΟ ἰο ἸΟΟΪ,, ΠΔΥ͂, 4͵180 6 Βοδίμοη, [8. χῖν. 22. 
“ἼἸΤΟ 18 βαϊὰ οὗ Οσῖβι (δὶ Ηθ σχϑροβοβ Ηἰβ ὁοῃ- 
βάοποο ἰη Οοὐ, Ηδ 8 ποὺ σοραγαοϑα ἱπ Ηἰβ ο)δ- 
Τδοίοσ 85 αοά, Ὀυὺ 848 δδυΐϊῃς ὈΘΟΟΙΩΘ Τη8ΔΏ, δπὰ 
85 οχοουϊίης 18 ἀδδυπιϑοὰ σοσὶς οὗὨ γοἀοιηρίίοι. 
Απᾷ τἷ5 Θοηβάθῃσο ἵπυ  γ68 ἴῃ ἐἰ86]: 1, (δ. (86 
Δαβίδ νου]ὰ Θχ 1 Ηἰπ86} ἴπ ἃ ἸΟΥΥ, ῬΟΟΥ 
δπὰ υπηρτχοϊοοἰοα οοπαϊ(ίοη; 2, ἰδὲ Η6 που]ὰ Ὀ6 
ἐπ πιθοῦ βυδοτίης δὰ ἀδηροῦ ἔχοι ΘΏ ΘΙ 168 ; 8, 
(δὶ Ηα νου]ὰ ηοἱ δὲ 81} {ἰπη88 παἶο τ80 οὗ ΗΪ5 
Ὀϊτίπο Ῥόνοῦ, Ὀὰὶ ψουἹὰ βυγτομᾶον ΗΪ8 119 [0 
0 νονοῦ οὗ Ηἶ8 Βδίμου; 4, δαὶ Ηο πνουϊὰ Βᾶγθ 
δουϊάϊης δϑβδυσγαηοο οὗ πὸ Ὀὶνὶ πο τ] ση658 ἰ0 
αἱὰ πἰηι.---ἰ νδ8 πῃ δοσογάδῃσο σι ὶ ἢ Ὀὶνὶηο: 1, 
ἴουε, ἰμαὶ ἰὰ Βου]ὰ ἀἰδοονον 80 οἴδεοί) 8. πιθθ 8 
ἴο᾽ ἴῃ γχοϑίογδιϊοῃ οὐ ΟἿΣ ]Ἰοβὲ Ὁ]155; 2, 
τιἰρλίεουδηεδα, ἰμαὺ ἰὰ βου] ἃ Ὅ6 ΒΟ ἢ ἃ ΠΙΘΔῺΒ 88 
Βου]ὰ Τοπάον βαιἰϑίδοιϊϊοη ἰο συἱ ζςοουβηθδβ 1ὑ- 
8617; 83, τοΐϊδάοπι, (δαὶ (86 Ἰοτο δηὰ σὶρ θονιθη 685 
οἵ ἀοἀὐ διου]ὰ, ἰΒτοῦρα (18 το 88, ἀη 0] δηὰ 
ἷπ δα] τηϑᾶβϑυγο, αἰβιϊσυϊδὰ ὑποιηβοῖτοδ;; 4, 
ἐγρωίλ, ἴθ οτάὰδν ἰμδὲ ἐπαὺ ψθῖσὰ αοάἂ ἰπ πο ΟἹα 
Τοβιδιηοηΐ μδὰ ρῥγοπιϊβοα δὶ 8ὸ σγοδαΐ οοϑὲ, διὰ 
δβοαὰ ρνοβρυτοα 'π 80 ΠΙΔΗΥ͂ ἰΥ068, Βῃου]ά Ὀ6 [Ὁ}- 
δ]]οὰ, δπὰ ἰῆ9 Ηοδά βιιουϊα βίδηά, ἐπ σϑβροοὶ ἰο 
Βυβοντίηρ, ἱπ οἷοβθ δοιππιαπΐοη ΪῈ (8:6 ΤΙ 6Πὶ- 
ῬΟΥΒ; δ, λοπονῦ, ἰαὺ (818 ταχὺ ἐμ ΘΟ ΌΥ 6 τηοϑὲ 
εἰοτϊουϑ!γ Ῥγοτηοίβα.---ἀοα 88 ἀοπ 6 ΘΥΟΥΥ (πὶηρ 
πο ϊο Ηδ Π88 ἀοθ ἴοῦ ἰδ6 τρδηϊ θείαι οη δπὰ 
εἰον γίης οἵὁἨ Ηΐ8 πδπιθ, δὰ {18 τ ἢ ἐμ τηοϑὶ 
δὐἰϊΐγο Ῥστοργίειγ; οἰμβοῦννίβο ΗΘ ΨΠὮΟ Ροβϑθββοβ 
Ῥουΐθο ἴῃ Ηϊπι861}7 411 ρΊΟΥΥ, που]ὰ Βαγο, 88 ἐΐ 
ψότο, ἀοηϊοὰ Ηϊδο]., Τδὺβ τυυδϑὲ {(᾿6 ΠΟΙῸΣ οὗ 
Θοὰ Ἀο ρ»ἱασθὰ δ5 {π6 οὈ͵θοί ἴῃ 8}} ἰμῖηρβ, Ῥβ. 
οχυ. 1: ἘρΡΆ. ὶ. δ, θ.--ΠοἸ ον σΒ πάθον ἰΠ6 ΟἹὰ 
Τοδιδπιοπί τ γ0 ΘΟΌΔΙΥ ΣῈ (8086 ἰπ 89 Νοιν 
Τοδίδτηοηί, Ὀγοί σοι οὗ ἐμ 1οτὰ 2655, δι. 
ΧΙΪ. δ0. 
ΒΕΒΙΕΝΒΌΒΟΒΕ ΒΙΒΓ[Ε:--Εὐἴαγο ἱὑμπΐηρ8 τὸ 

τουδὶ μοϊ]ὰ ζαδὶ ὈΥ̓͂ ΤηΘ8 8 οὗ {80 ρῬαϑὲ δπὰ Ὀγθ- 
βϑοηί. Βυΐ τπη8ῃ ΒΡΥΪΠ Ως ΑΥΤΑΥ ἴγομι ἰἰ τα δᾶ βυὺ- 
χαὶϊὶ ἰο πὸ δἰτυρσαὶθ. ἘΥ.}11]0 (ΒΟΥ στΤΆΒΡ αὐΐον ἐμαὶ 

- αἷς οἰοσβ, ἀμ ἀοθρίβο ἐπ 6 υποβιθηίδίΐουϑ, 
86 ψαρο δΌβοϊ αἰ ΟἹ Ὁ πὸ σΟΠΗΪοί. Μδην ψοιυ]ὰ 
δύ ΟἿΪΥ δΊΟΥΥ, δῃηὰ που]ὰ ΟΠἹΪΥ Ὀδοοιηθ [,ογὰϑ 
πῖϊὰ ἐμοῖς Μοβδῖδα ; ἰΒογοΐογο ΠΟΥ͂ πᾶγθ αἱ ὑοΥ}Ὺ 
Ἰοοὲ Ομχῖθί. ΤΟΥ που]ὰ μᾶγα ἃ Κίηρ ἱπ Ογἱβί, 
αὶ ποὶ 4 Ὀϊοοαΐπρ ῥχἱὶοβί.-- --Ἶ μδὺ ἰ9 οὔτ᾽ δοστυρὶ 
4765 ΔΡΡΟΑΥΒ ΔΌΟΠΙΪ 8 ]6, 15. ““ Ῥεσοτηΐῃρ᾽" ἴπ ἰδ 
ογοθ οὗ Θοά. 718 δεοοπιΐπσπεδδ σσὸ Βμου]ά 8]- 
ὝΔΥΒ Βίυαγ ; 411 οἰ Βοῦ ἀεοοτηι, Δ}} (ας ΟἸ ΒΟΥ 189 
ὈΑΙΪοΏ 8 ἕἰο Ὑ6}1 ὈδΙης, οὐ 18 γθοκοῃϑα 858 βυς, 
ΟἿΣ διΐ τ  νγ6}} Ἰοΐ Ρ488.--- ποθ γὸ ἤδΥο Ἰοϑὶ 
ΟἿΥ 6856 ὈΥ 6ΥἹ] ἀοΐηρ, ἰὑ τουδὺ Ὀ6 τοοογογοὰ ὈῪ 
δυδοτίη. ἘῸΡ (δἷθ Ἰοδαβ ᾿βτουὴ ὰγβ οὗἁ 
ΤἸ ΒίδΟΙ ΒΗ 658, δπα γοῖ ἔγοια {89 ᾿ταρυἾ86 οὗὨ ἴονθ. 
Ηδηοθ σοΙη68 ἰΐ ἐπὶ Β0 ἢ} 8Δῃ ΔΙΓΓΔΗροΙ ΘΩΐ ὁ Ὧ6- 
σδῖθθ δΐτη."---ἷ7ὸόο σαπηοὺ οοπὶ0 αἀἰγθο Υ ἰο δο]Ϊ- 
Ὧ685 ἩΪΠΙΠουΣ οχρί᾽αἰΐοη, θὰΐ ψγὸ 411] παν δαῦα] 
τὶ σιιε ἰο ὈοίΉ.---ἼτἅΡ 18 ἔσῃ ἰμαὺ οὐῦ ΒυτηδηΠΥ 
διὰ Ὀἰνηῖγ οοπδίἰ(αἰθ ἃ Ῥ8ὶγ ἰοἰδι ὑΠ]1Κ6, 
γεὶ {π|8. το ΒΟΥ Ὁ1]0 ἘΠῚ ΚΘΏΘΒΒ 888 δινδικεπϑα {ῃ9 
δοταρδβδῖοπ οὔ Θοἂ (ὁ υπάἀογίαϊο βιιο ἢ ἃ ΤΟΥ οἢ 
ΟἿ ὈΔ6ΜΑΠ,.---Ηοὰ ἰε ἀοροηάθὰ οἢ ον Ἰυϊδρτησηί, 
ποῖ ρ που]Ἱὰ πᾶν Ὀθοη ΔΟσΟΙ  ἰδῃθὰ ἴῃ ἐδ 9 
φοτὶς οὗὁἨ τοἀοχιρίϊοη.---Ἰ{ ἰδ ῬΟΓΒΔΡΒ ΘΔ Β1]Υ ἰοϊὰ 
ΠΟῪ ΤΩΔΗΥ͂ 6] οπιοηΐβ ζδὶ ἢ 848; Ῥαὶ ὑμο (πἷηρ 1ἰ- 
8017 σοϑίθ ἃ ίσυρχίὶο; τη, ΠονοτοΡ, πουϊὰ 
κ᾽αα]γ ἰσϊυμιρ ὈείοΓΘ [μ9 νἱοίοσγ. 

ΜΑΥΒΕΈΝΤΙΟΒ: --- Ὀ'νίη6 γα ἣβ ἰὰ (0 ΗΟΪΥ 
βουγιρίαγο πιυδὲί 4190 ὍΘ Θσρουϊεηοαα.--- ΟΣ δι 8 
βίδίθ οὗ υπι}][α οι Ἰαϑι θὰ ΟὨΪῪ ΓῸΣ ἃ 11{{16 {πηθ. 
---ὸ Ομ γῖϑβϑι ἰὰ Ηΐ8 υμηδῃ ποίασγο, 411 (1 ρ85 δ ΓΘ 
Βι δ] οἰθα.--- ποθ αοα τρρκοβ σἱριίοθουβ, ΗΘ 
8ΒῸ Πη8κ08 ρσἱογίουβ. 180] 10 ΟΥΒ ᾿αΥθ ὁΠ6 δῃὰ 
[π0 βδπὶθ Εδίμοσ ΐΓ} ΟἈ γί. 

ἘΒΑΜΒΑΟΘΗ :--ΒΟΙΙΘΥΟΥΒ προ πῸ υἱβὲθ]ο Ηραά, 
Ὀαΐ δβἰαμα ἱτηπιοάϊαίογ πάρ Ογίϑὶ, οἢ. χὶϊ. 9. 
--ΟὨχῖβδὶ 8 Βα] οἃ 8 βμοχί (ἰ6 Ὀδῖον 186 
Δηκ6]8: 1, ἴῺ {μαὺ βοιηθυϊηθβ {6 Βοσυῖοο οὗ 89 
δΔΏσ6]8 88 Πᾶσα ἔγομλ Ηΐπι, 88 Οἱ οΣ 80 
π0ν 8΄Θ χϑαυϊτοα ἰο ὙΟΥΒΒΪΡ δηὰ βοῦν Ἡΐῃ; 
2, ἴῃ ἐμαὶ Ηθ τνὰ8ϑ οχροβϑᾶ 10 {8:6 δδββδη}19 οὗ 
ννοἸκοα Δ ᾳ6]8; 8, ἴῃ τιμαὶ Ηο βΒυθ)οοίοα Π1᾿τη 86] 7 
ἰο 89 1ανν τ 16}. 88 σίυθῃ ὈΥ͂ Δ} χΚ618.---Ἰη (86 
βυ δου 8 οὗ Ομ γτίδὺ σοσὸ ἀἰϑο]οβαὰ 6 στδοα δῃὰ 
τἰκθουϑηε88 οὗ ἀοἀ, Ηἱδ ργδοο ἑοϊεατά 8, ἴὰ 
Ἰαγίπρ, ΟἿΣ 8 δηὰ ῬυηἼΒῃθπὶ ὉΡῸΝ ΗΒ 508 ; 
Ηἰἷδ τἰ κι θουϑη 688 ἐπ Ολγίδί 88 6 βυγείγν, Β μι. 
1, 28.--ΗΠδὰ Ομ τἰβὶ θθ 6 ἢ 8. ΣΟΥ 1η8}, 6 μὰ αὰ 
δΔΌΒΟΙΟΘΙΥ πῸ οαυ.89 ἰ0 6 Δδβδιηδ οἱ Η8 }6]]οὸν- 
ογοϑίυγοθ, οὐθὰ ἱμουσ Ηθ πὰ ὈδοΩ οἸοταίοἀ ἴο 
πὸ δἰριιθϑὺ ΒΟΏΟΥ, 88 8180 ΦΌΒορἈ πδ8 ποὶ 
δϑδιδηηθαὰ ἰ0 δοκπον]οαρο ͵ἷ8 Ὀγοίμσοη, ας. χὶν. 
4: ἴῃ 1|Κ6 ἸΏΔΠΏΘΙ, ΔΊοΒοΒβ, Αοἰβ Υἱΐ. 22, 

ΒΤΕΙΝΗΟΡΕΒ:---Ἴἰ ἰβ (06 ΤΥΒίΟΥΥ οὗὁὨ [6 Ὀὲτ]Π6 
ξοοά γῬ]οδβυσο, μα 8. σηδὴ ΤΟΙ ΟἿΓ τα δὶ ἐδ ου]ὰ 
ὍὈ6 Ιογτὰ ου ἰδο ἔπγοὴθ οὗ πιδἱοδίῦ, ἀρὰ ᾿δτὸ 
ἀουιϊπίοη ΟΥ̓ΣΣ 8}} ἰπίη8β. Ἠρδσὸ ΠΟΩΘ οἂπ 88 Κ, 
ΦἸὟῺΥ ἀοοϑὺ ποὺ βοῖ Ηδγθ ΠΟΘ Οδ ἰπαῦϊτΓο, 
ΤΥ 18 1ὺ 8ὸ ἀοἰοσιϊηραῖ ὍὮΥ δὰ8 1ΐ Ὀδοῃ 80 
δυτδημοᾶ, δηἃ δοσοιρ ]δηθα, 15 ΟἸ τὶ δὲ 9 6βὺ8 ὃ 
Βυΐ, ἱπβίοδά, γγὸ ΧΣοδα Ϊἷγ ὈΟῪ ΟΥΣΒΕΙΥΟΒ ἰοὸ {86 
οαγΒ δπὰ δβδάοσοθ. 1 τπϑδῃ ἐμαὶ ν͵ὸ μΌπον (86 
σου ηΒοὶ οὗἁ δι  Υ; ΜΘ 8.0 δείοῃϊεδβοὰ δἱ 1118 
το 68 οὗ ρστδοο; ἰΐ 8 ΟΟΣ Ῥσχγοίουπαοδβὶ Ρ]ΘΆΒΌΓΣΟ 
(δὲ βύυο 18 (Π6 οοἂ ρΡ]εβυγο οὗ ἀοὰ: νὰ Κὶ885 
{16 δοῃ; 6 ΤΟ] 69 ἰῃ {818 ον Τογὰ.---Τὴ6 Ἰὸν- 
Ἰΐποϑβ δπὰ οομάοϑοθηβίοι οὗ οὖσ Ἐδαροσηου, 89 
ἔτοαὶ ϑοη οὗ αοά, ρμυῖΐδ ὰ8 ἰ0 Β!δῖηθ, 88 οἱϊθῃῃ 885 
να Ῥομοϊά Ηϊπι ἴῃ {18 ΤΌΣΙΩ ; ἐΐ ἱΠΕΡῚΓῸΒ 1 8 
Ῥϑηβ8 οὔ Ἰουο, 1ἰ πι6}18 ουν Βοασίβ κὸν ὰχ θείογο 
ΗΪπ.---Τ 9 δἰ ρὶο ἸοοῸκ οὗὅἁ ζδ11} ἰοννατὰ “6518, 
Ὀοδβὺ ἸθΔΥΏ5 (16 ρτοδί ΤΥ ΒίοΥΥ οὗ {86 οἰ ἜΣ ἃ] γυγ- 
ῬοΒΘ οὗ αοά ἴὉΓ οἂγ δα] αϊΐοῃ. 18 {818 ν᾿ 6 ᾿σο Κ 
ὍΡΟΝ ΗΒ ΟΥΟ88, 170 Ἰοοκ ὕροῃ Ηΐβ οσονηῆ. Ἐδ11}} 
τ 8}8 ὈοΒ ἰοροίμον.-- - 6 στουπαβ δπὰ σδυξοβ 
οὗἉ (μὲ8 Θμ εἶσ Ῥχοοοάυχο, υἱΖ., {μηδ {86 (ΔΡΙ 81 οὗ 
βαϊ γαϊΐου βου ϊὰ 6 χωδάδ ροσίοοὶ ὈῪ ἀεί, ἃΣῸ 
αοὐ᾽β Ῥοσοορίϊουβ οὐ Ὀινὶηθ δίποδββ δηὰ ῃτο- 
ῥυὶοὶγ.---αοἀ ἰαἶκ65 ΗΪδ σμ]άτϑη ουἱ οὗ 6 ὨυΩΌΟΡ 
οὗ [80 τηοβὲ τηΐβογδ ὉΪ6 Εἰ ΒΠΟΓΙΒ.--- Β] ΒΒ ἀπ 6585 δηὰ 
ΚἸΟΥΥ ἅτ ἰΐ6 το ἐπ πρβ 6 8.6 (0 Τϑοοῖνο ἴΓΟΙΙ 
ΟἿΣ ΒΑΥυΟῸΣ δηὰ 1, οτὰ.---6δὺ85 Ἰορ ἐπα εΒ ΔΙΠΟΣ 
ΗΒ Ῥθορ]6 ούϑὴ (δ 6 ΠΆΤΙ6 οὗὨ ὈΓΟΙΒΟΥ, 50 (δαὶ 8)] 
νου ]ὰΪγ εἰ{168 οὗ ΒΟΠΟΥ τοδα ]γ γἱο]ὰ ἰο 11.--- ͵ὶ 
ΒοΙοημβ ἰο {μ9 οἶοο δηὰ σΌΤΚ οὗ ΦοβυΒ, ἩΔΊῸδ ἴθ 
ΗΪ8 δἰ νοϑὶ 70 δἀπὰ {μὸ ἀο] μι οΥἢ Η]5 Ἰιεασὶ, 1. 
ἐμαὶ Ηδθ ραίμβουβ ἱπίο 8 δοϊῃσηιπ ν (6 σὨ]]ά σοι 
οἵ αοά, πῶο βᾶνθ Ὀθθῃ ογάἀδ᾽ πο δὰ ργοεοηίοα 
ἰο εἶτα ὉΥ Ηἶ8 ΒαΙΒοΡ; 9, {π81 ἴῃ Ηἷκ (Βυτο 6 
ΔΏΠΟΙΠΟΟΒ δηἃ τονοδὶϑ [06 πη οἵ Ηΐ8 ἘΔΙΒΟΥ ; 
8. (δαὶ Ηθ οοπάποίβ δηὰ Ὀτγίηρα Ηἶδ Ρϑορὶςα ἰο 
ἸοΥγ.-- θ τὰ Ὺ οὗἉ ζδῖ ἢ μ68 Ὀθοὰ ἰχοαὰ ὈΥ (ἢ 6 
οἡ οὗ αοὰ Ηἰπι86] 7, ἱπδδιν ἢ 88 “9685118 18 ἃ ΠΟΌΪΘ 

διὰ ἰΒβΟΥΟΪΥ οχρουϊοποοὰ Ῥυΐποθ δὰ 1 δον 
οἢ ἰδ9 ῬΔΥ οὗ δι ; Ὀυΐ 86 ρμονοῦρ οὗ Θοὰἂ ἰ8 
τοαυϊτοα δαὶ ὁπ τηδὶ ἰδίῃ ἤὶ ἢ ἴ0 }:6 ὁπὰ. 

ΗΛΗΝ:---ΠἸΠ τὸ σδὴ ΒΔῪ ὙΠ 0Υ, ὅοδυϑ 18 ΣῪ 



δ8 ΤΕ ἘΡΙΒΤΙΒΕῈ ΤῸ ΤΗῈ ἨΕΒΕΒΕΎΥ͂Ξ. 

μοτά! ἐμθη νὸ αῦο ἃ ρΡ888 ΜΕϊοδ τὸ ὁ8Δη δηὰ 
ἸΔΔῪ ΘΧΒ ὈΪῦ ἰῃ {16 τ 016 ΓΘ Δ8]πὶ οὗ ογοθαίο0ῃ.---Τὴ9 
Ῥαϊὰ οὗ βδαυθβονγιης ἰγοὰ Ὀν 9 6808, τᾶ ῖκο 5 ΟΣ ΟὟἢ 
Ῥ᾽οαβαηῦ ἰο 8, δὰ δου] ΚΟΡΓΘΒΒ ΟὟΥ δ χοθθδῖνο 
τσ ηρ δζϑίμϑί βυβονίηκς.--- ΕΟ 96808 τ 
ΔΥῸ ἰο ἰθάγη ἴπ6 ἰγὰθ βρὶ τὶ οὗ βυδογχίης, δηὰ ἴῃ 
ΕΚ τϑηποῦ (86 γΑ}16 οὗ Βυβδογίπς ἰπ {6 6γ68 οὗ 
αοά, δηὰ νὶϊὰ 18, ὈΘι ΒΒ ηκΚ οΟὐγβοῖτοα οὗ ἰδ 6 
Ὁσονν οἴ ϑυβονίης. 70 Βουϊὰ αν ρογροίυ δ ν 
Ὀοίοτο ΟΡ ογο08, 1. {λο Ὀ᾽ νὶπο βοη8ο οὗ ΡῬσορσίοι Υ 
δηα δίπο85; 2. (ὴ9 σΑΓοοῦ Ομ τῖθι ϑηϊοχοὰ ρου 
ὙΟἿΥ ἔου υβ8; 8. (ῃ0 ΜΑΥ͂ οὗ [Δ 118 πὶσὰ ΟΕ γἰδὶ 
ΤΑΆΪΓΘΒ. 80 ΒΟΠΟΤΔΌΪ6 ἰ0 18. 
ΗτνΕκ:-- Το ΟΠ ΛΟ 18 ἃ σοι (δαί 

ἐσοδὰβ ἃ ἀἰβῖοι τᾶν, Ὀὰΐ οἡ (58 ΨΥ 18 ἰοὰ ὉΥ 
αοά; γοὶ δὰπ δηΐον ὉΡΟῺ ἐΐ 5ὸ οἰβοῦνἶδο ἢ 8π ὈΥ͂ 
Ὀ]οοά, δὰ Ὁγ ἔδὶι ἰπ οὯ9 (πὲ τγα8 ογ οἱ ῆθα.--- 
Τμο ΟἸιαγοῖ 18. ἃ ΡΘΟΡ]0 ὑμδῦ 18 ΤΌΣΟΥΘΥ ρτοϑογυϑὰ 
δηὰ βαγοὰ Ὀγ αοά. 

ΒΙΕΟΒΒ:--- τοι ἐδ Ἰονα οὗ ἰΠ6 Εδίμον ἃ] 
ἔαγίδοτ γουο]αίΐοη οὗ {1:6 κίηράοπι οὔ ΟἸιτὶδί, δηὰ 
ΒοΡΘ ἰποτγοὶπ, 15 (ὁ Ὅ0 ἀογγεα.---ΟΥ 411 τ δῖον ἐμ 9 
Τ 8} μ85 σομβνπλθα, γὸ ΘΔ ΒΥ, Ἦ 6 8661 ἱμουρ} 
ἴγ9 ΠΙΑΔΥ͂ ποὐ Βαγα 1ὑ αΙΥΘΟΙΥ͂ ὈΘΟΓΘ Οὔτ 6Υ68.--- 
Α5 [80 δανίοιυν, ἀμ οΓ βυβονίης, βοϊδοοὰ Ηἰτ86) 
ὉΥ 15. “10 ἰα͵κ6ε8 Ρ]α6θ δοσογάϊῃρ 88 ἰὲ Ὧ88 Ὀ6θῃ 
ἀρογθοὰ δπὰ τυϊίθη .᾽ 88 Ηθ, ὑπ ον {Π0 οανὶθβί 
8.5388}8 οὗἉἨ ἰθγσγοῦ, βιυρ᾽]θοίοὰ Ηἶΐδ πιοϑὲ ὑγοβδίης 
ἀοιμαηά, “4158 ἰξ Ῥοββὶ Ὁ167᾽ ἰο {π6, “Δ8 δοιὰ 
{10} 80 8.}}} τηοτο, τὸ, ἰῃὰ τοδοοίίοη οἡ ΗΒ βαΐ- 
Του, ΔΥῸ ἰο Γαδ ουγβοῖνοθ, πὰ ἐμ ἷ8 σοοὰ γἷ68- 
διγο οὗ αἀοἀ, ἐπ 8686 2 ένίπε »γορτίοιἑεα τὸ ἢ ΪΘ ἢ ΣΟ 
ουπάοά ἰπὰ ἰἰὸ ρῬτοσομδίϊνοα οὗὔ Οοὐ᾽β χῃηδ᾽ϑβίυ, 
δα ᾶγα δὴ ἰηῆιθποο ὕροὰ Ηἰβ οηιΐγο Κίηρσάοῃι. 
--τὰ9 οἰοΥ ρου Ὁ πο ἴθ6 Πογτὰ «6808 
δηαυτοὰ ὑπάον Βυο ΣΙ, δπὰ Ἰοοκοὰ ζονπνδσγὰ ἰὸ 
ΗΙ59 ρεγίθοιΐοῃ, νγὰ8 ἰγυϑί, Ηἰἱδ οἴδοΐϊαὶ Ὀυγάσῃ, 
ὑμὸ τοῖσι οὗ εἷα ἐπαῦ τγὰβ Ἰαϊὰ ὕροὰ Ηΐπι, {μ9 
ὁυάχπιοπὶ οὗ αοά, πιϊσὶ ὑσθβ8 Ηΐὰ 88 δον 
νουὰ; Ηἰ8 δοηἤάοῃοο ἢθ πουοῦ οδϑὺ δΔΓΑΥ. 
Ηκυβνεη:---Τ 9 αἰκχηλν οὗἠἨ τπδὴ ψὰ8 σαὶ 

Ὀτουρὰν ἰο ᾿ἰσὰν Ὀγ Ἐογνοϊαίίοη: ἰὺ θοτγβ ἔσγοϊω 
Ἰδο!σίοη. [πϑἰ χη βοδηῦ τδῃ ὈΘοοπθθ χγοδί ὉΥ 
{86 ζγϑοθ οὗ ἀοά. Τονδγὰ 0 Ὀσΐηρς ᾿85 Θοἀ 80 
Ῥτογοὰ Ηΐ9 ρτδὸθ 88 ἰοτγασγὰ τηλῃ, βἰποθ [0 ἷπὴ 
Ηδ Βα5 ρίνοι Ηΐβ ὅοη.---ΟὨ τ  βιϊδηϊγ Κπονβ ΠῸ 
φογίοοϊϊου ὀχσορὶ πὰ απΐου Δ αοά, δηὰ ρατγίϊ- 
οἱραίίου πη Ηΐ8 Ὁ] ββθάπ 688.---ΟἸ δὶ Βα Βοουγοὰ 
ἴον ἀοἀ Θοἰθγῃδὶ ργαΐβϑ, βῖπσο ὑπ πἰχηθϑὶ ῥσαΐβθ 
ΟΟμ168 ἔσοπλ ὕϑηϑοιιθαὰ 8010]8.--- 9 χοἀοιηρίϊοι 
ὙΠ 6 ἢ τγᾶϑ ΘΟ Θἰ6]Υ Ὀγουχύ δϑουΐ δοὰ ἰπδυ- 
Πατγαϊοὰ ὈΥ ἰδ6 ἀραὶ οὗἩ Ομ γἶδὶ, οουϊὰ Ὀθαοιῃθ 
Δ ΘΓΒ8}}Υ Καοσ δηἀ χοηδογοὰ οβοδοΐουβ, ΟὨΪΥ 
ΌΥ Ηἰἴ8 οχαϊϊἰαἰϊοῦ. [Ι͂ἢ ἰμ18 τγχῶβ ἀοιποπδίταιθα 
δηὰ οοηῆγιηθα ἐλ δοταρ]οὶο υδ]ἀϊίγ οὔ Ηΐ8 σο- 
ἀεοιρίΐου. 

ΒΤΙΕΒ:---Ἰὰ τὰ πο ἐδθ γι οὗ αοά, ἐΐ γ8 
ποὺ σοπάἀοπιηδίΐοι ὑπαὶ 968085 ἰδδίοα, θυὶ ἀεαίλ; 
δηὰ ἀοδίῃ, ἰοο, ποὺ οὔ δοοουῃὶ οὗ ἰδ Ὑγϑὶὴ οὗ 
αοα, Ραὶ ἴγοιι ὑπὸ σγασό 97 Οοα, ΟΥ̓ ϑβ8μιοτί ἀυγα- 
ἰἴΐοπ 88 (8:8 ἸΠΟΟΊΚΘΥΥ δηᾶὰ (110 588λο ἐμαὶ αὖ- 
ἰοπάοα 965ι8᾽ Βυδενίης οὗ ἀδδίῃ ου οὰὺν ὈΘΒ ΔΙ; 
Βαϊ οἰογηαὶ τὸ ἐδ ῥσχαΐδο δῃὰ ἴθ Βοποῦ σἱ 
Ὑοἢ} Η3 18 ὁτοπθά.---ΑἸιοιρὰ Ομ το ἀϊοά ἴον 
αἰδ, γοῖ δτθ ποὶ 811] ϑαυθὰ Ὦγ Ηΐϊπι, θυ ομὶν ἰδ 
πιαὴν Βοὰ8 ψῖιο ἰοὺ Ηΐπὶ ἀγα δηὰ Ἰοδὰ ἐδ ϑηι. 
ΒΤΕΙΝΧΕΥΕΒ:--Ἴ [6 Γγαίο τ) σοϊδίϊου βιιβίδἰ ποὰ 

ὈΥ ἰμ9 Ψοτὰ ἰο Ηἰἶβθ Ὀοϊϊονίπρ οπ68: 1. ΒΟῪ τ 
Βαγο ἰο ἀαλὶο τὶ τὶ Ηΐ8 ΒΌρτοπιθ δηὰ 8}}-ἰχδῃ- 

βοθῃάϊης ἀϊσηϊγ; 2. τ Η8. δὴ ΟΧΡΡ ββίοῃ 1ἴ Βῃου]ὰ 
δηὰ ἴπ Ομνγιϑιΐδη 116. 

ΗΕΒΡΊΙΝΟΚΕ :-- ΒΟΙΙΘΥΟΥ5 ΔΤῸ ἱπαθοα Ὀτγοίῃγοη οἵ 
ΟΕ γῖϑί, ὁ δοοουηΐ οὗ Ηἰΐβ δυτηδὴ πδίαγο; δαὶ 
δοίπα!]γ ἰο Ὀ6ΔΡ {89 {1110 18 8 ΤΟΥ οὗ (μδὲ ζτδοθ 
οὗ ν εἰσὶ {Π 0} ΔΓΘ πα οβογυΐηρ. 
ΒΑΥΜΟΛΕΤΕΝ (1856) :---Ηοὺν Ἰοοϊκηρς ἰο Ψ69π8 
Βυ βῆ 05 [ῸΓ ΟὟΤΓ ἈΔΡΡίπ688 διιλἀβί {πὸ πῃ ϑρρὶ- 
π6088 οὔ ᾿Ϊ{6. 

ΕΈΙΟΚΕ :---Θοχίηρ δηὰ νἹοίοῦΥ ἅττα 80 1 {16 
δηίδχοηίδιϊς ἰο Θο ἢ οἶμον ὑπαὺ (9 βᾶπι6 Ὀοΐην 
ὙΠῸ ᾿85 βϑυβογοῦ 18 βἰγ]οὰ {80 ““ Οδρίιβὶῃ οἵ κ8]- 
υδιϊοη." 

[Οντὲν :--τ Τιογὰ Ομ σῖβι: 1. ον ἀεαά; 2. 
ΟἿΣ οπίν Ὠοδά, α. οὗ υἱίαΐ ἱπῆμεποε, ὃ. οὔ τυΐε διὰ 
φουεγπηιοπέ; 8. ΟὟΚ ἐνιπιεαϊαίς δεαά.---Ἰ ταρα 701- 
φεί ἰλε ἰγμς Οοά, διὰ θὲ ΕΣ ἀρ ὑΠοἷν ογ68 υπίο, 
ΟΥ 08}} ἰηΐο (116 σοπίθι ρἰϑιϊοιμ οὗ {110 ΒΟΑΥΘΗΪΥ 
θοάϊΐοθ, βασι 18 {μοῖγ ΝΊΟΥΥ, πιδ)οδίν, δηὰ Ἵσοεὶ- 
Ἰοθσν, ἐμαὶ (Π6Υ νν}} Ὀ6 ἀτγίνϑθη δηὰ μυγυϊ θὰ ππίο 
19 δάἀοτγδίΐουῃ δηὰ ΌσΒἢΡ οὗ ἰμθῃ).---Τ 6 88- 
βυτηρίΐου οὗ οὐῦ᾽ δία ΘΟ ἱπί0 ῬΟΣΒΟΏΔ] ἀπΐοι τ]ὰ 
{μ6 ὅοιῃ οὗἩ Οο(, νγγβ δὴ δοὶ οὗ το γο ἔγοα, δ016- 
τοῖχῃ, ὑπσοποοῖνϑ}]9 σΓδα6.---οα 16 τηοτο σι οτὶ- 
δοὰ ἰπ (μ6 δι} αἰλοη δη ἃ χα] αἰϊο οὗ ἐμ6 [τὲ 
Φοβυθ Ομ γὶβί, δηὰ (ἢ βαϊναίϊϊοῃ οὐὁἁἩ τηδληκίπὰ 
{ΠΡΟ ΌΥ, (Π8π ἴῃ ΔΏΥ οὗὅὨ, ΟΥἹ 8}1} ὑ8μ6 τρογκβ οὗ (88 
ἢγβὶ ογοϑδίΐοῃ.---Νοὸ Ἰἰοτὸ ΟΥ στᾶσα Μ}} εαἱΐ Οὦ 
οομάϊιϊοα Ὀὰΐ {μαὺ τ ΒΙΘῺ 8. ᾿ΠΘΟΙΩΡΥΘΒΘΏΒΙΌΪ6. 
Ἧο δηὰ οὐγϑοῖνοβ ὈΥ Θχρουΐθῃοο ἰο βίϑδηὰ ἴῃ ποοὰ 
οὗ ΠΙΟΥΘ ζγδοθ, σοοάποββ, ἰουθ, Δ ἃ ἸΩΘΓΟΥ͂, ἰδ)8 
γ6 68 Ἰοοῖς ἰπίο, Βορᾶσοῖὶ ἰο (88 Ὀοίίοτα οὗ, οΥ ΓΟ] 
υηἀογβί δηᾶ.---} 6508 ΟἸιγ1δὲ 88 Μοάϊδίοῦ οί Νὸν 
Οονγθηδηΐ δῖ ἃ δΔΌΒοΟΙἱθ δηἃ ἘΌΡ ΣΟΙ 6 δ ΒΟΥ 
εἰνϑη υπίο Ηϊπὶ ΟΥ̓ΟΥ 811} (0 τοῦ κβ οὗ αοά ἴῃ με8- 
γϑη δηά οἱ οατί}ι.--- ΤΠ ΟΣ 18 ἃ ἀου Ὁ] δοὶ οὗ Οοὐ 
Ῥτοἀοϑιϊηδίίοη; ἱμὸ ἢγβὺ 18 Ηΐβ8 ἀεϑιρπαίϊοη οἵ 
Βοῖηα ὑπο 7860, ἰο 6 ΒΟ}8, ἘΡΙΙ. ἱ. δ; {86 οὐδὲν 
ΗΪΐβ8 δρροϊηίτηομὺ οὐ {8.056 ΒΟΏΒ πηίο ΘἸΟΓΣΥ ; ὕοίὰ 
ἴο 6 ψτουριῦ δπα δοσοιρ 56 ὈΥ ΘΟ σὶδί, ἰδ ς 
Οδρίδίη οὗὁἉ ἰπεἷὶγν βα ναί: 0}.---Ἴ πὶ ὈγΙη σὶρ (86 οἰδεῖ 
αὐΐο σίογγ, 84}1 (80 βουθγϑῖῃ δοίβ οὗ ροτεσ, πὶϑ- 
ἄἀομ, ἰονθ δῃὰ ργϑοθ δχογίβα ἱμογοῖη, δγὸ ρεοῦ- 
αν δββὶ καθὰ αηΐο ἐμ δι ΒΟ, 88 8ἃ}] τηϊῃ δἰ ὁσία] 
δοίβ δὺο πηίΐο ὑμ0 ὅοῃ 88 Μοάϊαϊου ; 80 (δὶ ἐδ ε τὸ 
18 0 Σοδϑοὴ ΨΠΥ͂ ΗΘ ΤΔῪ ποί 6 Βαϊ, ὮΚΥ (ἢ 6 ΜΔΥ͂ 
ΟΥ̓ ΘμλΐΠΟΠΟΥ͂, ἰο Ὀ6 ἐΐθ ἀγωγείς, {86 ᾿οδάοῦ ΟΥ 
Ὀνίη ον οὗ Ηἰ8 Β0}8 ὑπίο φἼΟΣΥ.---Αϑ ἰμὸ οδούϊεπεε 
οὗ Ογἱβί, τ δι ἢ 18. ΟΣ ραΐίέεγη, ἀἰὰ ἱπΟΟΠΙ ΡΑΙΔΌΪΝ 
οχοοοὰ π]ιδίθυοῦ ττὸῦ ὁΔη αδἰΐδὶπ πἀηίο:; δὸ ἰδ 
διιῇενίσσε οἵ Ομ γιβί, τ Ιο ΔΙῸ οὖν εζανιρίε, ἀἰὰ 
᾿πΟΟΙΡΔΡΔΌΪΥ ὀχοοοὰ 8}} ἐμαί νὰ 88.4}} Ὀς ςαἹ]εὰ 
υπίο.--ΟἸγὶδὺ 18. ζοπὸ ὈΘΌΣΕ υ8 ἰΒχοῦρ ἢ ἀεδίδ, 
δηὰ 15 Ὀδσοῦθ ἰδθ ““ὅγβὶ ἔγυϊίβ οὐ ἰδβοῖα ἰμδὲ 
Β'66Ρ.᾽ Αμπὰ δδὰ Ομ τῖβέ ραβϑβοὰ ἰηΐο ἤθατδα 
Ὀοΐοσο Ηο ἀϊοὰ, 85 ἀϊὰ Εποςοῖ δὰ ἘΠ1)8 8, τὸ μδὰ 
νδηίοὰ {μ6 στγοδίοβί ουϊάθποο οὗἩ οὖν ζυαΐυτο ἴπη- 
τον! γ.--- ὁ Τογὰ 2 6808, Ὀοΐης σοπϑεοσδιοὰ 
δηὰ φοτγίοοϊβα ἰπτουσῃ δυβοτίηχβ, δὶ} οοπβο- 
οταϊθα ἐλδ τισαν 0.7 εἰῇοτίησ, ἴον 41} {πὶ Το] ον οὰ 
Ηΐπι ἰο Ῥα88 ἐπ γου σὰ ὑπίο φΊΟΣΥ.---Νοὸ οὐὰ οἵ (88 
τηοαϊαίίοη οὗ ΟΠ ὶβὺ 18 δοσοτρ] θα πη ἰμότὰ 80 
8.6 ποὺ ββδησίβοα δηὰ τηδὰο δοῖν.---α ᾿ἰτίης μεδὰ 
δηά ἀοδὰ το 8.8, ἃ Ὀοαυϊ ] μΒοδὰ δηὰ γοϊίθα 
τὴ Ὀ075--Β 0 ὉΠΟΘΟΠΙΟΙΥ που]Ἱὰ ἰὑ 61} ϑυςδ 8 
τηοηϑίγουϑ Ὀοὰγ ΟΠ γῖδί τ] ὭθΥοΣ οἴ .--- ΤΠ Τὰ 
8 0 οηε ἰλίησ τεφμὶγεα οὔ ἱμ6 8005 οὗ αοἀ ἐπεὶ δῷ 
Ὀπδαποίο ῬΟΥΒΟΣ σδΔ ἀο: 20 οπ6 ἑλὲδν τὸ" 
πεϊδε λεπι αὶ Ἀ9 οδ ΘΠ70Υ]. 



ΟΗ͂ΑΡ, 11. 14-18. δθ 

γι᾿ 

ΤΏ ἱποδυηαίΐου σϑθογβ 89 8ὅ0η οὗ ἀοἀ Ββυβοορί 019 οὗἉ βδυδοσίης διὰ ἀθδίἢ, δὰ ἔπ διίοὰ ἰο 
Ὀοσοπιθ ἃ δἰ ἢ -Ὀσὶοϑὲ λα αοά, ον ἰλ6 τϑαἀθιρίϊοι οὗ σωδηκὶπά, 

ΟΗΑΡΈΊΒΒ 1. 14-18. 

14 Ετδβιασ ἢ {μθῃ 88 {86 ΟὨἰ]άγοα ἀτο [οἷ] ραγίαοῦβ οὗ ἤθβϑι δῃᾷὰ Ὀ]οοὰ [ογ΄ διοοά 
απὰ Πε5}.}}, ''6 αἶβο δἰ πιβ61} ΠΠ|κ τ ἶβο [ἸῺ 8 Β᾽ πιΣ 18 ΤΩΔΏΠΟΥ, παραπλησίως ὕοοῖ ρᾶτὶ οὗ 
[12] 6 βαη8 ; ὑμαῦ ἐβγουρ ἀθα 5 ΒΘ τηΐρῦ ἀοβίσου [Ὀτίπρ ἴ0 Ὠδυρδ, τοπάοσ ἱχὰρο- 

15 ἰθηΐ, χαταργήσῃ] Ἀἶπι ὑπαὺ πδὰ [Π8{}}} 0.9 ῬΟΥΤΘΡ οἵ ἀθδέϊ, ὑπαὺ 18, 86 ἀ6ν1}}. Απά 
ἀεἰῖνον ὑπαὶ, ΒΟ ὑΠΤΟΌΡὮ ἔδαγ οὗἁὨ ἀθδίβ ὙῈΣΘ 8}1 ὑποὶγ 11} τὴ Βα )θοῦ ἴο θοπάδρο. 

16 Εὸγ σϑυῖϊγ μο ἰοοῖς ποῦ οη λύγι ἐδ6 παέωτε 977 ΔΏ 618 [ἘῸΣ ἰδ 18. ποῦ δδβγθα! Υ (υὐ γὰρ δή 
που) ΔΏΡΕΪΒ ἩΠΟμὶ ΔΘ τοβοῦϑί (ἐπιλαμβάνεται); Ὀαὺῦ Β6 ὑοοὶς οα λύηι [Π0 τοβουθί] 

17 80 εο6ὰ οὗ Αὐτδβδ. ἯΥ βοσοίοσο [τ θηοο, ὅϑεν] ἴῃ 4}} ἐπίῃ ρΒ 16 Ῥοβοονϑὰ Ἀΐμ ἰο 6 
τηλὰθ [|κὸ [0 6 δϑδβἰ πα ]αύθα ὁμοιωϑῆναι) παίο λὲδ Ὀγοίμτοι, ὑπδὺ Β6 ταῖρσιῦ Ὀ6 [ὈΘΟΟΠ.6 
γένηται ἃ τλοτο ἃ} δπὰ ΑΙ ἢ [Ὁ] Πῖρἢ ῥτιθδβῦ ἰὼ ὑπ ρΒ ρογίαϊπίπσ ἴο Θοά, [ἴῃ οτά 6. ἕο 

18 χιαΐτο σθοομο Ἰἰδιΐοι [ρτορ αὐ! 0}}} ΤῸΓ [86 Β'η8 οὗ (86 ΡΘορΐο. ΟΣ ἴῃ ὑδαῦ δα ὨἰΏΒ6 1} 
Βδιὰ βυβοτοὰ Ῥοΐηρ ᾿Ἰοωρίοα [ο7, Βαὺι βαβοτθὰ ὈΥ βοὶπρ ᾿ἰτη861} ἐοτηρίοα], Ἀ6 18 809 
ἔο ΒΌΘΟΘΟΣ ὑμοηι ὑμδῦ 816 ἰθτηρίθα. 

Ἰ Ψον. 14.--τποίοδὰ οὗ πὸ ΘΟΙΘΙΩΟἢ σαρκὸς καὶ ΕΙ ΚΆΤΟΥ Μοδ αμπα δῖοοα, το ἃτο ἴο χοδὰ Βοτο, δοοοσάϊης ἰο Α. Β. 6. ἢ. 
Ἑ. υδορῦδον, "ἰδία, ἡ υ]ς. αἵματος καὶ σαρκός, 88 εἰ ἘΡΉ. νἱ. 

ΦΎοΡ, 14.-.--Τ})6 Οοά. Οἴδτοσα. τοϑὰ ἵνα διὰ τοῦ θανάτον θάνατον καταρηγήσῃ, τὸν τὸ κράτος κτλ. [Βαϊ πο θάνατον ἰὃ 
8 ουὐἱήομῃξ ἰπίογροϊδείοι,, ργοΟῦΘΌΪΥ ἴδ0 γοδυὶῖ ΟΥ̓ ΘΆΓΘ] 068088 [ἢ οοργίπρ.--“Κ.} 

[ἴ|ὸγ. 14.---ὀπεὶ οὖν, εἰ ποε, ἐμαδηεμοῖ. ἐλει.---κεκοινώκηκεν, λασε μαγίϊζοίραίεα, απὰ εἰἐϊϊ 
1 Ρογπιαδοηῖ οοῃά[ οι, ᾿π οοηΐγαθι τ ἢ [Π9 Αοτγ. μετέσχεν, ἑροῖ μαγ ἐπ, 

γέϊείραίε, (Ὡ 6 γοτίοος τοοσϊεΐ π 
ἐεά ̓ Αρβς ἃ ἰδίοτίοα] δοεὶ.--π τας: 

σίως, εἰπιατῖν, ἐκ ᾿έκε πιαπΉεΥ.---τὸν τὸ κράτος ἔχοντα, (δὲ ὁπε δαοίπρεα ἰπι ἩὮῸ 88 βαυΐηρ, τθο λαα, οτ, ὲπὶ πῆ 15 Βαν- 
ἴωσ, πο λας. [{|8 ὈοΓ(6Γ ΒΟΙΘ ἴο [Δκο [89 
Ἀαξ, εἰα., (μο Ροϊοοίδίο οὗ οδίῃ. 

οἰρὶϑ δὃδ ἀοϑογί υἱπς ἃ Κοῃογαὶ δοὰ αὐἰάϊης διειγίυυθ οὗἩ 10 ἄυγ]]!, λέϑε Ἴολο 

Ψον. 1δ..--τούτους ὅσοι. ἸΏ κ. γογ., ἑλόης ἐλαί. ΤῊΐΒ τοηδογίης ἀοο086 ηοἵ ᾳυΐέο Δάθα!δίο Υ τοργοδοὺς [9 οτ αἰ παὶ, τί οΣ 
ἷ ἐλ»8ὲ ΡἈὲΥ 
Βοτο, ἀουὈε} 688, ἰἢ ΒΏΔΓΡΟΥ δῃῖ Ὠ 6816 ἴο θάνατος.--- ἔνοχοι 
κρίσει, ,, οὐποσίομ, αδῖς ] 
τοὺ θανάτον, ἰἑαὐϊε ἰο ἀεξαίλ; Ἑηξ. τος. σμεϊέν 

Ψος. 16.--οὐ 

ἀεαίλ. 

γὰρ δήπον, 70} πο νομ δὲ ἀρειδέϊεει, πού, 

0018, αε 'παὴν αξ, ἀοδοτί Ὀλα τιογῖδ 8 ὙΠῸ, ΔΒ ἃ Οἶ,58, δΓΘ 
δονλείας, πεϊα πᾶν, ονηοσίους ἰο, δοπάαρε 

ἐο ἐδε ἡμάρπεεηξ, ΒΟΔΣΌΘΙΥ δαοαμδίο! Υ τοπάογοά ὮὉΥ ἐπ ὠαηρεν ο΄. Μαίιδ. χχυὶ. 66, ἐνοχος 

ςἴα!8 οὗ ἀθαϊῃ.--τοῦ ζην--“τοῦ βίον, Ὀυξ υδοὰ 
. ΜΑΆΒ. Υ. 22, ἔνοχος τῇ 

»ενδαρε, βοίϊοθίηρ δή---ἀγγέλων πἰ που διέ, ἃ8 ἃ οἷαβϑ, 7 εὠρΡοξε, 
διοὰ οστηρμδίῖο πὶ ἰΐπ Ροοϊοη Ὀοίογο [Π6 γτοῦῦ παογ ποῖ, ᾿πἀοοθά, 8 [ὁ ἀπρεῖς ἩΠοπὶ ἢ 6 ΤΟΘΟΊ68, ἐΐς.---ὀἐἀπιλαμβάνεται, ποῖ δα ΒΏς. 
τοτγ. " ἴο [ΔΚ οὐ δὲπιὶ [πο παδίγο," Ὀπὶ “ἰο ἰαν λοία ὩΡΟΝ ΧΡ δμθσοῦ, (0 γέϑομε.," Τὸ ὈΓΠΙΟΓ; Οὔδ6 [86 τον πρὶ Γοπάογίης 
πὲ ἴξ ἰδ ΠΟῪ ΚΟΏΘΓΒΙΪΥ ταοοϊεά. 860 Μ0}}᾽ 5 ῃοῖο. ᾿Επί δδ5 ΓΟΐογθΏθΟ ποῖ ἴ0 ἰδ ἐμ γεοΐ οὗὁἨ ἐδ υογῦ, ὕὑὰϊ ἴο {ἴ8 οὐγεοέ, “1ο 
ον οϊὰ μροη." 

Ψεσ. 17.---ὁμοιόω, ἴο πιαζε ἵέξε, ἰο αεείνείϊαίε ; ὁμοιωθῆναι, ἰο ὃὲ πιαὰε ἰἴζξε, ἰο δε αεεὶνείαἰεά.---ἶνα γένηται, ἐλαὲ 4 
φεῖρλέ (δ Σ ΟἿ, παν) δόσοπιε, Ὡοϊ ὃ, ΔΆ 80 οΐοῃ ἰῃ Βηρ. Υϑζγ. 

Ὕοτ, 18.--Μγ ὈῸ6 ΥΟΥῪ το] ΟΠ ΒΥ Τορδοτοῦ, 85 “19οὸΓ Ὀοΐπρα δἰπιδο 1 ἰοπιρίοα ἴη (Ππδὲ ἩΠογοΐπ ἣθ ἢ Διἢ δὲ δογοὰ :᾽ ΟΥ, 
4“ πρέηρς ἰοπιρίοα ἰπ (δαὶ Ἡδοτοΐπ 6 ΔῈ ἩΓΠΊ8017 κυ ὔογρά," εἰσ. ἈΜ|Ὸ] τσοηάεσα, " ΕῸΣ ἰπ ΠΟῪ ὯΣ πὸ παῖ δυδοτοά 88 
σ.0 ἴμδὲ ψΜδβ᾽ Ηἰπιϑοϊ ἐοτιριο." ΤῊ σοηδεσίωρ οὗἩ ἐἶο Βηρ. τόσ. 18, ῬΟΓΠΔΡΟ, 48 κοοὰ δὲ ΔΏΥ. 860 ποῖο ὕοῖ0π.--Κ.)], 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΊΟΑΙ,. 

γεε. 14. Βίποθ, ἰβοσϑίοσθ, [89 ομ] ἄσϑα 
αν Θουσ ου; ΒΒΒ.Θ πῃ 865} 8 ἃ Ὀ]οΟά --- 
ΒΌΔΤ,ο, ἱ. 6., ποῦ τυ [ἢ ἐΠ ΟἿΣ Δ ΟΟΒίοΟΥ8 (7 Ο] Κτ287), Ὀαὺ 

τὶϊῖ ο.6 δποίμοσ, Το σὨ Ἰάτοι (παιδία) 8.6 8080 
τοοπϊϊοποὰ ἴῃ ἰμ9 γοσβ Ῥγοοθαϊπρ, τῖιο: ῬΟΒΒΘΒΒ 
Ποῖ ΤΙΟΥΟΙΥ͂ ἃ ΘΟΙΏΤΩΟΣ ΒΡ στ 8] πδίυτο ἔχοι 8 
11:κὸ ἀἰνίηθ βουτοο, Ὀυΐ, 8ἃ5 ΣΘα] ἸΏ, Βαγθ. 8 6ΟΙ- 

ΤΟΙ ΘΟΡΙΝΪΥ πδίυγο, τ οἾ, 85 18 ΟυδίοσηδΥ, ἰβ 
ἀοαϊκηδίεα ὈΥ 1ἰ8 ἐτὸ Ἰοδαϊηρ βοηβαουβ δοῃδίϊια- 
6: [8---.685}} δπὰ Ὀϊ]οοά ; ἐπ δίοοα, οΎοΥ ον, Ὀοΐης 
ἄτϑι τπϑηϊὶοποὰ τ ῖϊ ἃ 4} Ἰαϊοπί τοΐδγθῃοθ, ῬΓο- 
ὈΔΌΪν, ἰο {π0 βυθβοαυθη(Υγ-τηοηϊοποὰ δἰοπίῃς 
ἀοεαι οὔὗὁ ἰ 9 Βϑάσδοιηου. 6 οοηποροίΐγοβ, ἐπεὶ 
οὖν, ὨΒΟΎΘΥΘΣ, ΒΙΟῪ ἰμδὲ {89 1ηΚ οὗ οοπποοίΐος :8 

ἘΥ͂ ΠΟ Τ6ΔῺΒ {8:6 ΠΙ6ΥῸ νογὰ ““ΠΒΙ] το π᾿" (Ηοΐπ.); 
8116, οὁη (ἢ 9 οἶΟΣ παπᾶ, ποῦ 18 Ὡ0 ζτουπά 7ὉῸΣ 
[ποι 5 δϑβου  ο, δρυΐ σης ἔγοια (86 1886 
ἰάρα ὑπαὶ νυν. 11-18 δ΄Θ ἸΏ γον ἱποίἀοηΐδὶ, δὰ 
ἐπδὶ γον, 14 γχοίυτηϑ [0 (80 ταδί ὑπουχῆί 1 Ὑο νυ. 
10--ἰμδὶ οὖν, Ὑ 8116 σταπιτηαίοαὶϊἷν Ὀδϊοη κίε (Ὁ 
1Π6 γ»τοίβϑβὶ β, “" β'ποθ 80 στ η,᾽᾽ εἴς., ὈΘΙΟΏ ΜΒ, 
ἰοσίεαϊν, ἰδ. ἴΠ6 δφροάοϑὶθ, “86 διἱτ 86} 7 ἰοοῖ 
αν, εἰ6Σ. Τ.6 οἶδιιδο τὶ ἐπεί, ταί Ὁ Ρ, Κοορ- 

ἴῃ ὈΘΌΤΘ ον 6γ8 ἰδ οοπδίαπέ Ῥγϊμοῖρὶθ οὗ πδίι- 
ΣΔ] τ ἰδιϊοηβμῖρ (ρασίδ οὶ οὗ 08} δπὰ Ὀ]οοα) οδτ- 
τί 58 τ. ΟΥΘΡ ὕγοϊῃ ἐπ ὑγρῖοδὶ σοϊαϊϊοι, ὃψ πὸ πιξαῃ 8 
ἐποϊάεηίαἰίν ἰομολοά, ἰο (9 τοϊδίϊου οὶ οχἑδβίδ ᾿ῃ 
Οπτίδῦ; ἐδ οὖν, Βοπίηρ ἐμαὶ ἐπα ἱμβουραὶ 18 Γ6- 
καταρα 88 ᾿ῃίδγοῃ δ], ἱπδδιηθ ἢ 88 ἰΐ 18 ἃ ἵδοὶ 
(186 δυΐπον ννου]ὰ 8867), ἐβαΐ ὑπὸ “ΘΒ Ἰάγ οι ̓ - 
Βοί ΟΒἰ] σοι ΟΏΘΣΑΙΥν, Νυΐ 89 ΘΕ] γθ ἰπ α008- 
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ἰϊοη---ἀτὸ ποὲ ἰάο4] οτ8, αὶ δοἰιδὶ τὰ 6 ἢ, ἰΐ ζ0]- 
Ἰονβ ὑπαὶ ἰμὸ ἐπεαγπαίίοη οὗ (86 ὅοῃ οὗ 6οά, 
ψἸϊ6} τοπάοτβ Ηΐω δβυβοορί1Ὁ]6 οὗ βυδογίηρ, 18 
ἐμ Δρρσοργίδίθ δῃὰ δββθῃ δὶ τἸρθδπβ 70. δἰίδὶπ- 
ἵπς ἰὸ αἰνίῃθ ρυγροΟΒο οὗὨ ἰγδηβίογγίηρ, ΌὈΥ πι 688 
οὗ τοἀριηριΐοπ, 6, Ὀθοοπιθ δι 76οῖ8 οὗ Ὀοπά- 
ὃξ6, ἰηίο 8 ἰγὰο 8116] τοϊδίοη ἰο ἀοά. 

2. Εἶο 816δο Ἀἰσ 89], ἢ 1.1.9 ΣΏΒΏ ΘΙ, ἴοοὶς 
Ῥασί ἐῃ ἴ89 Β8:0ὁ.---Τ]1Ὸ δογ., μετέσχεν, Ῥοϊηίδ 
ἰο {860 δδβυμιίηρ οὗ Ἀυστηδ ὩδίΌΓΘ 88 8 ἰδίηρ Ὀ6- 
Ἰοησίης δΌβοϊυ οἷν ἰο {86 ρϑβί, ψ 116 86 ῬΡοσζ. 
κεκοινώνηκεν ἱπάϊσαίθα ὑμ6 φεγπιαπέπί σοπαϊίϊοη 
Βρτίπρίης ἔσοσα [ἢ 9 δοὶ οὗ κοινωνεῖν (ΓΘ βαυΐηκ 18 
ΧΟ ΌΪΔΓ οἰα88ῖς 8) σοπδίγυοίίοι τι (86 66.) Πα- 
ραπλησίως ἰΒ ΘΟΥΔΙΏΪΥ ποῦ ἃ ὙΘαΙκΘηΘα ὁμοίως ; ἴῸΓ 
{πὸ ϑυί ὦ. ΒαΥΒ, υϑγ. 17, κατὰ πάντα (Ηοΐῃι.,, 
Ὀ6].)}; δηὰ μὸ μοϊάβ 0 πο τοσο απαίοσψ οὗ ἰδ6 
16 οὗ Φοδβυ8 ἰο ἃ γϑὰὶ δυπιδὴ 118, ΟΥ ἃ ξοποσαὶ 
ΒΙ ΠΩ ΣΠ]ΑΥΙ(Υ ἴῃ δοῖὴθ ἐπα γἱ ἀυαὶ Ῥοϊπίβ, χομοζαίίης 
ἃ φιαδὶ κἱὶπαγοὰ το]αίΐοη. 8 ΟὈ͵οοὺ ἰβ Γαίμοσ ἰοὸ 
αϑϑογΐ {πὸ ἐγὼ απαᾶ οοπιρίείε ἀμπιαπῖίν οὗ {μ6 βοη 
οὗ ἀοὰ. ΒΒυὺ ἰδπθ δὰάν. ἱβ ποί, ἱμποσγοΐοσο, πιὰ 
ἀο ειίε, ἰο Ὀ6 τοῃδεσγθᾶ “ἴῃ Εἰ|κ6 ΤΏΒΏΠΟΙ,᾽) ΠΟΣ 
ὙΠῚ8 Β]ΘοΙΚ, ““ ἴῃ δα Δ] τη ΘΔΒΌΓΟ ; Ὀυΐ ΟΧΡΥΘΒΒ6Β 
εὖ ὁπ60 (6 δοί!α] ΔρΡρσοχί πηδίϊοῃ, δῃὰ γοί {μ6 
πογνοχ.ΐο- Ὀ6-ΤΟγροίίοῃ ΟΥ ογουϊοαροὰ ἀἱδιϊποίΐου 
οὗ Φεϑυ5 ΟΠ γὶδί, ἔσζοτα 81} οὐὸῦ πιθ, 88 αἱ οι. 
Ὑἱἱἱ. 8; ῬΒΠ]. 11. 7. Ὁ λόγος οἱονεὶ σὰρξ γίνεται. 
Οκια. 6. Οεἰ4., ΤΥ͂., 18. 

ΤΏδϊῖ ΌΥ τϑϑῃδ οὗ ἅἄθδι δ 86 τϊρῆϊ ἄθ- 
ΒΊΣΟΥ ὨΐτΩ, εἰς.---Τ 6 ἀοίΐης δΔΎΔΥ οὗ ἀραὶ ἴῃ 
(πὸ ἰζπράοπι οὗ (86 Μοββίδι, 18 τηδί(οσ οὔ ρζο- 
ΡῬΒΘΟΥ͂, 18. χχυ. 8; Ηοβ. χὶϊὶ. 14; Ὅλη. χίϊΐ. 2, 8. 
Κράτος τοῦ ϑανάτου ἰδ ποῦ ἐμ6 ῬΟνΟΣ οὗ μυξίΐπς ἰο 
ἀθδίλ, τ οι ὈΘἸοη κ8 ἰο αοἀ 8]οπθ. ΝῸΣ 18 κράτος 
(ο 6 ἰαἰκο ΔΌΒΟΙΟἰΟΙΥ, ΠΟΥ τοῦ ϑανάτου 88 θη. 
800). (ΕὈτ.} ν ἢ {86 ἴοο τε 14] δηὰ ζαγ- οἰομοᾶ 
ἰβουρι (μας (86 ΡἤῆΣαΒΘ σοίοσβ ἰο (89 ἐγσαπηΐοαὶ 
ἀοιἰπΐοπ οὗἨ ἀραίῃ (1 Οογ. χγυ. ὅ, 6), ψ πίοι, Ὁγ 
ἸΩΘΔΠ8 Οὗ ΟΥ̓Δ] δῖη, (Π6 ἀοΥ]Ἱ [85 ορίδϊποα 
δμὰ ρμεογρείυδ!]γ Ἵχογοίβοβ, Ἦ 18. 11. 24; Ἔοῃι. νυ. 
12, “«Η᾿6 Βοϊὰβ ἐῖ5 ἀοτηξῃΐοι ποὶ 88 ἃ οσὰ, Ὀυὶ 85 
δῺ ΘΧΘΟΌ ΙΟΠΘΣ ᾽ (ΟΥΕΈΝΑΤΑΡΤ). ΤῈ ΟΧΡσοββίοῃ 
ΙΔΔΥ͂, ῬΟΓΒΔΡ5, τ 1} ΤΠ ο]., Ὀθ6 Ἔχρ]αἰποά ἔγοιῃ {86 
δ Ποτ᾽Β Ὀ]οπάϊηρ (Πο ἰάθα οὗἩ 68} δὰ οὔ αάεε, 
Ὀοίῃ ἰοχείμος ροσβοπίβοά 88 Βι16γ8 (Β ον. ἱ. 8, 
6; τῇῖϊ!. 20, 14), δῃηὰ τοργεοβοηίηρ (89 ἀοΥ]] αἱ 
10 Β8πι|0 {ΐπ|0 85 1οτὰ οὗ Ἠδά68, οὗἩ ὙΔ086 ΚΚοΥ8 
π90 Βαάθομλος 188 οὐδ ποὰ ροββοββϑίου (ΒΥ. 1. 
18). ΑἹ 4}} ονοπίβ {86 “ἀογΥ]1]᾽" 18 πο μοσθ Δ 6ῃ- 
ἰἶἰοσὰ] τῖϊὰ {π6 δηχοὶ οὗἩ ἀϑδίῃ {(νῆο 18 ποὶ ἴῃ 
“εν δα Αησείοίοσῃ οοπίουπαοα τὶ ϑβατωπαδ6]), 
Ὀὰὺ Ὧδ ἷἰβ {πὸ Τυυσάοτοσ οὗ τὰθῃ, ἀνθρωποκτόνος, 
ἥγοτα (86 θορίποῖπρ ( ὁ μὴ 1}. 44), τ ΒΟΒ9 ἀοπιὶ- 
πίοη δβί8 68 1π 6886} 18] απ ἃ οαὐυδεαίϊτο σοπηθοίΐ οι 
ΜΠ 4}} ἀθαίὰ (0 6].). Ἴμὸ τοῦ οὗἩ Ξδίδῃ 18 δ] τ Υ8 
Σ᾿ υϑὲ, Β1Β ῬΡΟΥ͂ΤΟΙ ΠΟΥΟΥ ἢ ΓῸΓ 815 νν}} Π6 85 ἔΤοΙλ 

δἰλ᾿τη580}}, 18 ῬόνΤοΣ ἔσγοιῃ αοα.᾽ (αἀβεα. ΜΆΑΟΝ αἱ 
700. 1. 11). Καταργεῖν πιὶλ ἰδ οἸ αΒϑί σβεσεείο σϑη- 
(γ᾽ ἱπιροίοηί, ἰΒ ϑιαρ) ογοὰ ὈΥ αὶ] ἴον (89 δοχ- 
Ῥ]οῖθ νυϊιίπρς ἄτη οὗἁὨ μοβί1]6 ῬΟΎΤΟΥΒ (1 ΟΣ. συ. 
24), διϑᾷὰ βρθϑοΐδ}]}ν οὗ ἀραὶ (1 σοῦ. χν. 26; 2 
Τίπι. ἱ. 10). ΤᾺ ψοσγὰ οδοὺγβ ἢ Ῥαὰὶ ἐποηίγ- 
οἰσῃῦ ἰἴτηοβ, οἰβονογο ἰπ ἰμ6 Νοῖν Τοβίδμποης 
ΟὨἦΪΥ ΒΟΥ δηὰ [016 χὶϊ!. 7, 1 βἰαμὰβ Ἐσγὰ ἷν. 
21, 28; ν. δ; Υἱ. 8, 8ἃδ Σοπάοσίηρ οὗ (π6 Αγαζωβοδῃ 

.23: ϑυδείαπίϊαϊ Ῥ4ΥᾺ11618 ᾽ῃ ἱπουρμέ, το Τουπὰ 

αδφῃ. ἰἰϊ. 1δ; 8. χχυ. 8: 1 πο. ἰἱ. 8. Θανάτου 

8. ποὺ ἰο 6 Βροοϊδ σθὰ ὈΥ δυρΡ Υἱης αὐτοῦ, λὼ 
ἀφαὶβ. Τμὶθ ψουἹὰ τᾶν ἴπ6 ἱμπουχϊ τὶς ἰδ 
ΘΟΥΤΘΟΙΥ αἴνοπ ὉΥ ΡΕΙΜΑΒΙυΒ: “Αγπια φιὸ ζωεν- 
μπὲ ἐξ σωρπάασαπι 7οτίία αὐυεγδιιδ τπιμπάμηι, λος εεί 
πΊΟΤδ, ΡΕΥ ἐαπι Οὐτίδίις ἐἰϊμηι ρετοιιδδιί, εἰσί Παυιά, 
αδείταοίο σίααϊο Ο᾽οἰΐδε, ἐπ ἐο σαρεΐ εἰἰτως ἀπερωατίς, 
ἵπ φιο φιοηάαπι υἱοίον εἰς εοἰεδαί ἢετῖ." 911 ἰδ 
ἀρδί ἐμεί, απα α διοῖ, Ἡ ϊοδ 7 οβὺβ π88 τοδάθ 
(Π6 Ἰη68:}8 οὗ ΔηΠ δ ἰϊηρς ἰδ 6 ΤΌΪΟΣ οὗ ἀφδί ἢ. [Ιη 
(9 Ῥοσβδοὴ οὗ Ψεβὺβ ἴβϑσο ᾿'88 οοϊοϊηθπορὰ ἃ 118 
οὗ Βυμηδηΐίν, τ᾿ ΗΘ ἰΥΪΌΤΩΏΙΒ ΟΥ̓ΟΣ (86 ἀεδὰϊγ 
Ῥονον οὗ δείαδη, δΐοσ ἐμὶ8β ῬόνοΣ μδὰ Ὀτουξιὶ 
(Βδὶ Ἰϊ 9 (ἃ 116 οὗ ὈΪοοά δῃὰ β6 8} δἰ ἴδ. (0 ΟὉΧ8), 
ἴῃ ψ ΐο Φοδβὺ8 Ὀδοοσμοδ ΒυὈ)εοοίοα ἰο ἰϊ, ἰῃίο ὃ 
ἀδδί ψ Ἀῖοῖ Β885 σαῖμοσ ρσουθα {6 ἀεαίλ ο ἀεαιλ" 
(ἔοεν., δελγίβδ., 11.. 1, Ρ». 274). 
γε. 16. Απᾶἃ ἄρι!ένοσς ἴοσθ σΒοΟ-- 610 

δυρ᾽θοῖ το ὈοΣ ἅδβο.---Τ 6 ἀϊδουεξβίοι Ῥγοοοεάβ 
ΠΟῪ ἰο ἀρδίχηαίθ 6 δυδΓεοία οὗἠἨ {6 ἐποδσηδίΐοη 
διὰ ἀθαίὰ οὗ Ογτίθί. Ὑ1686 σγοαὶ δοίβ μαᾶτε τε- 
ἴογοῃοθ ποὺ ἰο Ὀοΐη 8 Θχθιηρὶ ἴσοτῃ ἀδδίδ, ναὶ ἰ0 
Ὀοϊη 8 0 ἅτ 614 υπάον Ὀοπάδρα ἴο {86 {ὲ: 
οὗ ἀοδί (0 6}.). 10 18 ταϑη πᾶ, 88 ἃ οἾδδ8, βίτὶ- 
εἰ αἷγ ομαγδοίοσ σοα ὈΥ {μῖ8 Ἰδηζιδρο, 85 ἀἰδι- 
ξυϊδιοὰ ἔγοτη δρμοὶβ ΟΥ ἀδίηοῃβ, 1μαὶ δγὲ ἰδὸ 
οὈ͵οἰβ οὗ τεἀερίϊοη. ΤΠ ἐἠπἰαίίοπ 18 ἐχρτεβεοὰ 
ὉγΥ ἰδ ργεῦᾶχοα τούτους, ἰλεδε, ἩἮ116 {86 δυδ)οϊμοὰ 
ὅσοι, αα πιαπῦ αδ, ιυλοεοεῦυετ, Ἰπὶϊτηδῖοβ (δαὶ πὶ 10 
(86 ΒρΒογο οὗὨ {δὶ8 ᾿ἰυϊαἰΐοι, (6 ἰοίΔ)}} 1 οἵ (9 
ΤΩΘΏΟΓΒ Οὗ (Π0 6888 86 ἱποϊυἀοὰ, Οὐγαπιπαί 
εαἰΐῳ δουλείας ταῖσι Ὀ6 σοπδίγυοίοα τ} ἀπαλλάξᾳ, 
διὰ φόβῳ ΙΒ ἔνοχοι, 88 ὈΥ ΒΟ δηὰ ΑΡσοδο, 
ΒΒ ἢ ΔΒ ἔνοχος ΙΩΔΥ͂ 06 ΘαυδΔ}Ϊγ νπ ὴ}} εοῃς 
βίγυοίοα τ} (μ6 Δί. 88 τῦῖῖὰ ἴ8 6 α θη. Βαυΐ ἰδὲ 
Ῥοβί(οη οὗ ἰδ 6 ΟΣ Β 18 δάυ το ἰο {18 σοΟπ ΒΤ 
ἰἴοῆῃ. [Τὸ τοπάουῖηρς ἱμοη του Ἱὰ 6, ““δηὰ ἀε- 
Ἰἶτον ἰῃ086 88 ΤΩΔΏΥ 88, ἰβσουρὴ {μον Ἡ80]ς Ἰ1π, 
Μοχο δ61]1ὰ υπάοσ {μ6 ἴοασ οὗ ἄραι, ἔσοπι Ὀ0}- 
ἀαρκο.᾽ ΤὨ8 σῖνοϑ ἰο ἀπαλλάξῃ Βα ἢ} ἃ 6εῃ. 88 
ταὶ ΐ ὙΘΡΥ͂ ΠαΙΌΓΑΙΪΥ ζόο]]οὸνν ἰΐ, ἐπείοδα οἵ Ἰοδτίος 
ἢ ἰο βἰίαηἃ ΔΌΒοϊυοΙΥ ; Ὀυὺ οὨ {Π6 οΟἰμοὸσ δδυά, 
ΑἸΖ, ο]]οτνίης ΒΊΘΕΚ, Του ἐμαὶ ἔνοχοι πὶ 
πὸ ὅοῃ. 85 σαίμοσ (.6 [ὉΓΟΘ ΟΥ̓ 8 ποὺυῃ 1ἠὲ ἐυδ- 
“7εεἴ8 οὖ; π|ιῖ (86 Ὠαί. {μπὲ οὗ ἃ ρασίϊςο! »]ο, ἐαδίε 
ίο, πα πογοίοσθνου]ὰ Βοσὸ 6 Ὀδίίο. Ἄοπϊοϊπεὰ 
ψὶτἢ (86 δουλείας, “δι )6ο.8 οὗ Ὀοπάδρο,᾽" (828 
1} (86 φόβῳ ϑαν.---Ου 186 ὙΠ 0]6, (86 ογά ΠΑΙ͂ 
σοπβίχυοίΐ 0 ΒΘ 6 πι8 ΡΥ Θἴ6Σ80]9.---Κ.. “ Φόβος διὰ 
δοῦλος ἈΣΘ ἱπίθγ 8 ΘΔ 0]0 14688 (οι. Υἱξῖ. 15), 
ἃ8 ἴοδσ οὗ ἀθαδίϊ, δπὰ οομβοϊουβημθεθ οὗὨ ψυἘρ}ρὃΡρ 
ψ Ποὴ ἰΠ0 Ἰαιϊίου 18 χοιηουθᾶ, δοϊλοθ ἰὼ οὨἸ]ά] κα 
δοιάπεε5 (παῤῥησία), ἀπὰ {16 Ββίδια οὗ δοπάσφε 845 
ἀϊδαρρεατοά.᾽ (ΤΗ01,... 
γε. 106. Εοσ ἰϊ ἐβ ποῖ δδδιυσθα]ν δηξοὶδ 
ΟΣ ὮΘ, εἴς.---Τ 9 οοττοοῖ ἱηιουρσοίδιϊου οὗ 
ἐπιλαμβ. τινος (Ξεῖο ἸΔῪ μοϊ]ὰ οὗ 056 ἴῃ ΟΥΕΓ ἰὸ 
ΒΟΟΌΣΘ ἷπὰ ΓῸΣ Ομ Βο᾽ὗ, μΒοσ, 0 ἰαν λοὶϊα ς7 ἴΆ ατὰ, 
(ο διις 507), 88, δΔοοοτϊῃς ἰο ΤΒοΪ., ἢτβί Ἔὀχρτοδβεὰ 
ὈΥ Οδδβί9]}1ο ἴπ ἷβ ἰγδηῃϑίδίΐου, 1651, δῃηὰ διϊρτοῦ- 
(ἰ2οὰ ὉΥ Βοζα 88 ἐχεογαπάα αμάαεῖα. ΤὨ6 ἩΒοΪὸ 
δηοϊοηὶ Ομυγοῖ, 0] ον οὰ Ὁγ Ἰσγαβιω. δὰ τμς μο- 
ἴουτοσϑ, ἰῃ 80 17 οσοηΐ. ὑἰμ0 Βοϊζοσιηοὰ Μοτεδὶυϑ 
δὰ {ἰπ0 Ταϊῃ. ΒΟΠΟΥΣΟΣ, Οαου, 860. ϑοδι αὶ 
διὰ ΟἾν. οΙζ, ὀχρὶαἰποὰ Σὺ ἜΤ ΘΟ ΒΥ οὗἁ λε 
αϑδοιπιρίίοπ 977 λυπιαη παίωτε; Οδίλεσο ἀεΙεηἀεὰ 
(09 οοττοοῖ Σουρ ἴπ ἐδ πιοϑὲ ἐβοσοῦ ἢ τηδὲῈ- 
ΒΟΥ; (86 δοοϊπίδηδ (Ἔχοορί βοοίπυβ Εἰ πιο} 7) ἵπ- 
τηοαϊδίοὶΥ δοσοορίοἁ ὁ; (6 Οδί!ο]ο ΒΊΌετγ 
(1000) οἴοβθ σϑίβοσς ἰο δοῃπίβββ ἐμαὶ [6 αϊὰ ποὶ 
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πηὰδογείδη ἃ Ῥδὺ] (δὴ γοΐοοί δ ᾿δἰογρσοίαίΐοη 
οὗ 80 ΠΥ ΕἌΓΟΣΒ5, θὰ ἀνθ ΒἸοἢ. 5΄᾽πλοὰ 66ῃ- 
δβυτοὰ (πο αὐἀτηϊββίου οὗἩ 6 οἴδηρο ἰηΐο ἢ 6 γὙγ6γ- 
δβἷοπ οὗ ἰμὸ Ῥογτὺ Βογαὶϊ. Ἐτγασὰ α͵80 ουθυϊοο 8 
19 Ῥτοβ. ἰθῃηβθ, δπὰ ἰδ δήπου (ΞΞ 1 {μ᾽ αὶς,᾽ 61 
δου ἃ ΒΌΡΡΟΒΟ;᾽ ΟΥ, “ΒΌΓΘΙΥ ΡΟΥΪΆΡ8,᾽ “ΒυΓΟΪΥ 1 
ΒΌΡΡοΒΟο,᾽ ΗΑΒΤ, αγίίκείζελτε, Ἰ., Ὁ. 285), δῃηά 
ἐπίῃ Κ8 (88 αἀἰὰ ΤΟΥΣ Ηοΐπι.) (λας 6 δυϊ μοῦ 
ΔΡΡΘ64]5 ἰο ὑδὸ πρὶ }- πον ἴδοὶ ὑπαὶ αοα οπἰοτοᾶ 
ποῖ 8 δηχοὶθ ἰηΐο ἃ ρτδοΐουϑ σονοηδηὺ χοὶδ- 
οὰ, ὈὰῚ τῖῖὰ (Π6 Βορα οὗ ΑὈγϑῆα. Βαυὲ {πο 
ἐγδίη οὔ βουσί ὈΥ͂ πῸ τη68}8 Βυβροβίβ (48 ποὺ ἴῃ 
γοΣ. 6) ΔΩΥ Βρ6οἷ8) ραβϑϑδρο οὗ (μο ΟἹὰ Τοϑίαιηθηΐ, 
δἰἰπουχὰ (Π 6 ΘΟΥΤΟΏ ΘΟ. 5 πιϑομαηι οὗ 6 γ υϊχαῖθ 
.ὼ8 Ὀσοα [0]]οτνοα ὈΥ̓͂ ΠΟΥ Δα ἸΩΔΠΥ ΘΕΥΪῪ 6Σ- 
Ῥοϑίϊογσβ. Νοῦν ἰβ ἐμ9 γεδοηΐ ἴο θ6 υπάοτβιοοα ἃ8 
Ῥοϊπίϊηρ ἰο δῇ ἐγ6} ΓΟΔΟῪ Π6ΙΡ οὗ 8 ζοποῦαὶ οδα- 
Τασίον, Ὀυὺ ἰο ἐπὸ οἷά Ὑὑϊσὰ ΟὨτὶϑὶ στο ογβ ἴῃ 
Τοἀοτιωρίΐοπ, δὰ ΜΒ ὶσἢ 18 ἃ5 Βο ΡΟΣΡΟίΔ]}}Υ 
οχἰϑιϊης. Βίοοκ, ἀο ηειίίο δηὰ ιη. αϑϑυπιθ ἃ 
ἀἰϑοσοραμου Ὀοίνοοη (18 ρᾶ58δρο δηὰ Οὐ]. ;. 20 ; 
αὶ τὶ ὯῸ ρξοοά γοάϑοῆ. ΕῸΓΣ (6 βρϑοὶδὶ δηὰ 
Ὅχοϊυδῖνο οὐ͵]θοίβ οὗἨ γϑαοτηρίϊοη τὸ πιεη οὕ Πεεῖ 
απα δίοοά, ποὺ ῬυΣΟΙΥ βρὶ τα] Ὀοΐηρθ; τ81}6 
Διιοης μοὶ ἰδ 6 ΔΏρ6]8 ΠΑΥ͂Θ 50 πεεά, δηᾷ ἰδ6 
ἄδν1} 18 ἱπεαραδίε οὗ γτοἀοιρίΐοη. Τμ6 δΌΒοἢοΘ 
οὔ ἰδ6 δυιοϊο βῆ ονγβ (μὲ ποῦ ἱπάϊν᾽ ἀ.}}89 ΔΥῸ 8ρΡ0- 
Κοα οὗ, Ὀυΐ οἶα88.658β. 10 δχρυδβϑϑίοπ “βϑϑὰ οὗ 
ΑΡγδδτα,᾽ ΒοΤΟΥΟΥ, ὨΟΙΒογ, οα ἰ8ὴ6 ὁη0 ᾿ϑηᾶ, 
σοπέγδαϊοίβ Ῥδ}᾽8 σ ΟΣ βιδἰθτηθηὺ οὗ ὑπὸ ρυτγ- 
Ῥοβ896 οὗ ἐμοὸ αοβρεὶ (δ) μου, 88 ἀὁ οἰἐθ 7.50} 
ΤΟΙΏΔΓΚΒ, Ῥαυΐ τνουὰ ποὺ ματο ἰμ8 οχργοββοὰ 
τἰτηϑο], δη ἃ 666 ἐπ ᾿δηρσῦαρο 18 ποὺ ἰοὸ ὯΘ 6ὁΧ- 
Ῥἰαϊηθὰ Ῥυγσοὶγ ἔγτοα ἰΐ παιΐοδ}ν οὗὨἨ (6 
τοδί 6 γ), ποῦ, οὔ ἰδ ΟΠΟΥ, ἃ8 Ὑὁ Ἰοοὶς δὲ {16 
ἰοτγτ5 τοῦ λαοῦ, οὕ ἰλὲ »εορίε, γον. 17, μὰ τὸν λαόν, 
ἕλε »εορίε, οἷν. χὶ 1.12, ἀτὸ ψὸ αὐ ἸἰογΙΥ ἴο ἰδ κο 
ἐπὸ ὀχρυδβδίοῃ ἴὉ. ἃ ἀδδιρηδίϊοη οὗ τηδηκίηα ἴῃ 
5 ἐριγιμαὶ τείαίἴοπ (ἃ8 ὈΘΊΊΘΥΟΙΒ 8.6 σα] ] 6 ἃ ““{Π9 
8Βοεα οὗ ΑὈτΔΒΔη1᾽) 85 18 τηαϊπίαϊ θα ὈΥ͂ Βοηροϊ, 
Βόμιυιο, ΚΙοθο, Βιίον, ΤΠ Ἰ 686 167. Τη6 ἰογῆὶ ΣΙ ΟΡ 
Ῥτγοσθϑὰβ ὑροὴ δηᾶ δυρροβίβ [896 Υἱοῦ, 80 τ ΑΚ 
ἰο (80 ἨοῦγονΒ, ἐἰπδὺ (ῃ9 ὙΠ1016 σοάἀοιηρίϊνο δὰ 
ΣΟΙ ρουΒ Εἰβϑίοσυ οὗ Βυτδη Ὑ μΔ8 118 σοηΐγα) 
Ῥοϊπὺ ἴῃ ἐμ 8064 οὗ ΑΡτΑῦ δι. “4.5 ἴῃ ἰδ ρυγ- 
ῬΡοβο οἵ ἀοἀ τΣεβρθούϊης ἐμ βεηάϊηρ οὗ Οἰ γἶϑί, 8οὸ 
ἧπ Ηἰβ Ῥύτροβϑο σοβρθοίϊηᾳς βαϊναίϊίοη πη ΟΠ τὶβί, 
δηά ἴῃ τοϑροοῦ οὗἁἩἉ 186} τ] δίοα ἰο Οὐ ὩδίΐΟ 8, 
ἔδο [8γ86]1068 Βᾶγθ ἃ σογίδϊῃ ὈΥΪΟΥῚΥ, ποὺ (0 ΒΔΥ, 
Βυροτγίογιγ. [Ι{ 16. ΟὨΪΥ Ὀθοδυ89 {110 ΤΟΥ] 60Πῃ- 
ἀϊοΐοπα μᾶνὸ σοπιδ θὰ τη] 4] Ὁγ (μ6ῃ, ἱμαὶ 
δαϊνδίίου ΒῈ8 Ὀθοὴ ἱδθη ἔγοῃμιῃ μοι. αΐ {δ6 
σοτηραϑβϑβίου οὗ αοάᾶ, τ λῖοῖ ΘΙΩΌΓΥΔΟΟΒ αὐ, Ὑ]]], 
ἐδογθίογθ, γού ρδῖίῃ οσχίομπαὰ ἀἰβεὶ ἢ ἰοὸ ἰδ 6πι.᾽ 
(ΚυῦυαἙ). Ἐτσίοκο ρίνοθ ἴο00 ΠΔΥΓΤΟΙ͂ 8 ΔΡΡ]1δδ- 
ἐΐοη οὗ ἐπ ψοτὰ5, θη ΒΘ ΟΧρ αἰ ἔμοτ οὗ ἰμ9 
«« ΒοΙ ον οὗὨ δ] παίϊοηβ.᾽" ΤῸ τβᾶἶζθ 1} Πᾶν. 
Βοδαῖς, ἀδαίδ, (ὁ ϑάνατος) Βα )οοί οὗ (6 γοτὺ: 
“ἴον ἀοδὶ Ἰῶγ8 ποὶ μοϊὰ οὗ δῃμ6}8,᾽" Σηδὶςο 8 88 
οηῃίίτ ον αἰ ογοηί οοπδβίσαοίΐοι, σταχμπιδί 16 8}}Υ, 1η.- 
ἀοοά, 811851010, Ὀὰὺ Ἰορίοδ}]Υ ἀπίθμδ Ὁ]9, β' π60 
τον, 17 δίδη 48 ο]ΟΒ6}γ οσοῃποοίοα τὴ (ἢ γον. 16, ἀπά 
Οὐχ δὺ 8 ἐπ 6 παίῃ τ] βυ)θοί οὗ τον. 17, 88 γ6}} ἃ 8 
οὖ νν,. 14,18 ἰυτῶ: Τὸ (818 νἱ ον, ΠΟΥ ΘΟΥΘΣ, ἰδ9 
ἴοτὰ “5θ6ἃ οἵ ΑὈΤΑΒΔΠπι, 18 ἰῺ ΠΟ ὙΔΥ͂ δΔαἀαρίοά. 
ΕὈσχαγα υἱρὨ ΠΥ ΤΟΙΣ ΚΒ ἰδοὺ γὙοῦ. 17 80 σορϑδίβ 
(80 ἐβουχιὶ δ᾽γοδαυν δχργϑββοα, {Π8ὺ αὐ (Π6 ΒΔΠῚΘ 
εἶπιθ 8 ΠΟῪ ῬΟΥϑρΘΟ 6 ΟΡΘΏΒ, υἱΖ., ἃ σίλῃσο δἱ 
(86 ἐπουριιὶ {μᾶὺ ΟἸγὶϑὲ 15 ποὺ ΩΓ ΟΙῪ ἰδ 6 τιοϑὲ 
Ῥογίδοί ογρδῃ οἵ ἀοα᾽β γουοϊδίϊοη ἰο τρδῶ, ποί 
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ΤΑΘΓΟΙΥ 8 ἸΔΟΒΒΟΉρΡΟΥ οὗἉἩ Οοὐ οεναίοα δῦογοϑ 8)]] 
ἸΛΘΒΒΘΏΖΟΥΒ ἀη Δη 0615, αὐσθη δῦονο {6 Δηροὶ οὗ 
ψοΒόνδ, θὰ. [παῖ μ6 18 δὲ (9 βαπιο (ἰπ16 [ἢ.6 Ρ6Γ- 
ἔοοῦ Εἰ σι Ῥα ΘΒ. τοργοβοηίαίἑγο οὗ μυτηδηῖν ἰὴ 
118 τοϊαϊΐοι ἰο αοά. 
γε. 17. ὕΒοποθ τ Ῥοβοονθᾶ δΒίπι ἰῃ 

811 τ δα ἴο ὍΘ εαϑὲπιὶἸαϊθα ἴο πἷὶ8 Ὀχϑὶἢ- 
ΣΘΏ.--ΤῊ.θ πη-Ῥαυ]ΐηο ὅϑεν (ὈαὉ ἔγοαιοηΐ ἴῃ ΟἿΓ 
Ἐρίβι10, δὰ ἕουπὰ 4180 ἴπ Αοίβ χχυΐ. 19), 46- 
ἄυοθ8 ἔγοτῃ ἰδ 9 φωγροδὰ οὗ Ομ γβι᾿ 8 ἱποασπδίΐοη 
εἴνοῃ υοσ. 160, {πὸ οὐϊέσα οι Μ ΪΟῚ ἰδαὺ Ῥυγροβο 
Ἰηνοϊγοὰ: [ὉΣ ὥφειλεν ἀοποίο8 ἰ89 οὈϊ  χαίϊοη 
ΒρΓΪηρσίης; ἔγουι [89 οδ7εεί τολϊοὴ τοαα μπαεγία κε, 88 
ἔδει ουἹὰ δαῦτο βῃοννῃ {Πῃ 9 ΠπΘΟΘΒΒΙΥ͂ 88 τηδίϊοῦ 
οὔ ρωγροδε απὰ ἄεοτοο (Τακο χχῖν. 260), δηὰ ἔπρεπεν 
88 τηδίῖον οὗ ἐπίσίηδὶς ἤίποδ8 ἀπα »τορτίείψ(γτου. 10), 
“Ὁμοιωϑῆναι ἰπ ἃ Κἰηἀγοα δοηδβο, Αοίβ χῖν. 11. ΤῈο 
ἰάρα οὗ ᾿ἸΚΘ 688 18 οι ΡΠ δϑὶζοὰ ὈΥ 1 ΠΟΙ 8ΠΠ. 

ΤῈδαὶῖ 86 εκ δῖ ὉΘΟΟΣΩΘ α ϑζοὶζα] εἡηὰ 
αὶ} Βα Ὠ-Οτίϑβῖ πῃ τ ηρ5 ὑοτίαὶηϊηρ 
ἴο Θοά.---ὰὸ ογάοσ οὗ 89 τν οὐ 458 ββϑηϑ (0 ΖΏΆΥΟΣ 
116 χομαοσίηρ οὗ ῦτη.: ἴα Βο χαρῶ Ὀδδοταθ 
Ομ ραββίοηδίθ δηὰ ἃ ἔα {70} ἰρῃ-Ὀυΐοβί,᾽ είο., ἴα- 
γογοα αἶβὸ ὃν ατοί., Βόμηι., ΒΙ., ἀΘ Υ., διοῖη, ΤΠ0]., 
1. 1δυῦ (86 ἔνα γένηται, ἐλαΐ ἦἧδ πιϊσάξ δεοοπηιο, 
ἀροϊασοϑ ΔΒΒΌΓΣΟαΪΥ τ μδὺ 7650, θη (Π0}8 ΔΒδ᾽ πλὶ- 
Ἰαϊοὰ ἰο Βυτηδηὶίγ, γγ8ὰ8 ἰο Ὀθόομιθ, δηαὰ ἴῃ (818 
οοῃηθροίΐου {πο ἀοοϊαταίΐοι ἰμδὺ Ηδ νγ͵ὰϑ8 ἰο δεοοηῖὰ 
σομραϑϑι ομαίθ, σαὶ σὺ βυρχοδὺ [Π6 ἰάοα ἰπαὶ Ησο 
ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ Ἧὰ85 ποὶ 80. [Υοὺ ἰο {818 ἰὑ ταὶρὶ 
ὍΘ τορ]ἰοὰ ὑπαὶ γίγνομαι ἱταρ1168 ἔγθαιηι]Υ, 
ποὺ αὐΒΟΙἰΟΙΥ ἰο δδοοπιε, θὰ ἐο »γοῦυδ οποδιδοῖ, 
ῶἃ8 Βομὰ, 1. 4.--Κ. Τσυθ, {89 δυΐίμποῦ 68 
ΒΕ ΒΟΥίο ΘΙ ΡΒ αΒ1Ζ0α ταῖν (ἢ 6 ἀγγαπσεπιεπί οΓ 
Οοά ἴῃ ἰδ 6 τοῦ οὗ βαϊνδίϊοη, ἐμ δη {Π0 βοϊ -ἀϑνο- 
ἰἰοπ ΟΥ̓Δ βανίουτ; γοΐ ἴσοτα ἐμ ὑτδοοάϊηρ 1 18 
81}}} οἷδαν δῃουρᾷ ὑμαΐ (ἢ ἱποατηδίϊοη οτὶ ρὶπαιοα 
ἴῃ σοτηραββίοῃ ἰονναγα το ὀχογοϊϑοα θα }}}}7 οἢ 
(89 ρΡαᾶτγὶ οὗ Ηΐπι ψὸ βυδιι ἐς Βἰτη56}} ἰο 1ὲ 
(0) ε1.). Ομ 6 σοπίγασυ, (86 μου ρὺ 18 ΘΗ Ἰ ΤΟΥ 
Ῥογϊποοῦ ἰμδὺ (89 [ποαγπδῖθ ΟἿο 18, ἃ8 διιοῖ, ἰὸ 
δεοοπιε α ἀἰσλ-ρτιεδί, ἴθ. οπὰ {λ6 ἔϊοο σλαταοίογί δίς 8 
ἐδδοηίϊαὶ ἰο ἰλὶ8 οαἰἰΐησ, Θχρτοδβϑὶηρ ΗἸΒ ῬΤΟΡΟΙ σο- 
Ἰαίϊΐοη δἰἶκο ἰο τρδη (“ δοτπιραββίοπαίθ᾿) διὰ ἰο 
αοά ("18 {1} Θοπιο ἔοτί ἑπίο νἱον 1 (ἢ 6 δοίαδὶ 
οοπάποὶ δηα Θχροσίθμοοβ οὗ Ηἰβ 1176. Βϑημοὶ [0]- 
Ἰοννοαὰ ὉΥ Ογϑδπὶι., δίονν, ΕΌγν., Ηοΐ., ἢ 6]., γο- 
ΤΏΔΡΚΒ, ἰῃ σορασα ἰοὸ (89 ἱπνυδυβίου οὗἩ ἰὴ πογάβ, 
μαὶ ἐλεήμων ({1186 οοπιραδδίοπαία οἱοτηοηΐ πανὶης 
τοσοὶνοα Βυ ΠΟΙ οὔ ῬΓΣΟΙΏΣΠ6Π66) τοσοά68 ἰηΐο (86 
Ὀασκρτουπά, ψἘ116 (80 χα λγμξ λισλ-ρτῖοί (πιστ. 
ἀρχίερ.), ΝΐΙῚ 18 ὑἐττο- 01] ἃ σοησορίίοι, γοὺ ἰο Ὀ6 
πη] ο] ἀοα, ΔΚ 8 {10 Τοσορσουπά οὗ ἰῃ9 ρμἱοίαγαο. 
ΤῊο δὐἀγονγθΐα)] Ῥἤγαϑα τὰ πρὸς τὸν ϑεόν, ἴπ ἰλίγισεα 
»ετίαϊπίησ ἰο Οοα, ὈδΙοΩ 8 ποῖ Ἰπογοὶν ἰο πιστός 
(ΚΊ66), οΥ ἀρχιερεὺς (].}, Ὀὰ0 α8}1865 {Π 6 Θπ το 
Βἰαιοιηθαί. ΝΣ ἀο68 πιστός ἀθηοὶθ τε αὐίοποδε, 
Ὀυΐ, ἃ5 βΒῃονσιι οἰ. 111. 2, παοίδψ πὰ (6 ψοτὶς Ηθ 
μὰ8Β υπάογίακοη. Απά υἱἱοτγ νἱιπουΐ στουπα 185 
186 βἰαἰοτιθηί οὗ ἀο  εἰία, (δαὶ {π6 1ά6α οὗ ἀρχιε- 
ρεὺς ΘοΙΩ68 ἱῺ ΔΌΤΟΡΑΥ, τς ἢ ποίη ῥτοοοάϊΐης; 
ἰο Ῥᾶγο {1:6 ὙΔΥ ἴον 10. ΕΣ {πὸ τηρηζὶοι οὗἁὨ ρυ- 
τὶ βοδίϊοι ἔγοτα βίῃ (Ϊ. 8), οὗ βαποι1βοδίίοι (1}. 11), 
οὗ βανίηρ τηραἀϊαίϊοι (ἰϊ. 16), οὗὨ ἐὸ ἀδαί οὗ Ομ τῖβδι 
85 ἃ ἀδφδίῃ οἢ Ὀ6}4} οὗ θὰ (ἰΐ. 9), 18. ἃ βυβηοϊθηὶ 
Ῥτγορδγδίϊοη, δραγὶ ἴγομλ (ἢ 6 ἱπιτηοαϊαίοϊν Ζ0]10ὁ - 
ἴῃς ἀοσοουηΐ οὗ (6 δια ποίϊοη8 0 ψ δῖοι ἢθ γ088 
Δρροϊηίδα. Ὶ 
Το δῖ οσχρίαδιίοῃ ἔοσ 89 δἰῃεβ οὗ 89 

ῬΘΟΡΙΘὁ.---ἴὰ ἰμ6 οἸαββ8ῖου ἱλάσκεσϑαΐ τινα ἈρρΘατΒ, 
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ΟἾΪΥ ἴπ ἐμ βθη8θ οὗ ργορι(ἰαίἱπρ δοπι8 ὁΠ6, οὔ 
ἩΠ16Ν Ῥτγορ ἰαϊίοη ὨΘΙΥ͂ ΟΥ ΟΥ̓́Θ ΤΏΘ} ΤΩΔῪ Ὁθ 
οὐλοοίδ, θυὺ ποΥοσ ἱπδηϊσηδίο ἱμβίηρσθ. Βυὶ ποῖ Ὁ 
6 ΧΧ. πον (δο Ν, Τ. υδο (16 ἰθγηὶ οὗ ΔΩΥ͂ ὕγο- 
6685 οὗ τοπάογίης 76 μον σγαοσίομείῳ αἰ ροεοά; 
Ὀυΐ ΘΙΩΡΙΟΥ ἰΐ οἰϊμον οὗ 80 ἱπάοροπάθοηϊ σγϑοίουδ 
ἀοιεοτγτηϊπαίίοη οὗὁἨ Θοὰ ἱπ πὰῖο (6 Ῥα88. διὰ 
Μι|ά. εἰχηϊβοδίίοη τυὰ ἱπὶο ϑδοῖῦ οἰμοσ, ον, ἀΐδγθ- 
κατάϊηρ [18 τοθοχ πιϊἀ]9 ζΌΓ6Θ, ὑΠ6Ὺ ΔΡΡῚΥ ἰΐ το 
ΟὯ6 Ψ]10 Ῥαογοσ8 δὴ δοῖ, ἐμ οὈ͵θοοὶ οὗὨ τ ὶο 18 
δἰ, δηὰ πο οἵὔροι οὗ πο 8 ἰπαὺ δὲπ δἷνδ]}]} 
66830 ἴ0 αΤΔΚΟΙ α04᾽8 ὙσϑίΒ ἰοναγα θη. ὯΤῈ6 
1ΧΧ. οοπϑίγυοι ἰλάσκεσϑαι ψὶϊὰ (μ6 Ἀαί. οὗ ἐμ6 
ῬΟΣΒΟΩ οὐ (δίηρ ἴον τ ίο Ῥτορὶ ἑοῖο 18 δουρδί 
τεεργορίωπι βεγῖ; ἐξιλάσκ., οὐ 1880 ΘΟὨΙΓΑΓΥ, ἴγθ- 
αυθοὶγ τὶλῃ της Αο60., οὗ, π|ῖῖ περί οὗἩ (86 Ῥοσϑοη 
ἰο ὉΘ διοηθα ζογεεξξεχρίαγα. 1ἰὶ8 γὰθ ἰμδὲ ἴῃ τορχαγὰ 
ἰο πι8δὴ᾽Β γοϊαί'οὴ ἰο ζδηῃ γὸ δηα ἐξιλάσκεσϑαι τὸ 
πρόσωπόν τινος, Αφ. χχχῖϊ!. 20, δΔηὰ ϑυμόν, Ῥτον. 
χυὶ. 4. θυϊ πὸ ὝΠΟΓΙΘ, ποὺ οὐϑὴ 2 ἥδιη χχὶ. 83, 
ἀοοβ Οοὰ οΥΣ Ηΐβ σαὶ β ΔΡΡῬοδν 88 οὐ͵οοί οὗ 
ἐξιλ., θὰϊ “ἰπ, 1 ὅδιι. ἐϊ. 14, Ἐχρίαιίΐου ἰηίοσ- 
οδ68 οί νθο ΓΑΙ δηά δἷη, 8ὸ ἰδ δὲ {π6 Ἰδιοτ 

18 σΟΥ̓ΕΡΘ οΥὐον, Νυτι, χυϊὶ. 11 ἡ, ΟΒγὶδί, ἐμ, 
5 ἃ ΡῬτορ ἰδίου ΖῸΓ ΟΡ δἷῃ8 (ἱλασμὸς περὶ τ. ἁμ. 
ἡμῶν, 1 Φοδα 1. 2; ἱν. 10), δῃὰ δρροϊηϊοὰ ὮΥ 
αοὰ 88 ουὖν ἱλαστήριον, Ἰλοπι. 1ἰϊ, 2ὅ. Α58 ιμὶ8 ὁχ- 
»ἱδιΐοπ γοΐεγβ οὈ͵θοι γον ἰο ἰμ9 β'ῃβ οὗ ἐδθ 
71.019 πονϊὰ (1 Φοδη ἰΐ. 2), τοῦ λαοῦ 8 εἰαρ!ογοά 
ὑπᾶάον {Π6 Ροὶπὶ οὗ Υἱονν Ὀοΐοχο ἀοδὶσηδίοά. 96]. 
ΤΩΪΘΟΟΏΟΕΙΥ65 ἴΠ6 Τοίοσθῃοο οὗ (86 ἰού ἱπ ὃχ- 
»ἰδίπΐης: “1[ὁ οἴἶῆήΊοϊαίο8Β ΠΟῪ 865 δἰ -ρτίοδι 
διιϊδὶ ἃ γδῃβοιηθαὰ ΟΒυσοὮ, Ἡ Β160}, πὶ ἰδ 0. Ὲ., 
ἷα οΔ]]οὰ ἐλ Ῥεορίε, ἑ. ε., {6 Ρϑορὶο οἵ ἀοὰ ; δηὰ 
ὙΠ2Δι, δὲ Ῥγορί(ἰδιϊης ἰσῃ- τοὶ, Ηθ δοδοι- 
ἀκέρῥι ἰ6 ἀφδίσηθα ἴο ρῥγονοηὶ {δὸ βίη βι}}} δά- 
οσΐπς ἰο Ηἶ8 ΟμυγΟΙ ἔγοι ταοσυτίηρς (86 Ἰονΐης 

διὰ ργδοΐουβ σοϊδίΐοι ψμ16ἢ 888 Ὀθοθη ΟΠ06 [ὉΓ 
8} οδι8 Ὁ}1864.᾽ 
εξ. 18. ΕΣ πὰ ἴδδὲ 89 δίσ8017 Βαι ἢ 

ΒβΌ Ποτθᾶ, εἰο.---Τ 9 Ἰδηχζυδμο δ᾽] θ8 πού ἰο 1116 
οἴποδον οὗ ἐμὸ βυδοῦίηρβ οὐ Ο τὶβὶ 88 γοπᾶοσίης 
Βαϊϊδδοιϊΐοη ἰο (6 Ὠϊνίηθ αν, απὰ ἐπι 88 (86 
φισγοτίουα ατουπὰ οὗ Ηΐδ6 Ῥτϊοϑιμβοοά (Ηοΐπι.), 
υῦ (νὴ )6}.}, 1ο 16 πιογαΐ δίποβθ σὰ 
μοδθ βυδοντίηγβ ραῦθὸ Πίω 190. ἰμ9 οἸῆοο. 
ἈΑπὰ ἐὲ ἰβ ποὺ Ὀδγογ ἱπ ἐμὸ οἰτγουχηδϑίθηοὁ 
μι ΟἸγϑὺ 85 δι εγεά, Ὀὰϊ ἰὰ ἰδ τχοϊαϊΐοι 
οὔ ἰμεβὸ βυδοσίηρβ ἰο Ηἰβ Ῥοσβοῦδὶ ολαγαο- 
ἔεγ, 88 6 ὯΟ [88 Ὀδθῃ δβυδ᾽εοοϊοα ἰο δοίι] 
ἰοχιρίδι(ίομϑ, ἰμαὺ ψγ͵ὸο ΤΟσΟρΪΣ6 Ηΐβ σαρδοὶ(γ ἰὸ 
δὰ 4}} νῆὴο τὸ ἤγοπι {ἶΐπ9 ἴο ἰΐπι6 οχροβοὰ ἰο 
ἱοιρίδιοη5. (ΟΌδβοσυθ ἰἢ6 ΌΣ66 οὗ {Ἰιὸ ΡῬγεδοιὶ 
Ῥασιϊο 116). 69 Τομαογίην, ““ ἩΒογοΐη,᾽ ΟΥ̓, 
“ἐπ (89 ΒΡΒΘΓΘ ἰὼ τ ΒΟ ἢ (μὰ... ΒΙ., ἘΌτ., διὰ 
Οἰμ6γ8), γοϑίτοίβ ΗΪΐβΒ ῬΟΟΡ ἴοὸ (80 ἴ00 ὨΒΣΓΟῊ 
ΒΡΒΟΥΟΘ οὗ ἐΐζα οἰγουτηβίδῃοο8, οὗ βυδοῦτίης δηὰ 
ἐορίδίίοη (ἴπ.). Ἐν ᾧ 18 ἰο Ὀ6 τοβοϊτϑὰ ἱπίο 
ἐν τούτῳ ὅτι, ἐπ ἰλια ἰλίπσ ἰλαί, οη (λ6 φτουπα (λαί, 
ἔπ 80 αὙΥ ἀδ, ΟΥ, δίποθ (ΒΕΒΝΗ. ϑ'ψηί., Ρ. 211). 
[Πὐὺ ππδῪ Ὀ6 ἀουδίιοα 1 ἐν ῳ ἜΘΟΥΣ ταϑϑυ'", βί γί οὐ 
8 ἴῃ ἰ(86]} δὅιοέ, ΟΥ δεοαιδο, Ὀαΐ ᾿ΐ μα ου (6 ]Υ 
ΤΑΔΥῪ Ὦᾶγο ἴμ 2ΌΧ60 οὗὨ ἰῃ ἐλ ἰλαίτεεϊῃ (λ6 ζαεί 
ἐλαί, ᾿ΘΠ6Θ ποαΥγ-  οπ ἐλ στουπά ἰλαί. Τμυ8 ἐξ 
ΙΩΔῪ ὉΘ ΣοΒΟΪΥ ἃ οἰ 6γ ἰπίο τολεγείη (1π [89 ΒΡΒ6 ΓΘ 
 ἩΒ6ἢ), ον ἐπ ἐλαί (ὁπ ἐμ9 στοππὰ (Π4ι). ΤΒΟΓΘ 
δ, ἦπ 7αοί, Ἀ6το, 1 (πἰηῖς, θυ 111|}90 αἰ δοτοῃ 66: ΓῸΡ 
86 σοπδοσίης ““πθογοΐη, ἰπ 89 δρβοῦθ ἴῃ 
ὙΠ} 10}.,᾽᾿ ἰδ ἴῃ ΣΟΔΙΣΟΥ ΟὨΪΥ ἀρρατγεηίἷν τόσο σ0- 
εἰσϊοϊϑὰ {μδῃ [0 οἶμΒοσ, Βθοδι80 ἐζ {16 ῬΘΓΒΟΙΏΔΙ 

Βυοσίηρς οὗ Ομ σίδέ 18 ἃ ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ οομαϊ ϊοη οἵ 
ΗΪϊδ8 δγῃρδιμί σις δυσοου, ἱμθπη ἐπ6 εχέοη οἵ Ηὶ 
ἰοπιρίδιοη5 δηὰ βυδογὶ ρα πιιδὶ Ὧθ Γ6Α}}} (80 
ΙΔΘΔΒυΓΟ οὗ ΗΪδ8 ΔΌΪΙΥ ὁ ΓΕΠΟΘΥ ΒΥΠΙΡΔΙΆΥ ἐπὰ 
Βυσοοῦ; 80 ἐμαί ἰ0 βαν, ““τὐεγεῖη δ δι καί. 
ἴογεὰ Ηο ἰ5 80]6,᾽᾽ δηὰ “ἐπ ἐλαί 6 μιδιὶ βυβετοὰ 
Ηο 18 80]6,᾽᾽ διιουμῦ ρφγαοίῥοαϊἧ ἰο [80 δὲ:μ 
ἐς. [Ιἴ Ηο οου]ὰ ποῖ Βυτρδιῃῖσο δπὰ δυοοοι 
ΟὨΪΥ ἐπ ἰλαὲ Η6 Βεὰ βυδοτγεά, ἰμοὴ Ηθ ὁοδὺ 37γωὼ- 
Ῥδιίμῖσο δπὰ βύσσου ΟὨ]Υ τολεγείπ Ηδ δ88 κυδετοὶ, 
Αδὶάθ ἔγοιι ἰμΐ8, (89 Ῥδββδρθ ΤΩΔῪ Ὅδ ΤΑΙ ΟΌΣΪ 
τοπἀογοα. 1 ΤὰΔῪ ὯθΘ Σοβοϊτϑὰ ἴῃ βουθγαὶ ἀἰἶεγ. 
οηὐ ἯΔΥΒ, δοοογάϊηςξ 88 Ὑ6 (ΔΚ ἐν ς ἃ ἐπ ἰλσί, οὗ 
ιολεγείη, δ ἃ Δοοογα η; 88 γχὸ σοῃποοί αὐτός Μὲ 
πέπονθεν, ΟΥ πειραθείςξ. ΤἤΤμὸ Ῥγίῃοὶ δὶ δὲ 
{8686 :--- 

1, “1η (δαὶ (Ὀθοδῦδ0) Ηθ Βα} Ηἰπιβεὶζ εὐἱ- 
ἴον, Ὀοΐης ἰοτρίοα, Ηο ἰ8 40]6,᾽ είς. 

2. ««ἽἼΠδοτγοΐῃ Ηο δαὶ Ηἰπμδ6} βυδεγοί, θείης 
ἰοιρίοα, Ηδ 18 40]6,᾽" εἰς. 

“7ῃ ιδδὲ Ηθ δαὶ βυβογοι, Ὀοίηρς Ηϊπρὶΐ 
ἰοηρίοα.᾽ 

“ ἩΒοτοὶπ Ηο Βα βυδοτοί, Ὀοΐηρ Ηϊανὶΐ 
ἰοτιρίοα.᾽" 

ὅ. “Βοίηρς ἰοιιρίοα ἐπ ἰμδὶ Ηο δὰ Ηϊωμὶ 
βυβογοα,᾽» 

6. ““Βοΐηρ ἰοιρίεἀ ὙΒοχοΐπ Ηο Βδὶλ ΗΪρθ 

Ἷ 
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δβυδοχοα.᾽ 
. “Βοίης Ηϊΐ πιο} ἰοτωρίοα ἰπ (μοὶ Ηθ μιλιὰ 

βυβονοά.᾽" 
8. ““Βοΐηξ Ηἰ56 17 ἰοταρίοα πβογεΐδ Ε6 μοι 

βυϊβδογοά.᾽" 
ΟΥ ιδο86 89 ἘπρΊ 8} ΥὲΓ. διὰ Βίν. ὕδίοα 

δὰορύ {Π6 γει; Πο. ἐΣβο δἀορίϑ δυδβἰδηί Δ]}γ (δὲ 
βουθῃηίῃ ; ΑἸτογά, βυδβίδη αν, τῖτὰ Εὐταγὰ, (86 
οἶσθ (μανίης Ὀθθα Ηϊπι86}} ἰοπιρίοὰ ἴα ἰδεὶ 
σι ἴοι Ηθ Βδι βυδοτοὰ); ΜΙ] βυ βίδα 8}}} (δ 
αὐτά, ογιυπδίοῖυ 1ὑ τα ῖκο8 111{]ς αἰ ΠΈΓο;οΣ 88 
ἴο ἐμ πιδῖῃ βδϑῆδβθ ὙΒ1Οἢ σοπδιγυοίΐοη ΜῈ δὰυρί, 
δὰ δος ἰμθῖι 8111 ῥσϑῖοσ (86 ἢγδβὶ οἵ βευοδὲ 
88 (09 ΙΏ0Υ0 ΟὈΥΐουΒ δηὰ δἰ τρῖο, δἰ βουξὰ 1} 
οοπδίσχυοίϊΐοπ δἀοριοὰ Ὁ ΑἸζογὰ ἰ8 ΠΟΔΙΪΥ ΟΥ 
ᾳυΐίο ποὈ) Θο10680]9.---Κ.]. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΠΙΟΑΙ.. 

1. ΠἼΡ6 οὨἰάσου οὗ αοα, 4116 ἐπ {μεἰγ ἀΐερθ- 
βἰ ἰἱοηβ ἰο 19 βοη οἵ αοἁ, μανϑ Ὀδοοπιο ἴῃ προ 
δμοο07 (ἐπιλαμβάνεσϑαι), οὗ αδεϊδίαπεε (βοῤϑεια). 
ΤΙθ χϑἀοτηριίοι, ΒΟΥΘΥΘΙΣ, 18 ὅδ τϑβυ]ὶ οἵ τὺ 

ἀοϊοττηϊῃδιΐοη ἔοσιηθὰ ἱπ ἐΐτλο, δος (86 οὐὐπ- 

τϑῆο6 οὗ (88 ΒΔ]], Ὀυΐ δὴ οἰθσμδὶ ρυγροϑε οἱ θοὲ 
δἰ του] ]δηθουβ ψ{ Ηἰἶδ Ῥυγροϑο ἴθ ογοδίθ [338 
(βρὰ. ἱ. 4: 2 Τίμα. ἰ. 9; Βοιω. χυΐ. 26; 1 Ῥεῖ 
0). Το ἰάθδ οὗ (μ6 μογζϑοιὶ Θοά-πιδη μϑὰ ἰδ 

οὗ πιοοθβϑιΥ ἰο αοἰμαϊέζα 1186}, ΤῸ {16 88 10.108 
οὗ ἰλ6 οἰ ]άτοι οἵ Θοὰ τ μοι πεσα ἰοὸ ὃ ἰοὰ Ὁ 
ἐμοῖς ζ04].---Ἴ πὸ Βοάθοπιεσ τγ88 οὐὁἨ μερεδδὶ!ῦ ἰῦ 
ῬδοοΙαΘ ἃ παϑδοῦ ἴῃ ἰμ9 ἀϊδοαβοα ογρδβίεβ οἵ 
Βυχιδη  Υ, ἴο δϑδυσωθ ΒυπϑῈ Υ ὙΓΠΠᾺ 118 δαδοορι!- 
δ ἐῖγ ἰο δυδονίη, ΟἿ πὶδοαυὶ δίμ, ἱγν. 16. 1. 
ϑηὰ διὰ ζοδὰὶ νὰ ἰδ6 ονεγοομείπσ ῳ[ ἀραιὰ 
ὑτθ 

2. Τμεὶ 2ιοίπε λεῖρ “ποῖ. δ6458 Ὀθ65 νεδιοποὰ 
ἴῃ ΟἸσίβί, δῃὰ 18 Ὀοίηρ οοπίξπ8}}} Ὀοδιονεὰ, Γέ- 
Ἰδίθβ, ποί ἰο τμ0 Γοιρουαὶ οὗ ουὐϊπατὰ δυο ΓΙ 43 

δυοῖ, θὲ τοϊαίο5 αἰ οΥ ἕο Βα πηδη δυδεγιῃβδ 8 
80 Τὰν Δἃ8 ἰΠ6Ὺ ΔΙῸ Οἰἴποῦ )μαϊοίαΐ ΟΟΝΘΕΤΜΘΝΟΜ 
εἶπ, 88 Ὑ 1} οὗ ἐμαὶ οὗ ἐμ τδοὺ δϑ οὗ (δαὶ οἵ (δὲ 
ῬΟΙΒΟΏ, ΟΥ ἱπ 80 78. 88 ΠΟῪ ιδγθ ἃ ς 



ΟΗΑΡ, 11. 14-18, 

ὙἈΙΘᾺ ἐσηιρίδ ἰο εἷπ. ΤΠ6 αἰ, ὑἱβοσϑοσθ, σου οτοὰ 
ἰο ΒΌΠΛΔΕΙΟΥ [88 ἃ8 .Χ6}} δὰ εἰλίοαί 88 ἃ δοίεγϊοἶο- 
Πεαΐ εἰ ξοϊβοδηο06. 

8. ἴῃ ογάογ ἰὸ Ὀθοοθ [ὉΣ 8 {116 ἴγαο, ἃ}1-58}- 

εἰοπὶ δηὰ δοίιδ] ϑαγίουσ, [6 δίοσῃδὶ ὅοῃ οὗ ἀοὰ 

.45 δεϊογοὰ ποὶ το σοὶν ἱπίο ἃ 611 γ8 81} τν τ} ἃ8 

οἵ ἰπίονπαὶ δὰ βρίσιἰι 8] 1179, Ὀυΐ ἐπίο α ρατιϊεῖρα- 
ἐἰοπ αἰδξε ἐπ τεερεοί 9 παίωγο απᾶ 9.) ταῦέ, ἵπ ΟἿΣ 

ομέιοαταὰ απὰ λιδίοτὶς ἰδ. ΑΒ, Ἀονοτοῦ, Ηθ 88 

ποὲ, ὉΥ (8 οπίτϑμοθ ἰηΐο (86 ἔγαύθσμ δὶ σοἸδίϊοι, 

ἱπραϊγοά Ηἰ8 Οἱ νιμιγ, [ΒΘΓΘ ΤΣΘΙΔΙΠΒ ΤΟ ὯΘ 80- 
Κηονϊοάκοα 8 ἀἰδιεϊποιΐοι ΠΘΥΟΣ ἰ0 ὈΘ ἀ0Π6 ΔΉΎΔΥ 
Ὀοίΐψοου Ηἰ8 δπὰ οὐσγ παίυγο---ἃα αἸΒ.Ι ΟΌΊΟΝ 
μανΐηρς ἰἰ8 υἱελαιαίο χτουπὰ ῬαΥῚῪ ἴῃ Οὐγ σγέα- 
ἐωγοϊίηδει, ῬΑΥΓΥ ἰπ ΟἿΌΣ δύιγμίπεδ. Ὁποῦ (δι6 

χοδέγιοιϊοηβ ᾿ωροβοὰ ὉΥ {18 ἀἰϑιϊμοϊΐου, στη δῃ 
Ὠδίυγσο ἰ68, ἴῃ 18 γμεἱ εχίεπί, ὍΘΘῃ τηδὰθ μἰδίοΥ]- 

68}1γ Ηἰδ8 πδίυγο, δῃὰ δὴ δοίιδὶ πεαγπεδ8 (0 σοά, 

πη ἃ ᾿ἰνίπα δηὰ ρόσβοπδὶ ἔοστα, 88 Ὀ66Ὼ {ΠΟΥΘῸΥ 
ἐσηρδγίοα ἰο {80 Σδ69. 

4. ΤΠ δοίυδὶ δυπιδὴ πδίυγο οὗ {796808 ΟὨτῖδι 
χομάογ Ροββί]θ ΗἾθ βυβοορὶ Ὁ} 11} οὗ δι βεγίησ 
απὰ ἀεαίὴ, ἀπὰ (ἰ8 αζαΐῃ σοπαϊιοηβ ἐμαὶ ρογίδοι 
εαγτγίη ομδ ὁ. Τὶ ἀϊσλ-»τίοδιϊν οαἰϊίησ, ν᾽ ἰΘΒ 18 
ἐμὸ πιδαηδ οὗ δοοοιρ δε ϊης ἐμδὲ βαϊναίϊοα, ἴοσ (89 
889 οὗ ποῖ (86 οἰ ΓΔ) ἝΝ οὗ ἀοἄ [8 ὈΘΟΟσιο 
ταδ. “Ὅς; δοσοιηίΐ οὗ ἰ)9 Ἰογο ψ  1οὴ Ηδ Ὀδτο ἰοὸ 
Ὧ8, εδυ8 Ομτὶδί ουν ογὰ μ85 8μ6α ΗἰΪΐ8 Ὀ]οοα ἴον 

Ὼ5 δοοογαϊΐηρς ἰο [86 Μ}} οὗὁἨ αοά, δπὰ ρίνοπ Ηἰ58 
ΒΟΘῺ ἴοΓ ΟἿ 8Β68.), δηἃὰ Ηἰἱβ βοὺὰ] ἴὸσ οὖν 8δοὺ]" 

(ΟἸ οι. Βοαι. 1 Οοτ. χ]ἶχ.). 
δ. Ῥεδίι δηὰ βἷῃ δρυηκ ἵΤΟΙα 006 ΘΟΙΩΠΊΟΏ 

γχοοὶ. Βοίδ ἰητοῖγο ἴῃ ἰδ οἷν ΘΘΒΘ 06 8 ΒαΕρδγαίίοῃ, 
ἃ Τυρίυγο, 80 (0 βρθαϊς, ἰὼ οοπίγαυθηιί οι οὗἉ {110 
ἰνίπο ρύσροβο, δὰ Βαγο ὑμοῖν οὐἱρὶη ἴῃ ἃ βυη- 
ἀοχίηρ οὗ (9 ογϑαίυσο᾽ 5 6] ουβΐρ πὶ Οοά. 
Βαι ἀεαιίἡ ἰα ἰλο τουοϊδίϊ οι οὐ ἰαγίπς Ὀᾶτοὸ οὗἁ 1}}18 
δἰδίο οὔ ἐδίηρϑ ἰπ ὑμ6 ἔοσηι οὗ ρῥυῃίβμπιοηί, δὰ 
85 ἃ σοηβϑαῦθῃοο οὗ 04 8 Ῥτγονϊουϑ)ν ἐμγοδϊθηοὰ 
λαάκπιοηί. δὲπ, οα {μι ΘΟ ΓΑΓΣΥ͂, 18 ὑπ Ὑο] ΣῪ 

διὰ νυνὶ ]ἔἰπς τππονϑιηθηί οὗὨἨ τὰδὴ ἰπ [86 το]δί οη οὐ 

οδίσδηκοιηθηῖ ἔγοιη αοὰ. Ῥχγθοίβο Υ ἴον {}}18 σϑᾶ- 
βοῦ 68} ἰδ Δα; 97) ἀεαίὰ ὃ6 ῥτοάϊοαῖοα οὗ ΒΙΠΒΘΣΒ, 

αὐὰ (μ6 γοιοον 977 ἀεαίὰ, Ὅ6 ῥτοαϊοδίεα οὗ ϑδαίδπ; 

δηὰ ἴγοτπι Ὀοΐὰ οὐὗὁἨ ἰμ686 ΟἾγὶδὲ δ᾽οῃθ 158 ΔὉΪ9 ἰὸ 

χοάοσαι υ, ἰὰ ἰμαὶ Ηο 1Ιἀοπ 1868 ΗἸπιδο] Γ ἢ δὰ- 

ΤΑΔΌΏΪΥ ἴῃ 118 πδίατο, 1.8 βυδογίη ρϑ, 1.8 ἰοπιρία- 
ἐΐομβ, γχγοὶ πἰιουῦ 8ΐη, δὰ οἴεσα ὉΡ Ηἰδ }ιο} Ὁ 
3 ο δὲ δὴ οσρίαϊϊοῃ [ὉΣ βίῃ. [ἐ 18 δὲ (6 βᾶπιθ 
ἐΐτπηο οἷοατν ἤγοαι ἰδΐ5 ον Θοά, ἃ5 Ογοδίοσ δπὰ 

συάχο οΥὗὨ {μα τνοσ]ὰ, σδὴ αἰ γθ οι Υ δη ἃ Ροβ ΕΥ̓ΘῪ 
ἰδῖκο ρδσγὶ ἰη ἰδὸ ἀεξαίλ οὗ πιδῃ, Ὀαΐ ποῖ ἴῃ ιΪ8 βίῃ- 
[Ὡ]η985; 116 ἐμ) ἀοΥὲ} 18 αἱ {μ6 Βαπὶ8 (ἰὴ {8 9 

δυίΐδον οὗ βίῃ, δὰ {πὸ ἐοαρίοσς δὰ ἰ}}0 Δ ΌΓΟΓΟΣ 
οἴ τοδῃ. 

6. Ὀοδίν, νι ιΐοῖ, ἀπάον (6 ἰπδυθησ668 οὗ δῖπ, 

ἴα (μ6 556 1181] ΤΏΘΔΠ59 Οὗ ΟἿΓ Θηβἰδυθιηθηίΐ ὈΥ͂ 
Βαίδη, Ὀθοδπιο ἴῃ ΟΠ τἰδέ ἐλ6 ὁδεεπίἑαὶ νιεαπ8 ὁ ΟἿΤ' 
ἀοἰέυεταπο. “Ὅιθ ἀοΥὴ, ἃΒ δΒὸ ῶο Παὰ [86 

Ῥονοῦ οὗ ἀοαίμ, ἀο] 1 ὐθὰ ἴῃ ἀσδι; ἀπὰ ἰμδὶ ἴ 
ΜὩϊο μὸ ἀοϊὶ σε, (16 Τοτά ᾿ιο]ὰ ουἱ ἰο ΐπι. 
Τδυα Ηΐ8 ογοββ ὈθοδπηΘ ἃ ΒΏΔΓΟ [0 ἰῃ6 ἀον]᾽ 
(Αυσύβτικ δδέγπιοπι, 268), “«ἸΒΘ ϑογίρίυγο Βα8 
δηπουηοοᾶ ἰἷ5, υἱΖ., ἰδαὶ οηθ ἀδαὶῃ ἀσνουτγοῖ 

πὸ οὐδοῦ (1 Οογ. ΧΥ. ὅτ: ἀθδὶ 1.88 θ6θη ἰατηθᾶ 
δηῖο ἀεγίβίοη. Ηδὶ οἰ υὐδὰ (στη. Ἐαείερ Ἡγπιη 
οἵ γεαν 1624). “οπιΐπιιδ ἰἰαφια ποδίερ αὐ λωπιαπὶ 
γεπεγὶα τεαεπιρίίοπεπι υεπίεπδ υείμέ φυεπιάαπι ἀε δὲ 'π 
φδοεῖς αϊαδοὶὲ λαπειπι αἱ. πω λαπιὲ ἱΐϊπεα ἐἰα 

4εἰ ΡΕ’ ἐευαπφείτμπι ἀπίϊσμογωπι ραίγωπι ῥγοραφο πιέ- 
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πιογαία--ἰπ οεὐὐμδ εχίτεπιο ᾿ποαγπαίμ Ποπιΐπιι5 ἰώ ἐδὲ 
λαπιὰὼδ ἰδία ἐϊσαγείι7--- απ ἀϊς ταρίογὶ8 7αίοεθ 
ἱεπμὶΐξ εἰ 86 πιοτἀδπίοπι πιοηιο τ ἶ4.---71ὁὴ φμΐρρο ἱπεταὶ 
λεπιαπὲίαδ, φιδε αὐ ε6 ἀευοταίοτεια αὐάμοετγεί; 7ὑϊ αἱ- 
υἱπείαϑ, φιδ μεγήογατοί; ἰδὲ ἀρεγία ἐπῆτηιϊίας, φιιδὲ 
Ῥτουοςαγεί; ἱἐδὲ οσομζία υἱτίμα φμδε ταρίοτὶς ζαιμοεηι. 
ἐγαπαρετεὶ" (ΟΒΕΟΟΚ. ΜΑΟΝ. αὐ «οὐ. χ]. 19)." 

7. πο ἀθδίμ οὔ (6 ἀοά-δη, ψο ἀεβροὶ]οὰ 
βαίδῃ οὗ δ'8β βόα, 18 ὩΘΙΓΠΟΣ 8 ΙΒΘΓΘΙΥ Ρδ88- 
βίγο σπάπγίης οἵὗὨ Βοβίϊ]θ 8888}}8 οὗ τωδὴ οἵ οὗὕὨ 
ὅδῖδιι, ΟΣ ἃ ἸΔΘΓΘΙΥῪ ΔΟΙΥΘ Βοος οὗ Ηϊτ- 
ΒΘΙζ τὸ 16 οΘοῃῇἶδιοί. [0 18 ποῖίμοσ ἃ. Ῥᾶσὸ Ῥυμίβα- 
τηθῃΐ οὗ δὶ, οδιϊοὰ ἰοτγτί ὈῪ 86 ψγδῖ οὗἩ αοά, 
ΠΟΡ 8 ΟΧΟΙΌϑγ0 αἰϊαδίδιΐοι οὐἩ ΟἸγ δι᾽ 8 τηοσαὶ 
ῬΟΥΘΣ οὗ Ὑ1}}, ὑπάογ ἰλ6 Δ8ροοίϑβ οἵ ἰγαϑί ἱῃ αοὐὰ, 
μάλ τὸ Η18 ΘΔ, ἀπὰ {Ὁ]ΔἸπιοιὶ οὗἨ ΗΪ8 οὔ- 
Ἰξαίζοη. 10 υπὶΐθ8 ἱΏΒΟΡΔΥΘΔΌΪΥ ἰὼ 1ἰ86}7 τροταὶ 
δηὰ χοϊϊκίουϑ ἐοαίαγοδ; ὑσγϑβοπίδ (μΠ6 δοιϊγϑ ἂδπὰ 
1Ππ0 Ῥδββίυϑ δἹοταθηίβ τ 810} Θμίον ἰηίο ἱΐ, 88 Ρ6Γ7- 
θοῦ δὰ σου δ}ν ἱπίοσροιοίχαίἑ Ὡς ΘΔΟἢ ΟΥ̓ ΠΟΥ, 
δπὰ σδῃ ὯΘ ΓΙ ΒΟΥ ὑπάογϑίοοά ΟὨ]Ὺ 88 Ὀθϊοησίπες 
ἴο 8 ιἰβίουϊ σαν ἀσογνοϊοροὰ δολέπιθ ο7 ϑαϊναίΐοπ. 
Βοΐης ἴῃ 118 Ἰτηροτί ἃ ξαογὶ Ποίαὶ ἀδαίδ ἴον ἴδ οχ- 
Ῥἰαιίΐοπ οὗ δα, ἰδ ῬΧΟΒΌΡΡΟΒΘΒ ἰμ9 φεγγδοίἑπς 9} 
ἐλὲ {6 οὗ ἴδ ἀοά- δὴ ὉΥ δοιΐτο ορϑάΐθῃσο; [88 
{86 τεσοποϊαίίοπ οὗ ἰλ6 πουϊὰ τ} αοὰ 88 1.8 δΘοη- 
Βοαυθποθ: δῃα ἰβ ἰῃ 118 παίυσϑ υἱοσαγίουδ, ΟΥ ΒυὺὉ- 
δι λυ ὈἸΟΠΔΥΥ, ὉΥ τη68}5 οὗ δβυδοσίπς οὈοαΐθῃο6. 

8. Βοϊίνοσδποο ἔσγοαλ ἐδ ἴϑασ οὐ ἀθαὶῃ ἰδ 
Ὑτουρί τοὶ Ὁ 8 ΠΟῪ ἀοοίχἶηθ οὗ ᾿τποχί] γ, 
νον ΟἸΔΏΡΟΒ ΟΣ ΟοΟποθρίϊοπβ οὗἩ ἰ80 Ζυΐυ το 
ψοσ] ἃ, θὰ ΌΥ ΟΌΣ ἐγαπείζίοη, ἱπίο α πεῖν τεϊαίίοπ, 
ἴῃ ψΠῖσἢ ἰ}10 βίη ρ' οὗὨἉ ἀφδίἢ, (Β9 σουηάίηρ, τδηκ- 
᾿ΐη σομβοϊουβῃ 688 οὗ ζι}}0 18 τοιιοτοα, (1 ον. χνυ. 
11, δδ). Ομγχίδι 18 89 Ῥυίΐηοθ οὗ 1,6 (Αοίϑ 11]. 
18), ψο δοπηυογβ ἀθαί δὰ Ηδάο68, ἀπ δοοιιγοδ 
ἴον υ8 ὈοΐΒ 186 ἰςηοτ θά δπὰ ροβϑϑβϑίοη οὗ ᾿ϊἴ0,. 
(2 Τῖαι. ;. 10; Φοβιη ν. 24; χί. 28; χὶν. 19), ν δον 
ποῦ ΟἿΪΥ Βοϊά8 ἴω [ιἷὶ8 Βδῃὰβ {πὸ Κουβ οὗ θοδίι, 
δηά οὗ Ηλάδ8, (ΒΥ. ἱ. 18; χχ. 14; χχὶ. 4); θὺὶ 
Ὀγ Ηἰΐβ γοϑυγγθοίζου 888 Ὀδθχοίίθη 6 ἰοΥοΣΒ ὮΥ ἃ 
Ἰνοὶγ Βορο, (1 Ῥείεσ 1. 8, 4) ; Ῥγοάυσεοδ ἴῃ ἱμοπὶ 
ἰῃ0 οογίαϊηίν οὗ ἃ φ]οσίουβ γοβυγχγθοιΐοη δῃὰ δίοσ- 
Ὧ8] 110, ΒΟ. ν. 21 ; νἱ. 28 ; απὰ Ηἰπ56}} Ὀτγίηρ8 
ι...8 16 δὲ Η18 ρ᾽οσιουβ δρροαχίῃης, Φόδη χυϊὶ. 
10; Οο]. δ}. 8; ΡΜ]. Σ. 21, ἱπ μὰ ΗΪ8 ϑρί τὶς 
ογθδίθϑ ἦπ ὈΘΙΊΘΥ͂ΟΥΒ, ὅγαί ἃ δρὶγὶϊαδὶ '᾿δηὰ {ἢ θη 8. 
ὉΠ σοϑροναιΐου, Βομι, Υἱἱὶ. 11. “19 ἀρθδίμ' 
οὗ Ομ σὺ 88 Ὀθοοιηρ, δ8 11 ΓΘ, ἃ σοοί αἴ] ϊΐο, 88 
δ} 1} διΐοη οὗἨ οογσχυρίΐοι, ἃ ἀοίπρς αἸΥΔΥ οὗ βίῃ, 
δα δὴ οῃα οὗ νγϑίι. 9 ψοσοὸ Ἰδάθη τὶ 8 ΟΌΣΒΟ, 
δὰ πη Αὐδιὰ Βαὰ Ὀθθῃ Ὀσουσμὶ ὑμὰογ ἰδιὸ Βθῃ- 
ἰθμοθ οὗ ἀθυῖ. Βυΐ Ββἷποθ (9 ᾿οτἐἸαὶ ΠΟΥ 
ΠΟ 8ἷη, ζηδὰς Ηϊ 86] ἰο Ὀ6 ο4116 6, ὅοη οὗ Αάδια, 
δηα (Π6 ἀθὺι8 ἱπουγτοὰ ὈΥ ἐΐθ ἄγβι ἰγαρβργοδ- 
βίου ἰαῦϑ 66} ὁ8π66]164 Ὀγ. Ηΐπ), Βυτηδῃ πϑίυτο 
[48 ἴῃ ΟἸμσἶβϑὲ ὈΘΘῚ ΤῈ ὕοϑὶ]Υ σοβιοτοα, ἰα βδομθὰ- 
Π688, δηά ι]ι}ῖ8 ΗΪ8 5 ῃ] οϑϑη6889 ᾿88 ἀφ᾽ χογοὰ (89 
ἀν 6116 γ8 Ὅροι {86 ΘΔ." --(ΟὝΒΙ1,. ΑΙΡΕΧι). 

9. ΤΒογο 18 δὴ οΪά σομί σου ΥΒῪ Ἡ Βοίμοσ ὑ86 δ" 

«[“Απὰ [δ οὖν [γὰ σοσιίης ἴον ἔνι τοἀοτηρίΐοι οὔ τ) μὲν. 
ἸΏΔῈ Τδόθ, πηϑάσ, δἰ τογο, ἃ δοσὶ οἵ δΒοοῖκς οἵ ΗΠ Π661 (0Γ 116 
ἀοειϊγοίίοη οἵ ἴο ἀον]]. Το 1180 οἵ [ἢ Ποοὶκ ἰ5 ἴδ Βιιοςοῦν 
οἷοη οὗ Αμποίδηξ ΒΛΙΏοΥΒ στοοοεάοαὰ ἰπν (πο σοπροὶ.. .. δὲ 
0866 οχίγουν τ (Ὠΐ6 Ποοῖς, δὴ ἰπεδτηδῖο οὐ, δοη]ὰ "6 ἴδδῖ- 
οπῃδα...... ΤῊΪΦ Ποοῖκς Βο]α (86 δε οὔ [δ δροΐἷοῖ δῃὰ σοῦ" 
δυπιοά ᾿Ηΐπὶ ἢ0 ψῶδ' οσῃσουϊπίης ἰἴδο}. Βοολῦθο ΠΟΤ ΠΡ 
ἃ Ὠυτηδηϊ ν ἩΠ|οἢ δου] διίγας ἰθ {56} ἐδ6 ἀρυοίιΓοῦ.; 
1ποτ9 8α ΠΥ τ᾿ ΜΙΟὮ δηοι! ἃ ῥίοσοϑ Ὠἰπι; ποῦ 28 ΔῺ 
ορϑῦ ἰπδτγιη νυ ὙὩ ἢ πῆ ας ΟΠ ΔΙ) πο ᾿ΐ8 ΡΡΠΒΟΝ: 1π ΓΦ 
8, ̓γρρυχλῆς Ῥονον νἰοἢ Βμοαϊά ἰταυδᾶχ (80-}6'νν οὗ (9 
ὩΡΟΐοΓ᾽ 



θ4 ΤῊΗΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΕ ΗΕΒΕΕΎΝ, 

1Π|0 Ἰη8}κ68 (89 λισλ-»τὶιεείἷν οἴδοο οὗἨὨ ΟἸγ δὶ οοπι- 
τθῦοο ΜῈ} ΗΪΒ χοίυση ἰο 186 Εδίδοσ, (β Β] 1οδί,, 
Ογχίθθῦ., βομυϊίσ, Β].}) 8ο ἐμαί, 85 τηδ᾽ πίδποὰ ὈΥῪ 
ἐμ0 Ββοοϊπίδηβ, Ηἰκ ΗἸΡΕ-Ῥ τ οϑι ποοὰ οοἰποῖάδ8 ἴῃ 
οΥἶ χη οββοι  }}} τὶ Η18 βονοσοι χηίυ, δὰ Η]8 
ἄραι οα {Π0 ΘΡΟΒΒ ΘΟΥΣΘΒΡΟΣ5 ποῖ ἰο ἰδ Οὔ Γ- 
πα, Ὀαὺ ΟὨΪΥ ἰο (6 Βἰδυρπίοτίης οὗὨἨὨ {πὸ υἱοϊἑτα : 
οΥ ΒΟΟΣ ἴῃ ΟΌΓ ορίβδιο Ομ σὶδί 5 οὔδοσίπρ οὗὨ 
ΗΪπβοἰΓ οα ἐλὸ ογοβθδ ἰ8 τοζδγάϑα 88 ἐδ ῬσΟΡΡ 
ἩΪζΒ-Υϊ ΒΥ δοὶ (ΊΝΖΕΒ ὧδ ϑαρεγάοίίΣ ομέὲεϊο 
φιοὰ ΟἈγίείο ἰγὶδιιλίογ, οοπιηι, 1. 1820, δηὰ ὩθαυΪν 
811} γοοθπὶ τεὶοσθ)ὴ. [ἢ ἴδτοσ οὗ (μ9 Ἰϑίίον υἱοῦ 
ἯΘ ΖΏΔῪ ὑγ6 ὑμαῖ {86 δυΐμοσ Ῥ]δοοβ {9 τοϊυῃ- 
ἰᾶτῪ οδοχίηρς οὗ 6805 ΟΕ Υἱϑέ, δπὰ Ηΐ8 δηίγδηοο 
τἶτ Η8 οὐαὶ Ὀ]οοά, ἱπίο (6 ἈΘΑΥΘΏΪΥ ΒΑΠΟΙΌΔΥΥ, 
Τοχαγάορα 85 ἐννο ᾿πβορΆτ 6 ραγίβ οὐὗὁἨ (ἢ 9 δδῖῃηθ 
ἰσδηβδοίΐου, ἢ ἃ Ῥ8Γ8}16] τιϊ {86 νγ0}}- ΚονΤα 
Φον 88 τἱΐο, δα ἐμ αὺ {πὸ ὀχρίδίϊοι οὗἁὨ ἐμ β᾽ 85 οὗὨ 
ΤΟ ἢ ἰδ Γοΐογγοα ἰο {πΠ6 Βδοσὶ δοῖδὶ ἀθδίἢ οὗ Οτἰδί, 
ἰϊ. 14; Υἱῖ, 27; 1χ. 11-14, 26, 28; χ' 10; χὶὶ. 14: 
χὶϊ!. 12. ΤῊ υπαυθϑίϊο Δ Ὁ]6 οἰ ρ δ5ὶ8 ἰδ ἃ οἢ 
{πὸ λεαυεπῖὶψ ομαγδοίορ οὐ Ομσ δι β εἰ ζἢ--᾿σίθδί- 
μοοά, 8 οχρ᾽αίποὰ ἔγοτα 89 δυίΒοτ᾽ 8 ἀοδῖψτι ἰο 
οὶ ζουι ἢ ὑἰμ6 δῦ δπὰ ὑποοπάϊϊομοὰ δχοοὶ- 
Ἰοπσοθ οὗ ἐδ Ογιαἰΐδη εἰ ρη-Ὀσίοβί, ἰπ σοπίταδὲ 
ὙΠῈᾺ (Πο9860 τΠῸ οχοτγοϊβοα {πο ῖν Ῥτί ΘΒ }Υ Γυποίΐοη 
οἱ οαχίι, ἱπ ἰδ ἰγρῖσαὶ πδηοί ΔΚ δὲ ΨΥ ΒΑ] τη. 
Τὴ ἰηἰροοΒδῖ σὰ ΟἹ ὈΘΠΑΙΓ οὗἩ τηθῃ, ὙΔὶοΝ ἴδ 
τοδᾶρ ἴῃ ἐμ9 γπελεθοο οὗ ἀοὰἂ ὈΥΓ (ἰδο ἰσχδῃβοθη- 
ἀομυγ οχαϊἰοα Βοάθοιμον, 18 Ὀαὺ ὑπο οσοπίϊηυσά 
ΘΧΟσοΐδθ οὗ ἃ ἰρ- τί οὔοο, ὑροὸπ πΐοι Ηο 
δὰ αἰγοδὰγ επἰοσγοά. (1,.5.) Το βοθθ σοὶ 
ἰσαπερίγοὰ π|ιῖλ (86 βῖη οἴονγίηρσα ἰὰ {86 ουΐον 
σουχί οἢ ἰδ ρστοδὲ ἀαΥ οὗ διοποιηθηΐ, πὰ 18 
Ῥοχίοοι σουπίογρασὶ δηὰ σϑδζαιΐου ἰῃ Οὐγίδι᾽ 
οεγίησ οὗ ΗἩϊτΩβοὶῦ οὯ66 ΖῸΣ 411 οὐ δαυῦίΒ. 2826- 
ἐϊσεεη ἴπ 6 βἰδυχμίοσ οὐὗἩ ἁ ἰδ6 γἱοίϊπι πῃ (ἢ 6 ουΐον 
οσουτί, δὰ {π9 Βδουῦιϊῆσοο οὐ ἐδ δ᾽ δ οὗ ἰἰὸ οὐδοῦ 
δουσί, ἰοοῖὶς Ρἴασο ἐμαί δοί οὗ βοϊθιηῃ β' κῃ ἰἤσδποο, 
{89 σανυ γί οὔ (88 Ὀ]οοά ἰπίο ἰμς ΠΟοΙ οβὲ οὗὨ 4Α]} : 
:88ἀ οΥ̓͂ ἐλ δοὐ {86 Δπιὶϊγρ9 δηὰ ζ] Δ] πθοὶ ἐδ Κ68 
ὭὌἾΔ06 ΘΧΟΙ δὲ ν0}Υ ἰὼ Βϑδυθῃ. (8 6]. 

10. Εἔτομι ἐμαὶ τροσαὶ αἀδοϊδίοῃ ὙΙΘΝ, ἴῃ ἐδ9 
«του οὐ βὶϑ οὐ 116, ἀοίογταΐποδ [8 δηζίγ6 αἰτες- 
ἰοη, δπὰ τὶ τὰ ἐδ 18 118 Πο]]Θοίἷγο ἀοβίΐηγ, ΜἯωο 8 ΓΘ 
Μο ἀϊ᾽Ἰδιϊ συ ΑΓ ΪΥ (8.080 ΠΟΣᾺ] ἀφοϊβι δ τα 
ρος ἐλ δαδὲς οὗ {Νῖ8, δηὰ χυποΐηρ ἱμγοῦρ (89 
Ὑοἷσο 176, δηὰ ῬΑΥ ΪῪ {Π086 δοίβ οὗ π|ὶ}} τ μϊοἢ 
,Ῥτεσοάς απὰ ργέρατα 707 ἰπὶβ σα ρ 4] ἀφοϊβίοῃ. 80 
:8130 {86 ἐγέαϊα δρροϊπίοα ὈΓ αοα, δ΄γο ποὶ ἰο ὃθ 6δο- 
Τουηδοᾶ πὶ} (89 ἐεπιρίαἰἑοπδ πτουρῆν ὉῪ Βαίδη, 
ΔΙ Βου ἢ ΒΟ ΤΩΛΥῪ ΘΟΠΘΌΣ ἷπ {86 Βδηο οἱ χουτη- 
Βίδ 668, δεχὰ ὈΥ {818 ΘΟΠΟΌΓΓΘΩΘΘ Ῥσουθ ἀουΥ 
ἀδηροσουβ. ἘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ ἀὸ φυ)εγίπσε ὈΘΔΡ ἰμὶδ 
ἱπνο- 0] ἃ ομδνυδοίοσ, 

11. Ιὰ Ἃ}} ἐμ680 Τοϊδίϊομβ 96808 88 ὈΘ66Ὴ ηδεδὶ- 
᾿Ταϊ]αίοα ἰο 08, δῃὰ ἰπ {1|ὸ ταοϑὺ υαγίοιβ δἰζυδιϊοῃ 8 
δα ἴογη8, 888 δυ ) οἰθα ΗΠ Β6!, δοοοταΐηρς ἰοὸ 
"10 Μ}1] οὗ αοά, ἰο »εγδοπαξ απα αοἰμαΐ ἰοταρὶδ- 
“1 οη8, οὨἷγ τὶ ἐπο αἰδίϊη συ θΐηρς ἰγαὶξ ἰμδὶ βὶπ 
188 ποῖιμον ροίθῃ 8 }1}} ΔῸΣ βοΐ! ΒΒ όσα ἰἰ86}7 
40. Ηΐτω, βῃὰ Βοῆοθ (ποτ 6ΤῸ (0 6 ΟΥ̓ΘΓΘΟΠΙ6 ἴῃ 
Ηΐ8 Ροσβοὶ πὸ σορα  (ἐθ:8 οὗἩ σογτυρίΐοι, δ πὸ 
ῬΤΟΡΟΥ Ἰυδι} ᾿ρυ]868 (ὅδα. ἰ. 14). Ῥγϑοΐβοὶν 
ἴον {818 σοϑβοῦ 888 δ Ῥθδοχὴθ 8 βοοοῃὰ αἀάδῃι, 
(ο ἰουππάᾶον, ἱῃ ἐμ ο]ὰ τϑδϑοῦ δίῃ ο,θ, οὗ ἃ ΠΟῪ 
ΤϑοΘ οὗ ομἑ] ρου οὗὁἨ ἀοᾶ. 

12. 7ὰε ετίδίεπες απα ἴῪ6 ἀσοηεν ὁ ἰδλε ἀευϊΐ ατο, 
᾿δοοουάϊης ἴἰο0 ἰπ 9 ἰθῇογ οὗ (86 ἀοοίγἷὶ πο οὐ {1118 
«ΟΡ 8410,. 8. ὍῈ}} 88. οὐ Βοσρίυσο δἰθοιθοσο, ἴο 0 

τοοογχηΐϊςοα 85 το], δηὰ Νἴβ δ ΠΟΥ ἰκ ἰο Ὀδ 608» 
οοἰνοά 88 οοῃβί βίης ἰπ ἰοτηρίδιίίοη ἰο βἷῃ, δὰ ἴῃ 
ὈτϊησίηςΣ ΒΙΠΏΘΙΒ ἰηΐο θοπάδχε ἴο ἀοδίμ, ἰπ ἰδ6 
ΒΙ]1681] βθῆβ80 οὗὁὨ ἰμὶ8 πογὰ---ἃ β6 86 ἴῃ π οὶ 
80 υμϊθὰ παίαγαϊ, πρὶ εἰ 8] απ ὰ οἰ οσηδὶ ἀρδίδ, 
Βυὶ {818 Δ ΠΟΥ͂ οὗ {86 ἀ6Υ1}, ΟΒτῖβὶ υἱοί ογϊουδὶγ 
ΘησΟυίοσΒ, ἃ ΒΌΘΟΟΓΟΡ ΟΥὨ {8050 ὙΠΟ δΓδ ἱεπιρίοά, 
διῃὰ ἃ ἀο] ἑγοοΣ ἔσο [86 ἀ6δα]γ ἀοτχηϊηΐοη οἵ ἰδ9 
ἀον}}. ΤῈΘ τιθ8}8 οὗἩ δοβίανυϊπρς ἐπί8. γσοϑαὶὲ ὅτ 
ἰοαμὰ ἱπ Ηἰ5 ἐϑιιρίαἰΐοπ8 δπὰ Ηΐβ βυδεσίηξθ, ὃ 
810} Ηο Ηϊπ86}7 ψὰ58 ρεσίθοιδα ζογ ρίοσγ. 

ἨΟΜΙΡΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

σσὶδὺ θθσϑιηθ 8} 1. 88 (0 πδίῃσε βηὰ Δ 
ἴῃ γ08] δϑβϑυχηρίΐοι οὐὗὁ ΟΡ 68 διὰ Ὀ]οοὰ: 9, ες 
ἰο »ώγροδε, ἰῸ ΟΥ̓ΔοΣ ἰ0 ὈΘΟΟΙΩΘ 50 ΒΟορΡ Ὁ]6 (0 βαΐ- 
ἔοσῖη, ἰοταρίδίίΐοι δη ἃ ἀθδίἢ ; 8. 85 [0 ὅπα] οὐ κί. 
ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΡ (0 ΣΔΏΒΟΠΙ Ὁ8 ἔγΟΙΩ ἰδ ΡΟΊΨΟΙ οἵὗὨ δίῃ, οἱ 
ἀφδίῃ, δὰ οὔνμο ἀουἱ].---- ΤΠ) ἀθαίἢ οὐ σου τἰεὶ 
8 ἰο Ὀ09 Χοζασάβὰ 1. 28 ἰμθ Ῥσγοοῦ οὗ Ηἰβ ἔστ ᾿υ- 
ΤΩΘΕΪΥ, δηὰ οὗ Ηἴ8 ἀἰνὶπα ἰουθ : 2. δ8 (86 δηά οἱ 
Ηΐβ δυ δου ϊηρδ; 8. 85. {1:6 ΘὈ]α  πδίΐῃς ροϊοὶ οἵ 
Ηΐδ ἰεπιριδίϊοη8 ; 4. 85 16 ᾿πδίχουμοιί οἵ Η 5 τίο- 
ἸΟΣΥ ; ὅδ. 88 (86 Ι6Δ}8 ΟὗἩἨ ΟΡ τοἀοιηρίίοι.---ΟΣ 
τοἀοιρίξου 18 ἃ ποσγῖὶς οὐ Θοα᾽ Β ὅτδοθ ἴῸΣ ΟἿΥ Ξ8]- 
Ὑδίΐοι ; (ὉΓ ἴἰ ἰβ 1. ἃ Ὀγοδκίηρ οὗ (8:0 ῬΟΤΤΟΣ α. οἵ 
δἷη, ὁ. οὗἨ ἀδαίῃ, 6. οὗ ἰδ) ἀον]]; 2. ἃ σοἀδιωηριΐοα 
ὉΥ ἐδο 81}1688 γ᾽] ἀπ πρ οὗ ἰδ βὅοῃ οἵἉ Θοὰ ἰπίο 
89 ἔθ] ὙΒΒΪΡ α. οὗὨ ΟἿΣ παίῃχο, ὁ. οὗὨ οἿγ ἰδπιρίδ- 
ὑ10}8, ὦ. οὗὨ ΟἿΣ ΒΟΌΣ ΡΒ: 8. ἃ ἀοἸΐνοσεηοο 
ἱπίο 86 76] ΟΥΒΕὗρ, α. οὗὨ ἀνθ βΒο}βἘ!ρ, ὁ. οἵ 
ΟΥΪΟΣΩΡὮ ΟΥ̓́ΣΡ {86 ποχ]ά, 6. οὗ δ ρεσίεοιϑὰ διὰ 
κἰοτιβοὰ 1178.--Τ0 ΘΟχρίδίίοι οὐὁὨ ἐμ βὲπβ οἵ ἰδὲ 
ῬΘΟΡΪΘ γοχηϊπάβυϑ; 1, οὔ 86 Ῥσϑυδι!ΐηρ, α. ΒΟΔΠγ, 
ὃ. βρ᾽ τἰυ8] σοσσγυρίΐου οὗ ΟΟΣ Χδοο; 2. οἵ ΟΌΓ 
ῬΓΟΒΒΙΏΡ, α. ὈΠΊΎΘΓΒΑΙ, δηὰ ὃ. Ῥοσδομδὶ ἱπἀ οὐϊεὐ- 
Ὧ688 οὗ ρυ}ιο; 8. οὗὁ αοἀ᾽ 5 τ ρῃίοουβ, α. Ῥτεδβεαί, 
ὁ. ἑαΐϊαγτο σοι τὶ υ(ίοι ; 4. οὔ (Π6 ΟΥ̓́ΟΣ ΤΟδΥ 5ΌΘΟΟΣ 
οὗ Φεϑὺ8 ΟΒγτὶβὲ δαί α. δοσηραϑβί ομδίο, ὁ. 714108- 
ἴα] δἰ κῃ ̓σὶθδῦ ἱ} αοὰ ; ὅ. οὗὨ ἐμὲ [6] πε] 
α. ψιλὰ Οοά, ὁ. πὶ [86 σὨΙΠ]άσϑη οὗ αοὰ, πδϊοὰ 
Ὀἰπὰβ 58 ἰο {ἰμ6 ἰτηϊίαιΐου οὗὨ 76518.----Ἦ Βοχεὶα, 
Δα άδὲ 4}} οὐν Ἰον)] πο 88, σοηβὶδίδ {μ6 ῥτϑξαι!- 
ΠΘΏ6Θ Οὗ ΟἿἿΚ Τ6Θ0 δῦουθ {89 ΒΏροΪΑ ἢ 1. πὸ ἃ. 
[8116 , θα0 ποὶ ὩΘΟΘΒΒΑΥΥ Ἰοϑέ ; 2. τ 685 5υἴ- 
ἴεν, Ὀυΐ ὈΥ͂ ἐγλ ΩΡ ΜΙ Πρ ΟΥ̓́ΔΣ Β'ῃ, ΒδυΥθ Ῥσθοὶεεῖγ 
Βογοίῃ 20}]ΟΥβἷΡ πὶ ΟΕ σβὲ; 8. τῶὸ τηυδϑὶ ἀΐε. 
Ὀυΐ ᾶγὸ 8019 ἱπ ἀφαί ἰο δἰἰδίπ ἰο αὶ ἶρθοῦ δίαξε 
οὗ 1178.-- ΤΠ ΒΙΓΒΟΥΙ Δ.Ὸ ἴσο ἴο Ἰοοὶ ἴὰ ευβοτίηζε 
διὰ ἰ(οπρίδίο18---1. Τὸ ἐπο ρεγὶξ Ἡ ὨΙΟΝ ἰδτεαὶ- 
ΘΒ 0.8, α. ἴῃ {86 ΒΟΔΥΪΏ 688 οὗ (ἢ 9 δεβδϊ,, ἘΥ (δὲ 
ἀπίοῃ οὗ βυδογίηρ8 δηὰ ἰοτηρίδιϊ οι: ὃ. οἱ δ0- 
οουμπί οὗὨ ἰ86 οΥἱρὶη οὗἁὨ οἂν ἰδτιρίδίϊομδ, ἴῃ ἰ(δ6 
ΔΘΘΏΟΥ οὗἁὨ ἰδ ΔΟΥΪ]; ς. ἐπ χεδρεοὶ οὗἩἨ {π6 σοπβο- 
αυθμοοδ οὗ ΟΡ Βυσσπιδίης, ὉῚ ἩΔΙΘΝ τὸ 810 
ΤΩΟΤΘ ἱρηΟΙΣ ΠΙΟΌΒΙΥ Θῃδ]αγοά . 2. ἐο {π6 πεαζηθς 
ὝΒΙΟΒ οἴθανοβ ἰ0 08, δὰ α. Ὀχΐπ 8 ἴο Ἰξβὲ οὐ 
δσοῃποοίϊοη ἩΣΓΝ 8, δ. ΣΏΔΚ6Β Ὧ8 ΒΟΠΒΙΌΪ6 οἵ ΟἿΣ 
ὩδίΌΓΑΙ ΠΟΙ ΡΙΘΒΒΠΘΒΒ, 6. ΔΎΎΔΚΘΩΒ, ᾿πίθηβὶδεδ δὰ 
ξαϊάθ8 ΟΣ 0 681{81]} Ἰοπαίπα δόμον (86 ἀοἸ ἸΤΈΓῸν : 
8. ἴο {8 Φμοσοῦ ὙὮΪΟΝ ͵ 68 οὈέδίη ἰη ΟἿΣ δί, α. 
88 ἰδμὸ ὅοη οὗ αἀοά, ψγῇο ᾿'ὰ58 δοοσαο 6 ἰο 5 
ΤΏ, ὃ. ὙΠΟ 88 Βυ γα 88 ὁη0 (πὲ τγᾶ5 ἰορίοα. 
6. Ὀπὲ ὮΥ ἀθβὲδ ὯΔ8 νγοδίθα Ηἷκ ἀοχηϊηΐοι ἤσγοσι 
ἐμο ἀ601].---ἰὴ ΟἸ τὶ ζεδὺβ 5 ἰτπυρ αγίοα ἰουϑ ροδα- 
'η6 ἀἰνίπο ΒοΙ͂Ρ : δίπεβ 1. Ηΐ5 ἐπεαγηιαίοη κἢν 
(παὺ {6 ῬύγΡοΒο οὗ αοἀ ἰο σοπᾶοὺ ὺ5 Η5 68]}- 
ἄγου, αοἀ ΗΠ β0} Ὁ δά θογοβ ἴο; 2. ΗἹ8 σίγεσσίο 
εὐἱ(ἡ ἱεπιρίαἰοη ΒΒΟῪΒ [80 ΡΟΒΒΙ ὉΪ1γ οὗ ἃ υἱοίοσγ 
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ΟΥ̓́ΔΡ δἷπ; 8. Ηἰδ “ιι)εγίπς 9. ἀεαίλ, ΔΒ ἰδ δοπι- 
Ρδββιουδίο διὰ ζῆ] εἰσ ῥυὶοϑί, οὔοσοίβ, ὁπ 
οἂν ὈοδΒδΙ, ὑμ6 οχρίδἰίΐοη οὗ ουν δἰπα, δπὰ {86 
ΟΥ̓ΘΡΕΒΤΟῪ οὗὅὨ [6 ἀοχηϊπῖοπ οὗὁὨ ἰμ6 ἀογϊ].---ΟἿΓ 
Ομτιβείδη οὈ] χαίϊου ἀεπμδηὰκ, 1. ἰμαὲ τὸ ἀο0 ποὶ 
Ἂν ἀσοαι δηά ἰπὸ ἀοΥ]]: 2. ἐμαὶ τὸ δυοίὰά εἷῃ -: 
ἃ. τηδὲ τὸ ἰ8Κὸ Ομ γὶδὶ 85 ΟΣ ΒοΙ͂ΡΟΣ ἴῃ οὐν ἰθηι- 
ῬΟΣΔ] δῃὰ βρί για] πθ648.---ο (80 φσυθδίμοββ οὗ 
ΟὟΣ ρεἐδεγ ΘΟΥΤΟΘΡΟῺ ἀβ (Π 6 σταδίηθ8β οὗ οὖσ σεΐΐέ, 
δηα 6180 ὑΠ6 στοδίμοϑθθ οὗ ἰὴ αἰνῖπο οοπιραδεῖοη 
απὰ 7ατλίμείπεες ἴῃ. ΟἸγΣΙβί. ---ϑυ )εγίπο τ 8865 μ68- 
ΥἿΙΥ ; ΙΩΟΓΘ ΒΟΔΥΣΥ ἱεηιρίαϊίζοπ; ταοδῦ ΒΘΑΥΣΥ 
σεΐίέ : Ὀαΐ Ογίϑε 458518.8 υ8 ἰο δέαγ βιιξονίηρ, ἰο 
οὐυεγοομεα ἱἰοτηρίδιΐοι, ἰο ΟὈ] ταὶ δηά εοἷρε οἱ 
σπ}}.--Οὐτ ἰοχὶ Ρ]8668 'π οὐ γαϑὺ ὈΘζΌΣΟ ἃ8 {}10 
τογϑέ ἐποῖν δαὰ ἰμ6 δέδέ ζγίεπα ; (86 ρσνοαίθδαϊ 
τοεα ζῆ ε8ε απὰ (Πα το χἰ 1680 δίγεησίλ; (86 ὈΠ ογαδὶ 
πιΐδονψ, δά (10 θυτοβί, ποαγοβὺ δηὰ ϑυγοοίοϑὶ αἱώ.--- 
Ομγῖδι 885 θδοοῖιθ, ἰῃ 4}} γοβροοὶβ, 1ἰκὸ υϑ, διὰ 
γοῖ χοσϊροϊηθα οχαϊ θὰ ἱπδηϊογ δῦουθ 8, ψὴ6- 
μὸν νγὰ Ἰοοῖϊ 1. δἱ Ηἶΐβ ρέγδοπ, οὐ 2, δἱ ΗΪΐβ τοαϊκ, 
δ 8, δὲ Ηἰ8β ἥπαὶ οἰλάγαισαί ἔτουιι Ἠΐ8 ἰθιηρογαὶ 
ἴἴο. ᾿ 
ΞΊΤΑΒΚΕ:--ΤῊο ἀ6Υ11 ἢΔ8 ἀοταϊπῖοη απ ρον οΥ 

ΟΥ̓ΘΣ τηθῃ ἴῃ γχοβροοῖ οὗ πδίυγα), βρί γί] δπὰ 
οίθσ μα] ἀραὶ. ΕῸΣ δέον δβαγίηρ ρῥὶυπροά ἰδ9 
πτδὴ Γᾶθ0 ὮΥ δἷπ ἱπίο βρί γι. 8] ἀθδίῃ, Β6 παίυ- 
ΤΑΙ 80 Υυΐθ8 ΟΥ̓́ΘΡ ἰΐ ὮΥ δβἷῃ, ἰῃδὲὶὲ ὈΥ δρί για] 
ἀοδί δ6 Βο]άβ ἰΐ οαρίϊνο, δὰ ὈΥ ἐμ παίυ σαὶ 
ἀοδίῃ ὙΣιϊος (θη 60 γοδυ}8, ἸοΔ 45 ἐξ οἡ ἰο ἀσαὶὰ 
Εἰ ΘΓ Ι8].--- ΤῊ 6 ῬΟΤΟΣ οὗ ἀοδίῃ 18 οὐοσ- ἀυτγὶης 
08}, ὕοττον, αἰβίγοβϑ, ἰγθι Ὁ] ης δηὰ αὐἱγοσίης 
δεοΐοτο {80 δίθση ἡυἀρπιοη οὗ αοά, ὈΥ ἩΔΙΘὮ {δ6 
δοιαὶ οὗ τρδῃ 18 ἰοχπιθηίοα, βο ἐδμδί 10 6ιυὸρ αἶθ8, 
δα γοὺὶ ΠΟΥΟΣ αἀἴ68, Ὀδοδιι86 10 18 ἰχιτηοτίαὶ. ΤῊΐΒ 
Ῥονγον ἴΠ6 ἀοΥ!ὶ ροϑβθ8898:; ὑπαὶ ἰ8, 6 ἰογίῃυ γοϑ 
διοά 6ὐδῖοία ἰμ6 σοπδβοΐδησο Ὑ11} Ἀ6}} 18} ἔδασ δηὰ 
ἰοστον, γόης δηὰ ἀϊδθαν. ϑαίδη ἷβ5 δρ- 
Ῥοϊπέραὰ ὮγΥ αοἀ 845 Ηἰβ ὁχοουϊίΐζομον, Ηΐ8 δ ϊου, 
ΟΥ, ᾿ἔ 01}. ΣΔΥ͂ 50 ΒΔΥ͂, Δ ΘΧΟΘΌΪΟΣ οὗ ἰδ ΘΌΓΒΘ οὗ 
ἐδὸ ἴανν, γὴο 6. δυϊδογζοὰ ἰο ἀοτηδηα χηδῃ 70. 
ἀοποσυθὰ μυῃίβδιιοηί, αἀπὰ ἰο Ῥγοσοοὰ δραϊηπβί 
Ηΐτα Ὀοίοτο ἔμ6 οουγὶ, ὉΥ Υυἱγίαθ οὗ (6 οἷαίτα οΥ͂ 
180 1δ'ν, 8ὸ ἰμπδὲ 6οἀ δαῃποί, πνίίμουὶ ἰπύσὶ ρσίης 
ὍΡΟΣ ΗΪ5 τ ιίθουβη 685, ΣΓοὐοοί π18 ἀδιηδηᾷᾶ, τ 1 ἢ 
ἦα ἐδὸ ἀοιιδηὰ οὗ ἰδ9 ἰαν ᾿ἰ86}7 (15. χ]ὶχ. 24: 
Μαΐίβ. χὶϊ. 29: Βον. χὶϊ. 10).--ΟἸσῖϑὺ 15. (80 
ανγϑοῖ δπηιϊἀοίθ ἰο {16 ὈΪΓ ΘΥΠΘΒΒ οΥ̓͂ ἀδαίῃ.---ΝῸ 
ΒΦΤΡΟ 15 ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ 8οὸ ὈοΪὰ ἐμδὶ ἢθ 18 ποὶ ἰοττιοὰ 
αἱ ἄἀφαίμβ. Βαὶ Ὀ6ΙΙοΥογΒ ἰῃ ΟΕ τί ασὸ δβιιοὶ γᾶ- 
Ἰαπξ Βόγοθδ, μα οὐ ἀοαία ἐμὸν ἀο ποί 708 Σ 
ΒΟΥ ΟΥ̓́ΘΏ ἰδδβίο (908 η Υἱῖἶϊ. 61).---,ΤΙἢὸ 1αν ἀ068 
τῖσαι ἴῃ αἰποϊοδίηρ ἰο 60 (ΠΥ βηβ; Ὀαὺ ποθὴ ἐΐ 
τοῦ α σοπάσιῃδ ἐμ 66, ἰμ6 ἢ ἀρεαὶηδί ἴανν, βίῃ, δπὰ 
ἀσοϑεδ, ΔΡΡδαΥδ ἴῃ βαυΐϊουῦ, δὰ βαγδ: τὰ 8180 
οὗ ἤοδιι δῃὰ Ὀ]οοά, δπὰ ἐλ ν δτῸ τὰν Ὀτοίδγοη δηὰ 
δἰδίογβ; ΤὉΓ δύ ἐμοὸ Ὺ ἤλτο ἀοηθ 1 δᾶγθ ρμδϊά (6 
Σεοϊκοπίης. [Δ ὙΠῚ (που δΘομ θη ἐμ οτ ἢ 60Π- 
ἄοτλη 6. Κδίη, πὴ|ο|ῖὺῦῖρτ ἰδοὺ Ρΐογοθ δηὰ ε]δγϑ 
Ῥίοσγοο δου τθ6. Ὀοϑίδ, τὴὸ ἰποὰ συγ 8]]0 ὑΡ 
δια ἀσγοῦγῖ ἄογουν ἰμοὰ πὸ. 186 οοπάϊἐΐοι 
οὗ βενυϊίυάο ἰβ δε ΟΥΘΣ δρδίϊπϑί ἐμδί οὐ βοπβδὶρ, 
δηά 18 δοηποοίθά ὙΠ} 8 ἑογίατὐὶπ ας ἴθασ οὐ ἀδδίδ, 
δβ'ησα Ὑ6 βηὰ ΟΌΓΣΒΟΙΥΟΒ 80 δοηίτο θὰ ὮΥ δἷη, διὰ 
πὸ ἀοπιίηϊοξβ οἵ δαίδη, ἐμδὺ οὔσ οἴσῃ ῬΟΎΟΣΤΒ 68 ἢ 
ἌΘΥΟΥ εἰηδηοΐραίθ τ (908 ΥἹἱῖϊ, 84); δηὰ ἐδμὲ8 
βδοσυϊίπάο ἴδ ΚὰΣ Βοδυῖοσ ἰδδπ ἰμ8 βοσυϊυὰθ οἴ 
ἐμὸ ΟἸἹὰ Τοπδίδιισπί ὑπο ἱμὸ 1δῪ δηὰ 1,ουϊἰο 8] 
οτάϊηδηοοβ, τ ΐοῖ Μ͵ὲἂΟβ ΣΑΙ ΟΡ ΔΗΔΙΟΧΟῦΒ ἰὸ 8 
δἰδίθ οἵ ταϊπουῖγ δηὰ ῬῃρΊ]δαζο (6Δ]. ἱν. 1-δ). 

θὅ 

Βαὶ ἐδο χοὰοτηρίϊοη υγουρσδὶ ἑβτουχὰ ΟὨγὶδὶ οὗν 
ἴοΥ8 ἃ γοοάοπι οὔ β00}} ἃ παίαγο, ἐμαὺ Ἧ17 ΘΙΏΘΥ 9 
ὉΥ ἐξ ουΐ οὗ 81} Ὀοπάδρθ δηὰ β]ανυΐδι ἴδ, ἰηίο 
ἰγὰ9 βομβεὶρ, δὰ βογγὸ αοἀ τὶ Ὑ]Πξἕπρ δηὰ 
ἡογίυ! βρὶσιι, ἴῃ 841}} συ ἢ δηὰ ρυγὶϊγ. ΕῸΣ 88, 
ὉΥ ἰδ ποῦὶ οὔ γοροπογαίίου, ἰδ θυ ρ8 ἰ0 ἴ86 βου] 
δρὶγϊἰυ δ] 116, 80 δίασαὶ ἀθϑίδι 10808 118 ἰθυσοσ, 
δηὰ ἰ8 οσοηγογίοα ἰηἰο ἃ Ὀ]οββίηρ, κυκοὶ. 74, 76. 
Βοτι. υἱϊϊ. 16; 64]. νυ. 1; 1 Φοδη ἵν. 18.---Τ]}16 
[4]16 δῆροὶθ ᾶγοὸ πὸ γοαθαιρίϊΐοη ἰ0ὸ ΠΟΡΘ ἴΌΓ, 
Μαίιμ. χχν. 41, 46.---Τὴ9 ᾳυδ] 68 οὗ 6 ἰγὰθ 
δὲ χῃ-ργϊοδὲ στὸ οοϊηρδϑβϑβϑίου δηιὲ δα] ἐγ; Ὀοίἢ 
686 Ομ γὶδὺ τηυϑῦ ρο88658 ἔγουμι ΗΪΐβ 1 ΚΘΏ 688 (0 
0.9. 1. Οοπιραββίοη ἰ8, ἰηἀθϑα, ἃ Ὀἱνὶπθ δἰισὶ δὰ θ 
ὙΒοἢ οχὶϑιοὰ ἴῃ {μ0 ὅοη οὗἩ αοἀ Ὀοίοτο Ηθ Ὀ6- 
Θ819 8. Βυΐ 5 Ησ δᾶ5 ἰδ κοὴ ὕροῦ Ηἰ86]7 
ΟἿΣ παδίυγο, 6 ἢ᾽Δ5 Ηἰ 8610 δὴ δοί 8] ῬΘΣΒΟΠΔ] 
ῬοΣοθρίίου δπά 86η86 ΟὗἩἨ ΟΡ Σοίομοάποθα. ΝῸ 
0Πη6 ΚΠΟῪΒ {Π6 Βρίσὶΐ οὗὁἨ ἐμ! ῬΟΟΡ δῃὰ βἱοῖὶς 11|ὸ 
Ηΐτὰ ψ]}ο "88 Ηἰπβοὶ ῦ Ὀθοα βἰοῖς δθὰ Ῥοοῦ. 2. 
Εγχοῖὰ σοι ραββϑίουῃ βρσίηρβ δα οἰ γ. Εσομὶ (δ ἷδ 
ΔΙΥΪΒ68 (80 ἔδοὶ (118ὺ ΟἿ τἶδὲ Βδδ ποῖ ΘΓΘΙΥ ὈΘΘἢ ὁΠ66 
ον Εἰ χη-οσίοδὺ δπὰ ραίϊίοσῃ, Ὀυΐ ἰμαΐ Ηθ ἰ8 8ι}}} 
80 ἀΔ1]γ, οἷ. Υἱΐ. 26.---Αϑ 8}} κΚὶπὰβ οὗ βυβογίης 
δηὰ αἰδίγοϑϑ τὸ οα]Ἱοὰ ἐοιιρίαιίοη8, 2 ΟοΣ. χ. 18, 
δηὰ ἱπ ᾿κὸ Τὰ ΗΘ {110 ΒΒ ηρ8 οὗ Ο τὶ δὶ, [κα κκ9 
χχῖΐϊ. 28, γὸ δ 4180 580 (δύ Ομγῖθδὶ δδ88 Ὀθθῃ 
ἰοτιρίοα οὗ αοά, γοῦ ποὶ ἔογ ουἱὶ Ὀαυΐ Ὁ; ροοά, 
οἵζ., 1, ἰῃ ογάορ (ὁ Ῥχοιιοίθ {89 ΒΟΠΟΣΡ οὗ ἀοἀά 
δηὰ ἐδ βαϊγοϊϊου οὗ τπο ; 2, ἰ0 ΓοΥθαὶ ἐμθ ἐπῃ)- 
τιρουϊδὶθ ΠΟΙ 688 δηά ἰγωπβοθπάθηΐ ῬΟΥ͂Σ οὗ 
ΟὨσῖβι, ἰδαῦ 6 τοῖϊσῃὶ 6 ὑμ6 ΘΓῸ ΨΠῸ δβΒου]ὰ 
Ῥοαν, τὶ βοῦν δἰηκίης ὑπᾶοσ ἱΐ, (80 ψγϑὶ} οὗ 
αοὰ; 8, ἰο οροῃ ἰο δἷπι, ὈΥ̓͂ ιοᾶπ5 οὗ {}}}5 δι 8 - 
πα, 86 τΥ (ο σίονυ.-- - 0 δυ δοσηρ οὗὐἨ Ομ το 
ὝΟΥΘ ποὺ ΟὨΪΥ ΤτΘ8], Ὀυὲ ηιεγίζογίοιδ, δὰ ἯῸΓΘ 
οηάυχοά ΓῸΥ ΟΣ βᾶΚθ. Ηδῃσο ὑΠ6Υ δΟΙ29 ἱπ ΟΌΡ 
Ηἶδοθ, ῬυϊπηΥΪ ἰπ Βυοῖ ἃ ὙΑΥ, ὑμαὶ (Π60Υ 816 
Τοσϊοπθα ἰ0 5 Ὁ τἰχμιΘουΒΏ 688 ; δηἀ ΒβΒοσοηάδ- 
ΤἰΪγ ἱπ βυσὴ ἃ ταν, (μδδὺ ἰῃ ΟὟἦν ἰθιηρίαί(  0}8, 
ΜΒ οΙΒοΣ ἔγοια τἱξιουΐ ΟΣ ὕσομι τ] ἴ ἢ, ον δἰ χΒ- 
Ῥτΐθδὲ δουλ68 ἰ0 οὖν δἱὰ υὶϊὰ Ηΐδ ἰπδίσαοίίου δηὰ 
Ηἰδ βισοηρί οηΐπς ρον. Τοιιρ δέϊοηθ πᾶν Ὀ66Ὲ 
ἰο ΟἸσίϑδι ἃ βοῦτοθ οὗ χτοδὺ βυδοσίης; δῖῃ00 8]- 
{που Η μδὰ πὸ δα δηὰ δουϊὰ ποὺ Βἷη, γεί ἰΐ 
γγῶ5, ἰμοσοΐουο, 8}} (Π9 ἀθθροῦ ΒΟΣΤΟῪ ἰο Ηἰΐπι 
παῖ αἴ να ἱπρυϊθὰ ἰο Ηϊαι.. ΤὨΪ6 τηδυκοα 
ΟἸγ δι 8 ἀδοροδί τ] δι 101.---ΟὍ.80190 {ΠΥ 86], 
ἰμβοὰ ἀονγουΐ ὈΘΔΤΟΣ οὗἩ 80 ΟΥΟΒ88, ἱμβοὰ ὰο δτὺ 
Ῥγαβϑεθὰ δηὰ Ὀοῦπὸ ἀονῃ ὉΥ͂ ΙΩΔΩΥ͂ ἃ ποοὰ; (ἢ Υ 
Ὁσοΐμοσ Φοβὰ8 ἢ88 8180 ἰαϑἰοὰ 41} (18; Ηο ΚΟΤΕ 
μον 10 ψοῖρσῖδ (60 ἀοτα ; Η9 δἂπ Βοὶρ ἰμ66, Η9 
γΥ}}1} ΘΒΘΌ ΤΟΥ τούγϑϑι ἔμθο, 2 σον. ἷν. 10; 1 Ροί. 
ἷν. 18.-- ΑἸ τὸ μανὸ σοι] οί6}Υ οἰ παι παἰοὰ 8}} 
᾿πηρονίθοίοη, δῃὰ 4}1 ραΐη μέ οταοίοη8 ἔχοι ὑμ6 
οοπιραβϑίοῃδίθ ΒΥΤΩΡΔΙΩΥ οὗ Ομτῖδὺ ἴῃ μοδύθῃ, 
ἐἷδ ἑθπὰοσς Βυπιδη ΒΥΤΩΡΔΙΒΥ 8Β01}} ΔΡῬΘδτδ 'ῃ 0 
τῦἶδο ἱποοχρδίΐθ]α πὶ Ηἰ8 ρ᾽ουδοα οοπάϊιΐοι. 
Απὰ νὸ πιυδὲ 4160 Κπον ἐμδὲ {πὸ 20Υ οὗ Ηΐδ Βυ- 
8 πδίυχο ἴῃ ἤθαυοπ οδηποὺ ΠΟῪ 6 80 τοδί 
δορὰ νεγίδοιὶ, Ὀεσδυβο Ηΐπ ταγβίΐοϑὶ ὈΟΑΥῪ 18 ΔΘΓΘ 85 
γε 8.11} δυγτουπάοα Ἡΐ|ῈῈ ΒΟΣΤΟΤΒ, δη ἃ ὁπσοιη- 
Ῥαβδοᾶ νίι ἱπῆγη ἶ65, 85. 10 οὐ δὲ ὙἩὨΘΏ, ΔΙΈΟΡ 
(86 γεβυγτοοσίίΐοι οὗὨ (μ0 ἀοδά, 411 ἐμὶ8 58}4}} δύο 
ἕοσεουον οϑδδβαά, 

ΞΡΕΝΕΝ:---ἴπο6 81} (ἢ 6 ῬΟΥΤΟΣ οὗ βδίδῃ σοη- 
α'δίβ ἴῃ δίπ, ὈὉῪῚ ἩδίοΝ 86 ἀ65818 τ (ἢ τ.5. 88 δίαυςβ, 
δοοογάΐϊπρ ἰο δῖ8 νν1}}, τοδοσηρίΐοπ ὕγοτι {115 18. ἃ 
ἔταπὰ δηὰ Ῥγοοΐουβ ζεδίυγο οὐὁἩ οὖν ὈΪοβεθῃς55, 
1 Φοδβη 1. 8; ον, υ. ὅ; Οοἱ, ἱϊ, 1ὕ.---σμηάγος 



θ6 ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΗΒ ΗΕΒΕΒΕΎΥ͂Ξ. 

οὗἩ οἷ δγὸ δγοδγ Ὀϊοβϑοὰ ἴῃ 1176, Ὀθσδυ8ο ἀ6- 
᾿ϊνοσοὰ ὕγοιῃ ἰμ9 708} οὔὕὐἠ ἀθαὶῃ!. ὙΒΟΥ ἐμὴ κΚ οἵἨ 
ἀθδίμ ψϊὰὰ ἰσαπαῦ! ποδσί, δὰ ογοσοοιηθ ἰῃ ζαῖ ἢ 
180 ὕδασ ὑπδὲ Ὡδίυ γα οἰθανοδ ἰὸ οἴ γβ, υ[κ6 
ἱϊ, 29; 2 Οογ. υ. 8; ὅθαῃ. χὶνὶ. 80.--1}9 γοάδιρ- 
ἐΐοη οἵ ΟἈ τἰδὶ δἰίδοδβ ποὶ ἴἰὸ {086 ψἢο 8.1} σοπ- 
(ἰπὰθ ὑπάρϑρ σοϊσηΐης δίῃ απὰ (Π6 ΡΟΤΟΣ οὗ 84- 
ἰδη, δῃὰ εαπποί Ὀεΐϊοης ἰῸ ἰμθαι υπὲ1]}, Ὁ ἰγὰθ 
σοργογβίοη δηὰ ἰγδηϑ᾽διίου ἰηίο {μ6 Κίηχάοτα οἵ 
᾿ς, (06. Δίου ἐμθιηβοῖνο5 ἰο Ὀ6 ἀοἰγοχϑὰ Υγοιι 
116 ΒΏΔΙ659 οὔ {80 ἀοΥ}, ΟοἹ]. ;. 1-18 
ΒΕΒΙΕΝΒΌΒΟΕΒ ΒΙΒΙΕ:--Τ 9 ἰποατγπδίϊοη οὗ 

ΘΟ γίδι ἰδ εἰδίογίοδ!ν, ἱπά θεά, τν9}} Καοόνη ἴἰο δ]], 
Ὀυὺ ἰπ 118 δοοσοὺῦ ΣΎ Β(ΟΓΥ ἰο θυὺ ὀχοοοαϊη Ἷν ἔδνν, 
Ὀοί ἰῃ σοβροοὶ οὗ ἱκαον !οάρο δὰ ρῥγδςοίῖο6.--- Το 
κίπραομι οὗἨ ἀοδὶ Βαὰ ἰο Ὧθ ογογίμτονῃ ἴῃ ἃ 
ΣΙ ΐὰ} δηὰ Ἰορὶἐἱπιαῖθ ὙΔΥ͂, ὈΥ (110 Ῥαγιηθαΐ οὗ 
811 1ϊ8. .8ι ἀοπ!δη48.---Ἴὸ ἀν}, ἰσουχ ΟἿΣ 
δἷη, σαϊ πο ἃ ἀοτηϊΐοη ὉΥ οοπφμεδί; ποί ἃ Ἰοχὶιὶ- 
τηδὶο δηὰ σι} δ, Ὀυϊ 6 υϑυγραίϊου πὶ ἢ 
οὖν οΘοηθθηί. Ηο δοαυϊτοὰ ὉΥ βίῃ, ἃ ἀοι]6 Ῥγο- 
χοζϑιΐγο, ἰμδὶ οὗ οοπάπηΐηρ δπὰ οὗ στυϊΐης ; ὈοΪᾺ 
δΙ6 (αἴκθη ἔγοηι πἷη).--- ΤΠδ [ΘΣΤΟΣ ΟΥὗἁὨ δοπβοίθῃσο, 
ὙΠΟ ΒΡΥΐηρΒ ἔγοτι δἰ, ἰβ τῇδ 8 ̓ ἰνίηρς δ6]} 
ὌΡΟΣ ΘΔ, Β0 ἰο 88 6 ἀοο8 ποὺ ἰδῖίκο ἀθὶ γοσ- 
ΔΏΟ6 ἴσομι ἰΐ ὈΥ̓͂ στᾶοθ δηὰ ἱμὸ βρὶγὶΐ οὗ αἀἰτνίηθ 
εἰαάμοββ. Τμουχζὰ ἃ πιδπ ΙΏΑΥ ἢδγτο δὰ {πὸ δέ- 
σίππίπσε οὗ ἰγὰθ στοροπίδηςθ, Β9 15 511}},) ὉΥῚ 10 
ΤΏ98Ώ8, Θχοιηρί ἴγοηι ἤεατ. ΕῸΣ ἰμοη, πάθοι, μ6 
ἢτϑι ἴθο8 ἃ ζουυΐῃθ 8.1 γ᾽ Ἰεΐη ς ἴγοπι {6 ἩΤΘΙΒ οὗἁ 
αοὰἁ. ἮἯο ἰγϑηῦ]98 δὲ 4}} Οοα᾽β σἱβίθουβ υἱἰο Γ- 
ΔΏΟΘΒ δηὰ πογάβ, δηὰ δηιὰβ πὸ ἰγὰθ χοῆυζο δηὰ 
ἀο] νοσϑησα ἔγουι ἱἰ, 80 ἸΟῺ 8ἃ8 δο 14]1]5 [0 Ἔχ σ- 
οἶ8ο ᾿ἰνίηρ ζ01{1.---Τ 18 ἔγαϊν ΟΥ̓ Βἷπ ἀρὰ οὗὨ {δ 6 
ΒΙΡΟΒΙΔΕΥ͂ 18 ὙΟΣΥ͂ ἀΘ 6 Ό}Υ σοοϊοά, δὰ 88 ρογυδά θά 
ΟἿΣ οῃἰΐτο υδη παίμσο, 80 {μδὶ ἰο ἀθ8] νίκ ἰΐ 
δηά εογδάΐσαϊθ ἰλ, 18 πὸ ᾿ἰζιὺ δηὰ δδϑὺ χυδί(ον. 
Ετϑῃ ὈοΙἰονΐης ΟΝ τ δι δὴβ πατὸ ἰοὁ βίγι το αἱ ν 
ἐπί {(Π 6 ἸηΔΥ λοίά {18 ΘΠ ΘΩ͂ ὑπάὰθν {π6 υἱοίουυ 
οὗἨ ζδὶιμ, δουρὶ ἢ6 1.88 οὔδα δἰγοδαὰν Ὀθθὴ 
γουσθῦ πον 118 ρον ν.- -ΟἸγῖδὶ ἴα κοδ ὉρΡοη 
ΗΪπδο 7 μοὶ (9 ΗΜ ὁ οὗ δὴ ΟΥ]}] δηὰ χη] σηδηΐξ 
Ὠδίυγχο, Ὀαΐ (86 Βοοὰ οὗἉ ῬΤοΟΙΙΐ86. 
ΤΑυΒΕΝΤΙῦ8:--- Τὸ τούγοϊῃ ἔγοιῃ οὐ] (σου ἢ δα σ 

οὗ Ῥυπίδπιοιί, τρδὺκ8 (86 Β]ανϑη, ποῖ {86 δ]1α] 
ΒΌΪΤ1ϊ. ΟΠ] Ὀο  θΥογ8, 86 Ροβίοσ ἐὐ οὗ ΑὈσγδμβι, 
ΔΙῸ δοίυ δ} γμδγίαϊοσα οὔ 86 χϑάἀοιιρίίοη οὗ 
Οτἱδὶ, 
ΒΆΜΒΛΟΗ :--͵Ἴ ὸ ἀογ71] 18 Ποτο ἀοβοσί υοα ἴῃ Σο- 

δροοῖ, 1, οὗἩἨ 8 Ὠδῖηθ, 88 ΔΟΟΘΊΒΟΡ δ ἃ σδ]ϊυχηπηἷδ- 
ἰοῦ; 2, οὗ δῖθ Ροου; 8, οὗἩ δὶ9 ονοσίμσον.--Ὁ 
ποηάγουδ ομαηροί 780 όγο ὅτϑί ογοαϊϑα αὐΐοσ 
{πὸ ἸΣἸκθ 988 οὐὁἨ ΟἸσὶδί, πὰ πον Βὸ ἰ8 ὈΟΣῚ δ Σ 
ΟἿΡ 11 ]|ς 0}. 688.---ΟὨγὶδὺ σ8 ἢ ΒΊΙΘΘΟΤ ἰθο80 ἐμαὶ ΔΓ 
ἰθιαρίοα, δἰηοο Ηοθ, 1, 888 σεοοϊγοὰ ἰἸχ6 τσὶ δπὰ 
ΔΟΙΒΟΥΙΥ; 2, ρΟΒΒ6 5808 (86 ῬΟΥΤΘΡ ἰο ἀ0 80. 
ΞΤΕΙΝΗΟΡΕΚ: -- ΤΒογΘ 'ἰβ 86 Ὑοπάγουβϑ ὍῈΣ 

τδραοὰ ὁ. {88 ΟΥΟ88, δηὰ δὴ ἀμδηϊ οἱ ραίεα Υἱοίοῦῦ 
ἰπ (μ6 ἀφαῖμ οὗ ἐμὶβ Φυϑὶ ἀπὰ ΗοΙΥ Οπο.---Οομ- 
Ῥαββὶου ἰονγασγαὰ δἰ ΠΟΣΒ, δηὰ ἱπά θγοηοο ἰοτγατὰ 
δίῃ, οδῃποί Ῥοϑββί Ὀ]Υ οοοχὶβί.--- Δ ἱοπεπιοπὲ 18. (89 
ταὶ ποσὰ Ἡ]οτ ον ἢ τὸ του] ὰ ΠΟΠΟΥ Ψ9 6808 
ἷπ Ηἰ5 οὔἶοο, δηὰ σοηιϊηι}}} ΘΠ)ΟΥ͂ ΔΙἰκὸ ΠΪ8 
οοτηρδδβίου δηὰ Ηἰκ δα ο] ιν. 

ἨλΛΗΝ :--- ΒΥ (86 σοπιραββίοῃ οὗἩ ζ68508 γγὰ τουδὶ 
ΔΥΙᾺ ΟΌΣΒΕΪΥΟΒ δρδίπϑι ᾿πηρδίΐθησο, δίμοθ ἤθ οχ- 
δοίϑ ποὺ ἰ0ο0ὺ τ ἢ ἵγομι ὑ8, πὰ γ͵ὸ σ8ῃ ΣΈΡΟΒ6 
οοπβάθποθ ἴῃ Ηΐπι; δηὰ Ηἰἴ8 δά οὶ γ γῖνοϑ 8 
οοπϑβοϊδιίον, δὰ βίγοησίμθη8 08 δρδὶπϑὶ 4}} υὉ- 
ὈοΙϊοΐ. -ὐθδὺ8 ἐδ ζδὶ 87]: ἴὸΣ Ηο σοΐυϑοα ποί ἴὸ 

6 ἰδ ποτοῦ {πδὶ τηϊσξ Ὀς141 Ηΐπ: Ηρδ 
δινδϊ(δὰ 4]}, δῃ ἃ βῃγδηϊκ ἴτοιῃη ποίμίηρ; Ηο 6- 
Θδ16 οὶ ὙΘΦΙΥ. [Ιἰ 18 ΟἾΪΥ του (15 [δ] 1}- 
Τὰ 1658 (δὶ γγὸ Γεδοῖὶ (86 Δρροϊηίεδά κοι]. 

ἈΙΕΟΚΕ:---ΕΥ̓ΕΡΥ δἴδρ ἴῃ 186 πιΐἰΒίΓΥ οὗὨ 2.808 
Ἧ88 ἴσΘΟΙΥ δοσορίοα Ὀγ Ηΐπα ᾿π (Π9 δΒρὶγιϊ οὕ ]οτο: 
85, ἰπάοοά, ν θη δουῖ ἰο Ὀ6 ἀο]ιτοτεὰ ἰπίο ἰδ 
δηὰβ οὗ δίπῃοσβ, Ης βαϊὰ : Τδ τοδὶ (μοῦ ποὶ 
ἰδὲ 1 οου]ὰ τὰν ἰο᾿  Ἐδίμεῦ ἢ Βαϊ [86 
σοτοηδηα γχοοροϊγοὰ ὕσοιῃη ἢΗΐβ δίβον, δπὰ Ηϊ 
ἀθδῖσο ἰο Ἰεᾶνϑ ποῖ ρ ὉΠΔΟΟΟΠΙΡ ἰδ εα, 1Δγ8 
ὍΡΟΣ Ηϊ {86 περοϑδιψ ἴο ὈδΟοοΙη6 10 811] ἐδίηξε 
ΗΚ υπΐο Ηἰα ὈγχοίΠΓΟΏ.--- ΒΙοκδοὰ 18 δ6 ἴο πΒΟΙΣ 
πὸ ϑρίγὶ οὗὐὨἨ ΟἸγίδὶ δὸ ἱβίεσργοίβ {15 “1 8]} 
(1 5.8,᾽ διὰ δὸ δΡ] 168 1ΐ ἰο εἐὐέγῳ ἐλύισ, ιἰμ δὶ πον, 
ἴῃ 41} τι ΐσ ἢ0 ΒὰΒ ἀδιν ἰο ἀο δῃὰ βυ ον, δὸ 
Θηΐογϑ {18 ἸΙσΒΈ ὑροὸι 818 γᾶγ. ΕῸΤΣ (Ὦγ βδῖς 
180 ϑεαυϊουῦῦ" 888 ὁΠ66 ζὉΣ 8]1] μ]αοεὰ Ηΐσβε ἰῃ 
ἸΚ6 οἱγουτηθίδῃ 68. 
ΗΣΌΒΝΕΚ:--ϑο ΥᾺΣ 15 {80 δυβεγίησ οὗ (ΟἸ τε 

ἔγοϊω ρα ϊσίης ΗἾ8 αἰ ΣΙ Υ ἀπ ΡΟΤΟΣ 88 ἃ ἕλ- 
υἱοῦγ, (μδὺ ἰι 15. πῃ ἔδοὺ ΟὨΪῪ ἱβυου σῇ 1815 8δὶ 
ΗΘ δεέοοπιοῦ ἃ ζοπυΐῃο αν ουΣ.---αοἀ 18 πα ςεεοὰ ἴῃ 
ΗϊτΩδοΙΥ ΔἸσοδὰν οοιηρδεδίομδίς, ἔχ. χχχῖν. ύ, 
Ὀυΐ (818 ΘΟΣΩΡΘΒΒΙΟΣ ἰδ γουθδ]εὰ τ} ΘΠ 1Γ6 οἷ εδτ- 
δεν διηὰ σογίδ᾽ ΠΥ ΟὨΪΥῪ ἴῃ (86 πΟΔΣΏ δι 10. οὗ [86 
05. 
ΞΤΙΣΕ :--[ἢ 6 ἀοδί οὗἩ (δχὶδὲ 888 18 εἸξῃ1- 

866 88 ἃ δι )εγίπσ 09,77 ἀεαιλ; διὰ Ηἰΐ5 βυδεσίηξ 
δξαΐη ΟἿ ἰπ {πο [οὐ (μδὲ Ηδ εσας ἱεπρίεα ἴῃ (δὶ 
Ὑ δ οἢ Ηο Βυϑδογοά.---Ἴη ΟὨ τι Β ταεἀϊδίον δ) οἵ- 
ὅοθ, ΘΟΠΟΌΣ 8]}} ἴπ680 υὙδγὶϑα διὰ ορροβὶϊε εἶς- 
τηθηΐΒ: {Π6 φοῖοον οὗ (80 ἀονὶ], {π6 7υδέ εἰαίπε ἀπά 
τὶ σλίεουδπέες οὗ αἀοα, δηὰ {9 ἐχίσεπεν οὗ ΣηΔῊ. 

[ΟΥὙΕὲΝ :--δοδίν 18 Ῥοῃδὶ; δπὰ ἐϊβ θεΐπ ας οοτι- 
ΤΩΟ ὑπίο 8]1, Βίπαοσβ ποῖ, Ὀυὺ ἰμπδὲ ἔτ 15 186 
Ῥυπὶβτηθηΐ οὗ ΟΥ̓ΟΣΥ Ο0Π6.---Ασοογάϊης ππίο [80 
ΤΩ ΘΔῺΒ πὲ ΤΏΕΠ ὮΔΥΘ (0 οομα ὑπίο [86 ΚοΟνΪεῦρε 
οὗ ἰδὸ γἱχμίοουδηοβδ οὕ αοὐ, ἃσγὸ οσ ουὐφᾷὶ ἰο ὃε 
{πον ΔΡΡΥ ΒΘ Β: 0.88 οὗὨ {16 ΟΥἹ] ἰμδὶἰ 18 ἴῃ ἀσδίβ. 
ὙΒοη Ὀοηάδχο ͵8 σοι ]οίο, ἐὶ 1165 ἰπ ἃ ἰε πάθῃς ῦ 
ἰο Τυΐϊαγο δηὰ χγοδίοχ οΥ1]8. δυο ἷδ8 186 θοπάδρε 
οὗ οοπἀεπιῃορὰ τηδ)]οἴδοίουβ χοδοσυϑα [ὉΣ [89 ἀδγ οὗ 
Θχοουϊΐοι; δυσὶ 15 πὸ Ὀομάαρο οὗ βδίδῃ, ἘΠῸ ἰδ 
Κορ ἐπ ομδὶῃβ οὗἩ ἀδυκη 688 ΓὉΓ ἴδ 6 ἡυάμταοσπὶ οἴ 
{86 ατοδί ἀδΥ.---Τπὸ Τοτὰ ΟὨγὶϑὶ ουἱ οἵἱὁἨὨἁ ΗΪ5 1δ- 
ΘΧΡΓΟΒΑΪΌ]0 ἴογο, ὙΠ. δυδιτηϊοἀ ΗΪπικοὶῖ 
ἀηΐο ΘΥΘΟΣΥ͂ σοπάϊτοι οὗἩἨ ἰδ σὨἰ]άτοη ἰο Ὀ6 βαυδὰ 
ὮΥ Ηἴτμι, δῃὰ ἰὸ ΘΥ̓ΘΡΥ (πη ἴῃ ΦΥΟΓΥ ΘΟ 0. 
οὗ ἰἸοπ), δὶ ΟὨΪΥ Ἵχοορίοα.--Τ}ὸ ἤσεί διὰ ργίη- 
εοἰραὶΐ διὰ οὗ ἰδ ογὰ ΟἿ γ ἰδ 5 αββυτοὶπς Βυχοδδ 
πϑδίυγα, 88 ποὶ ἰο γείφπ ἴῃ 1|, Ὀὰΐ ἰο Βυδεσ διὰ 
ἀΐο ἰπ ἰ1.- - ῆκθ βὰν 186 νοσὶς ἰδῶ ττῶδ ρσεραγοὰ 
υηίο Ηΐπ---ἢον Ηθ 88 ἴο Ὀ6 ἐἀχροβεὰ ὑδῖο χη ἷδο- 
χὶοβ, ΙΒ] οι ομ 8 δὰ Ῥογβοου 1 0η8, δηὰ αἱ Ἰοησὶ 
ἴο Δ κο Ηὶΐβ 800} δὴ οἴου Σ ἴον δ᾽ η--- νοὶ Ὀθοδυδθ 
ἰι νγ8 8]1} ἴ0 7 ἐλε δαἰναίίοπ οΓΓ 1λὲ ελιάτεη, δ πδὸ 
ςσοπἰοηϊοἃ πιὰ ἰξ ἀπά ἀοϊίοά ἴῃ ἰϊ.---ΑἹ} τΒς 
Ῥονοῦ οὗ ϑδίδηῃ ἴπ 86 νου]ὰ οτὸῦ δὴν οὗ ἰδς 
ΒΟΏΒ Οὗ πλ6Ώ, ἰδ ἰουπᾶοά ἴῃ δίπ, δὰ (86 συ} οὗ 
ἀφο δἰϊοπάϊης ἰ. οδίὰ οπίογοὰ ὉΥ δίῃ; [86 
καϊὶὶ οὗ βὶπ ὑσουραὶ ἐν ἰπη.---Ἴ7 186 φαΐ] οὗ ἀεδιὰ 
Ὧδ ποὺ χοιηουθὰ ἴσοῖὰ 8ΗΥ, 86 μόοττοῦ οὔ με ἀον:] 
οσίβηἀβ απο ἰΠ 6. Α Ρόν ον 1ἰ 18, ἐπάεοά, {μπδὶ 
8 τοζυϊαίεὰ. Ἥοτα ἰξ βογογοῖζη οὐ δυβοϊυίο, ἤὸ 
που] σοπίϊηυ}ν ἀονουν. 1δὺὲ ἐΐ 15. Ἰ᾿ἰγωϊιεὰ 
απίο (ἶπι68, δΟ80η8, δηὰ ἀορτοοβ, ὈΥ {80 πὶ] οὗ 
αοὰ, {16 Φυάξο οἵ Δ8]].---Γ7Ὲ6 ἀραὶ οὗ Οβσίϑβὶι, 
{γουρὰ [ῃ6 νι 180 δπὰ γἱσδίοουβ ἀΐβροβαὶ οἵ Οοὐ, 
5 υἱοϊογίουϑ, δ] -οοῃαπσογίη δὰ Ῥτοταϊοηῖ.-- 
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βαίδη Ἰαϊὰ ἷ8 οἷαΐπχ ὑπο ὑπ 6 Ῥογβοὺ οὗἩ Ο γἶϑί, , νδοιθὰ ομο ἰο ἀπάογίακο ὅον ἐμοῦ, θα  ἰο ὑπᾶογ- 
Ὀυὲ σουΐης ἰο ρΡυΐ ἰξ πὰ οὀχοσυίίζοη, ἢ6 πιο ἢ ] ἰαἶκο ἴοὸσ ὑμοῖὰ τ σατο. ΟἿ Υ δα ἰο ἀΟΓΏ 688. --’ 
ἐμαὶ χιοαὺ δηἃ δἰάάθῃ ῥόον ἴῃ Ηΐπὶ δῖοι Ηο] ΤοιηρίδιϊοηΒ οὐδ βοι}β ἱη9ὁ ἀδηρον.--- πὸ στοαί 
Κηον ποὶ, δηὰ νὰ8 υἱνοτὶν σοπαυθΓθά.---Βαίδη | ἀυὶγ οὗ ἐοτιρίοα 8ο}}}8 8 [0 ΟΥῪ ουὖΐ υπίο ἐδο μογὰ 
Ψ1}} Βδγ αὖ Π6 βίχῃ οὗ ἰδ οσοββ γίσλίϊψ πιαάδ.---  ΟἸγῖϑὺ ἴθ᾽ Β6ΙΡ δηὰ γχοϊἱοῖ. Ἠς 15 “(αἰ [Ὁ] :" 
Το Τοτὰ ΘΟ γῖϑί δβεγεαὰ ἀηάορ αἱ ἨΐΒ ἰορίδ- δ 18. ““τηογοΐι],᾽ δὰ ἰμαὺ νοὶ 8 {86 οδοοί 
ἰΐοτ5, δύιπδά ἴῃ ποπ6.---οιηριοα Βυ βἴ ΓΘ ΓΒ ποὺ ΟὨΪΥ ἰ οὗὨ ἰβοῶι ὈοίΒ, Ηθ 19 “4010. 

ΞΕΟΟΝῺῸ ΒΕΟΊΤΙΟΝ. 
ΞΌΡΕΕΙΟΒΙΤΥ ΟΕ ΖΦΕΒῸΒ ΟΒΒΙΗΤ ΤῸ ΤῈ ὈΙΨΙΝΕΙΥ.ΒΕΝΊΤ ΒΕΒΥΑΝΤΗΒ.ἕ ΑΝῸ ΓΕΑΡΕΒΕ 

ΟΕ ΙΒΒΑΕΙ, ΜΟΒΕΒ ΑΝῸ 950580.Ἁ. 

Ι, 

ΤΏ6 ἬἯχβοτίδιϊου ἰο δά οἷ τἐν ἰοπναγχὰ ΟΠ γῖϑέ, ἰ8ὸ ζΔ  ( Ὁ] Μίοβθοηρον οὗἨἩ αοά, χοϑίβ οα (8:8 Ῥτοδιλὶ Θη06 
οὗ ΘΟ σίβί, 85 β05 γεζίπσ οὐοῦ ἰἕ6 ἈοῦΒ6, ΔΌΟΥΘ ΜοΒοΒ, {μ6 ζαΣ 7] δεγυαπὲ ἵπ. (86 ΒουΒθ. 

ΟΕΠΑΡΤΕΕΒ [Π[{. 1-6. 

ὙΝΒοτγοίοτο, ΠΟΙΥ͂ σοί τοη, ρατίακουβ οὐὔἵ ὑῃ9 [4] ΒΟΑΥΘΏΪΥ ΘΔ] Πρ, οΘομβί ον [χατανοή- 
σατε, τοῦτῖκ τ αὐϊοηςοη, ΟὔΒασυο δὐξθηύγ 6] γ} ἢ ἐὐλυτῇ δηὰ ΗἸρΡῺ Ῥγτϊοβὺ οὗ οὔῦ 

2 γντοίοββίοη [ὁμολογίας, Θοῃ 58:05], ΟἸγβὺ ὁ ἐβαϑ' [οηι. ΟἾγ]807; ἯΤΟ τγὰβ 108 Ὁ} ἰο Ἀἷπὶ 
8 ἐμαί δρροϊηϊβα ἢ ῖπι, 88 4150 Μοβοϑβ ισαδ γα ι ἴῃ 4}15 18 βουβθ. ΕΌΥ {815 φεαπ [0818 ρδὺ- 

Βοῦδρθ, 86] γὰβ [188 θ66}} οοπηὐαα ΜΟΥΟΠΥ Οὗἁ Ἰπογ6 ΡΟΣ ἔθδῃ Μοβοβ, ἱπαβιη ποῖ [ὉΥ̓ 88 
ἘΔ] 88 6 στὸ παῖ Ὀ.]]Δ6ἀ [6808 18864,ῳ χατασχευάσας] {ἢ Βοῦδα ΒΔ(ἢ ΙΏογ6 ὨΟΏΟΥ 
ἐΒδη (ἢ6 ουβ6. ΕὉΥ ΘΥΘΤῪ Βοῦδβ6 18 ΡῈ] 46α [6818}}18}}64} ὉΥ͂ Βοχηθ ηῖαν [016] ; δαὺ ΒΘ 
(Βαὲ Ὁα1Π0 [68ἰ8}}15}64} ἃ}} ὑπι]ηρ8᾽ ὦ αοά. Αηὰ Μίοβοβ γοῦν ΓΝ οβο8. ἰπᾶ664] τσας 
Καὶ! Ὁ} ἴῃ 411 18. οῦδθ 88 ἃ βογσυδηΐῦ, [ὉΣ ἃ ἐδββ μὴν οὗ {1086 ὑμίρΒ ἩΔΙΟἢ πόσο ἰοὸ θ6 

6 δβροκϑῃ δἷϊον [(ο ὑμ6 ὑβῖηρβ Βογθανον ἰο δ6 βροΐίκθη, τῶν λαληϑησομένων]; Βαὺ ΟἸτῖϑὺ ἃ8 
δ᾽ ὅση [188] οὐδὺ 1118 οσσῃ [Π18, αὐτοῦ] ὨουΒ6; τΏΟΒΘ ΠοΟῦΒ6 ἃγο Ὑ6, 1 τὸ μοϊ]α ἴλβὲ {6 
οουδάθηοο Ἰωλαένν, παῤῥησία] ἀπὰ {86 το)οϊοῖηρ [ρ]οΥγίπρ;, χαύχημα] οἵ ὑπ [001] ΒΟρΘ 
στα υηΐο ἰδο 6πὰ." 

χνδ δ με πεέδος βία Ρ]9 Ἰησοῦν δα ἴῺ 118 ΤἿἌΥΟΥΣ (Π6 δῶρο οἵἩ (ἢ Ἐρίδῖ16, Δ! (πο αὐ μον ἐγ οὗ Α. Β. 0.5 1.5 χυ]!Ἱ. 84, [80 
ΑἸΖ., τυ., 

4 γος. Ἔκ ὅλῳ ἰδ Βυδίαἰποὰ ὕγ ἴ8ο δαϊποτέτγ οἵ βίη. Α. 6. Ὁ. Β. ΚΟῚ, Μ., αμὰ νγ ἐδο δαςὲ οἵ ἐἐα Ῥοίης Ἰοπηᾶ ἴῃ ἐδΠ6 
Ραββα κο (Νααι. χίϊ. 7), πὶ ἢ ἰδ νἱ γί }}ν οἰἐοὰ ὉΥ ἴὴ9 δυῖοΣ. 

8 “οτ. 4.--Ἰηεϊοοὰ οἵ τὰ πάντα Ἧὸ δῃουϊὰ τορὰ ὈΘΓΟΙΥ πάντα αἴϊον Εἴη. Α. Β. 0.6 ᾽ὴῪῈῸ. 2.4 Ὲ. Μ. 17, 68. 
4 ον. δ..--Μέχρι τέλονς βεβαίαν 6, αἰποο Μ|1}1}, τοχασάθα Ὀγ Βοτηθ 888 κίοδβ ἐγαπδίεγτοα ἔγοπὶ νοῦ. 14, δηὰ 18 Πα γκὮ, πο πκὮ 

ποῖ πους οἰαδαίσαὶ δηδ]ορβίθθ. {10 18 βασϑὴ δο 0 σϑηάοσ, ουοσϊ οδρίης καύχημα, δηά κοίης ὕδοῖὶ ἴο [Π8 Ὀγδοοθάΐῃᾳ παῤῥη- 
σίαν, οἵ ῬοΘΕΙΌΪΥ ἀοίογηιηοὰ Ὁ πίδος. Α τηοζο βογΐουϑ οὐϊεοοϊίου ἰδ πο γοροί(ἰοη οὗ δὸ πηασκοὰ ἃ μΡῆγαδο [ἢ ἔπτο 
δο τιοῶς δϑοὶ οἵδοσ (ΥΥ. 6 δηὰ 14), πϊοῖ, 86 9]. γεν0}} οὕδογυοα, ἰ6 εἰ συ δ [ἢ δὸ οδσοίαϊ δηὰ ὑγδοίίδοά ἃ Ἡτ  οσ, Ἤδποο 96]., 
“τι ΤΊ οοἢ., οχρπηκοα ἰἴ; Βίοοϊ, 6 Ὑοῖία, ΤΟ]. 1... χοϊαίπ ξ. --Κ.]. ΤΊ [6 σπδίαἰποά Ὀγ Βίη. Α.6Ο. ἢ. ΕΒ. ΚἪ 1. ΜΝ. 

[Μοσν. 1.--ἰΟθεν, ὠλόποε, τολενςοτε, ἸοκῖςΆ], 88 πϑασῖν, οὐ φυΐο αἴ τδγο ἴῃ (6 Ἐρίδι16.---Κατανοήσατε : κατά ΘΟ ρΒαίο: 
ποατκ υἱΐλ αἰξεπίζοπ, οομμειερίαίς ἐατηεείίν. ΜΟΙ: τ πολ ίο δγεπ δίνη αὐὐ΄.. “Κατανοεῖν, οὗ χογίκ, Ροποίγαξης γορησά, 
« [τοτῖίο ποτζγὰ οὕ ἴϊκο.ἢ 1. Απόστολον, οοτητηΐδοίοηθὰ ΟῊ6, ἰ6η 4“»οείϊς. ΜΟ]] δηὰ 8) 6].: Οοἰξεεδοίε ; 6 ͵οῖίο: ἀεἾ Οό- 

; τοοὰ οἵ ΟὨμγίεϊ δο σά χτοδὶ σοασισηϊδδσίομϑὰ οὔθ οὗ ἐπο ΝΟῊῪ Τοοίδιηθηξ, 86 Μοδοα τῶδ οὗ πο Οἱ. ἈΜοδϑοβ ττὰδ ἐδὸ 
ἀπόστολος α΄ Αδγοη ἰπ6 ἀρχιερεύς οἵ ἴμο Ο]ὰ Οογοπδηΐξ: ΟὨγίει σου 6η ἴῃ ΒΓ πηϑ617 ὈΟΪῈ ομδγδοίοσγ ἴῃ πο Νονν. 

Ψος. 3 --πιστὸν ὄντα, δεὶπρ 7αἱλιῆπιῖ. Ἐπ. τοῦ. τοηάογ “τος ΔΙ ΓΌΓΩΪ ;᾽ εὸ 6 οϊίο; ΜΟ]], [0] ον Ὡς ΒΙ οοἷς, Το γα 
ἕς, Ὀπὶ δὲ} σϑηδηγοα ΒΊ οἷς ἴον ργοκδίηρς ἐδ ἴογοο οὗ [86 ργοδοὴΐ ὄντα. ΤῈ συ [58 ὄντα [6 ποῖ ὨΘΟΘΘΒΑΡΙΪΥ Ῥγρδοηὶ δ α]}, 
«τεορὲ ἴο ἴδο {{π|ὸ ἐππλῖ ἰ5 οχργοδδοὰ ὈῪ {πὸ δηΐο τοῦ, οὐ ἴμαΐ ἰ8 φγεβενέ ἰο ἰλὲ τεϊὰ 9. (δε ευνγίίογ. Ἡοτο 1 Δ Κο ἰΐ ἴο ὕθ 
εἰεαεῖγ ἔμδὲ οἵ ΟὨτίδι ' σεείάθῃοθ οἡ δαγῖδ, δῃ ἃ βϑῶοθ 901] Επᾷ. γογ. δοὰ 9 Ἢ. ἴα ΒΌΡΡΙ γί τσαϑ γαῖμοσ ἔμδὴ 7011 ἀπά 
"εὶϊ. ἴπ γοηδοσίηρ ἔξ. Βαϊ δο9 ἀχροαίοῦ. 

γος. 8.-- “ὙὨ6 τδο," πᾷ. νοῦ. οὗτος ͵δ οἴξουῃ ἀ στ] ἐο το ον ἰπίο Ἑηχ. "ΤῊΪ8 ομοὔ 168 ἱποϊοχδης ἘπῸ 88; " ΤὨὲδ 
» ἀἰϊτοοῖδ δὴ ποὰποὸ δἰπουῶϊ οἵ αἰϊοηείοη ἴο ἔδο ψογὰ τωδη ἢ ((0Γ Ὦ6γ6 ἴΠ:9 Τοίογοῃο9 ἰδ δἰ πιοδί δα Ό Δ ἢ} ἰο ΟἸ τ δὲ 5 δοϊοῦγῃ 

6Ά "τὰδιῖι" οἱ οαγίϊ, δῃὰ δίθ ργοδσθηΐξ ΒΟΑΥΘΩΪΥ οχα! ἰδίο 5): “ ἐπίν ρογθομακο, [6 ἴ00 ὥυστη δ] ; “ δ 6᾽ [8 ποὲ δυ ΠΟ! ΘΠ ῚῚῪ δι ρὨαῖίο. 
4.6 Οεογδὴ αἶδεεν ἰδ ποχ ορ πα ῦ 6. Ἦας δεν οομπίεα οἵ ἀεεπε υογίνλν ; ἠξίωται Ῥοτί., τηοἢ) Ὀοίέον μδῃ Αὐτῆ. γος. 
ὁ. τξρχ8 σοππίδα πΟΡΙΏΥ,᾽" Ὀοοαῖδ9 [86 Σοΐδγεῃοὁ [8 ποῖ ΣΘΓΟΙ͂Υ ἴο {μπδὲ τονασγὰ οὗ ρἱογ δοδίίου Ἡπίομ 5690. ὁπ00 τοοο γοᾶ, Ὀπὲ 
«“Ἐ1 Ἐ ἢο δ} γοίαἐπε. , . 

Ψος. 4..-- Συμπαεα, κατασκευάζειν, ζωγηἰελ οὐ, ὀφιΐρ ; ποῖ οἰκοδομεῖν, ἰο δεῖ], 88 8160 [8.6 ποθῃ [δ τιοῖ οἰκία, ἃ 
βοιιδα φτορεῖ, νπξ οἶκον, (Ὁ ρα ἃ ἀοπιεείίο εείαδὶ α λοιδελοῖά. 

οι. δ.--Αὐὰ Μοδοῦ ἰπάοδα,᾽ οσ " ἨΠῚ19 Μοδοβ. Βηκ. τοῦ. γοβ δσϑ μέν Βογο, 88 οἴϊϑη Θ᾽ ΒΕ ΤΏ Οσο, “ ΤΟΣ; Ραΐ ΑἸ 88 
οἷγ. 

Οι β. 



68 ΤΕΕ ἘΡΙΗ͂ΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΝ ΗΕΒΒΕΎΥ͂Ξ. 

Ψοτ. θ.--:ῃΤριστὸς ὡς νἱὸς ἐπί, εἰσ. 
ΕΠ Ἰ5 Βοτ86,᾽ ΟΣ “ χὰ ἰδ  {ΠὉ], κ8 ἃ βου, ονϑῦ Ηἰἶδ ποῦβο; 

ΤῈο 6110 516 ἸΔΑΥ ὮΘ δυρρ θὰ 50 88 ἴο γοβῆ, "" Βαὶ ΟἿ γίπε, δὲ ἃ ον, τεῦϑ ἔδυ οτος 
ἢ ΟΥ̓́, 89 8 ΟῚ ἯΔΕ ΟΥ̓́ΣΥ Η δ Πουδο, "» 81 ἢ οομδίσγοοιϊίου 1 

αἰ ΜΟΙ] δπὰ Ἀο]. (ὁχοορῖ ἴμαὶ [ΠΟΥ ῥα ἐξ οὉΓΣ τσαΣ, ὙϊοὮ, Ροτμδρα, [9 δ αἱ!88 [0], 189 αἀἰδουδδίου δι ἰἀΐης σποσγὰ πο (δ 
ὈΓΟΘΘΏ) Ἀ5 ἐδ δΒἰπηρίοδὶ, {πο ἰάθ6 οἵ ἐν τοϊγοδιϊηκ, δά ἴπδϊ οὗ αμέλογίέν Ὀθοοταίης ὑγοπιπδηξ. ΒΟΙΉ ἔδο θαδὶ ἔοχῖδ δινὰ 
Ὧι. οοποθοξιοῦ ἀοπιδηὰ Ηἰΐ (οἱΣ., ἀοἀ 5 αὑτοῦ) ποῖ λέ οἷο (ἐαντοῦ).--Κ.1]. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ,. 

Οὔ Β. 1. Ὁ ποσϑέοσθ, ΒΟΙῪ Ὀσθῖβσθ, Ῥᾶδχ- 
καῖεθυβ οὗ ἃ θανθν ΟΔ]11Ε.--- Τὸ ὅϑεν, 
ὡδλεγείοτε, ἸἰλῈ Κ5 ὑπ 6 Ἔχβοτγίδιϊοη οἵ 819 γοσβο τῦῖ ἢ 
6 Ῥγοοοάϊηρ οδαγαοίογίζαίϊοπ οὗ 96805. ΤῈ0 
ΒοτηΟ ΒοΪ 8 4180 οὗ ἐμ ἀοδὶ χηδίίοι οὗ ἐδ γοδάθυβ 
(““Βοῖγ Ὀγείμγϑη ᾽) ΠΟ, ΒΟΥΤΘΥΘΥ, ΔΤ τοὶ Β6ΓΘ 
δά ἀγοββοά δ8 ὄγείλγο οὗ Οὐτίδὶ (ΜΊομδοὶ., σατρα., 
εἴς.}, ὭΟΡ 88 726 88} ΘΟΙΡΑΙΤΙΟΙΒ οὗ |Ὸ Ὑτίϊον 
(Οἰσ. Ετ. βομιπ αι); Ὀὰΐ δ8 σομῃβοογδίθα χη θτ Ὁ 6 18 
οὗ {πὸ Οτἰβιΐδη Ὀσχοι Βου ποοά, γῆο ἤλγο ὈδΟοΙ0 
Ῥδυίδο Β οὗ 8 οδ]} ἰο ἐμὲ Κη χάοπι οὗ ἀοἀ, σὰ 
ἣδ8 σοπα ἔγομη μού (ἐπουράνιος,-ε ἡ ἄνω κλῆσις, 
ΡΒ]. 111. 14, Θορ. ΗθΌ. χὶΐ. 26), δηὰ μ88 ρτονϑὰ 
1ι86}} εῇεοίμαϊ, ἱ. 6., Ἀ88 Βοσιιτοά ἰο {Πδῃ 8ὴ δοίιι] 
Ῥδυιϊοϊραίϊοι ἱῃ ὨΘΔΥΘΏΪΥ͂ ἰΓΘΑΒΏΌΓΤΕΒ δὴ ἃ Ὁ] 658: ἢ 8 
(ὉοἹ. 1. δ)---αοδὶ χπδίϊοηβ ἔγοπι τ 16} ἐ8:6 70]]1ονν- 
ἰῃ ὁσβογί δου σϑοοῖγοβ, 81}1Κο ἴῃ ΤΌττα δηθὰ βυὺ- 
δΒίδῃησο, οὶ σοπῆσγιηδίϊοη δηἃ ϑιωρθδβὶβ. ΤῈ6 
σοι ἱπδίϊοη “ ΠΟΙΥ Ὀτοί ΒΡ Ὼ ̓̓ 185 ποῖ ἔου πα 6]86- 
τ δογο (1 Τη688. ν᾿ 27, (89 σοδάϊπρ 186 ἀουδί]), 
Ὀιυΐ 8 Βοχο 8 τηοϑὲ Ρσορσίδίθ ΒυΙΏΠΔΥΥ οὗ {0 
ἰάθαβ ἀονγοϊοροαὰ ὕσοαι οἷι. ᾿ἰ. 11. 1]19 οἴ ον ορὶ- 
ἰδοὶθ Ροΐπὺ 58.}}} ζυσί Ὁ Ὀδοῖς---ἴο οἷ. 11. 1, δπὰ 
ΘΥϑα ἱ. 1. [ἄγιοι, 88 8.8] 4180 τὶ Ῥδαϊ, το Δ᾽ κ8 
ΟΥ̓ οΘουγβθ ποί ἰμ0 ἄορζτΓοθ οὗἨὨ ἱπάϊνι ἀπ] ΒΟ] Π 688, 
Ῥαΐξ (80 οοἸ]]οοίϊγο, δπὰ, δὸ ἰ0 δρϑδὶς, οϑὲέεϊαὶ, ΟΥ 
ΣαΙΒοΣ ἑάεαΐ Θμδγδοίοῦ οὗἨ Ομ τἼϑι ϊδη8. ΑΒ ἃ σοπι- 
ΤΩ ἐγ ἰπὰ ἐμοῖς σοϊδίϊοπ ἰο ΟἸΥῖθί, Ὑὸ Δ]Οὴ 9 
ΘΠ ῬτοΟῦτΤΟ δαποι βοδίϊοη, {ΠΟΥ͂ ΣΘ Θμαγδοίο 5- 
ἐσ 4}}γ ἄγεοι.----ἸΚ.]. 

Οοπδίᾶθσ αἰϑηῖίν ον ἴ86 δροβίϊθ δηᾶ 
ΒΙᾳἢ-ρτίθαεῖ οὗ οὖσ οοῃπίθεεἝου .--- Κατανοεῖν 
ἀοποίεοβ ἰμοὸ ἐἰυτηΐης οὗὨἨ ἰμο νοῦς ἰο δὴ οὈ)οοί, ποί, 
ΒΟΥΘΥΟΡ, ἴον (89 Βα οὗ ἐμ οογοί 08] Γοσορηξ ΐ0Ὲ, 
Ὀυΐ ἴον 80 Ῥγδοίὶοδὶ τοὶ ὶης οὗὅὨ ἐμαὶ ποῖ τ 
δδνθ ἱπ Ηϊπ)----ἰ, 6... ΥὉΣ ΙΟΤΪ δη βρὶ τὶ] π δοα- 
πᾳ. ΤῸ ὑπο Θρ᾿ἐποίβ, ἀοβουὶ ρίῖνο οὗὨ 685, Ὀσίης 
Ἰηοϑὺ ἱπΙΡΓΟΒΒΙΥΟΙΥ Ὀοίοτο ἰδ 6 Τοϑοσβ [86 ΒὰὉ- 
βίδποο οὕ ἐμ9 ῥγοοράϊης βἰδίοιηθηΐβ. 96 808 ἷβ πο 
δἰ σι οδ οσζϑῃ οὔ(}16 τουοϊδίϊοη οἵ α6οα ἰο πιδῃ, διὰ 
δὲ (ἢ 88 1ὴ60 ἰἶτη6 πο ἔσο δηὰ ροχίοοί Μοάϊδίοσ οὗ 
τοἀοχηρίΐοη, Ῥχϑοΐβογ ἴον 818 γϑδδοῃ Ηο 18 ποὶ 
Ἐκ Μοβοβ δηὰ “ΨΦοϑῆυδ, 8 1060 ᾿δτ ΥοΣ δηά 
Ἰοδάον, θὰ πιὰ 8}}1 ΗΙ8 Σοβοι ὈΪδηοθ ἰοὸ {8690 
ΒΟΣΥδηίβ οὗ ἀοά, 18 γοὶ οὀχδ᾽ιοὰ ἱπδη ον ἀθοΥθ 
ἐδο. Τὸ δυοϊὰ 4}1] χω ϊβυη ουβίδη ἀΐπρ, ΠΟΥ ΘΥΟΥ, 
Ηὸ ͵.8 ποὺ οδ᾽]οα ἄγγελος, Ὀυὰὶ ἀπόστολος, ν ἰοἷι 
ΜΟΓὰ ΘΟΥΓΘΒΡΟΙΒ 88 τὺ6}} πὶ (Π6 ΗθΌ. πιαϊεαοὴ, 
85 ὙΠ} Ηἷδ δββϑιῃίαὶ σχοϊδίϊοηβ, 64]. νυ. 4. Φοδῃ 
δἰ. 84. ν. 86: νἱ. 29; χ, 86; χχ. 21, Τ|]ιο]. διὰ 
Βοϑοηίμδὶ (οἶον Βγαῦη, ΘΟΥ]ησ, Βοβοις.) ἃσθ 
ἱποϊϊποά ἰο τοῦδ ἐδ ἰδτὰ ἰο ΒΔΌΒΙ 08] ὕδᾶ 6, ἰἢ 

ν.2 10}. ἀπόστολος---Ὑ Ὁ) τοὶ ῦ ῬθαΣ (8.9 6 ΏΒ0 

οὔ Αοαίαίονγ. Βαὶ δοοογαϊηρ ἰο 226]. 86 Ῥγὶοδὲ 
Βη5 {18 πδῖηθ ΟἿΪΥ Ῥσϑοϊβοὶν ἴῃ 8185 αὐ} οὗἁ 
ἀεϊεσαίε ῬΑΥΊ]Υ οὗ αἀοἄ, ΡΑΣΕΥ οὗἩ ἐμ οοπᾳτοραίίοῃ. 
Οττὸο (“Τὰς 4»οείϊε απᾶὰ Ἡϊσὰ Ῥγίοεί οὗ οὐν οοη- 
7εεεἴοη,᾽" 1861) δββυτηθβ 8 γοΐίογοῃοο ἰο ΝΌχα. χὶϊὶ., 
8 ἃ ΒΌΣΙΒ ὉΡ ἰδ ΥΓοΒῈ}} οὗὁὨ [18 ἰηνοβιραίἑ ου ἢ {86 
ΤΟ] ]οτ ἰἢ ῬΑΥΔΡΏΓΣΑΒΟ: ““ ΤΒοΟΤΟΙΌΥΤΟ, γ6 ὈΤο  ΠΤΘΏ 
ἯὮΟ δδγο Ὀ66 τοβουοὰ ἔγοτῃ ἰδ9 του, δὰ Ὀ66η 
δηἀονροὰ ὙΠῸ (89 Ῥσχογορδίϊνυ οὐ δ᾽ ΒΟΥ ΘΩΪΥ 
βοῖοθ διὰ οἱ ἰσοηβαὶρ, ΟὔΒοσυο ἐμαὶ 89 Αροβί]ο 

δηὰ ΗἰρΒ-Ῥσὶοβϑί οὗἨὨ ΟἿἿΥ ΘΟ  οββίοῃ, ἑ. ε., ΕΘ το 
ἔγβι ἰγοὰ ἰμ0 βδογοὰ Ἰαῃὰ οὗὨ ΟΌΓΡ ἱπμουϊίδησθ πῦῖὶὶ 
89 σοποξβίου, “θολὰ ἀο]ΐγοσε,, δηἃ ΠΟΥ 
ϑίαπαβ αἱ ον δβοδὰ 85 Ἰοδάον, υϊ πῆο δὲ ἐδ 
ΒΔΙΩΘ ἰΐπ|6 15 {86 δἰ κῃ -Ῥυοδὲ οὗ ΟΣ σοπΐρβείος, 
ἢ. ἐ., ὙἼΟ ὈΣΙΠΚΒ8 Ὀοΐογο αοα οὐν σοπΐοββίοι, “0- 
ΒοΥΔἢ ἀοἸ γο ΓΒ, ἱπ {μὲ Ηδ βοοῦγοβ ὉΥ Ηἰΐβ ζτηθ- 
αἰαιίοη ΟΣ οπίσαῃοο ἱπίο {86 ΒΟΔΥΘΕΪΥ Βοτηα,--- 
ἴῃ ἣἥπο ἰμαὺ 86 Αροβί]ϊο διὰ Ηἰσῆ ῥτιοδὶ οὗὨ ΟἿΣ 
οοῃΐοθβδίοῃ, 96809 (88 ἱΐ ΜΟΤΟ, οὐγ ΦΟ5Β 8) 15 
πιστός ἰο Ηΐπὰ Ὑἱῖὸ 848 σοπδίϊυἱοὰ Η!ϊπι.᾽) Ἧς 
δαῦο ΒΟΤΘ δὲῃὴ ἰμιοτροϊδίϊοῃ οὐἩ σχοΐοσομοςθ δοὰ 
Δ] 510 ῃ8 τ δῖ οἢ, πα θ6α, ἃ Βυ 16 ἱπρσΟΠΌΣΥ τοδὶ 
ΘΕΒ1Υ μου Ἰἰχδὶ ἀροη, Ὀυΐ πο ἀγα ΒΟΥ 
δἰΐοῃ ἰο ἰ06 οοπίοχί. Εαυδ}ΕΠΚΤ τι ουΐ ἔοιπάδ- 
(ἴοι 8 180 (89 σεῖραγκ οἵὕ Καυῦσε (Ρ. 19): “τοῖα 
Ηΐβ κλῆσις, αεἰ ὁ εαἰδηρ, (6. δοιῃ χϑδοῖτοα (δο 
Βδιηθ οὗ ἀπόστολος, ἴτοτῃ Η]5 ἁγιάζειν, απο σις, 
886 πδὴο οὗ ἀρχιερεύς." ἴῃ ΗΪδΒ ἱπο-ζο] ἃ οἰδι- 
δοίον 968688 18 ἱπιτη αἰ αἰ ο}} ἀεβουὶ δοὰ δ Ῥοῖοπξ- 
ἴῃ ΒΡ ΟΣ ἤοΔ ΠΥ ἰο οἱ, ἵ. 6., (86 Οὐγίξίίαπ σοπΐοθ- 
βίου, ἢ ΟΥΟΣ δαὶ 89 Τοδάοσ Β ΣῪ ἀϊσοοὶ (δεῖν 
τυϊπὰ ἰο Ηΐπι, δὰ σοηβῖ ον πρὶ ΠΟῪ Βδτο ἰὴ 
Ηΐω. Το τοπάοσϊης οὗ 89 7αἶα: Ορπεδοιζεζέοηὶε 
ποδίγ δε, Ὑϑτ ἴῃ 18 ΡΟΥΒΔΡ5 οὗ ἰΠ6 "ΜΟΒΘΟΩ ΡΟΣ 
οὗ ἰμὸ σογοηδηι᾽ (ΝΜ4]. 1. 1), 19 ᾿πδαά συ βεὶ Ὁ]6, 
δ'ησθ ὁμολογία ἴῃ 6 Νενν Τεοδίδιοηΐ εἰ χη ῖῆοϑ 
ΟὨΪΥ εοηΐεδείοη, αοἰποιοϊεαρσηιεπί, ἩΘΎΘΥ “ εοπέτσοί 
ΟΥ οουεπαηί,᾽ ἀπὰ {18 δοιρ τὶ (η0 Βυ ᾽ οοὶ (6 
Υ7.}) δὰ (πο οὈ]οςὶ (ΒΙ., τῆν. οὗ ἰμ6 δομπΐοθδβιοι, 
2 (ον. ἰχ. 18: 1 Τί. νΥἱ. 12,18. Τἴμπο ὅδη. πδυὶς 
Ῥοββοββϑίοῃ, δεϊοπρίπο ἰο. [Τ890 ΒΙρ ΕΒ -Ῥσῖθεὶ τὸ 
Ὀοϊοη 5 ἰο ΟἿΣ ΘΟ ἔδβδῖο : {86 δῖ ᾳ}}- Ῥυὶοδὶ τ Βοῖὰ 
Ἧ6 Οοπίρθθ, σοϊποιοίεασε, ἱ. ε., (68 Βεπς.) ἀστεε 
εἰ; ἀοἄ λέγει, ταδὴ ὁμολογεῖ. 

γὲβε. 2: ὍδὸοῪ "85 ἔδιῖηζα! ἴο Βἶτα 
ἴδαοῖ βϑρροϊηῖοᾶ πἰπι, 85. δ'ἷοὸ Μοβο 
Ὅ85 [ΑἸΒΓ1] ἰὼ 411] δἰα Βοῦδδο. --- Ας- 
οογάϊης ἰο Οἰιἰἱο πιστός ἄοεβ8 ποὶ ἀδδὶρπδϑίο 
ἃ τιογαῖ απα]ίν, θυῦ “ὁ ῬοΒι(οη ποχὺ 186 εαχὲ 
ΟΥ̓ ἃ δίκιο ῬΟΒο δ ᾽ (Ρ. 47), δῃὰ βμου]ὰ 
ΤῸΡ ἰδ 18 Τοδδο Ὀ60 ἰΆ ΚΟ ἰῃ {ἴ6 Β6η868 οὗ ἐγχωείεαώ, 
οεοπΠαεπίϊαζ, ογσαπ ὁ. ἰγυδί. Τθΐδ ΕΥ͂ ἢοῸ πιοϑι5 
Βανι οὗ 8 Δ οἷν. ᾿ἱ. 17, ὙΒΟΣΘ ΒΕΞΌΓΕΘΟΪ, 8 
ἸΔΟΤΑΪ αὐ] ν 18 ἱπαϊοαίοα 70. ἰδ6 ἀἰδρὶδυ οὗ 
ΜΘ ἴὰ Ηἰἴβ δ᾽ Κἢ- ΡΥ οΒιΥ οδ ς ἰδ 6 ὅς οὗ 
αοἂ Ὀδοδηιθ ποδσηδίθ. βεί δε 71αϊλιΐπεεε 9 
“7εδιιδ ογεαίεδ απ οὐ σαίίοῃ 97 ἔχε 71αϊλίωΐηεες πὰ ΠΣ 
ελιτοῆ. Το πιεπίίοη οὗ (16 ΤΌΤΊΩΟΣ [Δ γ8 8 ἴοιῃ- 
ἀαιΐοη (0. ἀεπιαπαϊπσ 6 Ἰαϊ 6; διὰ ἐμὲ 8}} 186 
ΤΏΟΤΟ ἷπ {πδὲ ὑπο ἐτο Ὠϊδβίοσ δὶ δὰ υἱδὶ Β]9 ἴοβῃ- 
ἄογ5 οὗἩἨ ἰδο ο]ὰ δηὰ οὗἨ ἐμὸ ον εογοιδσιὲ, ἰὼ ἐμ οἷν 
ΘΧΒΙ Ια οὗὨ {π|}86 δαοΙ ἐγ ἴῃ ἰδεῖν σοκροοίἑνο 
Ῥοϑι τ: 0η8, δυο ἸοἿ ἃ ραίίοσῃ ἰοὸ (πος ἀὐδοῖρ]θβ, 
(Πδι, υἱΖ., οὗἨ παεἶτίν ἰοιοατά δα ἰο τὸλοπε ἐλὲν ομεὰ 
ἐλεῖν τεδρεείυα λιδίογίοαΐ ρῬοδίίοπα. ΤᾺ (8 }8 τεβρεεῖ 
{πο Γο 18 ἃ ο1080 ΔΔΊΟΘΔΥ Ὀοΐνγοοι 968518 δὰ Μοϑεδ, 
ὙΠΟ δ ποῖχζϊ ἰο {86 ἩΤΙΟΣ᾽Β οσοσίδιϊοι. 
ΤῈ οὐ͵οοί οὗ κατανοεῖν, αἰΐεηίἐθεῖψ οὔδεγυε, ἴδ ποῖ 
ἰδ9 ἔδοί ὑἱπδὶ 5 6888 18 8 πιστός (Οἐἶο), θπὲ (ἴῃς Ῥεσ- 
Β05 οὗἨὨ 796818, ΔΙχοδαν β' κῃ) θὰ 88 ΘὨ ΤΟΥ Ῥὸ- 
συν, δηἃ ὙΠΟΒ6 ῬΟΤΤΩΔΏΘΏΝΥ δοϊάἴτιϑ 40Δ}}Ὺ 
(89 ὄντα ΤΟηΔΟΥΒ Ῥτοιηΐποηί. ΒΙθοκ, δἷϊεσ 
56Ὁ. βομπι αὐ, ΘΥΓΟΏ ΘΟΙΒΙΥ ΡΓ65868 ἐμ Ῥχοδοδῖ, 88 
1 ἱπάϊοαϊΐης (δαὶ (Π6 σοίδροηοο ἐδ ἰο ἴδ ἐχα θὰ 
Μαοββίαῃ. [δ 18 δἷἴϑο δὴ οὐτον {τ|(ἢ Οαϊν., ΒΙ., 
ἘΡ τ.) ἰο Ρ]δοθ ἃ ςοπιπιδ αἴϊτοῦ Μοϑϑδ; ἴὸχ (86 ἔοϊ» 
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Ἰονίης τογβ το οἰϊοὰ ἔσομι Ν πη. χὶϊ. 7, πα ΔΡΡΙΥ 
ῬΓΟΡΟΥΪΥῪ ΟἿΪΥ ἰο Μοβοθ. ΕΣ ἰῃ γοϑροϑοί οὗ 2 6δὺ8 
Ἧ0 8ΓῸ ᾿α ΘΟ δίο  Υ τοι ἀοα οὗἨἁ Ηἰ8 Ῥτοσοχδαίϊυθ 
οὗ Ὀοΐπρ οὐόγ ὑἰμ6 μουβθ. [1] ἀουδὲ 1 μὲ8 18 ΔῺΥ 
δάἀοαυδῖὶθ γϑῦϑου διῴδίηϑέ 1ῃβοσί Ὡς ὑδ 9 ΘΟΙΏΤΩΔ 
πὶ Οαὶν., ΒΙ]., δὰ ΕΌΥ. Βθοδῦβο δ᾽ βουχῃ 
ΟἸσῖβδὶ 8 ἃ δοπ οὔὐδῦρ ἰδὲ Ὺοιιδό, ἨΘ νᾶ8 8130 ἃ 
δεγυαπὶ ἴη ἰδὲ ἄουδε, διὰ (Π6 Ῥοϊπὶ οΥ̓͂ τεϑεπεδίαπος 
5 ἐμαὶ νοὶ 18 ἄγϑὶ δἀνογίοά ἰο: ἐμὸ αἀἰδέϊποίοη 
οοπ168 οὐἱ Ἰαίογ. [πη Ηἰΐ8 ἀου]ο ομαγδοίον Ομ νἰϑὺ 
οου]Ἱὰ Ὅθ αἱ οῃ66 δοτηραχοᾶ δὰ οοπίγδϑιοαὰ τὶ ἢ 
λίοβοϑ. Π|κ πἷπι δῃὰ τοτὸ ζὉ}}γ ἐμδὴ 16, Ηο 
Ῥχτουρὰ α ἴδια δβοσταδί ἰὼ οὐ μοιιβο, Ὀυΐ 
ὉΠ, ΕΟ Ὠἰπι, Ηὀὺ τγἃ8 8180 ἃ ϑοη) οὐὸσ ἰΐ. ἿΪ {86 
ὀχοοϑα ΣῪ ΟἸΠΠρι16 81] Ἰδησυάροὸ οὗ ἰ86 δυΐβοσ 
ΒοΙη6 ΘΟ] θπιο (8 οὔ 9 ΡΣ 8116] το δ, θη 0 τ χσδηϊοά, 
δηἃ Βοῃοσθ ἰἰ8 αἰ οαγ. Κ5.11}} Ε1 ἱπο]ϊπθ οὰ ἐδ9 
Ὑ{01]0, που ἢ 1} οϑἰἐδιίου, ἰο οὈ]ἑαταΐο ἐμ 9 
ϑοτατα αἴθ Μ0308.--Κ., }Ὲ 

Τδο ποιεῖν, πιαζε, σοηδίϊμίε, ἀρροῖΐπί, ἀϑηοί68 (86 
Ῥἰδοΐπ οὗ" ρυϊεϊπα Του νατὰ οὗἩὨ ΟἸτὶβὶ οα (πο ἐμ66- 
ἔγο οὗὨ Πιίβίοσγ (09 Ὗ΄., ο]., Τ801.). ΒΊθοὶς, 1ϊπο- 
ἸΒΏ, δη ΑἸίοτά, τὶ 1ἰ4]., ΑἸ τοβ., Ῥυΐπιδβ., 
Ὁ. δοδαῖζ, δάμοτο ἰο ἐμ Ῥσοροσ βἰηϊδβοαίϊΐου οὗ 
10 ψοτά, δηθὰ γοῦου {86 ποιεῖν οἰμον ἴἰο {μ6 ἴη- 
οαγπδίϊοη οὗ ἰμ9 ἥοη, οσ ἰο Ηΐβ8 οἰϑυπαὶ ρϑπογᾶ- 
ἐἰοα. [Α]ογὰ: “189 πογὰ, ἰδπ5 ἰδκοα, μον- 
ΟΥ̓́ΟΡ, ἷδβ, δῇ δοουγδο, ἰο Ὀ6 υπάογϑίοοὰ οἵ ἐμαὶ 
οοςιδεϊζαιο οὗ ουὺν ἱοτὰ 85 Αροϑίϊο δηὰ Ηϊρῆ- 
Ῥτὶοϑί, ἴῃ νοι Ηθ, Ὀοΐης Βυπιαη, 88 τηδὰθ ὈῪ 
πὸ Εδίδμον Ἴ. ὙΌΟΥ ὅσο σἰ χαί, ἴῃ 80 78 88 ὑ8 07 
ἐδκο ἰμὸ ψογὰ δῇβοϊυὐ θυ; ἴῸ7 ἰΐ 18 ααϊΐθ ὑπηθ- 
ΘΟΒΘΔΥΥ ἰο0 ΒΟΡΡΙΥ ἃ βοοοπὰ δοουδβδίΐνυο (48 18 ἀοπθ 
ὈΥ {δ πι8] ΟΣ 70] οί; ΟὨΓΡΥ8.), 88 17 (8 60η- 
διγυο ὁ. ΘΓ “ὙιῸ δάο Ηΐπι, 8βοὶ]., Αροβί]θ οὕ 
δὲς Β-τίϑϑι," Βα οὐ ἰμ86 Οἰβασ μδηᾷᾶ, ἰο σοῖο υ 
ἐπὸ νοτγὰ ἰοὸ [86 ““οἰθγηδὶ σϑηδγαίΐοι ᾽"---οοπβίἀθσ- 
ἴπα {πὶ ποιεῖν 18 ϑοᾷ οἷν. '. 1 ζ0Γ δοίυ δ] ογϑδίΐοῃ, 
τοῦϊὰ ρονο ἰμ9 Ῥαββαβθ ἃ βίγοῃφ {ἰποίασο οὗ 
ΑΥδηΐίδηι, δὰ γοβοῖγο Ομ σὶϑὲ ἱπίο ἃ ογεαίωγϑ 
{τ τ); ἴῃ ἀφοϊάοαὰ οοπίτααϊοιϊοπ ἐο 6}. 1. 8. 
ῃὰ δραίη, ἰο χοῖου ἰὴ πογὰ ἰὸ {86 ἱποαγπαίζίοη- 

ἐπι οοπμποποθηιοπί οὗἨὨ {86 ἰθρογαὶ δηἃ δδυί}ν 
1106 οὗ 76809---ἰΠἸου ἢ ἀοῃθ ὈΥ͂ {86 οτἰβοάοχ Εὰ- 
ἐμιοτα, 8 ΒΟΔΥΟΘΙΥ δάπιϊββὶ ]6; ἴον {π|8 ἑθσῖα 
ποῦ ὰ Βασαν αν Ὀθ0π οι ]ογοά ἰο ἀεβίσηαίο 
ἐπ δϑβαϊηρίϊου οὗ Βυδῃ πδίυγο ὮΥ [89 1,Οζ08 ἱπ 
6 Ὀοβοῦλ οὗ {πο νἱγρίη, οὐ ἐμ ουθσβῃδάοπίης 
ἰαδυοποῦ οὗ ἐδ Ηοὶγ ϑρίὶγιῖ δηὰ οὗἨὨ (86 ““ῬΟΤΨΟΣ 
οὗὁἨ ἰμο Ηἰφμοϑὶ ᾽᾿ (1υϊκο ἱ. 8ὅ). Τὴο δυίθοσ νγ88, 
ῬΟΣΒΔΡρΒ, Ἰοὰ ἰο ἰδ6 ἰδττὰ ὮΥ 1 ὅδ. χὶΐ, 6 [ὁ 
ποιῆσας τὸν Μωυσῆν καὶ τὸν ᾿Ααρών. ΗΘ. σν 

τ τ 

ΒΙ. Το Βοῦπο οἶκος ἀοδ᾽ χπιδέοβ ἐμ ζδιιὶὶγ οὗ αοά, 
οΥ ἔμο Τ ΘοΟΓΑΙΪΟ πδίΐοι (χ. 21), ἱπ σοι Μοβο8 
δὰ ὁ ρμοϑβίιΐοι ἴῃ τ ΐοῖ 9 σου]ὰ ΒΟῪ δα 6} γ. 
ΤΠ ΓΟΌΓΘΠΟΘ οὗ αὐτοῦ ἰο ΜοΒο8 (066. δῃὰ αἰί;, 
ΠῚ ὙΒΟτὰ [ ΤΟΓΙΏΘΣΪΥ ἀρτθοα) 8. 84 π|ΐ18510]6, 
δἷποθ ὑπ τον οί ἰο Νυπι. ἱ. 2, 7: ἐδ6 τοίοσ- 
φδῆσα ἰο Ομ τῖβι (Β]., Κἰο τ) πουϊὰ 9 απέϊείραίζίη. 

4«[Βορδτγάϊηρ (πὸ δύο}: } οὐ Μοδοο Ὅὐὑοη δροακ {ππ86: 
“ΜοΘοΘ Ὑ88 Δ ἰΠ 0]. Τὸ ἰδ ἔστιο ἢ ἴα θὰ ρεγεομπαῖϊἧ ἴπ Ὠὶδ 

,. διὰ πῶδ οἵ σοὰ ἴῃ ἰπδὲ ἢ θοϊ) ονοὰ Ηΐπὶι ποὶ 
(Ν υτ. χσχ. 12); αὶ [πὶ τῶῦ ἴῃ χοδροοΐ οἵ δία οσσῃ ΖΔ ἰὴ 
ο;θ 16τ, δηὰ 16 9 ᾿πιροδβομι θη οὗ ἣἰδ δι 668 ἴῃ 
48ο σροοΐα! οὔοο ἰηϊοη θᾶ. ΑΘ 6 ἮΔΔ ἴδ ΑΡοδίϊθ, ἐῃ 8 δ)» 
Βεοδοδόος οἵ Θοὰ, ἴἰο τουθαὶ ἨΪδ πιὰ, δὰ ἐπε πο ΗΒ πνοῦῖ- 
Θ᾽», 86 ΔΘ το γογϑα}}ν δ ἐπ] : ἴον ἢ9 ἀοοϊοτοά δὰ ἀἱὰ 
411 ιπίηκο δοοογϊπα ἴἰο ἯΠ!Π6 ἨΠῚ δηὰ δρροϊηϊπιϑμξ, ὈΥ͂ [89 
ἐεσίίοην οἵ Θοὰ ἩΪπιδοῖϊζ, ἔχ. χ]. 16, ᾿Αεοοτάϊης ἴο 411 ἔπδὶ 
480 τὰ οσοπιπιδηδοὰ ἢ δο ἀϊὰ ἢ6.. Ησο τὶ Πο]ὰ ποίη κ 
οἵ τδδὶ Θοα τονϑδὶϑά οἵ οοϊωπημδηδοᾶ, πον ἀϊὰ ἢ δἀὰ δῇγ 
ὁδίως ιογουηίο; δθὰ μοζοίη ἀἰὰ δἰ6 δ ἔ 2] δδ6 ςομπὶν "}]. 
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γχβ. 8. Εοσ οὗ ξυϑϑῖοσ βίοσυ ἴδῃ οδβϑα 
885 86 Ὅθοιι ἄθοιιθαᾶ νυυοσῖἣν ΚΓ ονν 
ΣΩΘΟὮ, εἰο.--- ΤΠ 0 Ῥδββαρὸ 8 ποὶ οχρ]ἱηΐῃς ΟΥ 
δΔΏΔΙΥ ΣΙ γογ. 2 (09 τ δυΐ οπἴοτοὶπρ ἐδ6 οχ- 
Βογίδιϊοῃ κατανοήσατε. ἴΐ ΟΣΧΡΙΘΒΒ6Β ἀἰγθοί] Υ {119 
οἸοναίΐου οὗ 92 ε8108 δῦονο Μοβοϑ, Ὑ8Ίο ἢ. ΔΡΡΘΑΓΤΕ 
811 (λ}8 ΙΏΟΣΟ ΜΟΥΓΙΥ οὗ χοχαχὰ 885 1ὺ δοτηθβ ουἱ ἰῃ 
οοηποοίΐου πὰ (86 τοσορηϊίοη οὗ ἃ Ἰΐϊκο δα 6} γ 
ὁ ἰδμ6 Ῥασὶ οὗ οί, Το γχοϊδιΐοα Ὀοίνγοθῃ {] 16 τὰ 
8 {6} ᾿ἰἸυδίταιοὰ ἰῃ {8868 Τοϊδιϊοι τ ἈΙΟὮ ΔΙ ΔΥΒ 
οχὶβίβ θοίνγοου ἃ βουβὸ δηὰ (8 ἔουπάοσ. [Ιζα- 
τασκεῦυ. 8 ποΐ ὈΔτοΙν διίἑαϊπο, Ὀὰὶ διίίης ουἱ 8 Βοιι89 
ψ1} Γαρηϊέατο δηὰ βοσυδηΐβ. Βυΐ ἔσομι {818 1. ἀ068 
ποὺ Ζ0]1ὁν ἰμδὺ γγὸ ἀΓῸ ἰο οοπῃδίσαυοί τοῦ οἴκου ὙΠ 
τιμήν, λοποῦ ἤγοπι ἰλε λοιιδο (Ἱ οἴ, ΜΊοΒδ6)., βίϑηζ., 
εἰς.). Τποάθῃ. ἀοροη 8 γαῖ μοσ οἢ πλείονα. ΤΆΘΤΟο- 
Βροοϊδη δα τϊγϑιὶοῃ ΣΟ πἀοχοά ἰο 6 ουΒο γοἀουηὰ 
ἱῃ ΒΎΟΘΓΡΥ δἰσὰ ἄορτοο ἰο Βἴτη ὙΠῸ 888 Γοασγοὰ δηὰ 
οϑί 8 Ὁ} 1866 11, [ἢ [6 βδπι9 γοϊδίϊοη δίδη 45 (Π6 ΡΊΟΥΥ 
(δόξα) οὗ Ομ εἶδέ ἰο ἐμοὶ οὗ Μοβοβ. ἼΒοτο 18 ΒΟΥ 
ὯΟ0 ΠσοΙρανίϑοη ἄγαῖγη Ὀοίννοοι ἐμ Βρίομαογ οὗ 
86 οομπίεπαποα οὗ Μοβοβ ποι, δβδυΐηρ ΒΡΟΚοα 
τὰ Φοοτδ οἱ ὑπὸ πιουηίΐ, ἢθ τῦδ8 δὐουὶ ο αἱΐον 
ΗΐβΒ ποτὰ ἰο Ιβγδοὶ, δηὰ πὸ σαάΐδῃησο ὙΔῖοἢ 
Ἰηγοῖϊνοα (Π6 τολοίς »εγϑοη οὗ “6518 οῃ [86 τηουπὶ 
οὔ ἰχαπββρυσαίίϊοα (ΗΟΥΜ., Ἠγείδδασ., 11. 188). 
ΤῈῸ Τοΐθγθῃοο 18 ἰο0 {116 ΖΊΟΥΥ οὗἨ ἰποὶσ ΤΣ ϑροο γ9 
οΔ]1[ἔῆὴσΒ δορὰ φοδβίζϊοπβ. Επίΐϊσοῖγ ἀπίθῃ Ὁ] 
8 ἰῃῆ6 δϑϑογίϊοῃ οἵ ἢοἷ., ἐπαὺ ὈΥῚ πυπαοτβίϑδη - 
ἴῃς ΟΥλγίδε ἰὸ Ὀ6 Ἀδσθ χοίοσσοὰ ἰὼ 88 ἰδθ 
Τουμάοσ, γ)͵ὸ ἱπνοῖγο 'π οοηΐαβίοιῃ ἰὯ6 δὩ ἶγθ 
ΘοῦΣΒο οὗ διρυπιοπίαἰίΐοῃ. ϑυοῖὶ ἃ τον ὉΥ ΠῸ 
ΤΩ ΘΔἢ5 ποοοϑδίίαίθδ {1}}0 δυβυσαὰ δοποϊυϑίου ἰδπδὶ ἴῃ 
ἰδαΐὶ οα860 Μοβοβ τχυδί ὈῸ 6 ου8θ. ἘῸΣ ἰ}16 
{που ῦ ΤΩΔΥ ῬΟΣίροιΥ Μγ)611 Ὅ6, ἐπα Μοβοβ, ἃ8 
Βοσυϑηΐ, 18 ΟὨΪΥ͂ 8 ΤΟΙ ΌΟΥ ΟΣ ὦ ψατί οὗ (9 Ὠου80 
οὗ ν πῖσι ΟἸ γὶϑὺ ἰβ ὑπὸ ζουπάεγ. Ὑῇα οδἢ ΟἸΪΥ ΒΔῪ 
(8αὺ {89 Ἰαῦχυαχο ἀοοϑ ποὶ βρθδῖὶς αἱγεοίΐῳ πὰ ἴῃ 
ἰοσι8 οὗἨὨ ΟὨνὶϑί, Ὀὰΐϊ 68 ἴδ 0 ἔογχῃλ οὗἨ ἃ υηΐϊγογβαὶ 
βἰδίοτηθηί, δὰ {μὲ ἰμΠ6γῸ ΔΡΡΘΑΥΣΒ 88 γοὶ π0 ο06- 
οαβίοη ἰο ραϑ8 Ὀογοπᾶ ἰδ ΘΟ ρΡΔΣ 805 ἴπ|- 
τροαἰδίοὶΥ ὀχργοϑϑοᾶ ἴῃ ἐμ ἰοχέ Ὀοίποοι 86 ΓΟ- 
Ἰαίΐοι οὗὨἩἑἍ Φοδὺ5 ἰο Μοβεβ δηὰ ἰδὸ σοϊδίϊου οὗ 8 
ουπᾶοῦ ἰο 8 ουδθ. Βαυὶ πὸ ἱπυοϊυπίαυ ἰυσῃ 
οὺγ ἐλοισλίδ Ἄροπ 6818, δῃὰ ἃσὸ λυδιϊοα ἰῃ ἃΡ- 
ῬΙγίηρ (Π9 ραβδαρο ἰο Ηΐπὶ, 48 ἐμ Του ἂον οἵ (μαι 
δ οιδο οὗ αοα ψΒΙΟΒ τὸ Ομν βεϊδη8 σοπδβιϊ( αἴθ. 
εκ. 4. ΕἘῸΣ ΘΥΘΙῪ Ὠοτ59 8 ΘεὶδὈ] Βοᾶ 

ΌΥ δοζὴϑ ΟὔΘ: πὶ ἣθΘ νγῆο ΘΕ Δ 0116 }6ἃ 61} 
τοΐη μα ἰ6 6 οὔ.---Τ 1515 6150 8 ΟΠ ΘΓ] δίδίοπιθῃς 
οὔ υπαυοϑβίϊοῃϑ Ὁ]θ σογχοοίῃδδθ, ἔοσιηΐης ἃ 11ηκ 
Ὀοίποθῃ (89 Ρῥγοιηΐδο δπὰ ἰδ σομοϊϑ᾽οη, Ὀυΐ 
ποῖον. ἰμ6 σοποϊυβίοα ἰἰβ6] ἢ, ΟΣ ἃ ΤΟΙΔΥΚ 
ΤΆΘΓΟΙΥ ἱποϊἀθηΐδὶ δηά ρασοηί μοὶ ο8]. 10 Ομ γὶδὲ 
8 ἕοππᾶον οὗὨ (10 ἔσθ ΤΠΘΟΟΓΘΟΥ, ἰἰ Γ0]]Ο 8 τοὶ 
ἔγοτα {818 ἰβαΐ ΗἨθ 8848 σϑαγϑὰ (1)]8 Βουβο αἷοησ- 
δἰάε οὗ ἐμαὶ πο 88 οβι  Ὀ]δοα (του {80 
Ἰαβίσυτη θη δ} οὗ Μοβοδβ. ΤῈῸ ρθΠΘΥΔΙ βίδίο- 
τοοηΐ ἐμαὶ αοα 8 μ8ὸ Ὁπίγοσγαδὶ ἴουημᾶοῦ δπὰ 
οϑ δ Ὁ] 18} 6 Ὁ, Ὑ8Ο μὰ γὑ]δοοὰ 2685, 69 Ηδ ζοσ- 
ἸΏΘΡΪΥ αἰὰ ΜίοΒθο8, ἴῃ Ηΐ8 ἰδίου δ] Ῥοδι(ΐοα [8 
ἴουπᾶον οὗ Ηΐβ Νον Ταβίδιηθηῦ Βου86], που]ὰ 
ΤΑΙΒΟΣ δηὰ ΒΙΤΩΡΙΥ δυρροδὺ {ἰπᾶὶ ἐῃ0 ΤΒΘΟΟΓΔΟΥ͂ 
ζουηάἀοα ὉΥ 768ὺ8 15 ἰῃ οογσγεβρομάδποθ τὶ {δ 6 
Ὑ}1} οὐὁἨ ἀοά,. [Δπὰ δ͵8ο, Ῥϑυύβαρβ, ἱΐ ἱποϊάθῆ- 
(Δ }} ἱΠἸυϑίγαίθβ ἐῃ9 ὙΔΥ ἷπ ψ οὶ Ὀοΐὰ ΜΌΒ68 
δηά 768ὺ8 οουϊά δὲ αὶ. ἢ ὕυΪ---ἰὰ6 στουπά οἡ ὙὨϊοῖ 
δαΟΙΥ οου]ὰ Ὅ6 φῬτοάϊοείοα οὗ (μθῃι, υἱΖ., ἐμδὲ 
ὙγἘ 110 οδοὶι οὗἩ {Π|680 τῦγὰ8 ἃ Του μον ἱπ ὮΪΒ ΤΟΒΡ66- 
εἶνϑ βρίθσα, γοὶ οδοῖ σουῦοὰ υπᾶοσ αοα 88 βῦ- 



τὋ 
πο τκάσιος, 

ῬΥΘΙΘ Του 6 Γ᾽, δὰ ἰο σοῦ, ἐμογοίοσο, οί 
βἰοοά τοβροῃβ1019.---Κ,]. 
ΜΔΩΥ Οἷον ὀχροβίίοσβ ΒΑΘ ΘΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ γ6- 

ξατὰεα (νι Τποοάογοι) ϑεός 85 »τγεάϊεσαίε, απὰ 
Ιουπὰ ἴῃ ἰὰ 8 Ὁζγοοῦ Ῥδββαρθ ἴθὸγ {μὸ αἀἰνὶπῖν 
οὗ 765158, Ὑμοτὰ {θΠ6γ δϑϑυτηθὰ ἰο ὈῸὸ 86 Βυ  ͵θοί. 
8ο 6'50 Οἰΐίο, ψδο, ὈΥ οἶκος, γ6}. 8, ἀπά οτβίδηα 8 
ΒΡΘΟΪΔΙΪΥ ἰμὰ9 Βοιδθ οὔ Οοά, δπὰ ἰμὺ8 Ῥδγδ- 
Ῥθσαϑο8 {86 Ζο]]οτείπς (Ρ. 87 δηὰ 90): “Ἐὸοσ 
ΘΥΟΥῪ Βοῦδο 8 Τουπα ρα ὈΥ͂ ΒοΙη6 ὁη9 (Ὀεῖ (0 ταϑοῖ 
δηὰ ΒΌΡΡΙΥ αἱΐ ἰἰ8 6648 18 ἰπ {6 ΡΟΤΤΟΣ οὗ ΠΟΘ). 
Ἦο ψ80 885 ατη διοα ἐδ9 ουδ8θ 1} ἐυεγν ἐλίπσ 
(48 Φεβυβ, [0 δχϑιῃρὶθ, 888 βιρρὶ) θὰ 10 τὶ τ} 4}} 
[παὲ τᾶβ πο Ὁ} [ὉΣ ἰΐτηθ ἃπὰ οἰθγεὶ  Υ),--ϑῦο ἢ 
ΔῈ ΟὯΘ ἰ5 Δ]]-ροποσίυϊ,---δΌοἢ Δ ΟὯ6 πιυιδὺ ὯθΘ 
Ὀἰνίπο (ϑεός)." Βαϊ ὑμ6 ΔΌθθποθ οὗ (80 δγίϊοὶθ 
ἱγοῖν δ ὯῸ ΠΘΟΘΒΒΙ(Υ οὗ αββυμιΐης (18 σοηβίσαο- 
(ἰοη, ἴοσ ϑεός Βδσθ 88 ὩΘΑΣΙΥ 1106 ἴοσοθ οὗ 8 
ῬΤΟΡΟΥ πᾶπιθ; δηὰ 88 σομηῃθοίίοι 18 Ορροβϑὰ ἰ9 
ἴς, [ΑἸέοτά: ““Δραγὲ ἔγοτι ἐμ οχίσθηιθ ΠδΡΒΕ- 
Ὧ6095 δηὰ ἤοχοίπς οὗὨ {πὸ οοηδίγαυοίΐοι ἰο Ὀτίης 
οαἱ {μ18 πιοδηΐηρ, ἐμ 9 δοηςϊτηθηὺ 186] 18 ΘΠ ΤΟ] 
ἰγσοϊουδηΐ ἰοσο. [ΙΖ (6 ὙνὶοΣ τὲ Ῥγούίΐης 
Οσγίβι ἰο Ὀ6 σγοδίορῃ: ἐμδὴ Μόοβϑϑ, ἱπδϑηι ἢ ἃ8 
Ηο ἰ8 αοἂ, {89 Τουπάοτ οὗ 8]} (ἴῃ κα, (6 οἸΘΑΥΪΥ 
[ἢ Τη0γ9 δβϑογίΐοι οὗ {8 ἔδοὶ σου]ὰ αν βυΐ- 
δορὰ ἴον [80 Ῥγοοῦ, νι οαΐ δ ΟΣ ΟἹ ΔΠΥ ΟΥΒΟΣ 
οοηβί ἀϑυδίϊοι ; ὨΔΥ͂, δεν βιισ ἢ δὴ δδβοσίίου, 8]} 
Τοἶθοσ ΘΟ ΒΙ ἀΘΓΔΟ 5 πουἹϊὰ ᾿ᾶγθ Ῥθθὰ ποί 
ΟἾΪΥ βαρογῆυουβ, Ὀυῦ ῥτγαροβίθοσουβ. Ηὸο ἄὐε8, 
ΒΟΊΘΥΟΓ, δὕίοσ ἱἰμπὶβ, αἰβίϊποι ιν σοὺ ἱπίο ἐδπὸ 
οοπδίἰἀοταϊΐοη οὗὨἨὨ ΟὨγῖδὺ Βοΐης 1. 1], ποί 
Δ8 8 δβογυϑδηὶΐ, Ὀυΐξ 88 ἃ ϑοῃ, 80 ὑπαὶ δ σδῃποὶ 
6 ΒαΣΟ βρθαϊκίπρ οὗ 18 ΟἿ ἐγ 88 8 σγουπῃὰ οὗ 
δ ροτίοσ ἐν ̓ ᾽]. 

Πᾶς οἶκος ἀεδὶχπδίο5. ποῖ {π9 Βουβθ πῃ 411 1ἰδ 
Ῥατίβ, {πὸ τολοίξ ουβο, Ὀυαΐ δοοογάϊΐϊπρ ἰο ἰδ6 
ὑδᾶρο οὗ οὖν Ἐρίβϑι]9 υ.Ἱ 1, 18; υἱ. 8 [αῃὰ ὁ0Γ- 
τοαί οἶα 88164] 0.88.0], ἐυεγῳ λἀοιιδέ. ΤΏΘΥ Ὑ|0 σθ- 
ἴον (86 ῥγϑυΐουβ οἰδυδο (ὁ κατασκευάσας αὑτόν) ἀϊ- 
ΤΟΟΙΪΥ ἰο 6808, ἱπίοτροϊαίοίμο 1468 ἰπδὺ ἐμ 6 α168- 
ΔἸ 0 ἢ 5 ΘΓ διυϑιγογοα ΠΟῪ Βα 6} 1 Υ οαπ Ὀ6 Ῥγοάϊ- 
οαἰοὰ οὗ 7680, δἰ ἰπ Βδιη6 ἰΐσηο ἐμδὲ Η9 18 δββογίοα 
ἰο ὍΘ (86 7οἐπάεν οὗ 9 Τποοοσδου. Τ.6 8ο]υἱἱ0 ἢ 
(δὴ 18 19: Τὴ6 ΤΉΘΟΟΓΔΟΥ βίδη δ πῃ (86 ΒΔπ|6 
σαί ΧΟΥΤΥ ΜῈ} ΘΥΘΥΥ͂ Βουδο ο], ἱπ ἐμαύ ἰξ τὶ 
.ιἰᾶῦθ 8 [βγη 8.6] ἔου πο ; Ὑ1|116 0 γοὶ το-- 
τοδί ἰσυο ἔμαΐ αοἄ 8 {π0 οαμδα ψτίπια οὗ δδο ἢ 
8η:} Δ]} (Τ᾿ Βοὶ]., ΕΌτ., εἰς.) Βα (80 ᾳυοβίΐοι ἱἐ- 
Β6] 7, χαϊδίπῃρ Β.0}} 8 ἀΌΘΓΣΥ, δηἃ ἀοιηδηαἀΐηρ ἃ Εο]ὺ- 
ἐϊοη, 18 Θη ΓΟ ρσταϊαϊίουβ: ἱηδδιο ἢ} 88 (6 
Μοβϑῖδὴ [85 Ὀ6θῃ ἔγοπι (η6 ουΐδοὶ ἀοδὶ σῃηδιοαὰ 88 
ὅοπ, διὰ ἴῃ (Π6 χχοϑὲ ἀοἤπῖθ6 Δ Π6 Υ ἀδοϊατοά ἰο 
6 {μ9 Αεαϊαίον οὗ Βογνοϊαιΐου δὰ Βοαριηρίΐοι, 
ὃ8 Ὑ0}1] 8ἃ8 ΜΙ οαϊαίον οὗ ἐμὸ ογϑαιΐου πὰ σζουθγῃ- 
χασῃΐ οὗὨ {0 τνοχ]ὰ. [π ἐ: 6869 τοϊαϊίοπα ἔθ θη ἰδ 0 
τααίζος οὗ Ηΐβ δβαδ! ἐγ 188 οὗἨ σουγβο δἱγοδὰν 
6016 ὉΡ δπὰ δδθθῃ ἀϊβροδβοὰ οἵ. Τ}}8 ροϊπὶ 18 πο 
ἸΟΏΟΣ ὑπο» ἀϊδβουββίοη; (80 ἰορὶσ ΠΟῪ ὑπᾷοὲ 
οοπδίἀοταϊίοπ 5 ἰδ9 τοϊδίϊοη οὗ ἴτω ψ8οὸ δ68 
Ἰοαμάἀθα ἃ ᾿Ἰουδο ἰο {π6 Βοιιβθ. Απὰ 88 ἀοά ἰ8 
{π9 ΒΌρτοΘ δπα ὑπίγογβαὶ Τουηᾶογ, 86 ΤῊθο- 
ΟΥ̓ΔΟΥ͂, 88 γ06]] ἴῃ 1.5 Ομ Υἰβιϊδη 88. ἴπ 18 Μοϑδαῖο 
ἴοσν, τηυδί 6 Τοβοστοὰ Ὅβοκ ἰο Ηΐτ. Αμπά ἰπ 
Ῥογέοοι ΒαυπποηΥ πὰ (18 νἱονν 18 8 9 ἴκοῖ ἐμαί ἃ 
1π|16 Ὀοέοτο αοὰ 18 βὲν]ϑὰ ἴῃ γϑύθσθηοα ἰο (89 Μ68- 
β'δῈ ὁ ποιῆσας αὑτόν, ἀνὰ ἰμαὲὶ ἰΐ ἰδ ΟὨΪΥ ὉΥ ἐμῖ8 
γον ὑμαὺ ὑπ 701] ον γοτϑο (νοσ. δ) 5 Ῥσουρηὶ 
ἰπΐο Ἰορῖθ8] σοπηθοίΐοι τὶν ἢ γον. 8, 85 16} ἰτηδ οἷν 
δι βου σίῃρς 118 αββογίΐοα οὐὔὨἩ {80 ΒΌΡΟΣΙΟΣ δἸΟΥῪ 

ΤἸῊΕ ΕΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤΗΡ ΒΕΒΕΒΕΥ͂Ξ. 

(δόξα) οὗ (Βτὶβέ, [Ὑπιαὶ ἰ58.: υϑὺ, 8, Ομτίβί, (ἢ 
ΤΟΌΠαΟΣ οὕ πο Νὰ Τ᾽ οϑίδιωηθην μουδα, ἰ8 ἀδοϊατοὰ 
ἰο Βαῦθ Ὀθθπ ἀοθπιθὰ ἹγΟΥ ΒΥ οἵὨ ΙΒΙΕΥ κἼογ 
ἱμδπ Μοβοϑβ, ὈΥ͂ 41} ἰὴ αἰ οσοποθ ὈθίΤθοι 89 
ουμ 6. οὗ [πΠ6 δουδο δῃὰ {ἰδὲ μουδο ἰἰβοῖζ, ΤΈΘΩ 
ΥΟΓ. 4 γουλϊπἀβ ὺ8 (μ8ὲ {πὸ Νονν Τ οβίβιηθηι μουθε, 
88 Ὑ76]} 85 {μ0 ΟἸὰ Τρείαπιοηὶ Μοβαὶς μουδβθ, τῶϑ 
αἰθὸ ἰουπάρἃ υὑπᾶορ ἰδθ υἱκίπιδίθ δπὰ βυργοο 
αἰγϑοίίοη οὗ αοα, ψιθησοο Μοβοδ ἀπὰ Ο(τἰδὲ, Ὀοιὰ 
ἱπ ἐμοῖγ σοβρθοίγθ ροβίϊίομβ, βιυιβιαϊ μοὶ ἀϊγοοὶ 
τ ἰδίϊοηϑ ἰο αοά, δον δα υῦϊηρ Ὀδοη ρίαςεά, οοη- 
δβιϊἰυ θα, υἱΖ. ποισας, ὉΥ αοἀ ἴῃ δ ροδί(ΐομ. ὕοη. 
ΒΟΑΌΘΩΙΙΥ Μὸ ΓΘ ῥγορασοὰ δ υϑσ. ὅ, ἰο δε8 (δ 
ἀϊθεγεπί τεϊαϊΐοι νοὶ {Π686 ἔτπτο ροσβομδξεδ δυϑ- 
ἰδἰηοὰ ἰο {):86 ἢουβα, οἢ (86 ομα Βδηὰ, δὰ (0 Θοὰ 
88 ἰ6 ΘΟΙΠΟΝ ζουπάρθυ, οἱ (86 Οἰδοῦ: Μοξε 
Ὀοΐηᾳ ἃ βοσυδῃί, δπὰ Ομ ἰβδὶ ἃ ὅοῃ ; Μοξοδ νεΐβῇ 
ἐπ ἴ89 δουδο διὰ ἃ ρματέ οὗ ἰΐ, δῃὰ (τ δὶ ονον 
γοὺ 1 σδῃποί 866, δ 811, ΒΥ ὙΟΤῪ οΕδεμί δ] ἀϊ- 
ἴογθησο Ὀρίτνοθα [89 δυΐϊ ον Β νον οἵ [86 [ΌΤῸο οἱ 
ὁ δὲ κατασκενάσας, δὰ ἐμαὶ οὗἩἁ ΕὈτατὰ δηὰ Τ|οὶ- 
τοῖς, ψ ἱσῖ μὸ χοὐοοίθ. ἘΡΥαγαὰ συ 68 ἴὲ ἀροῖθτθ 
αοὰ (μὸ δυρσοιηθ ἰουμᾶοσ, δηθὰ ἰπ8 ΒΠ5ΝῈΡ (δ 
πη] ]οα αυοδίΐοη, λοῖσ ΟἸχῖϑὶ 88 1ουπᾶον οου]ά 
τὸ δαθ!" Υ ντοἀϊοαίεὰ οὗ Ηΐπ. Μο]] δβιγχε: 
(αὶ “8 αοἄ 18 ἰὴ υπΐνοσεα) Του οΓ, ὑπ ογοίοσς, 
{μ6 ἸΘοογδοΥ, ἴῃ 118 ΟὨΥΙ ΒΕΔ 88. τ 0}} δϑ ἷῃ 118 
Μοβαΐο ζΌγιῃ, τουδὲ Ὀ6 τοΐίοσσοα Ὀδοῖκ (ο Ηϊ." 
ΤΗΐβ ΘΟπι6Β 0 ΠΘῸΡ (πο Βᾶσηο {πὶ ρ᾽ 88 [86 Οἰδεν. 
Βοίλι τπιδῖζο 89 ρδδβδβαρθ ριιΐ οὐ 88 υπίγεσεαὶ δοὰ 
ΒΌΡΓΘΙΩΘ ουπᾶοῦ ἰπίο ἨΪ8 σι σοϊδίϊοι (0 δοιὰ 
Μοβοβ δηὰ 9“96βὺ8 ἵπ ἐμ ὶν σοβροοίγο ΒΡΒΘΓΕ. 
Βαυὶ νῖι τοδροοὺὶ ἰο {δ6 βίαίοιηθηί οἵ Μο]), τὸ- 
ξαγάϊης ἐμ9 ΔΜραϊἰοΥΒῖ}» οὗὁὨ (16 01, }}8 δ6ῈΠ|8 
ἰο τὸ ἰο γΡυὺ ἰδ βοῃ Β τηοαϊδίοσβῃὶρ ἴῃ {86 ογο8- 
ἰἰοα δὰ ρμουθσῃηθηΐ οὗ (89 ποσὶ, δ8 εἰεγηδὶ 
1μοζοβ, ὁ86 πὰ οαϊ4] ἢ ἐπ ἘΔίΒοσ, ἰο0 ΒΕΔ 
ΟὨ 8 Ἰ6γ6] νι Ηἰ8 ΝΜ οἀΐδί οσβμὶρ ἰῃ ΗΪ8 Βυπι θεὰ 
δρᾶ ΒΟΣΥῪἿ16 Θμδυδοίοσ δα Βδάδοιαοσ. [8 ἰδὲ Ἰεἰ- 
(ὲΣ 89 αὐρϑίΐοῃ οὗ Ἠΐβ παεϊέίψ 18. Ἰμἀεοὰ οἴει 
Ταΐβοα, δηὰ 15 δΌβο]υἱ οἷν υἱέ]: ἴὴ (ἢ) ΤΟΣΊΒΟΡΙΟ- 
Ἰαίϊοπ, 1 ἀο ποῖ ΣΘΙιθΣΩ ὈῈΓ ΒΘΣΘ (86 (οτει πιστός 
δ ΔΡρΡΙϊΪοὰ ἰο Ηΐτι, δῃὰ 1 βοδχοςὶγ 866 ΒΟΥ͂ 
οου]ὰ 6 πίϊπουΐ ἀογορχαίίην ἔσομι ΗΪ8 ἀἰνίης αἷβ- 
εἰΐγ.--ΚΊ. ΒΙΕΗ Ν᾽ 5 ορἱ πίοι, (ελγδερτιῇ, 1. 810) 
ἐπὶ Ομ γῖβέ ἰ8 ἀοβί ζηδίοά 88. {86 Τουπάεν οἵ 80 
ΟΙά Τεβίδιηοπς Κίηκάοτι οὗ αοά, δηὰ {μαί Μοβδεδ 
μδ8 μοϊὰ ͵ἷἱβ ροβί ἴοι ἴῃ δ 85 δεβὶηδὰ ὉΥ Ὁ ΠΒί, 
οδῃποί Ὀ6 δβιιδϑιδπἐϊαιοα ὈΥ δὴ Δρροδ] ἰο {δι ἀθ0- 
ἰγσΐπο οὗ ουν Ἐρίβίϊθ, ἐμ δὲ ἐμ 9 βοῃ 18 ἰδς Μεάϊδίοῦ 
ΟΥ̓ ΘΥΟΙῪ ἴοττα οὗ ἀϊνὶπο ασθηοῦ ἐμαὶ 18 ἀἰγεοίεά 
ἰο πὸ που]ὰ. Τί 18 Βογθ ἀθοϊἀ δὰϊγ ἰο ὃὈ0 χέες 
Ὀδοδαδο (86 βυ ]εοὺ οἵἉ ἀἰδοοιτδο 18 ΒΈγθ Ἐρεοἰ δῦ 
7εδιια, ἰῃ6 Μοββίδῃ, 88 δοίῃ 8} 7 δηὰ }ιἰβιοσί αν 
ταδηϊοδίοα. 

[Μ0}}}5 Ἔχροβί(ΐοη οὔ ἐμι8 ἀϊδίου! απ τεχεὰ 
Ῥαδβαζο Βθθῖηβ ἰ0 ΙΔ0ῸΣ ὑπᾶοσ ΟὈΒΟυΤΙΥ ἴτοῖι 
δἷ8 Βανίης ἴαϊ]οὰ ἰο ἂο ᾿αδιΐοο τὸ (δε εἰ- 
Ἰὲρεΐϊο8] ἌἽμασγδοίοσς οὗἨ ἰμ9 ρϑββαᾶρθο. Τ|1 
(ἴῃς, 1ξ 8οθπιβ ἰο Βι6, ἰο Ὀ6 δοί(16ἃ, 18 Ἐμεῖμεῦ 
ΔΙ05868 διὰ Οἰισίϑί ασὸ οοποοϊγϑά ὉΥ (88 δΌΠΙΟΥν 
88 Ὀο δ ἴῃ ὁπό ἢουδο οὗὨ Οοά, ΟΥ 88 ἴῃ ἑκὸ, (. ἐνν 
6ὁ86 8 ἴῃ ὑπαὶ χοδρεοιἑγεῖυ ἰο τ ῖοῖ Θοὰ μὰ 49" 
εἰρπιοὰ ἴτω. ΤΗΐβ ΑἸζογὰ, 7Ζο]]ονίμς εἰ ἰσδοὶ, 
ἀθηΐθβ, τι πἰαἰ ἴηι ἐμδὲ ΒοΐΝ ἃ Γο ᾿π ὁπ6 ουδὲ 
οὗ ἀοἃ, Μοβοβ δϑ βοσυαπί, διὰ Ουσίβί δα 80, δι 
ἐμαὶ (89 ἤἴοτοθ δπὰ “«δἰσίοί! 688 οὗἨ [16 σοι ρ8Γ" 
ΒΟΠ᾽ χοαυΐτοβ (δῖα. [ἡ βϑϑῖηβ ἰοὸ τὰ (δαὶ 
οοηουπάϊης οὗὨ [80 ουδο5 ἰὰ ΟΝ Μοβεδ επὰ 
Ομ γῖβε ὑγοσθ, χαΐβθα δὲ ὁῃ60 8 ἐποχρὶ σα] ἀϊ- 
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ουϊίγ. Το αυοπίϊοῃ δυΐ865, ον οου]ὰ Μο565 Ὀ6 
πῃ ἃ βου8ο ψ οὶ 85 οὶ γοαγοά οΥ ζουπά ρα ὑπε]} 
ὉΥ Ογἶϑί, 8 ϑηίυγὶ 68 αὗἴϊοσ ἢ Οτν, ΠΟῪ οου]ὰ 
“εβὰβ ἐουῃά ΟΥ ΤΟΣ ἃ δουδο ἰῃ ὙΠΙΟΝ ΜόοβοΒ δὰ 
οἴδεϊεαϊοα 858 βουυδηΐ, ἸὩΔῺΥ οοηίυγίοβΒ Ὀσίογο 
Ἐὸν τὺ Ομ σὶβὶ ἑουπάρα οΥΣ τοαγοᾶ ἰποὸ Νὸνν Τ168- 
ἰδιαθοηΐς ιουβο οὗἩ ἀοά, 18 οοτίαίη, δὰ ΟἸγὶβί, οα 
ἐδ οἰμον δδῃά, ἀϊὰ ποὺ γϑᾶὰσς ἰμοὸ Ο]Ἱὰ ἸΤοβίαπιθηὶ 
Βουβα οὗ αοά: ἴοΣ Ομ γτίδί, (6 αοά-τδη, (9 
Μοαϊδίον, 5 6808, δα ποὺ πο δὴ οχίβϑίθῃοϑ. 
Ἀπὰ ἰο Ὀτγίης ἱπ Ββογο ἰμ0 [οχοβ, {80 ἘΠΛογη δὶ 
ϑο;, 85 ἰουπάϊηρ ἰ6 ΟἹ] Τοβίαπιοηξ ΘΟΟΏΟΙΩΥ, ἐδ 
ΘΒ ρον οἂὖοὐ οὗ ἴῃ9 αυρσδίϊοῃ ; 0. τὴ ΖΠἰπι ἃ 8 
ΒΘ, [86 ραβϑϑᾷχο 88 ποίμβίης ἴο ἀο. Τμὸ 6οι- 
Ῥδγίβοῃ ἰβ Ὀοίνοομ ᾿ἴοδες πιὰ δια, πὰ Ὦγ {89 
ὙΠ0]9 ἐθῆο" διὰ βοηἰπηθηὺ οὗὨἨὨ (86 Ερίδβι]α, ἱΐ 18 
οΐνγοοη Μοβ68, ἃ5 (00 Βογυδηὶ οὗ Οαοὰ ἰπ Τουπᾶ- 
πς ἰμὸ ΟἹὰ Τοβίδιθθηΐ οὐ 6713} ΘΟΟΠΟΙΩΥ, ἰῃ 
τοδυῖης ἰδ6 Βουβο οὗ αοά ἴῃ 18 ΟἹ Τοβιαταθηί 
ἕογτα, δηὰ 96808, ἴῃ ουηάΐης (9 Νον Τοδίαπιοηί 
Θοοθ Ομ Υ---ἶη τοδτίηρς {86 ουδΒο οὗ Θοἀ ἰπ 118 
Νονν Τοβίδιηοπς ἴοστη. Τὴ6 δομρασΐίβοι 8 Ὀ6- 
ἱσχόθη ἐπ το ἤίδίογίσα! ολαταρσίεγα ἴῃ ἰδ νγονῖς 
νοι ὁδοῦ ΤΟΒΡΘΟΙΤΘΙΥ δδα ρογίοσιο ἃ. Απὰ ἰΐ 
τηδίξοσβ ποὺ ὑϊδὶ {ἢ ὑνχο Ὠοιι868---ἰθ Βου56 οὗἁ 
Ἀῆοθοϑ δηὰ (9 δουβθ οὗἨ 9“68ιυ8---ἀτὸ ἱπ {ποὶν 
ἄἀεδοροβί βἰσηΐοαπο9 0η9 Βου156--88 (6 Υ οοΥίδἰ Ὺ 
8.6---Ὀο} αοα᾽ 5 μουβο0---γοὶ 7900 {π0 ῬΌΓΡΟΒΕΒ, 
δά ἴῃ ἐμὸ γοργϑβοηίαδίίοη οὗ (89 δυί μον, ἰΠ 6 Ὺ δ .0 
αἰδεγτεπί Ἀου568---ἰ 9 ΟὯΘ 8 ΘαΥ ἾΥ, ἰδ ηΒΙ ἰΟΥΥ, 
ἰγρίοαὶ μουβθ, 89 οἴμποῦ ἃ βοδυθηυ, ερὶ σι 8], 
Στ ρον ΒΒ ΌΪ6 ἢοιδθ6. ἴπ (ἢδ688 ἔνγγο Ἠου86Β, Το- 
ΒΡΟΟΙΎΘΟΙΥ βίἰδπὰ Μοβοα δηᾶ ζ68ι8; Ὀοίὰ ταϊβοὰ 
ὯΡ οἵ Θ6υά, πιαάδ, σοπϑίἐ( τα (860 ποιήσας ἀρρ]ϊοὰ 
ἴο ἴοΞβοσ, 1 ὅσῃ. χὶϊ. 6, δὰ ἰο 5685, Η οὗ. 11. 2, 
1 Βατνὸ [10 ἀουδί, {πο Ἰαϊίον βυρσροβίοα ὮΥ (89 
Ζονταογ)- 686} ΓὉΣ 18 Βροοΐαὶ σου. Εδοῖ γἃ8 
ἃ ουπάον, δὴ ἰμϑιϊςαίον, ᾿ἰηδυρσυγαίοσ,--- ΜΙ ο865 οὗ 
(8οὸ ΟΙα ῬΤοείδιιοηῦ ΘΟΟΠΟΙΏΥ, 96805 οὗἨὨ ἰδ ΝΕ 
Τοϑίδπιοην ΘΟΟΠοΥ. Εδοῖ μδὰ ἰ86 εἰκῆ ΠΟΙΟΥ͂ 
οὗ Ὀοΐηρ δρροϊηἰοὰ ὈΥ αοἀ 89 (δ 6 ἱπίχοάτϊοον δηθὰ 
᾿ποσρυγδλῖοσ οὗ Ηΐ8 σοβρϑοίἑγο βυδίθῃθ. αὶ δδοὶ 
28 ποῦ ΟἿΪΥ ἃ 7ομπάετ, 9 ἯἋᾶὰ8 8180 ἃ δεγυαπί: 
Δέο568 ἃ Ββογυδηί ἐγ ερε τοῦ; οὗἾ ἢ δὸ δα ]οὰ ἴῃ {116 
ΒοΡ᾿.) ; ϑθδὺ8 8111} ΤΩ ΟΤῸ Το ΓΟΒΕΥ δηα ἀρ ΟΡ ἃ 
βοσυδηΐ (δοῦλος, διάκονος); γοὶ ὈοΐᾺ ἈΙΓΠ Ὰ] ἴῃ 
Βοὶ γοϊαϊΐοηβ. Μίοβοβ 88 784 1{π 0] 85 ἃ Του ον 
Ὁη ον αοά, οὗ ἰμ0 οἱ ΘΟΟΒΟΙΣΩΥ͂, δὰ ΔΒ ἃ βεσυδηΐ 
π 11; Ομ τιθὲ 'Μῶϑ αὶ (71 δ8 ἃ οι μον, υποσ 
σοά, οὗ 8 ΔΘ ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂, δ 88 ἃ βοσυδῃηὶ ἱπ ἰ{, 
ΤῊΉσΒ ἔδυ (} 9 ΣΟΒΟΙΙΌΪΔΠ6Θ: ΠΟῪ ἰδμο οοπίγαϑὲ. 
Μόοσϑοα, ὙἘΠῸ ἈΡΡΔΥΘΏΓΥ ἃ ζουπᾶον οὗὨ ἰδ οἱὰ 
ΘΟΟΠΟΙΏΥ, ἃ Ὀυ 1] ον οὗ πο ΟἹὰ Τ᾿ οϑἰαπιοηῦ μου ΒΘ, 
ὙγὯ5 ἴπ ΤΟΔῚ οπΐν ἃ βοσυϑδηὶ ἴῃ 10, 18. ΕἸ Κ᾿ οδὲ 
ξαποιΐοιῃ 88 ῬΌΓΟΙΥ ταϊηἰβίοσα]. ΟΕ τὶ, τ Ἐ1]Ὸ 
ΔΡΡΡΘΓΘΒΟΥ, δοᾶ ἰηἀορα Σ68}}} 8 βοσυδῃὶ ἱπ ἰδ 
Νοὸν Τοδίδιηθηΐ που80, γοὺ ἱπ ΣΘΑΙ γ͵ἢἦ58 8 ἥοη 
ΟΥ̓́ΣΣ 10; Ηΐ8 οπδγϑοίορ οὗ βουσυδβηὺ τγδδ Ὀυΐ 86- 
ΦΟΒΟΔΥΥ δὰ {ριηρΟΥΡΥ; ΠῚ8Β Ηἰχμοδὶ πα ἐγὴθ 
παίυσο γ88 ἐμαί οὗ ἥοῦῆ. Τιυ8 ΔίοΒ65, 86 Βρ0ὃ- 
σοι ὈυΪ]ΠᾺΔον οὗ ἰμὸ ΟἹὰ Τοβίδιηοπε μουδο, γοῖ ἴῃ 
ΤΟΔΙΠΥ δηὰ αἱ εἰπηα ον δ κ8. ἰο {116 Ἰ6Υ96] οὗὨ ὑπὸ 
Βοῦδβα, δηὰ Ὀδοοιηο08 ἃ ρματὶ οὗ 10. ὅοδβυβ, (0 
Ὀυϊάον οὗ ἰδ6 Νὰ Τοβίαμηοην δουδβο, ληἃ 8150 
δοδιρϊη Κ͵ δὴ πυπιῦ]9 βοσυδηΐ ἴῃ 1ἰ, γϑὶ α] ἰτλδίο Υ 
Τἶθ6 5 σοι οἰ Υ ΔΌΟΥΟ ἐπὶ8 ΒΟΥΎ]6 σοπάϊΐοη, 
δηὰ Ὁγ νἱτίυθ οἵ Ηΐ8 οββϑηὶ 4] δαυ δ! δπὰ 16 ῃ- 
ἘΣῪ τὰ αοἄ, (9 ϑαρτϑιιθ ΕὐπηἀοΥ οὗ 8}} ἐπ ΐ ΡΒ, 
Ἰοσοῖη68 ῬΓΘΟΐΒΟΪΥ 88 τη Οἷ. ΒΌΡΟΥΙΟΣ (0 ΜΟΒ68 88 
ἐμὸ ουπᾶον οὗ (89 Βοῦβο ὙΔοΝ Ηθο ἰσαν δὰ 

ΔΌΒΟ]υ ΟΙΥ Ῥγαδ, 18 ἐο ἐμ οι 1.86], ἐο τὶ οἢ 
Μοβοβ ΟἿΪΥ Ὀοϊοηρεοὰ 88 ἃ ρμασί. ΤῈ6 Ῥασδάοχ, 
νυ 18 ρογοοίνοα, 8. ἃ ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ ὁη6. [Ιἐ χοῦ ουὲ 
οὗ ὑδὸ ἀου]θ παίυγο οὔ ἔμθ χγοδὶ Ηοδὰ οὗ {196 
Νεν Τοβίδιαθας Ομαγοῖ. μόνον ἰπδῃ ὑμ9 Δηρο6]5, 
Ηο γεῦ Υἷβο8 ἴῃ ρῬοβι(ΐοῃ, 88 Ηὸ νγγὰ8Β ἴῃ οδϑβϑηίϊαὶ 
πδίυσο, 1 Βη 6] ΘθοΥο (πο. ΑΡρϑδσίῃφ ΟὟΤΟΣ 
ἐπδη ΜοΒ68---88 0} ΟὟΤΟΙ 88 8 δοῦλος, δίαυο, ἰϑ 
Ἰονγοῦ ἐμδη ἃ ϑεράπων, υοἱωπίατῳ αἰϊεπάαπί, Ηο 
γοῦ σἶβοϑ ἰσδηβοθη ἀθη γ απὰ ᾿ἰηδηϊ οὶ ἀθοτο 
τα, ὈΥ τυἱγίαο οὗ ἰδὲ πδίασο ψλΐολ Ηο βιιατοὰ 
πῃ σοιηηοη ἘΣ (6 οἴοτηαὶ Εδίμοσ. [βιου]ά, 
ἐμ υοοσα, ῬΡΔΥΘΡΉΓΑΒΘ (0 ΘΧοΘΘϊ ΡῚΥ οἰ] ρ 168] 
Ῥαβϑϑᾶροὸ ΒΟ μΒδὲ Δ5. 10]]οΟγ8, σοι παϊηρς ἰΠῸ 
ΤΟΔΟΟΡ ὑπ (80 7αοἰς τορανάϊης (ἢ 6 ρῬοϑιϊοπβ ὈοὶᾺ 
οὗ Μοβοβ δῃηὰ οἵ μηνί βὺ---δηά οοσίδϊ]νγ οὗἨἩ (89 
ζοΥυ τ 6 Γ---Ἄ6 10 80 Μ7|6}}- ποῦ, ἰμδὲ (6 δυΐθ ον, ἰπ 
Ἰιῖ8 δοτηραγίβοι, οου]Ἱὰ βδύο Υ ῬΥΟΒΌΡΡΟΒΘ ἰμοῖῃ: 
“Ομ 51 46 Γ--Φ 6808, ΤῸ ΜΒ ζα {8 0} ἴῃ ἐπ 6 ΝΟ 
Τοβίαπιοηῦ μουδο οὗἩ αοἄ ἰο Πίτα νμο οομῃδβιϊ(αἰ θα 
Ηΐπὶ δα ὈυΪΠΔΟΣ δηὰ βοσυδηὶ, 88 8180 Μοβοϑ τν88 
ΤΑΣ. 1} ἰὴ 411 α οὐ 8 ΟἹὰ Τοδίδτιη θα Βουδο ἰο Ηἰΐπὶ 
80 σοπβεϊιϊοὰ εἷπὶ ὈυΣ] ον δὰ βογσυδληὶ ἰὴ ἰἰ. 
Εοὸν Φοδβυ8 48 Ὀ665 ἀοοπιθα ποσίν οἵ, διὰ Ὀθθη 
δἀναηποορὰ ἴο, Εἰ σθΟΡ οἸΟΥΥ θη Μόοβοϑ, Ὁ Ποῖ 
το ὑπὸ Ὀυϊ ον οὗὨ 6 βουβὸ ὯΔ8 ΙΏΟΤΘ ΠΟΙΟΥ͂ 
δὴ ἰδ 6 ουδθ. ΕῸΓ ΘΥΘΤῪ Ἀοῦδ0 (Δπα οὗ σου ΒΟ, 
ἐμβογοίοσο, 89 ΟΪὰ δηὰ ἐμβὸ Νεοὸινν Τοβίατηοηϊ 
Βοῖ868) τηιδὺ ὃ ἐουπά θὰ ἱτηπηοάϊδίο  δηὰ 86- 
ΘΟΠΔΑΥΙΪΥ ὈΥ ΒΟΙΏ6 ΟΠΘ, ἃ8 ΔΒ {16 ΤΌΣΟΥ ὈΥ͂ 
Μόοβαθ, δπὰ {μ9 Ἰαϊίοῦ ὉΥ “268185; ὃυϊ Ηδ γψ8ο 
ὉΠ Εἰ πιαί ον ἀπ ΔὈΒο] αἰ ΟῚ Του πα 4]} (Βΐηρ8, δηὰ 
{πΓΘΙΌΓΤΘ ᾿γ͵ὰϑ υἱ(ἰπηαΐθ πὰ ΒΌΡΤΟΠΙο Του πον οὗ 
680, γὰ8 αοἁ. Απὰ νΈΣ16 Μοβοβ, ἰβοῦσὶι 8Ρ- 
Ῥατγοηΐ δὰ ζΌγτ8] Του ογ οὔ {πο ΟἹὰ Τοδίδιαοὶὶ 
ἤουδβα, γγδὰβ ἴῃ γϑδ!} γ ἴῃ ἷ8. εἰσ ιοβὺ πδίατα, ας 
ἴῃ ἱΐ, δῃὰ βέγίο Ὀὰΐ 86 ρΡαγὶ οὗ ἴἰ, Φθβϑυϑ, ἰδ 9 
Ιουπάοσ οὗ 6 Νὸν Τοδίδιηθηὺ ποιδ6, του ἢ 
ΔΡΡΆΤΘΠΙΥ ὁ βοσυδηὶ ἴῃ ἰΐ, νγαβ, ἰῃ σϑα! ν, ἀπά 
ἰπ Ηἰβ ἰγιιοϑὲ παίυσο, ἃ8 ὅοπ, θαυδὶ ψ18 δηὰ 
Βι δία π 4 }}}γ ἰάἀοηςίοαὶ τῖξ 16 δΌϑοϊαϊθ ἀπά 
Βαρτοθ ΕὐυποΣ ΗἰΪπι86] .᾽" --- 818 ῬΑΓΔΡΏΓΑΒΟ 
ἰεϊσοάσσοβ ηο οἸοτηοηἰθ ἰο {ἢ} 9 ΘΟΣΩΡΑΥΊΒΟΝ νν 16] 
ΔΙῸ ποὺ Ῥτοβυρροδβοὰ ἴῃ ἱΐ, ἀπ Ὑμ160}} ἀο ποὺ 119 
οἢ ἐδ: Υ ΥῪ ἴδδο Οὗ {πὸ ἰβίογί αὶ [δοίβ. [ἰ βἰ ΠΠΡῚΥ͂ 
ΒΆΥΒ ἰδ: ΔΙοΒοΒ δηὰ “6808, 680} 8 Το Πἀ6 } οἵ 
δα 4 βοσυδῃΐ ἰῃ ἐμ Ο]ἀ δπὰ {πὸ Νον Τ᾽ οϑίδτηθηΐ 
ΤῊ ΘΟΟΘΓΑΟΥ͂ Γοβροοίἑγογ; δδο δρροϊπίοα οὗ αΟοά 
δΔη οδοῖὺ 1 870]; αἱ ΜΟΒ6Β, ΒΓ ΕΓ 8]], ΟὨἿΥ 141{}}- 
[ὰϊ δ8 ἃ βοσυδηῃὶ, ὙδῸὺ τγϑ (8 Ὀαπΐ ρῥᾶσγί οὗ {10 
Βουδθ6: δυὶ Ομ γίδιὶ ζα 1} 88 ἃ βοη, 80 τ͵88, 
{μου ΐογο, ἢ βρὶΐθ οὗ ΗἹ δ ΒΟΥΥΣ9 ΔΡΡΘΆΣΆΠΟΘ, 
6404] τι ῖϊα 1.6 Βαργοίο Βουπᾶοσ ΗΠ πη86]. 
ΤῊ ΟὨΪΥ Ῥοΐπὲ οπ σοὶ ἐμβοτο οδῃ Ὧ6 ἀουδί, 

ἷθ ἃ8 ἰο {0 ἀυ δ] παίαυτο οὗ 89 Βουδο οὗ αοἂ; διι 
1 οοῃΐρ88 1 ἀο ποὺ 8600 ΒΟΥ ἰοῦ ὁδῃ ὃς Ἰορὶ(ἰ- 
τηαίθ ἀουδὲ οὐ ἐπ18 ρμοΐϊπύ. ΔΊΟΙΪ αἱ πιϑο] ἢ, νμῸ 
ὙΠῚῊ ταοδέ, ἀθῃΐ68 1118 ἀυδ]γ, ἰ8 γοὶ οὈἸροὰ ἰο 
ΒΡΘδκ οὗἩ ἰμὸ μουδο οὗ οὐ ““ ἴῃ 8 Ο]ὰ ἀπά 1.8 
Νονν Τοβίαπιοηΐ ΖΌΤΙ,᾽ δηἃ 1 ΒΌΡΡΟΒΟ 86 δου]ὰ 
ΒΑΡαΪΥ ἄθην ἱμαῦ Μοβο8 γὰ8 ΦΟυΠΟΣ ΟΥ̓ ΓΘΘΓΟΥ 
οὗ {6 ἢου86 ἴῃ 15 ΟἸ]ὰ Ταβίατηοηΐ [ΌΓΠΙ, 85 τ, 8 
7εβὺ8 οὗ ἰη6 Βουβο ἱπ (5 Νὸνν Τ᾽ οϑίατηθηῦ ΤΌΓΙΩ. 
Βαυὲ ἐμὲ8 σοῖῃθ88 ὙΘΡῪ ὨΘΘΡΪΥ (0 ἰἢ0 δᾶπι6 ἱπἰῺς 85 
αἴδστεΐηρ ὑπὸ μουΒο8. Νοπθ οαη ἀουδέ [δΒαΐ α]1- 
τηδίϑὶγ, δῃὰ ἴῃ ἐμοῖσ ἀθοροβί τπϑδηΐῃρ, ἰμ6 7 6 τὸ 
ἱπάοοα ἰἀοπίΐσαὶ ; {. 6., ὈΟΪἢ ΓΘ ποὺ ΟΠ]Υ͂ ἔΣΌΤΩ 
οὔθ ϑιργοῖηθ Εουπάρτ, Ὀαὶ δἰοοά ἰῃ 01086 ΘΟ ῃ66- 
ἰἰοα τὶ (Π9 βαπιθ χυοδὶ ΘΟΟΠΟΙΑΥ͂ οὗ βαϊνδίϊοη. 
Βαυὶ γογπιαϊίν, διὰ ἰδίονιοα}}γ, απ δοοοταϊης ἰο 



τω ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊΕ ἨΕΒΒΕΥ͂ΞΒ. 

6 ὙΠ0716 βΒοορθ δηᾶ ἰγοαίπηθηί οὗὁἨὨ οὔὐν δυί μον, 
{δον νόσο αἀἰδεγοηὶ; 85 ἀἰοσοοὶ 85 {π0 Μοβδὶς 
ΤΑΌΟΤΏΔοΪο ἴῃ Ἡμϊσδ ΑΔΓΟΩ πιἰηϊδίογοα, δπὰ ἰδ 6 
ΒΟΔΎΘΩΪΥ ΤΌΘΤΩδΔοΟΙΪΘ ἴῃ ὙΒῚΟΒ Οδγίδύ. ταΐπἰδ- 
ἰογοὰ; δα ἀἰθογοηΐ δ8 ὝΟΥΘ ὑ86 ΤΩΔΩΥ͂ ΔΗ Ϊτη8)] 
Βαοσίβοςβ οὗ 16 οτθ, ὕγοπι {ἰμ6 βίη σία βρ! γι 8] 
δηὰ 116-κἰτίης οὔονγίης οὗ ἴδ οἶμον. Το ΟἹὰ 
Τοβίδιιοηΐ μουδο οἵ αοὦ ΜΔΙΟΝ Μίοδβοδ σϑδγοά, 
Ῥυὺ ἰῃ πδΐο 6 τδ5 Ὀυΐ βογυδηΐ, γδδ δδιίμϊυ, 
ταδί οτίδὶ, ἰγρίσαὶ δηὰ ἰσϑηβίίοσυ ; (6 Νὸν Τοδ- 
ἰδυγλοοΐ μουδβο οὗ αοἀ ψῖο} 9 6888 τοασοὰ, δρ}Ὀε- 
ΤΟΏΓΥ ἃ δοσυδηῖΐ, Ὀαΐ πῃ Γϑδ Σγ α ὅοη δὰ Γοσὰ, 8 
ΒΘΔΥΘΗΪΥ, δρὶ γἰϊαδὶ, δυομοίγραὶ δη οἰ 6ΥΏΔ].--- Κ΄. 1. 

νεπ. ὅδ. Αῃᾶἃ Ψ8116 Μὸοδϑα ἰηδϑοᾶ 
{α1 1 ΓᾺ]͵ εἰς.---Μο805, 85. τἼὟ), 848 Ομ γὶβδί, 888 
Ὀόθοι ταϊβοά ὑρ, Βοεῖ ἔοτὶ Ὁγ αοά, δηὰ ἀοδίτιοὶοὰ 
ἐπ ἷ8 ΒΟ} 1, ποῖ ΙΔΘΣΘΟΙῪ ἴον δὴ ἱπαϊν᾽ ἀι}8] 86Γ- 
Υἱο6, ΟΥ [ὉΓ ἃ Βροοΐδ)] ἀδραγίτηδηϊ οὗὨ δοιΐοῃ ἷπ (86 
δΔαπιϊηἰδισαίίου οὗ Οαοἀ᾽ 5 πουδβο, δὰ [18 ΔΖΘΠΟΥ 
δηὰ δΒάδ)γ βίδπα πῃ σοϊδίϊοι ἰο ἐῃ9 οπίσο ΤΠ 60- 
ΟΥΔΟΥ. Βαϊ (848 διονψῃ ὈΥ ἰΠ6 Μωεσῆς μέν, λίοδει 
τη ὐἰδοα, πὶι πη (ἢ}18 δἰταϊϊαν γοϊδίΐοη, το 18 
ἙΟΠΠΟῺ (0 Μίοθοβ διὰ Ομγίδι, γὸ δγὸ ἰο σοοορ- 
128 ἃ Ῥτγοϊοιπὰ δηὰ υπάἀδτοοηίδὶ ἀ έγεέποε τι {π9 
ἔν Ῥογβοῦθ, Μόοβϑοβ ἢ88 οἰδήοϊαίοἀ 885 8, δεγυαηί, 
ὈΥ͂ Ὧο πιδδῃ8 πάρα 88 ἃ ΒβΒῖαυθ (δοῦλος), ΟΥἹ 88 ἃ 
«ἰοπιοβίϊὶσ βευυδηί, Οὐ ζῃ 68], (οἰκέτης), Ὀὰϊ (5. 
χ. 10) ἃ8 ἃ ϑεράπων, ἃ ποτὰ ΑἸ ΔΥΒ ἐπ᾿ γί το- 
ἸυπίαγΥ βυθοτἸηδιΐοη, δα νυ "ἘΠ δὰ Βοηογα- 
ΌὉ]6 βοσυΐοο. Βιιὺ δὐ [6 βΒδπι6 {1π26 Δἃ}1} (8 88 ὈΘΘἢ 
δυὶ ἐνρίοαΐ ἀπ ργεραταίογψ. Το λαληθησόμενα 
ΒΓ ποί (6 του ΐοη8 ἡ ἰοἢ ΜΟΒ65 88 Βογοαΐ- 
ἴον λίπιδεϊ 'ο γεσοῖγνο, (μ8 τοαυ τ πρ [6 ἰΓ8}5}8- 
ἐἶἰοῃ: “1 ΟΥΔΟΡ ἰο ΤΟΠΑΘΥ ἰοδβιϊ ΠΟΥ ἰὸ δαὶ 
ψ 8 ἷο0 8 γγὰ8 {6 ἰ0 ὍΘ ΒροΪΘῃ.᾽" Β]6εἷκς, 9 ὟΥ., 
ΤΠΟ]., [ζη., Βο υηδογβίαπαϊης [η6 Ἰγογάϑβ, ΓΟῸΥ 
ἐδ τὰ ΒΡΘΟΙα]Υ ἰο {116 ἑαισ ; Β΄ομτα σοι ϊηδ 8 οἴ 
ὑπὸ ὀχργεββίοῃ, Ναυῦ. χὶϊὶ. 8, στόμα κατὰ στόμα. 
λαλήσω αὑτῷ Τῃθ686 ψοχάβ, ἰΐ 15. ἔσο, ἱπαϊοαί δὰ 
{1|ὸ ἀοδηϊίο ροΐπι ἴῃ ἐδ 16 οὗὐἨ Μοβοβ ἴῃ νοὶ 
ἰο δἷπι δἰταβοὶ ζυΐυσο σου δίϊ οἢΒ ὙΟΤΟ ῬὉΓΟ- 
τηϊδοα. Βυὶ (ἰδ0 αυρϑδίϊοη 8 ΘΓ ΠΟ ἸΟΏΖΟΣ οὗ 
86 γεδοριδίαποε Ὀοίνγοοι Φ26808 δπηὰ Μοβοβδ, ἴῃ 
ΒαρΊΗΥ ἰο (Ποἱν σοβροοίϊνο γοσδίΐοηβ, Ὀαΐ οὗ {116 
οἸογαίίοη οὗὁἨ Ομ Υὶβὶ δῦογο δίοβοβ, ἡ ἰοδ, ἰῃ ζαςὶ, 
ΣΘΟΘΙΥ6Β αδἰἰοβίαιοη οὐθῶ ἴτγτοια ἰδ βάο] 1 γ οἵ 
Μοβοβθ, ψγῆο ΒοσΌρυΪ]ΟΌ ΒΥ Βοϊά Ηἰπηδοὶ τ οηϊ γον 
νὐΐπ Βἷ8 Ῥγοβουί δοὰ δροσο. 8:0 ὑθῦπ ΣΟΐοσΒ 
ἱΒεοσείοσο ἰ0 ἰμ0860 τογοϊδίϊοηϑ ἰο τ 080 ὩΘΟΘΒΒΙ 
ἀ}:9 ΥὙΕΟΥΥ ταϊἸΒΙΤΥ οὗ Μοβοβ σο  οὙ5 ἰῃ 8]}} γο- 
ΒΡρΘοίβ 1.8 ἐθϑ. ἸΟΩΥ͂ ; δηὰ (8686, 00, 8.6 ποῦ ἐδ 9 
χουν ο]αυϊοηβ οὗ Ἰδίοσ ῬγΟΡΒΘΟΥ, ΠΟΡ δρϑοί δ! Υ, 
δραΐη, {πὸ ἀθο]αταί 0η8 οοηἰαὶποα ἰῃ οὖν Ἐρίϑ8ι]9. 
ΤΏΘΥ 8.0 συδίμονῦ ἰμοϑθ Ὑ8ῚΟΒ ἰᾶνὸ Ὅσοι ἀΐ8- 
οἰοϑθαὰ ἴῃ {0}} Ῥοσζοοϊζου ἰὼ 89 ὅοη, 92 08π νυ. 49 
(Εταϑῃ., ὅδ]ν., ΕὈγ., Ηοΐπι., 9 6]., εἰ6.). Ῥ;ο- 
οἴβοὶν 90. ἐμ 15 τθδδοη (ἢ ΠδΙ10 ΠΟῪ ΘΙμρ ογοὰ 18 
πού ᾿Ιησοῦς, Ὀαὶϊ χριστός. ᾿ 

γῪεμβ. 6. Ὑὥοῖ Ομτίδϊ δα ἃ οῃῃ;Β. ουὐϑσ δἰ5 
βοῦδ0, 8 οπθ Οτ.59 816 τνο.--- Τὸ τοδά ηκ, 
ὃς, ἱπειοδὰ οὗ οὗ, 'π γογ. 6, ἰβ οὐ ἐἰσα}Υ υδυ8- 
ἰαἰποάᾶ, δα ἐμ ἀτγίϊοἷο 18 τγδηϊΐης Ὀδίογο οἶκος, ἃ8 
ΓτϑαυθθῦΥ Ὀοΐοτθ θεός, νόμος, δα αἰπιΐ]αν ἔδια ἐν 
ἰοτϑ. Τ8Ὸ Βουβο ἰ58 8ι}}} 86 Τ ΘΟΟΥΔΟΥ ἴῃ ὙἘϊΟἢ 
ΔΙοΒεβ βοσυοᾶ, θυΐ αἱ {89 μοδὰ οὗἠἨ ὑοῦ δβἰαπ 
ΟΠ γῖδί, το, 85 οι οὗ Ηΐπὶ Ὑ8ὸ δρροϊπιοα Ηΐπι, 
δα ογοοίοὰ ἰδ 9 Βοῦβο, γοσοΐνοϑ ἃ Ῥοβί(ἰοη οὗἁ δυ- 
ποτὶ δηὰ ρῥγυθδὅπιμθμοθ, ἀπὰ ἰμδδιηοῖ δα Ηδ, 
88 ὅοῃ οἵ αοά, 18. ποῖ τι ΤῸ ΪῪ Πογὰ δῃὰ Ἡοὶν οἵ 
4}1 ροβϑϑββίοιβ, θαὺ ἰΐ:6 οβϑϑῃίδὶ δρθηΐ ᾿η οτὶρ' - 

παίϊῃρ δὰ ρσοσυγίηρ ἔμ οπι, 1.85 ἃ σοττεξροπάϊηρ 
αἴοῦγ. ΤὙμεβὸ ἀεδοϊαγαιίΐοθ, Ὑἱἢὰ ἩΔ1οΝ ἰὰθ 
Ἐρίβι16 ὀορϑῃϑ, οου]Ἱὰ ποΐ ῬοββὶὈΥ σοτοδὶπ ὑηχο- 
ξατὰοὰ ὮΥ (0 τοδάϑσβ. Βυῖ ψῖιὰ ἰδ οπν ἰδ τοὸ- 
Ῥγθϑοῃίδιο Ἀθσὸ αίνθη βίδηβ ἱπ (ἢ 6 τηοϑί μοὺ- 
ἴεοσί ΒΔΙΙΠΟΩΥ͂, δηὰ ὡς υἱός ΘΙ ΡΒ δι(168}}}7 ῥτεοθάθβ, 
Ὀοοδῦβο, ὙΜ116 ΟΥ̓Θἢ ἃ βοσυδηΐ οὗ δἴξθοῦ σταὰθ 
ταϊκς Ὅ6 οδῃἰγυδίεἃ ἩΠῈ {δ τιδηδιζετηεηί οἵ 8 
Βουδ680]4, γεὶ {μ18 του] Ἰοατο {μ6 δροεϊᾶς αἷ8- 
εἱποιϊοπ Ὀοΐνψοου ΟἸγὶϑὲ δὰ Μοβοϑ θη γοὶγ π- 
οχργοββοὰ. ἔκ ἰδ σθοδϑοῦ ὍὙΝῸῪ 8.6 πεῖίδεν ἰὸ 
ΤΟΙ͂Σ αὑτοῦ, γεν. ὅ, ἰο αἀοἀ, δῃηὰ ἀυτοῦ, τεῦ. 6, ἰὸ 
Ομγῖδι ((ἔευμπι., ΒΙ]., θὸ Υ., εἰς.), 85 1 ἀοεϊ ηϊης 
ἴἰο Ρ͵δοθ ἴῃ σοῃίγδβὶ ἐμ ἴδοι ἐμδὶ Δίοβοϑ Βδ88 δ}5 
ΘΡ6614] ροβίτἱοη ἰῃ δὴ δ᾽ῖθῃ Βοῦδβθ, ας Ομ τὶδὲ τὰ 
Ηἷβ ΟὟΏ ; ΠΟΥ 8ΓΘ {1680 χομὶ γοβ ἰο Ὀ6 χεξεχάἀεὰ 
88 ποπἰ(ἷγοβ οὗἠἨ χοΐεσθησοςςεία ἀΐ, ἐ. 6..ὄ 'θ (86 
μοῦβθ δϑϑίῃρα ἰὁὸ δἷπι (ΕΌΥ., ὙὯῸ Βρεδκς οοη- 
ἔυθοαγ οὗἨ ἑωτο Βουδ868); Ὀυύ ἰδμ0γ ὈΟΙᾺ Τεῖογ 
Βταπιτα ἴ68}}}7 ἰο αοα (ΟἾ;γγβ., Ἰμοοὰ., (αἷν., 
ἴυπ., Ὠ6]., δἰς.), 88 ἄοο8 8180 186 χεϊαίἑ το οἱ;, 8]- 
του ρῖ ΤΟΙΟΥΣΙΩ 85 Τηδί(ο οΥ̓͂ ζαςὶ ἰο {π6 Οσὶ5- 
(δὴ ἰβροηβαιϊοῃ; [ῸὉΓ {18 18 αὐἱΐα ἔγοαῦο ιν 
οδ]]οὰ (1.6 ἢουδο οὗ αοά, χ. 2]: 1 ὍΟοΣ. 1ἱϊ. 9, 10; 
2 (ον. τἱ. 16; Ἐρδ. ἰϊ. 22; 1 Τίμι. 11}. 18; 1 Ρεῖ. 
ἷν. 17: ἱϊ. δ᾽; Ὀυΐϊ ΠοΥοΡ (ἢ πουδο οὗ (χίαὶ. Υἷ 6 
Εἶἷγνο τηοϑὺ δ δ δὶβ ἰ0 {Π6 σοηπίγοδβί ὈΥ̓͂ δΙΤΩΡΙΥ͂ 
ΒΌΡΡΙγΐης; ἐστίν “ἰϊ χριστὸς δὲ.---αὑτοῦ (Εταπτη., 
Οτοὶ., θε]., εἰς.}, 8116 16 δΌΡΡΙγΩς οὗ πιστός 
ἐστιν ἱΒα γοί υπάουδίοαϊν δαάπιὶβαι Ὁ]6, οἢι. χ. 21; 
Μαιίδ, χχν. 21 (Βες., ὅτσοι., Τμο]., εἰς.}; ποὶ, 
Βονενονρ, ἔν ῖοθ (Β]., ὸ Υ΄., ΒΙ5Ρ.) ΞΟ τῖϑβὲ (12 
αὶ }} 88 ἃ β'οὉ ΟΥ̓ΟΣ ἷ8 μουβα (18 ἔα: 8 16]). 
Τηὸ ὡς οαμποῦ ΠΟΣῸ δβί σὨ  Ὑ φιεπιααπιοάιπε, Ὀὰὶ 
ΒΙΩΡῚΥ οἱ. 
Ῥχονίδοᾶ τἴδμεῖ στὸ μΠο]ἃ ἔδαεϊ ἴ86 οομῆ- 

ἄθιῃοοθ δᾶ ἴ89 πΙοσγίηξ οὗ οἷς ΒΟΡΟ, εἰε.--- 
ΟΡ βυβα γ, 85 βυσἢ, ὈΘΔΙΒ ἰῃ6 δῦοτα δεβι ρηοὰ 
σΒδσδοὶος οὗ ἰδ 9 6 ου.86 οὗ ἀοα ;᾽ Βοηςο ὀχοϊαβῖοδ 
ἔγοιχι (86 ἐστ ρὶθ πϑοὰ οσσδδίοῃ Ὡ0 ΔΩΣΙΘΑΥ ἴο (86 
σμυγοῖ. Βυὶ ἩΒΟΙΒΟΣ, 85 ἃ ΟΒΌσοΝ, πὸ Ὡγχέδεστε 
(8 οἰδτδοίοῦ (ποὶ ὙΒΘΙΠΟΣ πτΘὁὸ Δ΄Ὸ Ῥοστοϊ δ 
ῬΟΓΒΟΏΔΙΪΥ [0 ΔΡΡῚΥ ἰο Ουτβοῖνοθ ὑμ18 ἀθδὶ σπδίϊου, 
ΟΣ ἰο Σεβδσὰ ΟΌΓΒΟΙΥΟΒ 88 (818 Βου86), ἀορειμ ὰβ οἱ 
(86 ζυΪΔΙπιοοΐ οὗἨ {80 χοαυϊδίίθ οοπαϊοη. Τδὸ 
παῤῥησία ἀδῃοίο ΒοόΥΟ, 88 ο;. ἱγ. 16: χ. 19, 88; 
πο Ὀοϊά οοπίοβδίοῃ (ατχοί., εἰς.}, Ὀυΐ χαβο]υὶθ 
οοπδάθηοθο, δπὰ συ ρ δῦ Λογίλπθε5 οὐὗἨὨ ζδιιῃ, 
δοΟΣΤοδροπάϊης ἰο {110 πληροφορία τῆς ἐλπίδος τὰδῈ- 
ιἱοποὰ οι. τἱ. 11, τ δῖοι κίνοβ ἰο ἐϊβοϊἢ ἃ οοστο- 
ΡΟ οχργοδδίου, οΥὐΘ ἴῃ {μ0 τοδί υμΐδυοτα- 
ὉΪ6 οἰγουτηδίαποοδ. Τ 8 ΟΣ ΡΤ ββῖοι 1μ6 ὁμολο)ία 
τῆς ἐλπίδος, οἢ. χ. 28, 18 ΒοΓΟ Δ] εἃ καΐχγμα, 
Ἡ ΠΙΘῚ ἀοηοίοα ἰδ6 τεδμΐέ οὐὗἨ {86 δοὶ οὗ μ᾽ογγιης 
(καύ χησι(), ποὶ σίογψίηφ ἐϊδεῖ (Β]., εἰς.}, ἀπὰ ποῖ 
{80 τι γ9 οδΓεοέ οὗ ρἰοτγὶπρ ([Δ1η.)ὴ. ΤἘΠὸ ἐλξίς 
ἀοηῃοίθβ, ἰῇ ἃ βροοὶἤσοα!ν ΟἸ σι βιϊδ βεῖιϑο, ἐμὸ 
ΒΟΡΘ οΥ̓͂ ἰπ9 ροτίδθοῦ σοῃβυτϊητηδίϊοη οὗὨ ἰμὸ Κϊτιρ- 
ἄομῃ οἵ αοά, διά οὗ γμαγιϊοἱραιϊίοι ἰΒεσεῖῃ. ἘῸΓ 
(ῖ5 Τϑδβϑοῦ μέχρι τέλους τοῖοτβ ῃοἱ ἰο (6 ἀοεί οὗ 
(89 ἐπάϊνίἄυαὶ (ϑοΒ] Ομ ., ατοί., Κυϊπ.), θα ἴα 
ἰλο πὰ οὗ {π6 Ῥτοβοπὶ οσάϑσ οἵ ἐμβίηρβ. 

ῬὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ. 

1. ΤῊο9 οοπηεοίίοη οὗ ΟἿΣ βι δὴ δια} ΟὩΘ0 
δΏΟΪΝΟΣ ἢ88 1ΐ8 ροουϊίαν σΒδγδοίοσ, 85 (μδὶ οὗ ἃ 
ΠΟΙ͂ δβϑβοοίδιίΐοη, ἰπ ὑπ βού ἐπδὲ ἱΐ, 88 ἃ [611 ΟΞ ΒΡ 
οὔ ἰδ ομ!άγνοη οὗ Θοά, νῆοὸ διὸ οδ᾽]οὰ ἰὸ 86 
ΕΚιπράοια οὗ δδγου, τοοοϊτεά 1185 Βοκί παῖς, 115 
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ῬΤορτοβθ, δηά ροτγίθοϊ ἢ, δομθ {προ ρὶι {5 ζἰυΐησ 
εοπηεοίίοη υἱὴ δὲ ἀϊείογίοαὶ αοά-λίαη. 1ὶ 16. Ἀθη ο 
ὁδαγχοά τὶ (89 ἀαίγ, ποὶ ΤΣΟῪ οὗ τοοορηϊζίηρ 
(18 τοϊδιΐοη, θυ 4150 οὗ ὀχργοϑβίηρ ἰΐ ἐπ σοη  8- 
δ΄οπ απα ἱπ αοἰΐοπ, διὰ Ἦθησο, 1ὰ ἰταϊ διΐοι οὗ, δὰ 
ἸΙΚοο59 ἰο ΟΜ γὶβί, οὗ δρργοργίαἰϊης ἰο {ἰδοῦ 
Ἠὰὼ βαειίν, 18 ἃ Ῥυτϊποὶρ]ο Ὑδῖοα 1165 αὐ (80 ΥΟΥῪ 
0)4515 οὗ ρογίεοϊί οη ἴπ 119. 

2. Τη τδοῖν δάο]ν, ἰὰ ὑποὶρ χοβροοίΐγο γοοῦ- 
ἰἴοη5, ἰονγατά8 αοα ὙΠῸ πᾶ5 σίνοη ἰο Ηΐθ πι68- 
ΒοΏρΟΥβ ὑποἷν ΓΟΒΡΘΟΙΤΟ ιἰϑίογι σαὶ ροϑ (ἴοι, Δ Ρ- 
ῬΟΑΥΒ 8 Βιγι Κίηρ Ῥ6͵Ά1101 Ὀοίνγοου 9689 δηὰ 
Μοβοϑ, ἰμαϑ! ἢ ἃ5. ἰδ 6 γοσαϊΐϊοη οΥ͂ Ὀοΐὰ 88 
Βρ6οἷ4)] γοΐογθιισο ἴὸ [Π0 6ϑέαδῥιδληιλεπὲ ὁ ἐλ ἀἰπ7- 
ἄοπμε Ὁ, Οαοα διαοὺρβ τῶθρ. [ὑ ἷβ ὈῪ ἰδῖ8 ὑπαὶ 
Μο565 (8.68 Ῥγοσθάρησθ δΔοΥο 81] (ἢ 6 Ῥτορμοίβ 
ΔΩ τλοβθθηρο 89 οὗ ἀοάἀ ἷἰπ ἰπο9 Ο]ὰ Οογεπδηΐ. 
Βυί (δ6 ᾿Ἰηδηϊὶο οἸ]ογδίϊου οὗἩἨ 965.ὰ5 ΟΠ τἰβὶ 15 ποῖ, 
ἧῃ ἐμὶθ γαϑροσί, ἴῃ ἰδ6 δ] ἰχίοϑε ἄορτοο ἀἶβ8ρ8- 
γταχοά; Ὀυὺ νὰἱ΄ὴοιϊιϊη ἐμ6 11π|}18. οΥ ἐἰπ6 Ῥδγδ]]οὶ 
βδἰα πη 7οτί ἢν δΙΔΥΡΙΥ πὰ οἰοασῖγ. ΔΊοβ69 τῦὰϑ 
ποΙΓΠΟΡ ῥυὶοϑὺ πον Κίηρ, Ὀαὶ τοήλίη ἐλ ΤΑδοογαον, 
ἐο 056 65.815 πιθηΐ 18 ταἰἰ βίσυ δηὰ δ 61} Ὁ 
Βαᾶ τοΐδγοῃοθ, Ὑ88 ἃ δόγυαηί, δῃηῃἃ 80 Βογυϑᾶ ἐμαὶ 
ἀδο ἔγμε ἰπΘΟΟΓΔΟΥ͂ τὙΑ8 ἀοδὶσυσίοα ὉΥ Ηϊ 56] 
85 δ({1 ἰπ ἰλὲ γμέίαχο. ΟἾγΙΒὶ, οὐ ἰΐθ ΘΟΏΓΓΆΓΥ, 
ἐδ ἃ Ηἰχ}-Ρυοδὲ δηὰ 70. ἐλιῖ8 ΤΟ 800, ἱπαβηχαοὶ 
898 Τοἀοϊηρίἷΐοπ τνγῶϑ δοσοιῃρ 80 ἰΒτουρσὰ ΗΠϊβ 
βΒασνῖῆσο οὗ Ηϊδο]ή, Η9 δῃηηοῦῃ6θ05, δἰ ἢ 6 ΒΔΠΊ6 
ἰΐτλο, ἃ ργέδεπί δαϊυαίίοη; διὰ ἀκαΐϊπ, Ὀοσαὰ89 Ηὸ 
ἦδ ϑθὸη Ηδ ΔΡρϑᾶῦβϑ, ἱῃάροα, 38 ἃ πιθβϑθῃ- 
ἔοτ οὗ ἀοά, Ὅυϊ ἰ8, αὖ ὑπ βδῖμθ ἰΐπγ0, σεῦ ΟΥ̓ΘΥ 
ἔμο Κἰπργίοι οὗ αοἀ, δηὰ ποῖ οὁδ)9 οἵ ἐἰβ βογυδηὶβ 
διὰ οἱ] 26}. 

8. Το εοη δου οὗ ΟΥἸδἐε 8} 88, 88 (5 Βροοἱ ς 
Βιι δ] οὶ, {πὸ λίπίογίοαὶ αοα-παη, ἀπὰ Ἡΐπι, 85 ὁ 6 
ὙἘὯΟ ἴῃ Ηἰβ οβϑϑοῃίδὶ ΡΘΠΟΥ͂ ΡΟΥΘ 83, δὺ ΟΠ6 
δηά 16 8810 ἰΐπγχθ, {8 0 δϊ οΥ δπὰ {πο μογα]ὰ οὔ 
δβαϊταίϊοθα. Τ18 οοηΐοδβϑίοπ 8 {86 οΥἱρίπδ), υπΐ- 
γοσδαὶ, δηὰ δου ρυθ θηδῖίυθ οοηΐθβϑίοη οὐ ἁ ἰἢ9 
Ῥτϊπνϊεῖτο σΒΆνοΒ. [{ 15 ἐπ ἑχαπαδιχθηίδὶ, Αροβ3- 
ἰο]ἷς8), δον ρίαν] ἐθϑιϊ ον, 6 ἢ, 88 βυσἢ, 18 
ποῖ τ ΓΟ} ἰο γοραϊαίο δα θδοαποαί ἀσνθ] ορπιθη 8 
οΥ̓͂ ἀοοίγίηο, Ὀὰυΐ 4180, 88 δὴ οχργοϑϑίοη οὗ (9 
Ἰϊνίπς ζϑι εἰ οὗἨ ὑπὸ Ομ τοῦ, μ88 ἰ9 ἀΐτγεοὶ ἰηαϊνὶ- 
ἄτι] 58οὺ]8 ἱπ {πον ἱπιρ0}5685 οὗὨ ἱπουρδὶ, θο] ἢ ς, 
δὰ π|ῖ}}, ἰοναγὰ {μ0 ῥϑύβοῃ οὗ ἐμαὶ βαυϊουγ, 
ΨὯ8ο, 88 δου οὗ ἀοα, ροββθ85085 δῇ ᾿ΠΟΟΙΏΡΑΥΔΌΪΟ 
οἱ ταιΐου, 8ὲ οὐϑυ  ϑυϊηρ ΤΩ ἢ ΒΙΣΥ, δηὰ ἃ Ὠινὶηθ 
τὠὐοϊααϊίγ. 

4, Το αείμαΐ εατίλὶν πιϊπίδίγῳ οὗ 7955, τὶ 1.5 
Ῥορίπηΐης ἴῃ ἰΐπηθ, τὶ αῖη 1008] τοϊαϊΐοη8, δπὰ 
τπᾶον κἴνοη σομπάϊ(ίοη8, ὈΥ ὯΟῸ πηθ8ὴ8 Τοάυο68 
Ἡϊ 868 8 λώδίογίοαί ρογεοπάσε, ἰο {πὸ Ἰονοὶ οὗ ὁ 
ἐγεαίωγε. Νον ἷβ ἰμιὶθ γοϑαϊύ Ῥγοάυποοὰ ὈΥ (ἢθ 
ζαςοί ὑπαὶ (86 Ἰ᾿ἰΐο οὗὁἩἨ 0 αοἀ-δη ᾿ὰ8 δὰ δοίι] 
Ἰλαϊοτίοαϊ σοηιπιεποεπιοηί. ἘρῚ ΔἸ Βουρσὰ {80 Θοπὶ- 
χη πσοιαθῃΐ οὗ (μ6 ᾿ἐἴο, δπὰ (86 ταϊηἰϑίτν οὗ 7 68ι.5 
ΤΑΔΥ͂, δηὰ τπυϑὲ, οὨ ἐπ ὁη6 Βδῃά, Ὀ6 γοχδγάθα ἃ8 
ἀοιοταηποά, δηὰ δἱ ἃ ἀοδβηΐίο ρΡοϊηί οΥ ἰΐπ6, οτὶ- 
εἰπαιοὰ ὈΥ 86 νγ1}} ἀπὰ ρόονγοῦ οὗ ἀοά, γοὶ, οη 
1.6 οἴοσ, τὸ τηϑῦ τηδϊαἰαΐῃ ἩΪῈ θαυ] οαρδα- 
εἶθ 86 50]{-ἀΔείοτιϊ εἰς ῬυΓΡΟΒΘ δηΐ δοί οὗ ἐδ9 
Βοι οὗὨἨ αοὐ ὈΥῪ πλΐοῖι, πη ἐἶπι6 85 το 1] 85 ἴῃ δίοσ- 
ΠΥ, Ηο κορὶ ΗΪ 5017 πὰ υπάϊδίαγ θὰ ΒΟΤΙΩΠΟΗΥ͂ 
ψϊτ ἰἢ6 Μ|] οὗ Ηἰἶ8 ΕΔΙΒΟΡ. ΕῸΣ ἐδ6 ΗΟΪΥ 
Βονὶρίαγο ΒΑΥΒ 80 1658 ἐμαὶ Ηθ δαπι6---Μ Δί (ἢ. ἴχ. 
18; χυὶἱ!. 11; Φοδη χνΐί. 28; χυἱϊἱ, 87, ὑπδὴ ἐμαῖ 

ἨΦΘ τοαᾶε δεπί, Μαίίἢ. χ. 40; Φοδη σχχ. 21, δηά 

1Δγ8 πὸ 1685 ΟΡ 8519 ὑροὸὰ Ηἰΐβ8 οὔεγίπ ΤΠ πιδεί 

πη βδορίδοο (9οὁμὴ χ. 17, 18: ΕρᾺ. νυ. 3; Ηοῦ. τἱΐ, 
21), ἐβδὴ ρος ἢΠΪ9 δεὶη) ἀεἰϊοετο ἢ ἴον (8) δχρὶ- 
αἰΐοη οὗ ἰ8μὸ β'πῃ5 οὗἉὨ ἐμ ποσὰ ([λοπὶ. τἱιϊ!. 83, 
δόοΒη ἰἰϊ. 16; 1 Φοδὴ ἴν. 10). Νοῖίπος δραΐη Ἀδ8 
{86 τηδὴ 96591.5 αἵ ΔῺΥ ἰἶτη6 χϑοοϊγοά οσ δοαυϊγοά 
180 Ὀϊνὶμθ παίυγο; ΠΟΡ 48 (86 γγοδχιβίθπὲ βου 
οὗ ἀοὰ δ8ο ““οιαριϊοὰ Ηἰπι56}᾽ ἰη Ηἰδ ἱποαγπαίίοη, 
πὲ ἃ σομρ] οἰθ ἀοβιϊξαι ἴοι οὗὨ 9 Θϑ86θ6ῃ66 οΥ̓͂ (80 
1 οπο5, οὐθὴ ἰο {π|6 οχίοηΐ οὗ δὴ ὑποοηϑοϊου8} 688 
οὗ τ δοιηπποποοριηοηΐ οὗ ᾿ἰἰἴο, Ἔχ βίο πὰ {16 Ὠ- 
ἸΔῈ ΟἸΥγΟο. Βαΐ ἐπ πποτοαϊοὰ ὅθι οὗ αοἀ το- 
οοἰγοᾶ, αὖ {πὸ ἱποδζηδίϊΐοη, Βαθδὴ Ὡδίατο ἰηΐο 
(86 Ῥθυβοῃδὶ ὑπὶ οὗὁἨ δὴ δοίυλ] {μοι τορίο 
δορϑοϊουβηο8β δη 11Ἃ1096. 16 [μ6 σδγγγίης ουΐ οὗ 
(80 ἀοοιϊγίηθ οὗ {86 οοπιπιωπίσαίϊο ἑαϊοπιαίμπι, Ἰοὰ 
'π ἔδοί ἰο ἰμδὲ οοποορίΐοη οὗ ἰμὸ κένωσις ψνἘΪΟὮ 
Ὑ9 ΠαΥ6 υϑὲ ἀθηΐοθι, τ]ιϊοῖ αἘδ88. (ΤῊε Ζοοιγίπὸ 
9 ἰλε Ῥεγβοη οΓ Ολγίφί, 8815, 1856) 88 πιοϑὺ 
πα ΔΙ βοὰν ἀογνοϊοροά, ἱὸ πόσο ἐμθὴ δΐἰχῃ 
{πιο ἰο δβυσγοπάον {818 2ογπὶ οὗ ον ἀοοσίγὶπο ΤῸΣ 
{10 δ Κθ οὗ Ῥγ βουὴ 18 ΤΟΔ] φυῤείαπεε. Ἶἴδπο 
ἱπσοπδεφμέηοα οὗ (89 ΘΑΥ] ΟΣ ᾿α  πϑτδῃ ἐπ οο]ορίβη, 
ψ 80 ἀθηϊοά {ἢ}9 ΔΡΡΙ ΘΔ Ὁ} ν οὗ (86 ἰη τ 86 8}}Ὁ 
Ῥοϑ510]0 ἐουτί εἰ οὗ ἐμ 9 σονεπεμπσαίϊο ἑαϊοπκαίειπι 
ΔΡΩῸ05 ἃ Εἰ κοῦ ταοάδ οὗ ἐμ ἰπἰκίπρ, δηὰ 15 δι 58 η- 
(ἴα }}ν τότ οοτσοοὺ ἐπα (ἢ ΤΌΓΠ8] ΘΟ. 5,5 ΘΠ ΟΥ̓ 
ΟΥ̓́ ΤΩΔΩΥ τοσθηί αἰνίηθ65; Ὀυὺ 51}}} Βονγβ ἔῃ 6 π6- 
6551 οὗ ἃ τοοοηϑίγιοίίοη οὗὨ {8 ἀοοίσ!παὶ ἔοσ- 
ταῦϊα, νοι, ἰὼ 186 ἔοτῃ ἰὺ μα5 Εἰ μοσὶο μο]ὰ, 15 
πηΐθ 080 ]9, 

ὅ. ἴῃ ἐμαὺ ἐλς δαπιὲ ἀοαἂ ψῆο Ὀτουρῶὶ ἤοσπσαγὰ 
ΔΙο808 ὑροὰ ἰἶ6 βίαχο οὗἉ δἰβίογυ, ἴῃ 111 ἸΏΔΠΏΟΣ 
Ὀγουσ ἔοσσατὰ Ψ68.8, ΔΠῪ ἱπίθγηλὶ οοηίγαάϊο- 
(οι Ὀοΐνοοη (πο Μοβαϊο απ ἔἶὸ Οἰιγἰϑιαη ΤΊ 6ο- 
ΘΥΔΟΥ͂ 8 οαἱ οὗἩ (9 αποϑίϊοπ ; Ὑ8116 δὺ (ἢ 6 Βδῖῃηθ 
πιὸ ἰπ6 Παοίέίψ οὗ ἴ.686 ὑνγο ῬΟΣΒΟΩΒ ΕΟ ἃ ΓΘ 
Ὀγοαυρὶ ἰηΐο δοπιρανβοῦ---ἃ 61} ὦ Βαγνϊῃρ τὸ- 
ἤογοῃ66 ἰο {1|ὸ (ΠΘΟΘΓΆΟΥ ἱῃ 18 οοἰεοί σε οαγδο- 
ἰ6Ρ 48 ἃ λοιδὲ οὗ ἀοἀ---ἰγ 15}68 ἃ ρῥ᾽οὰκο μα ἴῃ 
Ὀοίἢ 64865 ἰπ6 οιπηαϊηρ δηὰ δργδηροιηοηῖ οὗ (0 
Βοιι86 ἴῃ αυοϑίϊοη δ85 Ὀσ6ΟΠ 816 ἰῃ ΘὨΐ ΤΟ 86- 
δογάληοο ψ 10} {..6 Ὀϊνὶπθ τὶ}. Βαὶ (μι αἰ σΓΒ1Υ 
οὗἨ ἰ)9 ὑπὸ ῬΟΥΒΟΩΒ ἰηίγοάι608 ἃ σΟΥΤΟΒρομαϊηρ 
ἀἰϊγνογϑὶίγ οὐ" λὲ Μοδαϊε απα ἰλε Ολνίδέίαπ Τἠεοο- 
γαῦν. Απὰ ΘαυδΕγ 4150 ἴσοι {πὸ αὐνεγείν οΥ ἰδὲ 
ἐοοποπῖῖοα, Ὑ 16}, 85 ἃ τηϑίϊοῦ οὗ δοί, σοῖιο8 ὥγβὶ 
ὉΣΘΟΣ ΟἿΡ ΟΥΘΒ, ἯΘ ΙΠΔῪ ΤΟΌΒΟΙ ὉδῸΚ ἰο {110 ἀϊ- 
ΥΟΥΒΙῪ οὗἩ (80 Ῥϑῦβοῦϑ. Απὰ {ἐμπῖβ αἀἰγουβιν 3 
ποῖ ὈΔΓΟΙ͂Υ ἐμαὶ γο]αϊἷνο αἰ υουβῚ ἐγ Οσ ργοϑϑὶην ἰἰ80 17 
πῃ 8 ΙΠΟΣΟΙΥ ποραϊϊνο ὙΔΥ, το (86 βυγπδροραὶ 
ΜιΙαγαβὴ ΟΡ ΓΟΒ808 ἴῃ {Π9 τογά8 (9 Δ] Καὶ ὁπ. 15. 1}. 
18): “1Μ8ὸ βοσυβηῖΐ οὗ Φοβιονυδῆ, ἐμ9 Κίης Με68- 
αἰαῖ, πε }} Ὀ6 τοΥ6 ἡ γϑ ὉΪο ἰδ ΑὈΤΥΔΏΔΙη, Π]ΟΤῸ 
οχϑὶ) θὰ ἰδαη Μίοβοβϑ, ἷκμον ἰδ [86 δη6]5 οὗ 
ἴπ6 βοσγυΐοο, δαὶ 1ἰ 15 (10 Ροβὶ(ἰγ9 δηὰ δΌβοϊαίο 
αἰδεϊποίίοι Ὀοίνγθοη Ῥγορασγαϊίοη δπὰ [0]βΒ]πηοπὶ 
οἢ ἐδθ οὔθ διδπά, δηὰ Ὀοίνθοη 8, ογοδίι ΓΟΙῪ 867 - 
υαπί, διὰ ἃ δοη δπὰ Ἰογὰ οαυπὶ τὶ} αοά, ὕροὰ 
{80 οἰ ϑν. 

6. ““Μ|οΒο8 Ῥγορ εοϑβϑὶο, ποὺ ΟὨἹΥ ὉΥ 19 γοσλίϊοι, 
διὰ πἷ5 Βα ἐν ἰὰ δαὶ νοσαϊΐοη, Ὀὰὶ αἶδβοὸ ὈΥ͂ 4 
ἐεείημοπν (Το υ. 49) ἴοὸ ἰἰὸ ὅοπ, 186 Αροϑί]α 
οὗἩ ἰδο πὰ] βαϊναϊίΐοη. Νόπο (πὸ 1088 ἀϊὰ (6 
ΟΙὰ Τοδίδιπθης δουδο οὗ ἀοά, ἰῃ Ὑμῖο ΜΟΒ68 
μδὰ ἰμὸ Θιμρ] οΥπιθηὺ οὗ ἃ βογγαμῃί, υἱΖ., (9 ΟἸἹὰ 
Τορίδιδηῦ Ομυτοῖ, τ ΐοῖϊ δα, 85 2.58 δοηίγα] 
Ῥοϊπί, {πὸ “ἰδ ὍΘ ΤΥ Π80]0 οὗ ἰοδβιϊπιοη γ᾽ (Δοίϑ νΥἱΐ. 
44: ον. χυ. δ), τυῖιἢ 118. ἐγρ108] ζατηϊίατο δηὰ 
δι πιϊπἰδίγαιο, ῬΓΟΡΉΟΒΥ οἵ ἰ6 Νον Τοϑίατηοηὺ 
Βοιδβο οὗ αοἀ, οτοῦ τυ ϊοῖ ΟἸιγίϑι 18 μ]ἱδοθᾶὰ ἃ8 
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βοη, υἱΖ., (6 Νον Τ᾿ οβδίδιηθης Ομ υτοῖ το δ85 
ἐϊβ σοοῖγαὶ ροϊπὶ ἴῃ Οεὶδὶ, ἰὰ νψθοπὶ αοὰ δρ- 
Ῥβαγϑὰ ἱῃοδγηαίθ, δηὰ ἰῇ ψ ΒΟτὰ 88 δηξὙρ6 πα 
(Δ γπδοϊίπῷ (σκήνωσις) οὗ ἀοἀ δικοπς τηθῃ Ἡ 16 ἢ 
Ὑ8 ὑσγοῆρυγοα ἰη {89 ΟἸ]ὰ ἸΤοδίδιαοπί ἐδ Π80]0 
(σκηνή), ᾿48 (88 Ὀ66π ΣΘΑ]ζϑὰ.᾿᾿ ὈΕῚ,. 

7. ΟὨνίβε 15 ποῖ, ἰπάἀθοὰ, δϑμδηιλθὰ ἰο 68]} ι.8 
ΠΠ8 Ὀτγοίμβγοη; διὰ Ηδ 868 ἴῃ γϑα τ ν ῬΘΟΟΙΩ6 
(ΥῸΪ πηδη, δηὰἀ ὉΥ οἰγουπιοϊβίοι 1ὰ5 βα ̓ οοὶοα 
ΗΒ] ἰο {86 7 ον 188 ἰανν (6 4]. ἶν. 4), δηιὰ Ὀ6- 
οοπιο ἱποοσρογαϊοα τ ῖϊὰ [86 [5Γ80}}19 ΡΘ6ΟΡ]6 οἴ 
αοά. αὶ ἴῃ γεβροςί ἰο {πὸ ΝΥ Ταβίδιποπί Ρθ0- 
τὶο οἵ αοά, Ηρ 8 ποὶ ἃ πιο δον, διΐ Ηεδά δηὰ 
Ἰιοτὰ. 116 18, ἰαάδοορα, “89 βγβί- ΟῚ δπιοης 
ΤΊΒΏΥ Ὀγοίδγοι ᾿" (Βοπι. Υἱϊ!. 29); δηάᾶ, Ὁγ {αὶ 
οσομρ]οἰοὰ δὰ ρογίθοιεα 11{6 οα Ὑ1ΟῈ ΟΌΓ ΕΡ18- 
190 ἰαγβ βρϑοΐδὶ βίγεββ, Βοϊἀβ ἃ σοἰδιϊ οὶ ἴοὸ 
6 ΜΠ2π0, ὈΥ̓͂ ζοραοπογαίίομ, Ὀδοοτηθ ΟὨἰ ἄγοη οὗ 
(οὰ, δπὰ Ὀθδοιηθ8 8 ἰγρ6 δῃὰ ρΡαϊίοτῃ ἰο 41} ψῆὸ 
ὅγτα ρογίεσίοα ἰτουρσὰ Ηΐ. Βαυΐ ἰΠ0 Θχρτοββίοῃ 
“Ἀγ βί-θογη ᾽" Ροΐπηίβ ἰο ΗΪδ8 σοϊαἰΐομ (ὁ [0868 80, 
αὐΐον {πὸ τοβυγσζοοίΐοη, ὃἃγθ ρου ϊοοίοα ἰη ἰἰ6 Μ68- 
εἰδυΐο Κίηράοπι (οἈ. ἱ. δ; Οοἱ, ἱ. 18; Βον. 1. δ). 
1 Ηἰΐβ οββϑηιδὶ Ὀοΐης, Ηθ 18 ἙοδίεΥ οὗἨ ἰμ 6 ογϑδ- 
ἐΐοη (Βον. 111. 14), δῃηὰ πρωτότοκος πάσης κτίσεως 
(Ὁ). 1. 15). Το αἰγὶ δυΐεβ το δγὸ δδοσὶ δα 
ἴο ἰ.9 5οπ πὰ (16 ορϑῃΐης οὗ οἷ Ερίβι19, ζοσ Ὁ] ὰ 
ουν αϑεϊρπΐης ἰο {18 ἰογη, πῃ (ῃ9 Ῥγθβθῃΐ δ860- 
(10Π, ΔΗΥ͂ Οἰμοῦ βὶ ζεϊδοοιίΐοα ἰμδη ἐμαὶ Ηδ ψ}Ο, 
Ὧ8 ὅθ οὗἉ ἰμὸ {{πίγοσϑα] Εουηᾶον, 5 οἱονδιοά 
ΟΥ̓ΘΟΡ (πο Βουϑ9 οὗ αοἀ, ἰδ οδϑοη }}}ν εαυδὶ ἰο Ηἰπι, 
80 ἰμδὲὺ δὴ ἱπαΐίγεοί ργοοῦ οὗ ἰ1ὸ ἀεὶ οὗ 7688 
ΟὨγῖβὲ ΔΥ ὃ6 ἀγαν ἔγοιαῃ (Πἷ8 Ῥαδβαᾷο. 

8. ἯΉ116 {μ6 τηϑπίΐοη οὗ ἐμ δα 6} οὗ 6808 Γ6- 
ταὶπ 8 α8, ἰπἀοοά, οὗ Η8 πιογαΐ μογίβθοιοῃ, διὰ ἰδ 
ςοτηρατίβοι οὗ Ηἰΐβ νοσαϊΐου 18} (πα οὗἨ Μοβο8, 
ΓΘηλΪμὰβ 8 οὗ Ηΐδ ΔρΡΘΠΟΥ͂ ἰῃὰ ἐδίαδἰϊελίπσ ἃ τὸν 
τοϊαιΐοα οὗἩ τδὴ ἰο αοά, 'ἰπ ἃ πον δογοηϑδηΐ δῃὰ 
κίηρσάοτῃ ; νν 116 (110 τηρηίίοη, δ {6 δβϑπ16 {ϊτη6, 
οὗ (80 811] παίυγο δπὰ ἱπηροῦὶαὶ αἰμηὶν οὗ 
Φ6δβι18 ΟἸγὶδὺ σἶδοθ8 δῦονο δὰ Ὀογοπά (δ 6 ΒΡΉΘΤΟ 
Οὗ 6 Γ6 ΠΟΡΔΙΣΥ δπὰ πδίαγαὶ σοὶ κίοη ; δὰ (89 
ὙΠ οἷθ ἴα ποῦ οὗ βοτγὶρίατο ἔοσ ὉΪ48 ΟἋΡ ἱπέογργοϊίης 
86 Ἰδηφιαζο δοὰ 1 δ} ἃ ὙΔΥ 88 ἰ0 ἴδυου 89 
διυδοταϊπαίίαπ δπὰ Ατίαπ ἸΘΤΘΒΥ,---8ο, οα {8} 6 ΟἾΟΥ 
μαμὰ, (89 ἀθοϊαγαϊζοη ἐμαὶ αοάἂ ““τὴδά6 Ηϊω),᾽ 
8η4 [88 ““Τοιιηἀοθὰ 4]1 {πῖη κ5,᾽" ρῥγοοϊυάοα ἐδ ἰη- 
ἐογργοίαι οι Ὑ ΒΟ. τρθῦρβοβ ἰδ6 ΕἌἾΒΟΣ ἴῃ ἰδ6 
ὅπ, δηὰ γού Ἰοπμὰβ ὯὨ0 σουηίθηδπμοθ ἰο ἤδοπατολ- 
ἑαπῖδηι οΟΥ ὕπιίατίαπέδηι. 

9. “Ὁ Δ] (κλῆσις) ἀοποῖοα ποῖ τ ΓΟ δὴ 
ἰπνυϊδιΐοη ἱπίο ἐμ9 Κη ράοπι οὗ αἀοα ὈΥ πιοδηβ οὗ 
ῬΓΟΔΟΝης. Τὸ ἐλὲξ οοποορίϊου οὗ 8 “" οδ]Ἱοὰ " 
086 (κλητός), 88 οσουγνὶηρ ἰπ ὑμ6 ῬΔΓΔΌ]65 οὗ 
26508 (Μαίἢ. χχ. 16; χχὶϊ. 14), δηᾷ ἱμβόσὸ 1 1}- 
ουἱ ἀοσίτῖπαὶ ᾿ωροτί, θυ Β᾽ΠΡῚΥ βίαπαϊηρ η ἰη- 
ΒΟΡΑΓΘΌΪΘ οσοπηῃθοίϊο τ 8 ἰδ 6 ἀορίοἰΐηρς οὗὨ ν6}}- 
ΚποΟ Ὀβᾶρ68 δηὰ ουδίομῃδ, ΘΟΥΣΟΒΡΟΠ δ ἢ οὐγ 
Ἐρί8ι10, ὑμ6 ἰογπὶ εὐηγγελισμένος, 6... ἷν. 2, ΟΥ 
εὐαγγελθείς (οἰ. ἰν. 6). 16 κλητός, οα ὑπὸ δου- 
ΑΤΔΓΥ, ἴδ, Ῥυθοίβοῖυ δ ὙΠῚ Ῥϑὺ], ὁμθ ἴπ ὙΠ οπὶ 
(88 σταοίουϑ 64}} 88 Ὀ66ῃ πιαάε ἐβεοίμαί. Ἠδ ἰδ 
οη6 ἀοδίϊποά ζὸν ὑμ6 Μοββίϑδῃϊο βαϊνδίλοῃ (6. 1. 
14), ἴον ὑπὸ δἰθσηδὶ ᾿μ ΒΥ ἴ8η06 (6. ἰΧ. 16), τ ΒΐΙΘᾺ 
8 (10 Βυρϑίδηοο οὔ ἐπαγγελία, ὁ. νἱ. 17, 85 Ηΐ8 
οἰτἰΣοβΐρ ἰπ θάνοη, οἷ. χὶϊ. 28, πὰ πα58 Ὀ6 6 
εκἰνθὴ ὮΥ ἰδ Εδίμον ἰο (86 ὅοῃ, 6. 1ΐ. 18, δῃὰ 
ὉΥ ἃ Ὀιίνίπο δοὶ, πὰ τ 16} [ἢ 6 οἰοΥ 8] ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ 
ἔτλοθ ΓΘ ]1268 186] 7 ἴη εἰτηθ ἱπ {πΠ6 6886 οὗ 1πά]- 
υἱάμα}8, 88 ὈΘΟΟΏΙ6, ὈΥ̓͂ Π.68}8 οὗ {86 Ῥγοδοιϑὰ 

Ἰογα, 8δη δοίυ] ποιοῦ οὗἩ ἐποὸ ΟἸυτο τ ἰοἷι ἷς 
ἀοδιϊποά ἴἰο οἴθγ 8) βδϊγαϊΐοη. Βυΐ βίποθ [ἢ 
Ἡοτὰ οὗ αοα ψόσκα, ποὶ τηδρίοδηγ, Ὀυὶ ερὶτὶ- 
ἔπ8}}γ, δῃὰ, 85 ἃ οομπαϊίίου οὗὨ 1.8 κανίῃρ οβοδου, 
Ταῦ ϊ ΓΒ ΤΟΡΟπίβηοο δηᾶ ζϑι(ἢ (88 ππζο]ἀδὰ ἰη 
(89 Ῥδβϑβδρθ ἱστωπιθαϊδίοΥ 00]] Οἱ), δἰδδα[δοὺ- 
Π688 ἰῃ ἃ χγδοίου9 δίωϊϑθ δὰ ἰδ αἰἰδὶῃηπιθηὶ οἵ 
Ῥογίοοιίο, ἃγ βοουγοὰ ὈΥ̓͂ ον ἑαινϊαἰΐου οἵὨ (δ 
Βαε] ιν οὗ Φεδὺ5 ΟἸιγῖδι. 

ΠΟΜΙΜΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῈ ἀυὲν οὗἉ Βα(οΙ ἐγ 1. ἴῃ 1ἰ8 σγομπα δὰ τεαϑοη 
πῃ ΟἿἋ χοϊαίίοα ἰο αἀοἂ; 2. ἰπ ἰΐ8 ἐχίεπί ἰπ (δ6 
ςΔΙ]ς αϑοϊσηοὰ ἰο υ8; 8. ἴῃ 18 »αζίεγης ἴῃ (89 
Βεσυδηΐ δηὰ ἴῃ {86 ὅοῃ οὗ ἀοα ; 4. ἰπ 18 ὀἰεερίησε, 
πῃ ΒοσΌΓΙης ἰο ὺ8 ἰμὸ 70γ8 οὗ Βδ᾽νγδίίϊοη : ὅ. ἴῃ 1.8 
εἰἰἠἰτυαίίοπ νι πὶη δηα ὈΥ̓͂ ΤΠ οὗἉὨ {6 (υΓοᾺ.--- 
Μοβ68 δηὰ Ὁ σ]ϑὲ 1. ἴῃ (16 ἷν σεδεπιδίαπεε, α. δ8 βοῃὲ 
οἴ οά; ὁ. οἴ πὶ ροδομοὰ δ 6] 1 γ ; 6. ἰδ Βα αρστο- 
αίο παίιισο οὐ ἐμοῖσ νοσαίΐομ, ἃ8 δυο ΤΟΙ γθη 9 
ἐο ἐμὸ ΘΒ Δ ΠΒμαθπὺ οὗ (16 κῃ χάουι οἵ ἀοὰ ; 2. ἰῃ 
{ποὲν αἰυεγδὶίψ, α. ἴῃ Ῥοδίι οι δηὰ οἹἕσο: ὁ. ἱπ 
(ΠΟΙ παίυγο δῃὰ [ιἰβίουυ; δ. ἰῃ {μοὶσ ἰῃδύθηοθ 
δηα {πΠ6 ΒΟΟΣ σορΐεγχοὰ Ὁροὰ ἐμ ι.--- 6 δΓῸ 
1:0 ἢουδο οὗ αοά;: 1. ἴπ τἢδὲ βοηβοῖ 3, ὑπὰοῦ 
τῆδί σομαϊἰοηϑῖ 8. τΠΠὺῸ δὶ ΟὈ]  χαίϊοῃ8 ἴ--- 
ἯΠπαιὶ ἰὼ {86 οοπἤεββίοῃ οὗὁἩ οὐσγ ἴδ! Βατο τϑ 
Ῥγϊποῖραν ἰο τοραγὰ ἢ Τηδὶ 1 Ὀ6 1. ἔσθ ἴῃ ἰ8 
ΒυὈθπβίδησο; 2. οἶθαν ἴῃ 18 ἘΧΡΤΟΒΒΙΟΙ ; 8. διχε ἴῃ 
ϊα Εἰς Ῥόνοῦ; 4, οογσϑοῦ ἰπ 115 χγουπάβ: ὃ. 
δἀδρίοα ἰο 1.8 υἱ ϊτηαΐο 6 4.---ἼΓ (ἢ 9 ΒΟΡ6 οἵ οἂγ 
ΘΔ] πὴ ἰδ ἰο Ὀ6 ζ]8]]ο ἃ ἰπ ὰ5, ἐμ θῃ 1. οὖσ ς8)}- 
ἴῃς ταδί Ὀσοοηθ οδδοί8)] ἴῃ π8, α. ἰῃ ἰΐ8 δ68- 
ΥΘΗΪΥ ΟΒαγδοίου, ὃ, πάθον ἃ κτδοϊουβ Ὀἱνὶο ἰ8- 
δυσποθ, σ. νὰ {π9 Βρθοσο οὗ {μ8 ΟἸσίβιϊδα 
Ὀτοίμοσμοοά; δῃὰ 2. οὐγ ΒΟρ6 τηυϑὲ ὌΧΡΓΙΕΒΞ, ἃ. 
ἴῃ 115 οσοπβάρηοσο, 781}, ὦ. ἴῃ 18 σἰουγίην, ἃ 
᾿ἰνίης ῬΟνΟΥ, 6. ἴῃ 118 βἰϑδάξαβίηθβθβ, (86 δά ἐν 
οὗ 89 βογνυδηΐβ δπὰ οἰἱ]άσοη οὗ 604. --- Εν οι (1080 
ὙΠῸ ἃγ0 Ῥμίδοοα δἰμβῃοβδὺὶ διηοης 08 βιουϊά ποὲ 
66886 ἰο Ὀ6 1. Βογγδηΐβ οὔ πο ἰσὰθ αοὰ: 2. τηει- 
ὉΘΣΒ ΟΥ̓́Ή6 πουθ οΥ̓͂ ἀο : 8. ἰτοϊϊδίογα οὗὨ {(1{|6 808 
οὗ αοά..----ΑἸ80 {1ὸ στ Ὀ]Θδύ διυοης υ8 τουδὶ ποὶ 
ἴογροί 1. {πὶ ἀοἃ 88 ζουπῃάεα δπὰ δβὶβὈ] με 
811 ἐπ μβ, αθὰ 2. ἐμὰ ὑπο 8.9 Ῥαγίδκογβ οὗ ἃ 
ἈΘΔΥΘΏΪΥ ΟΦ] .---8ὸ θαχίπηΐης ᾽πὶ ΟΣ ϑ ΔΗ} 
8 Ββαγάου ὑδδὴ {89 Ὀαρίπηΐηρς ἱπ ΔῊΥ ΟΔΙΒΙΥ 
νοτὶς ; γοῦ (μ6 Ὀορὶπηΐηρ ἴῃ ΟΣ δ υ ἐΘὨ Υ 15 δαδίοσ 
(δὴ βιοδάϊΐζαδβί Ῥϑυβούογαῃσο ἰὸ ἐδ6 οχπὰ.---οτ- 
Ῥἰαΐηῃ ποὶ οὗ ἀοὰ 1 που Βαϑὲ το ΒΟρο οὗἉ δβδϊτα- 
ἰοῦ, Ὀυΐ Ταυτλ 1. ἀρζαϊηδί ἐπῖηθ ὉΠ Ε]Ἰοὗ ἰπ 
180 ΠΟΔΥΘΏΪΥ ΘΔ] πα: 2. δραϊηδί {πὸ ὑπ! - 
ἔ] 688 ἐπ (π6 βοσυΐοο δοπημϊι θα ἰο ἰπεθ; 8. 
διφαϊηβύ ἰπνὺ ὩΘρΙ σοῦ ἱπ υδῖης (86 φτδοὶσαβ 
ἸΏΘΔΏΒ ΟὗἨ Βα᾽ναίίοη.-- -Ἴ)Ὡο Ὀ]οβϑίηρα οὗὁἨ ὠΟἸισῖ8- 
ιἷδα ΘΒΌΤΟἢ- 6] Β}ἷ]ρΡ δπὰ 1176, Θογσγεβρομὰ 8 
(89 Ὀὶτνὶπθ δυσαβοιηθηβ 1. ἰο ἔμ ἰδβῖ8 πιϊοὰ 
γγὸ ΒαΥΘ ἴο 1018] ; 2. ἰο 89 ἀδῆρεῦβ τὰ δἰ οὶ ἰδ Γοδ- 
ἴθ 8; 8. ἰο οὖν οββϑῃ δὶ π᾿ 6668.---Τ 6 σομζεθ- 
βίοῃ, 056 ΟὈἸ χαίϊοπ Σοδίβ ὌΡΟΣ 5, ὑγᾷεδ 08 1. 
ἰο 8 ἡογίυϊ ἔδϊ.}ϊ τσ τὸ ΓΘ μα πὶ που} (0 
ῬΓοΐοββ; 2. ἰο 6 μοὶγ ἰοσο ψϑϊο ἢ πὸ ασὸ ἔγδίετ- 
Π8}1Υ ἰο Θχοσχοΐβο; 8. (ο ἃ Ὀ]οβϑθᾶ Βορο Μλῖο Νὰ 
δ΄ ΤΑΣ ΒΕ ΤΖῸἢ]Υ ἰο τοαἰ πίδϊ πὶ απο {86 6ηα.---Ἶ͵6 810 
οδιϊοὰ 1. ὈῪ ἃ ΒΘΑΥΘΏΪΥ οα]ΐπρ; 2. ἱπίο ἃ ΒΟΙΥ {εἰ- 
Ἰονβαΐρ; 8. ἰο {86 ἱπβογίίδποο οὗ {86 ὅοῃ οἵ Θοά. 
ΒΕΒΙΈΝΒΌΒΟΕΕ ΒΙΒΙΕ :--- ΘΙ ΔΌΣ γ οὐἩ ἀοοίχϊο 

ἰακοβ ἰδ 1οΔἀἃ: ἰο ἐῖθ, ἐπ ΡοΌγΘ, δ δ ὈΣΠΠΕΥ͂ οὁ8 
ΟΌΡ Ῥᾶγὺ τηῦδὲ ὈῸ οαἀὐάοα, ποί ἔγοπι ΟἿΣ ΟἾᾺ 
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ῬΟΥΟΤΒ, Βαΐ ἤτοτα στα. ἯὯ͵ἴ9 τησϑὺ Ἰοοῖς ἰο 1 ἐμαὶ 
γ ἀο ποί ἴ.}} ἔγοτῃ ον οὐῃ βιοαά λβί 688 (2 οί. 
ἢ. 17). [κα ἐμπῖ8β γὸ βμου]ὰ ρ]δοθ ἐμ βΊ]ΟΥΥ οὗ ΟΌΣ 
τοὶ σίοῃ. 
ΒΤΑΒΕΚΕ:-- δὶ τ ΒΙΘἢ τγ88 τοαυϊγοα ἰο Ὧθ Βαϊ, 

διὰ δοίυ}}γ 18 βαϊὰ οὗ ἐμ τᾶγβ οὗ αοα, ἀοιμδηὰβ 
(0 δ6 Ββοδγά, δῃηὰ σοοοϊγοα σῖϊι ἴδ. Β]οββοα, 
ἰδογθίογθ, 8.6 γ8 780 ΠΕΟΟΣΡ δηά ΚΟ6ΟΡ (6 ποτὰ οὗ 
θοὰ (Κ9 χὶ. 29).--- Ὑ αὶ αΥ8115 ἱΐ ἴοὸ μᾶυὸ Ὀδσιῃ 
δ (86 δρὶτῖ δπὰ ἰο οῃηὰ ἴῃ ἱμὸ 86β}ῦ] Ὅ8ὸ δπὰ 
ΘΡΟΉ8 (09 ἩΟΓΣΊ,.---ὶιοὸο 18. 8 στοαὶ αἰ ση οὗὨ Ὀ9- 
Ἰουοσβ ὑμαῦὺ (ΠΟΥ͂ ΔΥΘ, δῃηὰ δῖ οδ]) οά ἰμ6 μοι186 
οὔ ἀοἀ. Απρ6}8 476 ο8]16ἃ, πα οοά, (ΤΟΙ 68 ((0]. 
ἷ. 16), θὰ πούον {86 Βουι80 οὗ αοα; Ὀυΐ ΒΘ] ΟΥ̓ 6.8 
810 80 Ὠδηηρα,, Δ|1|Κὸ οὐ δαοσουηΐ οὗἁ ἰῃθ 69δεη ϊαΐ, 
δηἀ οἢ δοοουηὺ οὗ {μ0 σγασίομϑ ῬΤΘΒΘΏΟΘ οὗ οά, 
Ὁγ πο Ηδ ἀνν61}}18 ἰπ ἱμβοα. ΤᾺ 8 πουδο, 76 805 
Ομ τῖβϑὶ 8 ἐ9 γὰρ Ἰἰρμὶ, 1Ἰυτΐηδίθβ Ὀγ υἱσὶαθ οὗἉ 
Ἡϊϑ ργορμοίϊο οἶσε; Ηδθ βδῃοίδεβ ἰἴῦ ὉΥ υἱτίιθ 
οἵ Ηἰ5 αἰ ῃ-ρΥ οὶ ν ομῆοθ, τ θηοο ἰΐ 18 οΔ]]6α (Ἰ 
Ῥεί, 11. 8) 8 βρί για] μοῦβο; Ηδ πιλὶπἰδὶπδ δὰ 
Ῥγοίθοίβ 1 Ὁγ υἱσίαθ οὗ Ηΐβ Κίον οἶοο. Βεΐ ῶἃ8 
Ηθ ἀτνν 6119 ἰπ {μ18 Βου80 80 18 Ηθ 4180 1.8 Τουηδ- 
ἰἰοα ἀροὰ νΐο ἰδ 18 Ὀ01}1 (1 Οον. Σἰ}. 11; ἘΡΆᾺ. 
11, 20; 1 Ῥοι, 11. 6). 
ΜΑΥΒΕΝΤΙΙΒ:--- ΒΟΙΘΥΟΥΒ ΤΥ ἰδκθ δοίΓαρΟ; 

(Β6Υ διὸ 9 οι 89 δὰ ἰθιηρὶο οὗἨ ἀοα.---ἰπ ἔλ ἢ 
ἈΥΙΏΠ 688 15 ΣΘΑῸἰβὶ ἴθ. 
ΥῸΝ ΒΟΘΑΥΖΕΤ :---Βυὶ Ὀο] ον Υθ, ουϑὰ (ἢ τηοϑβὲ 

ἀ}}}-ογοὰ, 569 ὑπαὶ ὑπ 6 Υ οδῃποῦ ἰ00 τσ 68 ἰγυϑ ἰῃ 
οὐν αοάὰ, δπὰ σδηποῖ 80 συσοἷ ΒΟΡΟ ἰη Ηΐτ ἐμαί 
807 ἀἄἀο ποὲ ΔΙΑ πϑοὰ ἰο ἄγοῦβο ἐπι ΒΘΙΥ68 
8{}}} πιογο, ἰο ἐιἷ8 οουδάθηοοῦ δηά ἰδ 18 ορθ. ΕῸΣ 
ἰθ6γθ 8.0 ΔΙΎΤΘΥΒ ΙΩΔΗΩΥ͂ ἐμπὶπρθ τ Βῖσἢ του] ἤκΐῃ 
Δ κθ ἔγοιαι υ8 δομῃβάσποο, ζαϊ ἢ, ἀπὰ ῃοΡ6; ἐμοσο- 
ἴοτο βίιου ἃ τὸ μο]ὰ 4]} ζαβϑί, δηὰ ἴῃ δυο ἢ ἰγαβὶ 
δά δυο! ΒΟΡ6, ποῖ ΔΊΊΟΥ ουθῃ ΟἿΣ Βοσ -οοταϊη ρ8 
ἴο ΤΌΠΟΥ Ὁ8 ΘΟ δηα υπηδ8(80]6. 
ΒΙΕΙΝΗΟΡΕΒΕ: -- ΑΙ ἀπ (μ6 δοῃἤδββίοη οὔ 

ἴδ Ὀοΐογο αοα ἀπά τηθῃ, ἃτο [86 ἕωσο ἐἸιΐ 55 ἀ6- 
τλπἀοά οὗἩ ὁ ΟἈγτἰβίϊδη ἴῃ ἐμ α08ρΡ6] οὗὨ ἐμ πον 
δογοπδηί (Εοπι. Χ. 4).---ΒῪ 7,αἰ γγ9 ΘοΙηθ, ΤΟΔῚ ΪΥ 
ἰο ἃ Ὀ[εδ9θἃ δηῃϊογτηθηὺ οὗἉ ᾳτδοθ, δῃη ἃ ἰο δ 6856}- 
{181 δου ποι ὙΠῸ {μ6 ΕἌΙΠΟΣ ἀπ τὶ} ἰδ9 
ὅοη, ον Τοτὰ 2685 Ομ τὶβὲ; δπὰ Ὀγ ὑπὸ οοπίε- 
δίοη οὗ (ΐ8 ΤΑ ΙΓ, τγθ δοιηο, αὐ ἐ:6 5810 {πι6, πο 
86 Ἰοἰηὐ Ῥδυι πο ουβαῖρ οὗ ἰμο890 ὙΠῸ μδυο τοοοϊνοὰ 
86 ἰκὸ ὑτϑοίΐουβ ὕδιίβ, ἀπὰ ἤδυο 76ϑὺ8 85 ἐπι ὶγ 
Ιοτὰ δὰ Ηθδά.--- Εσοτι 8}} (μαὐ ὑγαμϑρίτοβ ἴῃ [890 
Βοῦβ9 οὗ ἀοὰ τὯωϑ ΔΎ ἀΐβοουοσ ἰμαὺ (ἢ6 οἰδσ πὶ 
δ8οη, πσθοτι ἐδ. 6 Ὑ͵8016 οτθαίζοι 88 ροὶ ἰο σϑοος- 
Ηἶζθ 85 118 Οσθαίοῦ δὰ [Ιοσγὰ, 8 ἱῃ οϑρϑοΐαὶ 189 
ασὰ απὰ 1,οτὰ οὗἉ δβίπηοτβ.---Ὁ ΤΉου Ἧ8Ὸ δχί ΖΑ 1 ἢ- 
[α]η 685, τιαἶζο ἃ ΤΑΣ ΓΒ ὰ] ἰοὸ ΤΏΡΑ! 
ΠΛῊΝ :---θ ψῆὸ [88 ἀϊτοοίοα δῖ8 Ἰοοῖ ἰονατά 

Ομτῖδι ψ 111 πανοὸ δι ρ16 ϑποουταοιαθαὶ ἰο οἰ ἐγ, 
δΔηδ Μ1}} 81} (9 πιογθ Ἰοοῖς ἐο ἱἰξ ἐμδὲ ἐξ θθ ποὶ 
ἰουπὰ τυδηιΐπρς ἴῃ Ἀἴπι.---Ἴ8ο Τα Ὁ] 655 οὗὨ 8}} 
(9 βοσυϑδηΐβ οὐ Ομ γὶδὶ 18. αὶ δ νγοαῖς δηά βμδ-᾿ 
ΝΥ ̓ ἰδροὸ οὗὁὨ ὑπο ζαϊ μι 1 π685 οὗἩ ΟἸ σἰδὲ οὖσ 
0 
ἜΓΙΚΟΞΕ :---Αἂὧδ δὴ δροβί]ο, 9265ὺ8 88 Ὀσουρῶὶ 

ἰο υ8 {π6 ἐθβι πον οὗ αοὰ, 85 Ηἰςῃ-Ῥυίοβὲ; ἢο 

πἷ2685 Ηΐω, οὐ δοοορὶβ Ηΐτ ἴον ἐμαὶ ἴον τ δῖοι Ηθ 
88 Ὀ66ῃ χηδάθ υπΐο υ8 οὗ ἀοὦ. Οοπβάορῃοορ, δὰ 
(89 ρ]οτγίηρ οὗ Βορβθ, ὅτ ἰ 9 θαπὰβ ὈῚ ὙΒΙΟΝ 
{πἷ8 Ὠου86, (818 ἀϊγίηο σᾶθο, ὥσθ υπἰϊοὰ τὰὴῖϊὰ 8 
μοδά, δ (86 68}} ἰο ὁ586 ἴαϊ(, δῃὰ ἴο ὁμ6 ΒΟΡΘ 
οὗ {πον οΔἸ] ]ρ, πϊΐο8 8180 δ Οη ἢ 006 Βηοί Ὁ 
(Π656 ΤροΙ Ό 618 οὗ (89 που 868 014, ῥγουϊ θὰ οὨ]Υ 
{8607 Βοϊ]ὰ ὕαϑὶ ἰο ἐποὶν Ῥσοίθββί οη.--- 5 ΤΙ ἘῈ:---μδὶ 
Βοῦδβο οὗ αοα, νβογοῖῃ ΜΟΒ68 18 οα]] 6 Καὶ Βα], 
Ὑγἃ8 ΟὨΪΥ ὑπο Τογϑοουγί δηᾶ {86 Ὀορίπηΐϊηρ οὗἉ ἰμ9 
βίγυσίυ 9 ὙὙΒΪΟὮ ΟὨΪΥ͂ ΡΌΘΔΓΒ οαἰΐγοὶν οοϊηρ!οἰοὰ 
ἷπ Ον1ϑ8ι.-- -ΕἜΙΟΚΕ :- 0} ὑπὸ σοταΐπρ οὗἩ ΟὨ τσὶ 
80 δου80ὸ οὗ αοἀ δΔΡΡΘΑΔΥΒ οοπιρίεἰρα ; 8]] 18 
ΤΟΔΑΥ ; τϑ ποοα ΟἿΪΥ ἴο μία ἴῃ; Ὀὰὶ ἱΥ τὸ οηἴοΣ 
ἴῃ, ὙὋο 888}} Ὀ0 ΟΌΓΒΕΙΥΟΒ (1 Ῥοῖ, ἰΐ. δ) ᾿ἰνί πα 
Βίομ 68 ἱπ ἐπ ὶβ ἤΠου 6. 

ΟΥΣΕΝ :-ΟὙἼ Βαὶ τπηθη 6 ὀγείλγοη, ὈΤΟΡΟΣΥ δηὰ 
Β ΣΙ ΟΕ, ἐὺ 18 τοααϊγοα ἐπα ὑπ 6 Ὺ πανο ΟἿ 7 ΠΟΥ, 
δΘ ΟΥ̓ 016 ἔδη1}Υ, δη ἃ Ὀ6 Θα 0} 8}}} ἱπίογοδίθα ἴῃ (80 
ῬΥΪν ]οζ68 δηὰ δἀνδπίδροβ πογϑοῖ, ΤῊ 6 Βδ᾽η 8 08}}- 
ἴῃς 18 λεαυεπῖῳ, 1. ἔγοτα {λε ἠοιιπίαϊῃ απὰ ρτίπεῖραϊ 
οαμδα οὗ 10; 2. ἴπ χοϑροοὺ οὗ {λ6 πιδαηδ ΨΨΒΘΥΘΌΥ 1ὲ 
8 ψχοῦρδῖ, τ ἴοι ΔΥΘ ΒΡ ̓  ΓΙ [8] Δα ΒΘΟΥΘΩΪΥ ((ἢ6 
νοτὰ δὰ {(Π9 ϑ)ρ γι, θοᾺ ἔγοπι ΔΌΟΥ) ; 8. οὗ (89 
ἐπα,  ΐοῖ 8 9 θᾶτθα δηὰ ἈΘΑΥΘΏΪΥ ἰδίηρα, 
γογοΐῃ 1168 ἐμ6 λορὲ οὗ οὖν 60}}}ὴρ. ΑἹΊ ἰσχὰθ 
διηὰ χ08] Ῥσοΐδβϑουϑ οὗ ἰδ (ἀο8ρ6}] δἃ10 βαποιϊ δοά 
Ὀγ ἰδοὸ Ηοὶγ αμδοβί, δηὰ τοδὰο ἰσχΌν ἃπὰ Γ68]}}Υ 
ΒΟΙΥ.---ΝῸ ΤῆΔὰ ΘΟΙΠ68Β ἱπίο 8 υδοῖίι], βαυϊης 
Κπον]οάρο οὗ 956885 ΟἸσῖβι πὶ (80 αοΒροὶ, αὶ ὮὉγ 
Υἱγίαθ οὗἩ δὴ οεἴδοοίααϊὶ, ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΟΔ}]}πρ..---ΤῊὁ0 
δρ᾽ εἰϊὰδ] τηγδίοσϊοβ οὗὐ ἐμ 608Ρ61, δβρθοὶδ]ῦ 
ἰῆο86 τᾺΙΟΝ ΘΟΒΘΟΣΗ ἰΠ6 ῬΟΥΒΟῺ δηὰ Οἵ (68 οὗὮ 
Ομ γίϑι, τοαυΐτο ἀθορ, αἰ ροηῦ δα δἰϊοηιἶνο ὁοη- 
Β᾽ ἀοΥ ] 0Ὲ.---- Θο]οηοη  Β ΙΘΡΟ Δ νου]ὰ ποί 
δανο ροπθίο ΟΡμὲν μδὰ ἔθ γθ ποὺ Ὀ6 6 ρμο] (Β6.9 
ῶ8 ν»8Ὰ]} 88 8Ρ65 δπἃ Ρϑαρο0Ἐ8.---Τ 0 ὈυΒ Π6 88. οὗ 
αοὰ ὙΠ δ᾽ πηοτδ σου] ὯΘ ΠΟ ἸΥΑΥ͂ ἰσϑηβδοιοα θυΐ 
ὃγ ἴδθ ποροίϊαιοη δηἃ οἰ θαβδΥ οὔ πὸ. ὅθ. 1 
ΓΒ ΠΟΟΘΟΒΒΑΤῪ ὑπαὶ Ο0α᾽ 5 ΑΡΟΒι]Ϊ6 υπΐο δ ΠΠΟΥΒ 
βου ά, ἰπ 180 Ὑ80]. ἀἰβοῆασρο οὗ Ηἰ8 οδῖσο, Ὀθ 
Τατηϊδιοὰ ἰϊὰ ὦ γε σοπιρτολεπδίοη ΟΥ 1λ6 τολοῖὶε 
πιϊπα 9, Οοὐ, ἃ8 ἰο {Π0 αἴεϊ" σοχητὶἰοα ἰο Η τ. 
Νονν,, 1}}8 ΠΟΥΟΣ ΔΏΥ ᾿ν88, ΠΟΡ̓ ΟΥ̓ΘΣ Ο8Π ὯΘ ΘΔΡΒὈ]Θ 
οὗ, θυΐ ΟἿΪΥ Δεδβὺ8 Ομ κὶϑὶ, ἰὴ 9 βοπ οὔ Θοα.--- 
τυ ἰο Ὀ6 Ὀε]ονοὰ ἀγα ᾿ἴϊο 6] ΘΎΟΥ 8 {ἢ 6Πὶ- 
ΒΟΙΥΘΟΙ͂ ; 8}} ἰμοῖν 16, ῬΟΎΟΡ, δηὰ ὁγὰ ον σομϑὶβὺ 
ἱπ ἐμοῖς χοϊδιϊοα απο ΟἸτὶβί; βοραγαϊθα ἔγουλ 
Ηΐτα ΠΟΥ ἃγὸ ἀδθδὰ δπὰ 1186]688.---ΤῈ0 Ὀυ]ΔΟΥ8 
οὗ {πὸ Νὸν Τ᾽ οδίδιποπὶ σμ ΤΟΝ ΤῸ δεγυαηίδ; (1.) 
(Δ6Ὺ δοὲ ὉΥ υἱσίιϑ οὗ σοηπιπιϊδδίοπ, ἴγοια Ηΐπ το 
18 ἐπ ΦἾΪΥ Γοτὰ δὰ συϊορ οὗἁἉ ἰἰ : (2.) ὁ 18. χο- 
αυϊτοά οὗ ἰΒότὰ 88 βουυϑηίθ, 9 οὖδεγυε απα οὗεν ἰλε 
σοπιπιαπ ας οΥ ἰλεῖγ Ζοτά ; (8.}) ἃ8 Βογυδῃΐβ ΠΟΥ ὍΤῸ 
αοοοωπίαδία; (4.}) 85 ΒΟΥ 8 ΠΟΥ͂ 88.}8}} παᾶνὸ 
(μοἷν γεισατγά.----1ἴ 8. δῇ οἰαϊποηΐ ᾿υὶν]ορα ἴο Ὀ6 
(9 Βουδο οὗἨ ἧ ΟὨγὶβὶ, οὐ ἃ ρϑσὺ οὗ ἱΐ; ““ ποβο 
Βουδθ δζοὸ γγο." --ΑΑἰἰ που ρα ἐμ 689. κΑἸἰν προ βίο 68) 
816 σοῃ ΠΌ8}}ΠἘγ}Ὶ Τουμονοα, ΒΟΙΠ6 ΤΤΟΣλ ἐπ ἸΟΎΤΟΡ 
ΤΟΟΙΩ8Β ἷπ {818 Πρ ἵπ σῦδοθ (ο ὑπο δἴζθον βίοσἱθβ 
πῃ αἴοσυ, γοὺ ποὺ 986 δίοῃο οὗ ἰΐ 8, ΟΥ 888}} ὈΘ 
Ἰοβὲ ΤῸΥ ΟΥ̓́ΟΓ.--αἸ ἰεγοδὲ ἐπ ἰλ6 Οοδρεῖ αἷνοβ βυ- 
αοἶοπὶ σαῦδα οὗ οομβδάθμηοθ δηὰ σοϊοϊοίῃς ἱπ ΘΥΘΙῪ 

ἸΔΔΗΔΕῸδ ΟἿΣ οδυδο ΤΪ Δ αρὰ ; διὰ (ΑἸ. χθοορ- ᾿ οοπάϊιἑοι,1].. 



16 ΤἸΗΕ ἘΡΙΗ͂ΤΙΕῈ ΤῸ ΤΗῊΕ ΗΕΒΒΕΎΞ, 

1. 

ΤῊο (δτοδίθηΐης οὗ ἰμο ΟἹὰ Τοβίατιοπί, μα Ἀπ 6] ον οσβ 58.811 ποὺ οαίον ἱπίο (μ9 γοδὲ οὗ αοά, 18 Δ]] 
ἐμ ΤΟΣ ἰο 6 ἰΑίκοι ἰο μοατί ὮΥ ἰδο Νον Τοβίαταθμ Ρ60}]6 οὗ αοά. 

Ομάρτεξ 11. 7.19. 

72 Ὑιοσοίογο, 88 16 ΗοΪΥ βρί τῖῦ βαῖ (ἢ : Το-ἀδγ 1 γα Μ1}1 [οηι. ψ}}}] ἤθᾶσ 18 τοῖοο, 
8 Βαγάδθη ποὺ γοῦῦ δοαγίβ, 88 ἴῃ {86 Ῥγογοσδίΐου, ἢ ὑπ6 ἀΔΥ οὗὨ ἰοτηρίδιοη ἱῃ ἐδ 9 π|]άοῚ- 
9. Ὠ658, θη [ὙΠ6ΓῸ οὗ] γουγ ἐλ Π6ΓΒ ὑδπιρύδα τιθ, ῥτουθα πὴ [Ὁ Ῥχουΐηρ],} δῃ!ὰ ΒΑ ΤΥ 

10 πογῖβ [ἀυτίρ}] Του γοᾶγβ. Ἰ ΒΟΓΘΙΌΤΘ 1 γ͵ὰ8 ρυϑυθα [ὑὰ8 ΔΏΡΤΥ]Ἐ ἩΠῸ ὑδμαὺ [{}15]" 
ϑοποζδίίοη, δα βαϊὰ, ΤΉΏΘΥ ἀὸ δἰ δΥ8 σὲ [20 Δδβίγαυ]} ἱπ ὑπο ῖσ Βοασί ; διὰ {Β6Ὺ μᾶγθ 

11 ποὺ κποπῃ [Ὀαὐ (Π6Υ ἀϊἸὰ ποῦ ΚΏΟΝ]ὔ ΠΥ ἯΔΥΒ. ὅ0 1 ΒἾΧΑΙΘ ἷῃ ΤῺ πτϑίῃ, ΤΏΘΥ 588]} 
12 πού οἴου ἰπΐο ΠΥ τοϑύ. Ταΐο μϑϑά, Ὀγϑίβσγθη, ἰοϑὺ ἐμ το 6 ἰῇ δὴγ οὗ γοὰ δὴ δὺ]] Βεολατὲ 
18 οὗἩ ὑρθο]ϊοῦ, ἰῃ ἀορατέϊηρ [Ἀ]]1ηρ’ αΑΥ, ἀποστῆναι] ἴτοτα {6 ᾿ἰνηρ αοά. Βαϊ δχβοτέ 
14 ομϑ. δῃοῦδμον ἀδι]γ, Μ 8110 10 18 οΔ]16 ἃ ἸΤο-ἀλγ ; ]6βύ 8ΔΠΥ οὗ γουῦ ρ6 μβασταβηδα ἰμτουρὶ 

{86 ἀθοοι Ὁ] η6 88 οὗ βίῃ. ΕῸΣ Τὸ ἅτ πιδὰθ [ἢδυν8 Ὀ660126] ραγίδκοσβ οὗ ΟΒσλβί, τῇ 
[Ρτονϊἀοα ὑπδὲ, ἐάν περ] ψὸ Βοϊὰ ἐμ6 Βορίπηϊηρ οὗἨ ουῦ δομδάθηοσθ βίθδα  λδὲ ἀπο ἐδ6 

156 οπὰ; πΆ1]6 ἰδ 18 βαία, Το- ἀν 1 γθ ΜὙ111 μθὰν [1 γθ μ681} Ἀ18 νοῖδθ, βαγάθῃ ποῖ γοῦγ 
16 Βοατίβ, δ8 ἴῃ ἐΐ6 ργογοσδίίοῃ. ΕΌΣ βοῖηθ, ἩΒΘῺ ὑΠ6Ὺ πδὰ ἢδατά, ἀἸὰ ῥσόυοόκο, [ῸΣ πἘο, 

τ Βοὴ ὑποΥ δοατά, ρῥγονοϊκοα Βὲπὶ 77]: ΒΟΥ 6 ἱὅ ποῦ 8} [πᾶγΥ, αἸὰ πο 4]}] ὑπ 60 ] (πδὲ σϑπιθ 
17 ουὖ οὗ Εργρύ ὈΥ̓͂ Μοβοβ [7]. Βαυΐ [Απὰ] πὶ βοὴ γγ͵δ8 Β6 ρτίονεα [δηντΥ ἀατίηρ] 

[ΟΥΟΥ͂ γΘΆΓΒ ἵ τοαϑ ἰῦ ποὺ τ ὶὺ ὕμοσα (Βαὺ παὰ βἰπηθα [7], ὙΟΒ6 ΘΑγοδβοα ζ6]] 'ῃ ἴδ π|ιὶ- 
18 ἀδγῆθβ [7 πᾶ ἵἴο σβομὶ β'χ2ᾶγο ἢθ ὑπδὺ ὑΠ6Υ Βῃου)ὰ ποὺ δηΐου ἰηΐο 818 τϑϑὲ, θαὺ ἰὸ 
19 {ποιὰ ὑπαὺ Ὀο]Ἰονοὰ πού [ἀϊβορθογοᾶ, ἀπειϑήσασιν} ἵ ὅο [ΑΙη4] τ 866 ὑμαὺ ἔμ6 Υ οου]ὰ ποῖ 

δηΐοῦ ἴῃ θασδῦδο οὗ ὑῃρο]]οῖ. 

Ἰ ψον. 9.---Εὡὐτ ἐπείρασαν με οἱ πατέρες ὑμῶν, ἐδοκίμασάν με, τοοοηΐ οτἰ [68 Τοδά ἴον δἰπ. Α. Β.- Ο. Ὁ.5Ὲ, αΟ ΌΠ τὰ, 120, 
16]. ΟΡΕῚ ἐπείρασαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν δοκιμασίᾳ. Τῶο ἱέοΐί. τεσερί. ἰΒ τα ἀθ ὉΡ ἴγοπι ἴπο ,ΧΧ, σά. ΑἸοχ. ἴπ ἩΠΐσᾺ τΝὸ 
Ὥτεί δυὰ ἰῃό6 Υαῖ. [ἢ το Ὁ (δ δοοοπάὰ με 8 ΔΏΙΗ. 

8. ον. 10..-ΕῸΓ τῇ 
Δυΐμοῦ, 856 δ} 
ΒΟΎΘΥΟΣ, 8 τοῤοοϊοα Ὁγ Μο]]--Κ.,1. 

γενεᾷ ἐκείνῃ, 6 ἃτο ἴο τοαὰ ὙΠ Βίη. Α. Β. Ὁ. Μ., 6, 17, τῇ γενεᾷ ταύτῃ, [ἐλῖς, ποῖ λα (ἀκείνῃ) 16 
δὰ ΌΥ ΣΒΏΥ, οἰὐδοσίης [89 Ὀτο;ου ἴογ {Π0 δαῖζο οὗ ἃ πόσο ἀἰγοοῖ ΔΡΡ᾿οαἰίοι ἴο υἷα τοδάοσο. Τμὶθ τίεν, 

δ ΎΟΥ. 13..--1ὴδ οὔ τὶς ἐξ ὑμῶν, τολὰ Ὑὑἱἰ1ἢ Β. Ὦ. Ε. ΚΟῚ,, 46, 48, ἐξ ὑμῶν τις. Κη. ΒΟΎΤΘΥΟΓ, 86 ἘΒ6 ἔοστοος τεδάζες. 

Ἴ.--ὡς, αε, καθώς, ἀαεοοταΐησ αἪ--ἐὰν ἀκούσητε, ποῖ, “1 γ9 ἘΠῚ Ποδν,᾽ αὶ, “[{ γὸ ποᾶσς, οἵ “ δ} 8}} ατὸ πξουασχὰ," ΘΓ. 
860 1)6].. θ)ὸ ὟΥ., Μο]}. 8.1 ἐμιὸ ργϑοΐῖϑο ἔπ 
ορίυδρίηῦ πιδγ ἰπίϑηα 8 ἐὰν ἀκούσητε 88 
Ἐρίβι16 ἴο ἐοραγί ὕὍπὶ [Π9 παίτπταὶ τοπδογίηα οὗἩ ἐἰδ9 Ἰτογά. 

γί οὔ πο Ηοῦτον οτἰκίηδὶ οἵ [0 ῬΒΆΪΣ 18 ἀοπθύζα], αῃὰ {ξ ἰ5 νοκεῖδ!θ τδὲ 1860 
γηκ δὴ ορίαξΐνε Ἰοτοο--τοοιά ἐδαξ! Ὑαοῖὶ πὸ ἀο ποῖ δοῦσα δυιϊιμοσίσοα ἰπ ΟἿΣ 

γον. 9.--οὖὗ, τυλέγε, πος τσλοη, δ ΒΏρ. γοῖ.---ν δοκιμασίᾳ, ἐπι τῬγουίῃμῃ, ἰπεϊορλά οὗ ἐδοκίμασαν. 
ον, 10..-- αὐτοὶ 

ΜΠ} πλανῶνται, Ὀπὲ τὴῖτἢ εἶπον ἀπὰ δέ, δἀνογκαίίγο. 
δὲ οὐκ ἐγνωσαν αὑτοί, οτηρμδῆο παιως Ὁ “ν ἀρ αν ΚΏΟΥ,7 ςίο., ἴο 6 οοὔγχαϊπαιοι ΔΡΡΑΥΘΏΠΥ ποῖ 

“ “ 5 
γον, 11..-ς ὥμοσα, πε. τοῦ., δὸ 1 ΒΟΓΟ δ ἰζ ὠς-πούτως. ΜΌ]], 80 ἰλαϊκῶστε; δὸ ο οῖῖε, θ6]. ΒΠ0. ὕπίου, πΐο- 

ΤΑΙΪΥ, ας. 
γον. 14.---γεγόναμεν, τοὸ ἔασε δεοοπιε, ποῖ ἀνὰ νπαᾶε, ἐάνπ' 
γος. 16.--τινεὲς γάρ, Ὧν ὡλοῦ 411 τροάογῃ βομ δ γ8 

ὙἘΠΟΝ 15. ὨΘΑΓΪΥ ὉΠ ΘαὨἰΏ. 

Ῥφγνεοίϑεῖν (),“«γ»τονϊἀοὰ ἐπδὲ: δίτοη σον [μδῃ ἐάν, ἐλ 
τίνες, τσλοῦ ἰμαίθωὰ οἵὗὨἨἁ {86 αποίϑυξ τινές, ϑοπεέ, ἐπιἀεδειΐτο, 

ον. 1].--ὧν τὰ καλάτ πλήαν, ἐχέρι τἰ ΒΕ ΤΌΠΟΥ 6]. ἰὰ τοαϊκίηρς ἐ816 ποῖ ἃ χασδέίοι, Ὀπὲ ἃ δίδίοτηθηϊ ἀεδεσίρεῖτο 
, Ὅη οἵ ἴπο οὔροίβ υὗ [6 ἩΓΣΔΙ. 

γοτσ. 18.---ὄἰκαί, Ἐπκ. γογ., 80, φΠοὰξ σεδϑο. [8 ποῖ δὰ ἐπίεγεμποε, Ὀὰὶ [86 δἰδίειποηξ οὗ ΔῈ δοῖπδὶ ας. 26 Ὑ εἴἴε, 
Ὁ6]., ΜΟΙ], ΒΙν. ὕπίοι ΣΕΥ απα.--Ε.}. 

ἘΧΈΕΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ψε. 7. ΜΒ οσϑοίοιθ 85 τ89 Ἐξΐοῖν δβοδῖ 
Βαϊ, εἰο.---Τ]6 οχμοτγίδιίίοα ἰο ἰδ 9 πδυηΐης 
ἤγουι 89 ΘΧΔΠΡΪΟ οὗ {μοὶ ΔποοδίοσΒ δραϊηδί 
ΔΡΟΒίαδβυ 18 ἰπἰγοάυοσορ ὈΥ ὁιό, 88 8} ἱπίΌΓΘΠΟΟ 
ἔγοτα ὑλ9 Ῥσοσδαϊηρ βίδιοιθηίβ, δμα 18 ἰο Ὀ6 60η- 
οοἰτοα 88 ΘΟ Γοβροπάϊΐηρ (καθώς) ἰο [86 οἀἀΓο88 οὗ 
ἐθ6 Ηοὶγ ϑρίσγιο; Διό, Βούγουοῦ, 18 ποῖ μοΣ ἰο 0 
᾿πητ θαἸΔ 0}Υ οομποοίοα ἢ σκληρύνετε, (ΒΟ Ὀ] οι... 
Εγσ., θ6]., εἰς.}, (88 Ῥτοάαοϊηρ ἃ Ὀϊοπάϊηρς οὗ {89 
ῬΣΪΠΟΙΡΑΙ ὑπο υ δογαϊπαίθ βοπίθησο; παι ἢ 
8.5 αο(, ἴῃ {δο οἰζαϊΐου, γν. 7--11, 15 Βροακίης 'ὰ {86 
Ὦτβί ῬΘΣΒΟῺ ἢ ΠΟῸΣ ὙΪΓ} βλέπετε, γον. 12 (Εσϑβια., 

σαϊν., Ἐβίο, ατοί,, ΒΙ., ᾿η., ΒΙσρίηκ, εἰς.}, ἴον (δ]ς 
βίδη 8 ἰοο γοιηοίθ. ΝῸΡ δβδαΐῃ 15 (ἢ 9 Βοσίδίουυ δά- 
ἀϊῖοι ἰο Ὀ6 ΒαρΡρ)]1964 (10]., 8} Ἦ.); θα {86 8Ὁ- 
ταρὺ Ὀτοδκίηρ οἵ οὗ ἰλ9 σοπείσυσίίου ἰπ {86 τραῖῃ 
Βοιΐομοο 8 ολατασίεγίδίἰο. Ἰὶ σὶγο8Β ἰο ἰδ ΧΟΒΟΕΣ 8 
του Ὡ ̓  5 ἰπίοΓΥ 8] οὗ ΤΘΡΟΕΟ, δῃὰ γοῖ, δἱ {86 ξδτοθ 
ὑἶπλ6, ΒΌΠΙΤΠΟῺ5 Ὠἶτα ἰο Το θοί! οΣ,, Δηὰ ἰο ἃ αὶ ἀρ- 
Ῥ]οαίίοι οὗ ἰμ6 ραββαχο. ΣΙΝ πον οι ρα 515, δὰ 
δἰδυίϊὩρ, 88 ἰὔγο σα, δύγοβα, ἐδ 6 Ἔχ Βουίδεϊος 15 Ό Ὁ- 
ΒΟαΙΙΘΏΥ αἴνϑῃ ὉΥ 89 δαί μοΣ ἰταβοὶ ἢ ἴῃ τον. 12. 

γὲεε. 8. Το-ᾶδυ, ἰξὲ γ ϑᾶσς δα νοΐοϑ, 
Βασχᾶθῃ Ὡοῦ ΟΣ ὨΘΕΣῖβ.----ὔϑ ἰμο βορὲ. οἶδα 
ἐγ ϑἰδίθβ ἰμ6 ΗΠ ΘΌΤΟΥ ρῬαγίϊοϊθ οὗ ἀξεῖγο ὉΥ ἐάν, ἱὲ 
8 Ῥοββὶ Ὁ1]9 ὑπαὶ ἰὺ δβ βὸ ἰδίοῃ ἐδ ᾿οσβ Β6 ΤῸ 
δοοοχάϊης ἰο ἐμ οοπιριοη ἀπαεγδίαμπαϊησ, οἵ ἰδὲ 
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ἨοΌτον ἰοχὶ, ἱπ τ δῖοι ΩΝ δίδπάβ8 ἄγδὶ ἔον (89 

ΒΔ Ϊκ6 οὗὨ δ Ρἢ 8558: “" ου]ὰ πα ἰο- Δ Υ 79 τϊκδὶ 
Ββοονίκοη ἰο Ηἰ8 γτοΐϊοο! [0.18 Ῥοββὶ 016, ΒουΤΘΥ ΟΣ, 
ἐμαὶ ὮΝ ἰὰ ΗΘ. ἴθ γ ΒΙΙΡΙΥ ἰαἰσοάμο68 ἃ μγρο- 

ἐμοῖο] σοπάϊ(ϊου [50 Ὁ 6}11286}}. Τ1ι0 οἰϊδίίοα ἷ8 
ἔγοια 8. χου. 7, 11, υπϊοῖ, ὈῚ 89 δυδάθη ἰηίΓο- 
ἀποιΐοη οὗ {πὸ ΒΡΘΘΟὮ οὗ Φομονδα, ὈοϊοηκΒ ἰο {89 
61255 οὗἩ (8ο80 ἰμαὺ ὈΘΔΣ ἃ Ῥγοόρμοίϊο ομαγδοίοσ. 
ΤῺ δυίδμον 18 ἰδ ΘηιΓ ον πταγσδηίοὰ ἰὼ ποί 
Σοβιγίοἰἷηρ ἰμ6 ““ἰ0-ἀΔγ᾽᾽ ἰο {890 δοΐιιαὶ “ Ῥγοβοῃί᾽ 
οΥὗἩἨ 860 Ῥβαϊἶδὶ (ἰοῖ ἰῃ ΗΘ. υπηδαιοά---ἰη {Π6 
βορὲ. πιθπἰἰοηθα α8 Ὀαγϊὰ) ; δὰ πῃ σορδγάϊηρ 86 
δ άγοβα 1.801] 85 ἱμαὺ οὗ ἰμὸ Ηοὶγ ϑρίσχις, 8119, 
δι ἐμ βδι6 ἰἐπι0, ἰμ9 ΗΟΙΪΥ ϑοτὶρίυσο 18 τοραγάἀ ρα 
π 411 115 Ρασγίβ 6δ8 ϑεόπνευστος (2 ΤΊτα. 111. 16). 
θεῖ... δομμμηΐσαίοβ {80 ζ0] ΟΠ ΣΟΙΏΔΙΚΑΌ]9 
ἈΠ οϑδίδηϊο Ηαρμαάα ἔγοπι δα. ϑαπλεάγίπ, 98 α.: 
4Ἐ.. Φοβϑῆυα Βοη ΟΥἱ οποθ ἴουπά ΕἸ178 (89 
ΤΙ (6) διδπάϊης δἱ {110 ϑαίγδποθ οὗ ὑμ6 σᾶγο οὗ 
ΒΒ. Βιχοοῦδ Βοη Ψοομοὶ. Ηρ δδκοά πἴ: “)ο 1 
οοτῃθ ἰπίο ὑμ6 ζαίατο πουἹϊὰ ᾽ ΕἸ178ἢ} δηβϑινοσοα: 
1189 1οτὰ (ἸἜΠἽΝ, πδηθ οὗ {πὸ Κβ'Βεοδίπα ἐμαὶ 

ὙΓΔΞ ἱπυ θι Ὀ}} Ῥγοβοπί 11} ἘΠῚ8) τ 1118 1ς. Τ.. 
Φοβυδ βιἰαιϑα {μπαὶ Β6 βαν ἱπάοοά δαὶ ἐνὸ (Β᾽π- 
Β0 1 διὰ ΕἸ1}8}}}, Ὀὰὺ δ6 μοασὰ ἐμ γοὶσθϑ οἴ 
ἐτοθ. Ηο δϑιοα δἴτη Τυσγί ποῦ: ΒΘ ἢ σοπι68 (116 
Μοβϑίδῃῖ ΕἸ) Δ}: αὅο δῃά δβὶς Ηΐτὰ 'π Ῥϑύβοῃ. 
Φοθδυδ: Απὰ Ὑδοσοΐῖ ΕἸ δι: ΠΟ 18 δβἰἰἱϊηρ δἱ 
ἐπ κείο οὗ Βοιθ. Φοββυα: Απὰ ΒΟῪ τὺ Ηδ Ὧθ 
τοοοχαϊτοα ῦ ΕἸ17}41: Ηθ ἷἰδ βἰεἴηρ διιοης ΡΟῸΡ 
ῬΟΓΒΟΏ8 Ἰδάθῃ Ὑΐἱι ἀϊβοαθοδ; δῃηὰ ὙΔ116 Οὐ ΘΓΒ 
ἀπ πὰ ἐποὶΡ πουηαδ αὐ ἐλ δαπι ἐΐπιε, πὰ (6 ἢ 
Ὀίαα ἐπ θπὶ υρ, Ηο υπ᾽]πᾶ8 δηὰ ἔλθη δραΐῃ ὈΪη 45 
ὮΡ οπό τοιπά αὐ6Γ αποίλεν, ἴον Ηρ ὑμίηκε: Ῥον- 
σθδηοθ 1 δὶ δῦουϊ (ὁ ὯὈ0 δβυτηπμλοῃθα (0Α]16ἀ ἰοὸ 
τα δ ῖζο ΤΟΥ ΡΟ] 6 ΔΡΡϑαγδῃποοθ); δὰ] ἀο ἐμ18 {παὶ 
Ε ΔΥ ποὶ ἰμθὰ δ ἀοίδίποα ̓  (48 ψουἹὰ θῸὸ ἐδ9 
6450 ἱ Ηο υὐρουπὰ 4}1 πουπᾶὰβ αὖ {}10 βθῃιθ 
εἶπιο). ΤΆΘΩ οδηθ Φοβμια ἰο Ηΐπι, πὰ Ηο ογϊοὰᾶ: 
Ῥοδοθ υὑπίο ἰδ 66, 808} οὗ [οΥἱὲ ΦΖοδῆυα: θη 
δοτωοδὲ Του, ᾿οτὰ ἢ Ηδ: Το- Αγ. Οἱ γχοίυγη- 
πα ἰο ΕἸΐαι, Φοϑυδ νγὰ8 αϑκοὰ ὈΥ δἷπι: δὲ 
δοϊά Ηο ἰο {πο0 Φοδυδ: Ῥοδσθ ππίο ἐδ 66, 80} 
οὗ [,οτἱ. ΕἸ ἢ: [πη (μἰ8 Ηθ 88 αἴγϑῃ ἰῸὸ {866 
δορὰ ἰο (ὮΥ ἔα ἃ Ῥσγοβροοῖ οὗ πο ζυίιγο 
ποιά, 2οθῖυδ: Βυὶ Ηθ δα8 ἀδοοϊνοά τη ἱπ 
ἐμαὶ Ηδ βαϊὰ ἰο πιὸ ἐμαὺ Η δοπηθβ ἰο-ἀαγ, 
Ε1)ΔᾺ: Ηἰς τυοδηΐης ἰὰ ἐμπδὲ γγἃ8 ἐ}ι18---Το- ἄγ, 
1{γ9 ιδδν Ηἰδβ τοΐϑϑ." 

Ψεκη. 8. Αα ἰῃ ἴδ ρΡζτονοοδίίοῃ ἴῃ ἴ89 
τὺ! ἄθττθ88α.---Τ 9 ΗΘ. τοδὰβ: ΑΒ δἱ Μου Ὁ Δ ἢ 
(Νασιθ. χχ.), δ8 αὐ (89 ἀδὺ οὗ Μαββδ, ἱπ ἐμ 
ὙΠ Ὰ ΘΥπ 688 ἐν χυΐ!.). ΟὟ δϊποσ ἰδ 98 ἐ8:089 
ῬΓΟΡΟΣ πδιιθδ οἰγιμοϊοχίοα! ἢν, 88 αρροϊίαίἴσεδ, πὰ 
80 ψγογὰβ κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ δ5 δ ἀοά 
(ο ἀοῆπηθ ἐμοὸ ἐΐπιθ οὗὨἨ ἰμὸ ἐν τῷ παραπικρασμῷ. 
ΤΏ κατά 18 ἃ ραγίΐο10 οὗ ἰΐπιθ, (ἢ 9 88 1η0 8.5 δὺ οἷι. 
ἦχ. 9, 88 ἰὼ ἐμθ Η6]] πὶ δἰΐο, δηα 5 ποί ἰο Ὀ6 ἰυγηοὰ 
ἰηίο 8 ἰθσπὶ οὗ εοπιρατίδοπεξεὼς. Οἰΐο οοηϑβίουβ 
ἰδὲ οτὸ δ'βδο Νυῦ. χὶν. 18 δ'ὁπο σοίδσγοα ἰο. 
ει. 9. ὍὕἘηοιθ γοὺσ ἰαϊδοσα--ἀπτίης 

ἔοχν γϑαχα.--- 9 ᾿δϑὺ πηθηἱοηποὰ ἰοπιρίδίϊοι 
ἰοοῖκ οἷἶδοο ἱπ ἐμὸ 3,γδὲ γοὰν οὗἩ ἰμ6 Εχοάυβ; {89 
ὅτει τωϑοϊοποᾶ πὰ ὑπο 7ογίίείλι Βαϊ (μ9 Βαγάμϑβϑ 
οὔ {89 ΡΪΘ δἷνγδυβ τοιιδϊπθά {μ0 βδῖηθ, ἴο 
νμῖοὶ λίοπεοβ τοΐοσϑ, Ποαὶ, χχχὶϊ!. 8. ΤΠ οὐ Βα 
Ῥασίί οἷο οὔἨ ρίαοδ δοστοβροπάϊπρ ἰοὸ ἽΦΝ, διὰ 

ποέ, ὉΥ δἰἰγδοιίοῃ ἰο πειρασμοῦ, θη. ΓΟ ς ν τοΐλ 

τολίολ (Ἐγταβπι., ϑοδιαίά, Βθης., Ῥεῖγοθ). Τῆο 
ΤΟΥ ὙΘ8Σ8 ἰδ {80 ἩΠΙΔΘΓ 688 ΓΟ ἐπ (Π6 Βγπαχοζυθ 
8180 τορβραγ θὰ 88 ἰγρίοδαὶ. ΒΕ. ΕΣΙΈΒΕΒ ΒΑΥ5: 
“«ΤῈ9 ἀδγβ οὗἩ δ Μοββίαϊι ἃχὸ ΤΌΣ ὙΟΑΥΒ, 85 ἰὺ 
ἷθ βαϊὰ, Ρβ. χου." (ϑαηλ., 0]. 99, 1ὴ. Αμπὰ ἰο ἐδ9 
αυοδίϊοι : ΗΟ Ἰοπς σοπέϊπαθ ὑμ8 9 γϑαγβ οὗ ἐδῃ9 
Μοββίαμῦ ΒΕ. ΑΚΙΒΑ διηβμυογοᾶ: “ΒΟΥ γοδτβ, 
ΟΟΥΓΟΒΡΟΒἀΐηρ ἰο {π9 δΒο)ουγηὶπρ οὗἉ [8 15γ86}1{68 
ἴῃ (Βὸ ἀοδβεσὶ ᾿" (7Ταπολωπια, 70]. 79, 4).- ΤῈ6 δά- 
ταοπ οι οὗ οὖν Ερίβι]9 τηιϑέ, ἰμβοσγοΐοσο, μαντθ 
ΤΑΔ 0 ἃ ΡΟΎΘΓΓ] ἱταρτοββίοῃ, ἐἢ (18 πυτηΌοΡ οὗ 
ΤΥ ΘΟΓΒ Βῖ0 66 [89 ταὐ αἰ δίΣΥ οὗ ΟἸγὶδὲ "δὰ, νυ ἤθη (5 
Ερΐ8ι19 νὰ8 δοῃηροβϑα, ὩθαΥΥ οἰαρβοά. Τμδὶ ἐμ 
Δα ΒΟΥ 685 ἰπ τά ὑμπὶδ ἐγρἷοδ)] σοϊαδιίοι, ἰ8 οἷα 
ἔγομι πο ἔαοί ἐμαί (8.6 “ΤΟΣ γοαΓΒ,᾽ ἩΜΒΙΘῺᾺ ἐπ (δ 
ΗΘ». ἘΡΙΟΒΕ τ {8 ἔο]]ο νης οἰδυ86---ἃ σοηβίγυο- 
(οι νυ Βί οι μ6 Πἰτη861 τοοορηΐχθθ δἱ υοσ. 17--- 
ΒΟΡΘ ΟΟΓΥΪ68Β Ὀδοὶς ἰο {0 φῬγοοθάϊηβ, δῃἃ βῆονβ 
(δ Βο ἐπίεπαβ (18 οοπβίισυοίίοα ὈΥ ἱπιτοἀποΐης 
Ὀοίνγοθα ἐμ9 ἀἰϊδβϑδουοσθὰ Ῥδαγίβ μ:6 ραγίϊο]9 διό 
(8ο [ῖρὈ. ξΘΠΘΓΔΙΪΥ δίποο (8]οΥ). 

γεβ. 10. Ὁ Βοσϑθίοσο Σ αβ ΘΏΘΤΥ τῦϊὰ 
τῖ6 ξοιθσαῖίξοι.--- 8) ΗΘ]]οἰβιϊο προσοχθίζειν 
ἴγοτι ὀχθή, δίεερ, ἀϊσὰ δαπᾶ, οὐ εἰ, ἰτα Ρ]168. νἱο- 
Ἰοπί, ὑἐδαιροβίιουϑ οχοϊ οι, 1 ἢ Οπ6 οἰ ΒΟΡ 
ΟσσΒΒΙΟΏΒ ΟΥ ΘΧΡΟΣΊΘη068. Ὀδιλν ἰὰ 85 (86 
Ἰαίίοσ βθη80, ἀδποίϊπρ ἴδ0 ἴοο]ΐπρ οὗ υἱοϊοηὶ ἀϊ8- 
Ῥ᾽οαβασο διγακοηθᾶ ὈΥ͂ ορροβι(ίοῃ. 86 ἀεί Ρ6- 
Ἰοῃ 8 Ὠοΐ ἰο εἶπον (Ετγαϑτα.), θυΐ ἰο πλανῶνται. Α 
ΒΟΟΟΏΘΔΥΥ ἰάθα οὗ δΘοπίθτηρῦ οδῃ ΒΑγαΪγ Ὀσδϊοηρ ἰο 
γενεά (Ηεοΐην., Ββίθηᾳ.), (που ὙΘΥΥ͂ ΡΟΒΒΙΌΪΥ ἰο 
ταύτῃ ([π.}; θαὺ 10 ἰ8 ἐτηροβδὶὉ]ο ὑπδί, ὈΥ͂ (88 
Ἰαϊίον Ῥγοῆουπ (ταύτῃ), ἰμδίοδα οΥὗἉ ἐκείνῃ, (89 δὰ- 
θοὸν σουἹὰ δδνο ᾿πἰθηἀθὰ ἰπ ἐλιΐ8 οοηποσίϊοῃ Δ 
ἱποϊἀθηίδὶ τϑίοσθῃοθ (9 δ18 στοδάϑσβ (Βόδῃιν., Β]., 
θὲ Υ.). [Ικ ὑπὶ8 Ῥαβδαρθ α180 {9 δυο Σ 90] ͵78 
(86 ΑἸοχ. Οοά. οὗ ἰμο ϑορί. ἰπ σοδάϊηρ αὐτοὶ δέ, 
8116 (110 γ αὶ. Οοά. ζ0]]οὁγ8 (86 ΗθΌ. ἴῃ χοδάϊηρ 
καὶ αὐτοί. 

γέεκ. 11. Αδ Σ βισασθ ἰδ Ὁ. σαῖδ τδαῖ 
ΤΕΘΥ 5881} ποῖ δῃῖθσ ἰπῖο ΣῪ τϑϑῖ.--- οβδὶ. 
Ὀ]Υ ὡς Βουϊὰ 6 ἰαΚθῃ δβ-τταδ, Ὀαὶ ᾿ξ ΤΩΔῪ 8180, 
οοστοβρομάϊηρ ἰο ἰδο Ηθν. ἼΖΣΝΟ ̓  (Εν αἱ]ά, ἃ 887, 

α.), ἀοποίο τεδωϊίεεεῶστε, δ8οὸ ἰλαί. 1ὶ ἰποι, ἰπἀοοά, 
ὉΒΌΔΙΥ ἰδ κα8 ἐδ [πᾶῃ., ΟΣ 6 Ορὶ. ψὶῖ ἄν, 
(Βοιρὴ βοιηθίἑ 68 6180 ἰμ9 [πάϊο. (ἮΊΝ., Ρ. 410) 
Ὥστε, 8ο ἐλαί, ἃΒ ΘΕΒΙΪΥ ἰδῖκοβ 89 Ιηὰ. 88 ἰμ6 
Ρί.---Κ.1. Το εἰ ἰὼ ἰλο οἰδιδο σοπίδϊ πίη 86 

Βιυθδίδηοο οὗ 86 οι, 8 ἐπ ἰπιἱ δύο οὗἩ 80 ΗΘοὉ. 
ὈΝ. Το ἴογιαυ]δ 88 βρσυηρ ἤγομι 89 ΒῈρ- 

Ῥτοββϑίοῃ οὗἨ ἐμ σροαοδίβ, πὰ ποροαίϊνγοβ 89 

ἐβουρμί, τ Ὰ119 κὸ ΌὈΝ αϑἔέγπιε ἰι. Τμδ κατά- 

παυσις ΤΟ ΙΌΤΒ ΟΥ̓ΘΙΏΔ}Ὺ (ὁ ἐμ 9 τεδέ οὗ ἰμὸ Ῥσοτυ- 
ἱδοὰ [,64πὰ4, οί. χιὶ. 9, 10. Βυὺ (0 1ά684 οὗ 
ἐμ ““χϑδὲ οὗ ἀοα,᾽" φχοοδοάϊηρ ἔγοιι {1118 δβίασγί- 
ἴῃς Ροϊπί, δσαυϊτοα δ τίάοσ Β60ρῸ δπὰ ἃ ἄθοροσ 
δ᾽ κϊβἤοδηοο. 

γεκ. 12. αἰτο μοϑᾶ ἐμαῖ ἴποτο Ὀ6 ποῖ-- 
Ἰνίῃᾳς αοά.--Μύή, δον νόογὰβ οὗ δεείπσ, ἰπ {110 
ἙΕαϊ. Ἰπάϊσ., ΟΧΡΤΟΒΒΟ5 ποὺ ΟἿΪΥ ἃ πασγηΐηρ, Ὀυΐ, 
ὙΠ 1, ΔχίοιΥ πῃ Τορβατὰ ἰο ἃ ζαϊϊΐαγο ἰο ρίνο 
μοοὰ (ΗΑπτ., 2 ατγί. 11., 140). ΤῈ6 Θμοϊἐἰο ποτέ 
ἸΏΘΔΏΒ, ποῖ ἐὐ6", αὐ ἀπν {ἴπιε (Βοζα, Ἐπ. 7ογ., 
εἰς.), θὰ »εγολαηεε, διὰ ἰμο ἐν τινε ὑμῶν ἱπαϊνὶ- 
ἀυλ]ῖσοβ ἐμ δα οἱ ἴοι, 80 88 ἰ9ο Ὀτίηρ ἰὺ ΒΟΤῚΘ 
ἰο οδοἢ ῬΟΣΒΟᾺ ἴῃ σοῃδοϊοη( 005 56][- ΧΙ Δί] 0}. 
Το ΟὍδθῃ. ἀπιστίας Ἰῃηάϊσαίο5 τ6 γτοϊδίΐοῃ οὗ 
φιαϊέίψ; ἰδὸ οΥἿΙ Βοατί, μοι, 8 ποὺ ἴο- Ὀ0 Το- 



Ἴ8 

κατάρα δ8 ἰμ6 σαμδ6 ΟΥ φτοιηά (Β]., εἰς.}, ΠΟΡ 88 
189 οοπδέφμεποα οὗ Ὁπδ 6]: 67 (Π 6 Ἧ., εἰς.)., Νοτ, 
δεΐη, 18 ἀπιστία οἰἰμον ,αϊλίεδεπεέεε οὐ αἰδοδεαϊ- 
ἐποα (β6μ0}1.2). Τὴ Ἰδίίοσ 18 16 σθαι ῃ09 οὗ 
Ὁ οἰϊοῦ, 111. 18; ἱν. 6, 11, τ ΒΪΘΝ ΔΡΡΘΔΙΒ Β6χΘ 
88 ΟΧΒΙ ἐῶ ρ 8 ἐπίογοδὶ δδϑ0π06 ἱπ ΔΡΟδίδβΥ 
ἕἥτοιηῃ Θ6οὰ. ο δὸ ποῖ ὈΥ ϑεός ἰο υπαογδίδηά 

Ομ γίϑὶ (αογὰ., θόγβοῖ, Οδίου, ϑϑυαδι, ϑοπταίαι, 
Βοδοιίρ., ΟἀΓΡΖ.), ΔΙ ποῦ 189 ψδτγαίης ΣοῖοτΒ (0 
ὑμ6 Ἰαρβθ ἔγοτηῃ Ομ νυ δι δηλ υ ἰο Φυάδίδα. Απὰ 
Οαοὰἂ ἐκ ἴδγοὸ σδ]]οὰ ζῶν, ἐξνέπσ, ποῖ ἴῃ σοπἰτγαβί τ ὶϊἢ 
ἀοδὰ νουὶκ8 οὗ ἴδνν, Υἱ. 1; ἰχ. 14 (Β].}), δὰ ποῖ 'ἱπ 
οοπέγαϑὶ νἱἢ ἀοδα ἰάο]5, 88 Δοὶδ χὶν. 1δ; 2 Οοσ. 
νἱ. 16; 1 Τη688. ;. 9 (Βδδμπι9), θὰ 88 Ηθ Ὑδο 
το 8 τ ῖ (ἢ νης οβοίθθοΥ, ἰχ. 14; χὶϊ. 22: τ δο 
ὀχοουΐοβ Ηἰδ (Πγοδίβ, χ. 8] ; Ὀὰΐ οἱ ον ὙἼῸ 88 
ΔΡροϊπιφὰ ΟἸγίβίὶ Δ8 ο ἀϊὰ Μοβοβ, διὰ ἰδυδβ δο- 
6ΟΠΡ 15 94ἀ (86 [Ὁ] Δ] τοὶ οὗ ΗΪ5 Ῥγουιΐδοβ. ΤὨΐδ 
Ἰαϊίον ροϊῃὺ ἴθ ονου]οοκθαὰ ὉΥ ποδὶ ᾿ ογργοίοτϑ, 
Ὀὰυὶ 15 ἱηνοϊγοα ἀϊγθοῦγ Ὀοίὰ ἐπ (6 Τὰ πἀδπιοπίαὶ 
οοησορίϊοη οὗ οὖν Ἐρίδι16, δά ἴῃ {16 ἱπηπιοάξαί ὁ 
δοπηθοίίοη οὗἨ [ἢ Ῥα898 26. 
γε. 18. Βυϊῖ ὁχβοσῖ ΟἹ θ δῃοῖδοσ ἅδἱ]ν .--- 

β')5.-- 1} (86 δΥπίπρ δίδυβ οοῃποοὶρα ἃ 
ΒΟΙΩΓΔΟΏΒ ἰο παράκλησις, ἱ, ε., ἴο Ἰαηχύαρο δὶ ὁ066 
οὗ οομϑοϊδίΐϊοη δῃὰ οὗ δαιοπί(ΐοη, νὴ ἢ ν 1 ἢ (89 
ἈΘΒΓΟΓΒ ΔΓΘ ἰ0 ΤΣΟΠΟΟΥ ἀΔ[}}}7 οἷά ἰο ογ6 δῃοίμον, 
80 Ἰοπᾷ 85 {πὶβ ροσιοά οὗ γδοίουβ τυ εἰς 8}}8}} 
σοπίΐπαθ. ἴῃ 61455168], 88 Ὑ611 88 πῃ Νοῦν Τ68- 
ἰδιδμὶ 890 (( οἱ. 111. 10) ἑαυτούς, 18 ζγοα ΒΥ 
πξξάλλήλους. [Ιπάϊνἱάπαὶ 5Βο]-οχ]οτίδἰΐοι οδῃποὶ 
6 ΟΧργϑββϑὰ ὈΥ παρακαλεῖτε ἑαυτοίς, ν᾿ ϊοΝ του]ὰ 
ΟΙΒΟΡ ἀοιιαπὰ παρακαλείτω ἕκαστος ἑαυτόν. ἸΤὸ 
σήμερον (ἰο-ἀαγ πὶ ἐμοὸ ἀοῖ, ἀγί.) οδῃποὶ ἀϑῃοὶθ 
11ὸ 11 ἴδ- πιο οὗὨ ᾿μαϊνίἀυ.8186 (ΤἸ οοάοτοί, ΤῊ ΘΟΡΆ., 
Ῥυτίτηδδ., ἔγδβια., Εϑίο, θουβοῦ, εἰς.), Ὀὰὺ τοδί 
6 Ιἀδη σα] τι ἢ {86 ἀδΥ οὗ (116 Ῥβαΐηι,, δὰ ἐμ 8 
τ} (6 ἰηίογναὶ οὗ ζσγὰσθ οχίοπαϊης ἰοὸ {6 8Β6- 
οοπὰ οσοτηΐϊης οὗ (0 Μοβδίδῃ. 9 ταὶ 8180, ἴῃ 
11:18 8086, ἰγδηδίδίο καλεῖται, ἐς παπιεά, ( Ϊᾳ,., 
Βδεὶ., Β].. υἅπ., εἰς.}, Ὀαὺ ἐποβιου ἢ 88 {}}}8 18 1ΐ8- 
Ὁ]6 ἐο ὑπ τηἱδοοποορίϊοη : 80 Ἰοῃρς 8ἃ8 ἯΘ οδῃ γοεὶ 
ΒΡοδὶς οὐ “ἰοτάαγ,᾽ {μ6 τοπογίηρ ὦ εαἰεάξεεθο 
Ἰοῦς 88 ἰμο “ἰο-ἀδγ᾽ οὗἨ ἰδ ῬΒδ8]1ὴ δουπὰβ ἴπ Οὐσ 
δδσϑ (Οαἷν., Τλο]., Βὅμιι., θ6]., εἰς.}, νου] δϑθῖι 
ἰο ἄρβοστο (9 Ῥσγοίθδσθῃοο.. Τὰ Αοσ. Ῥαββ. 
σκληρυνθῇ ἰβ ποὲ ἰο Ὁθ βΒοϊιεπεοα ἄονη ; ἰἐ σοῃ δὶ ἢ 8 
8 ΤΟΙΆΪ ὍΣ οὗ (80 ἀϊνίηο υαΐοῖα! μαγάἀοηΐης οὗἁ 
{1086 ἯΔΒΟ δΌυχ86 ἰδ) 9 ̓η 688 οὗ ατδοα ἰπγουρσῃ [89 
ἀοσοὶ( Ὁ] 688 οὗ β'η. ΕῸΣ 116 τοῦϑουῃ ἐξ ὑμῶν 15 
ἀοϑ ΠΟΥ ν]δοοά Ὀοΐοτο τὶς, ποὺ δὲ. δοπίγαβίΐης 
ὑπο 1} {Ποὶν ἔδί μογ8 1 (89 ΠΟ Π 688 (ΒΟ πιθ, 
Β].), τυδίθι σου] δἸπιοδί ὨΘΟΘΒΒΑΓῚΪΥ ΤΟ ΪΤΟ ἃ 
καί, αἷεο, Ὀὰχϊ ἴο ἀοδὶχηαίθ τὸν ΘΙ Ραϑ8 ἐμ 6 
ΤΟ ΟΥΒ 88 ἰΠβ046 80 δ΄Ὸ ΒΙΡὮΪΥ ἑαγογοά (}6].). 
«Αροεδίαεψ ὕγοπι Ολγίδιἰαπἰίν 18 Ἀοτα ἀοδὶ σηδίο δα 
4“. βἰη,᾽ ΔΌΒοΙἰ ΘΙ; ἴον (ἢ. 68861106 οὗ δ΄ 18 ΔὃᾧὈΟ8- 
(Δ 57 ἴγοῃι αοά; δαὶ Ογὶδὲ 18 (86 ὅοῃ οὗ ἀοά, 
δπὰ 5648 Ὀτουρδὶὺ ἰο 18 δΔοσοιῃ]} Βητηθηΐ ἰμὸ ν}}} 
οὗ Οοά οπ οαγὶϊ. Το αεοείί, ἰμοτοίοσο, τ δὶς ἢ 
ΠΟΥ͂ ῬΟΥΪΝΒ ὉΡροὰ ἰμ6 Βοαχί, 18 ΟΥ86 ἐμδὰ ἰἢ9 
ΘΑΥΠΟΣ, α68. ᾿ἰϊ. 18, 
γε. 14. ΕΣ τἷζόὸ αν ὈΘΟοΟΙΣΏΘ ᾿οἱπῖ ῬδΣ- 

ἰδίεοσα τὶ τ ΟἾσίδὲ ἐξ τσἷοὸ Βοϊ]ἃ δεῖ, εἰς.--- ΑΒ 
ἴῃ ἰδ9 ΖΌΡΙΔΟΡ Ομαρίοσ {80 δυῖθου ΠΟῪ διζαὶῃ 6ῃ- 
ἴοτγοοβ ἐμο Ῥγοοοάδϊηρ οχμοσίδιεϊοῃ ὈΥ (86 ρστοαί- 
1688 οὗ (Π0 δαϊνγδίΐοα  Βῖοἢ δ 85 Ὀθοη Ὀοδιονοα 
Οἢ 085. Το ἰδγὰ γεγόναμεν, λαύα δεοοπιο, Υγθ- 
τοὶ ἀβ ὺ5 (μδὶ νγὸ ἀο ποὺ Ῥο58088 ἱμ18 βα] γδίΐοῃ 

Ὠδίυγο, διὰ ἰδὲ ΘΟΠΒΘΘαΌΘΏΪΠΥ πὶίμβουΐ (6 

ἸΗΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΒ ΒΕΒΒΕΎΞ. 

ΟΌΒΟΥγμοΟ οὗὨ ἰΠ6 τοαυϊδίίο σομπαϊίοι, τὸ δῖ 
ἸἰΔΌ]9 ἴ᾽ὸ μβατοὸ δἰ Ὑλιμάγανῃ ἔσγοια 08. Τμἷβ οοῖ- 
αἰιίοι, δζδίη, ἰηϊσοἀπσοα ΒΥ ἐδο μΡασίϊοἷς [ποὲ οὗ 
ὅπέγ 6 ΘΟΠα ἰἾ0. εἰ 118 ορέ., Ὀπ1} οὗὨ ἀουδί, ἐάν, τ, 
ἐάνπερ, »τεεϊδεῖν ὕ,, Ῥγουϊάεά ἰλαὶ (πὶϊῃ β0).) 15 
Ῥγοδθηϊθα ποῖ ΒΙΠΡΙΥ δηαὰ οδ,εοίἑνεῖψ, δ) ἃ τοοσὰ 
οομαϊξιΐοη, Ὀυΐ 85 οἵ φεεεδίἑοπαδίε ζᾺἸδΙτηοπὶ, δπὰ 
Β6Ώ6Θ ΘΏΪΟΤΟΘΒ ἰμΠ6 ποοὰ οὗ 8ε]1}-χδιηϊηοίΐοι, οὗ 
γι 1688, δηα οὗ δά 611 γ. Απὰά ζογ (815 σοδ- 
80} μέτοχοι τοῦ χριστοῦ δα πποῖ ΣΤ 6Δ} »ατγίϊεεραπίε 
97 Ολνϊδι, ἑ. ε., Ἀαυΐηρ ρατὶ ἴῃ Ηἰΐβ φέγδοη; Ὀὰὶ 
ΟὨΪΥ Ῥαγ οἱ ρδηίβ αἴοπρ ιοἱλ Ολτίεί, δεβδοοὶϊαϊ β οὗ, 
ΟΓ οἷπί Ῥαγίδικοσβ ἢ ΟὨγὶδὶ ἴῃ [Π6 Ροδδοβδϊοῦδ 
δηὰ Ὀ]οβδίη δ οὗ (86 Κίηραοῃ οὗ σΟοαὰ. Βομε, 
ΟΥ̓ΘΥΙΟΟΚίης ἐδὶ8 τοαυϊσοιποπὲ οὗ π6 οοπίοσὶ, 
Ῥτοΐοσβ, τὶ ΣΟΤΟ γοοδηΐ βομοΐασΒ, ἰὴ 6 τοπάοσ- 
ἴῃς ρμαγίϊεΐρεε, δῆατεγε ἵπ, ἰμβιοϑά οὗ αεδοείαίεξ, οΣ 
δῆατεγα υἱίλ, 88 ἰ. 9 ΙΟΓῸ ΘΟΙΏΡΓ ΘΒ ΘὨδῖνο διὰ εἰς- 
πἰδοδπί. Ηο 18 σίκμί, ἱπάδοα, 828 (9 {86 πιδίϊεσ 
οὗ ἴδλοῖ, ὙΠΘΓΘ ἢ6 Β6Υγ8 (11. 719): “Οσῖβί, 186 
Μοάϊδῖον οὗ (9 Νὸνν Οονθηδῃΐ, θείογβ ἑηίο δυο 
ἱπιϊπηαῖθ. Ῥοσβοπαὶ 61] ΒΡ ΣῈ} ἐμ Ὀεϊλοτοσ, 
(ῃδὲ ἰὺ σϑῃ ὃθ δαϊὰ οὗ {86 Ἰδίίον ἐμδὲὶ ἢ 6 
Ογὶϑὺ; δῃά δοπρ τὶν ΟἸὨγἰδὲὶ ΗΪ πιο 41} ταὶ 
Ομ γίβί δ88 οθίαϊπηϑὰ 885 6150 Ὀθοόσο ἷδ ΟὟ : 88 
ο9 ὙΠΟ [88 μασὶ ἐπ Οπγῖβί, Βὸ ᾽)|88 αἷϑὸ γατί 
«οἱἱλ Ομγὶδε ἴθ 180 ΒΟΔΥΘΏΪ ΘἸΟΥΥ δὰ Ὀϊ]ςΘββεοὰ- 
088. Βυὶ ἐδ οοπίοχὲ ἀδιηδηάβ (δ6 ᾿ϊταϊ: δεῖοι 
ΔΌΟΥΘ αἰσοῦ. Τὴ ἰσστὰ τουδὶ ἐΡῚΥ ῬΔΣΊΠΟΥΞ ΟΣ 
αϑϑδοοίαί 69 οὗ ΟἸγὶδί, γοῖ ἩΣΙΒοὰ 1186 Ὀοΐπχ χο- 
ἴοσσοὰ Ὁδοῖ, λϑ ὉΥ Βομυίζ, ἰο {06 ἰϑσῖὶ “" Ὦχε- 
(το " οΥ̓͂ Ο]ιγίϑὺ (ὁ. 1ἱ. 11); διὰ ἰμὸ ἴοστα 
μέτοχοι Ὀοΐὰς πατσονοὰ ἄονῃ ἰοὸ ἀδελῴφο. ΒΥ 
ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως Ἐτδδτα., Βοδ]ιΣ, Βίοἷσ, εἰς., 
Ὁ ἀογβίδπα ὑπὸ βοι(16ἃ οἸ ΘΟ ΔΡΥ Ῥγὶ ΠΟΙΡ] 65 ΟΣ 
Τουπά δἰΐοηδ οὗ 6 ΟἸγτιβιϊδη σο]ϊσίου. ἰζ  ΠΟΥ 
ΤΌΠΟΙ 1ὑ (ἢ δοτητηοποοαὰ ΟΣ ᾿πϑυρσιγειςα ε5- 
86η090᾽ --Οαησείαησεηε Ἰέδεη, (88 ἰγδη ἰδίου οὗ συὐ- 
δίαπίϊα). ὙαιΔΌ]αΒ, Εδῖο, Βιδρὶης τῷδκο ἱὲ ἃ 
ῬΟΥΪΡΙ ΓΔ 818 [0 72αἰλ, ἴῃ δὸ ἴδ τ 88 18:18} ρΡτοάιοεβ 
ΟἿΓ Φμδείδίοποε ἴῃ ἰ8}9 Βρὶγ 14] Ἰϊ 76, οΥὁἩ οΥἱ κί πδῖο8 
{86 δι θ5]βίθῃοο οὗ Ομ νὶδὲ τ ΐπ υ8. Ιπδιθαα οὗ 
ΟΠ οΥ̓͂ (1686 Ἰηθϑῃΐηρδ, ὑπὸ σοπίοχί Ῥοΐῃπ ἢ9 
ἴο ἃ τπιοδηΐης οὗ ὑπόστασις διαὶ δ ἰο 86 Ἰδαῖον 
ατθοῖ, υἱΖ., ἥγπι εοηἤάεησε, 88 [6 ΟἿ ὁ 6 ὙτΣ ἢ 
τηθο 5 (8 οχίϑησὶθβ. Εν ὑπόστασις δίαμ ἀπ Βόχο 
ἷπ (80 δῶ1ηθ δοῃῃθοιΐου 88 ἐλπίς, λορε, τος. 6, 
δηὰ ἴῃ ἴαοὶ ἀθῃοίοβ ἐμίβ 006 ἴῃ ἐἰ8 Σοϊδίξοσι 5 
ἀδυρμίον οὗὨ δι (ἢ, δηἀ ὈΥ υἱσίυϑ οὗ 18 χοϊδιίξοσι- 
δ 0 τοι δἰ πἰηρ διιϊ δὲ 811 δββα0}8 βί εδά ξαδιγ 
δηὰ σορβα 0} } αἰτοοίοα ἰοπαγὰ ἰμ6 σοῶ]. Α5 
ΒΟ ἃ ἐΐ Ὡθθὰ8 Ῥογροίμδ) ζοβίοσίρ δηὰ ου]υσχο, ἴῃ 
οΥδΡ ἐμδὶ ἰδαἱ Βορίπηΐης οἵ {πο ΟἸιν  διῖαπ σΆσεοσ, 
το 18 νοΐ ἴο Ὀ6 Θπασδοίουζοα ὈΥ )οΥ ΤᾺ] δα, 
ΘΏΘΓΩΥ δὰ βίσοηρί (1 Τίπι. νυ. 12; Βδνυ. 1ὶ. 4). 
δὰ νι ΐοῖ, 'ἰπ (ἢ 6886 οὗ (16 τοδάοσβ, δα δες 
80 οἰδιδοιογ σὰ (( Υἱ. 10; χ. 82; χὶϊ!, 7), σβγ 
ἢδΥ6 8 δοσγοδροῃαΐηρβ ἐπα, ΤῸ ἀρχὴ τῆς ὑπὸοσ- 
τάσεως ἴδ, ὑἱμοΣοΙοΓΟ, ἃ δεσίπηπίησ, ποῖ ἰπ {6 5ΟΈ ΒΟ 
οὗ ἱπιρογίϑοϊϊου δὰ ᾿νθακπθδβ, ἩΔΊῸΝ 1οὰ ἘΌχαταὰ 
ἰο πὰ ἰὰ ἐμ9 γοβδθσβ 8 βοὶ οὗ οδίδοβυσιθηβ διὰ 
ΠΟΘΟΡδγίοδ, Ὀυ (6 οροπὶπρ ΟΥ ἰηδυφσυτεδίϊοιι οὗ 
(16 Οδυγοι 116 ἴῃ ἐΐ8 ζ0}} τυ 8} } 7 δὰ Ῥοπες 
(ὕδπιοσο, ατοὶ., Βόδταο, Τ8ο]., εἰς.). 

γεκε. 1δ. 1π ϊα Ῥοίωξ δαϊἃ το-ὅἄδν ἐξ γοὸ 
8 θ8:---Βαχάθῃ σιοῖ, εἰς.---Τ δ ΔΌΓΠΟΣ Τοδίσοεδ 
(86 οἰ(αἰΐοπ, γοῖ ποῖ ἴ0Σ ἐμ ῬΈΌΓΤΡΟΒΘ οὗ Ἔἐχργϑαξῖος 
8δῃ αὐ νπιοπτίίοη, {πὰ το Κίς 1Π6 οἰ Δί οἢ ῬΤΌΡΕΟΣ ἐχ- 
ἰοπὰ οὨ]Υ ἰο ““ἰο-ἀΔγ ᾽ (ν. 661}.}, οὐ ἴο "" Βεδν Ηΐ8 
γοΐοσα᾽᾽ (Οἀ}6]}., Οατρσ., εἰς.), διὰ 186 δῖος 
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ΤοβΌτηο ᾿ἷβ8 οχμογίδιΐοη δὲ “πδγάθῃ ποὶ,᾽ δίς., 1 ἀποίοα Τότ ἔγοαι Ἐμγρὺ ἴο Ὀθοοῖμθ (Ἰοα᾽ Β Βρθοῖα] 
5 180 ἀρρέϊεα ννοτὰ8 οὗ ἰ8 6 ῬΒ8]π), 88 (0.9 ΒΏΞΎΘΥ- 
πᾷ οἴδιυϑθ ἰο ἐν τῷ λέγ. Εον ὑμὲβ ζογια]α οὗἉ ἰῃ- 
ἰγοαἀπαοίίοῃ τ. Δ }.68 δ ὨΘΟΘΒΒΑΡΥ ἰο ἰδ κο (89 ζ011Ὸν- 
ἵπς ΜΟΤὰ8Β 88 δὴ ϑηίϊίτο οἰϊδιΐοη. ΝΟΥ ΤΩΔῪ γγ9 
δχοΐη (τἰ Βϑηρ., ΜίοδδοΙ., δέ6.)}, Θποἶο89 ΥΘΣ. 
14 ἴη ῥαγοηίμοβὶϑ, δά οοπηθοὺ ἐν τῷ λέγ. ἱπλπλθ- 
ἀϊδίου σῖϊὰ {π6 τοααυϊϑ᾽(οη (παρακαλεῖτε, εἰς.}), 
γοΥ. 18; [ο᾽ {16 ΥΟΥγ80 ὑδ18 ΤΌΓΙΩΒ ΠΟΐ ΤΠ ΟΥΘΙΥ δὴ 
ὩΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ δηά μα] Δρροθάδρχο, Ὀυὺ ππηᾶ- 
ἐΌΓΥΘΙΙΥ δηθὰ δΌΒΟΡΪΥ ΒυΤΩΠΟη8 (6 Τολάοσβ ἰο 
παῖδ] οὐπιουϊ οι ὈΥ͂ {16 Ργονίουβ υἱίθχῶηοο οἴ 
ἐμβθ Ὑογὰβ οὗ ἐμ Ῥβαὶϊπι. ΝΙῸΣ τῇΔ τὸ (ὙΠ 
Ομτγϑ., ατοὶ,, οίς.}, δ κοὸ νυν. 16-19 ραγϑηιμοιὶ- 
ΟΔἸΪΥ͂, δῃὰ οοπηθοὶ ἐν τῷ λέγ., τ ἦν. 1; 8 608- 
Βιγασίίοι ον ἀἀθπη 41} ὉΥ ὑμ9 δβυϊδβοαπρηί 
σοῦΣ99 οὗ ἱπουρὰϊ, πὰ ἰμ9 οοπηροίΐπρ Ῥδτγίϊοῖθ 
οὖν. ΝΟΣ ΙΩΔΥ το δἰίᾳο τὸν. 16 αἰτγθοῦγ 
ἴο τόσ. 14; {ἰπ8 ΟἰΟΠΟΥ δδαϊ κηϊης (Π6 πιοῦδ οὕ 
»τγοσεάμγε Ὁ ΜΆΘΟΙ βἰθδἀ  βϑίμθβϑθ οὗἁὨ ἔδι ἢ 18 ἰοὸ 
Ὅο τηδἰηἰαϊηοα (γ]ᾳ., ΓΚαϊῃ., Ο41γνγ.}, οσΣ {86 γέα- 
405 απα πορεδϑοὶίψ οὗ τλδϊηἰδιηΐηρ 1 1ἢ οτάον ἰμδί 
ἯΘ ΙΔΔΥ̓ ὉΘ ΡῬΔΙίδιζοῦβ Υἱἱὰ ΟἾγῖϑὺ (ΕΡτ.). ΕῸΣ 
ἐν τῷ λέγ. 15 ποἰΞεδιὸ λέγει, οΥ οὕτως γὰρ εἴρηκεν. 
Βοέϊον, ὑἱμβογοίοσο, (0 ἔα ῖκθ 86 τοσὰβ ἴῃ αυθδβίΐοι 
8Δ5 »τγοίαβιδ, ΟΥἨ οοπαϊιἰοπΐῃρ οἰαῦϑο ἰο τὸν. 16, 
ὙΠ 1ο ἢ Ια ΘΓ ὙΘΓΒΟ 8 ἰὴ ἴο ὯΘ ἰΔίκο ἢ 85 ἱπίουσο- 
εοιΐνο τὶν δὰ ἱπίογροϑοὰ γάρεειον, τοῖν, (80- 
εογτάϊπρ ἰο κεπυΐηθ αΥϑοῖς 8856) ἰο τ ΒΙΟ ἢ 8150 
ἐμὸ ἀλλά σογγοθροπάβ (ϑθῃ)}]., δηὰ ταοϑί γοσοπὲ ἰη- 
᾿ουργοίοσβ). [Ἐ}18 ἰαϑὲ σοῃϑβίσυοίίοη 18 ἀπάουδί- 
ΘΑἸΥ ῬοΒβῖ0]6; δηά 1 δοϊΐουο ἐλ Ῥγοίοσα Ὁ]9 ἰο 
οἶον οὗ {0 οἰἢρυβ, ὀχοορί ἐπδαὶ Ὑῖσ ἢ που]ὰ 
σοπμηθοί ἰΐ τῖϊὰ οἢ. ἱν. 1, 88 μ᾽] ἃ ὈῪ ΟἾγγ8., ατο- 
εἶπ5 ἀπὰ οἰογβ. ἴὰπ ἐμἰ8 οα86, ΒΟΎΘΥΘΙ, ἐΐ 18 ποΐ 
ἃ 6486 οὗ ΡῬΓΟΡΟΥ ρμαγεπίλοδὶδ, 80 ὑπδὶ ἷν. 1 πνου]Ἱὰ 
δίδηῇ ἴη γοραϊδῦ σοπϑίταοσίΐοι πὶ ἰϊϊ.16. ΒΔΙΒΟΣ 
85 1:6 δαῖμον τἴχοΣιά δϑοιυὶ ἰὸ Ῥσχοοθοά ἰο {80 ἰγαΐη 
οὔ ἐβουρι, οἢ.. ἦν. 1, ὸ νγὰ8 194, Θϑρθο 18 }}Ὺ ὈΥ (89 
Ἰδαπσζύυδρο οὔ (δ ᾳφᾳυοίδίϊοι 186], ἰο τοβίδὺθ ΒΥ 
δὰ ἀϊπιϊποιΥ τ ῆδὲ δὰ ὈθΘῺ Ῥγαυϊουβὶγ Ὀπὲ 1πὶ- 
Ρ θὰ ἀπὰ διπίοὰ αἱ, ἐπ αοίμαὶ ογίπιε δὰ ἰΠ0 
αεἰμαὶ ριπίεληιεπί οὗ ἰμὸ διηοίΐοῃί 15786]}{68, ἔτγουα 
νυ ἷοῖι 80 τοὶ σἈ Υ δάἀπιοιὶ το τ σ ἀσανη. ἢ, 
ἐμβοχζοίουο, ΔΌΣΌΡΙΕΙΥ ὈΓΘΔΚ8 οἱ ἴῃ ἰδο τη] (}}6 οἔ 
δῖα. δοῃίθῃοο, ἰο ἰαἰγοάμποθ πῃ ἃ ΒοΥΪ65 οὗ β5δτρ 
ληϊογτοζαίζοιβ δὰ βιδίθμθπίβ {680 4688: ΜΔΙΟΒ 
δοΐηρ ΔοσοΙ 115) 64, 6 τοί Γ8,--- 7} ἃ πδίαταὶ 
ελαπσε ψ' εοπείιτιοἰΐοη, οοοδδ οποᾶ ὉΥ͂ ἐπ Ἰοης 1ῃ- 
ἐογροβϑοὶ ράϑβδρο,---ἰο [86 198 τ} ]οἢ δὺ 111, 16, 
Βο πδὰ εἰδγτιϑά ἰο ἀουθῖορθο. 118 οὐγνΐαΐοβ 
οηζίτοῖν ἰδ ὸ ΟὈ͵θοϊΐο ἀγδῦσηι ὕγοσα ἰμ 6 Ῥδγίῖο}0 
οὖν, ἵν. ἴ, ἀπὰ {μὸ οὐδοῦ τ ἷ80 απασοϊμίλίς οἾ τδαῦ- 
ἴον οὗ ἰδ οοηϑίταοίΐοι, δηἀ ἰδ, πῃ τὴν ῥα ρτησηί, 
189 ΟΕΪΥ βοϊυίϊοι οὗ ἐ6 ῬτΟΌΪΘπι οὗ τον. 1δ, ὑπαὶ 
ἦβ ποὺ αἰϊοπάρἀ ΌΥ͂ ὨΘΑΣΪΥ ἱμΒΌΡΟΣΔΌ]6 αἰ 60]- 
εἰ6ε6. Το σοπδιγυοίίου, ἱπογοίοσθ, ὙΒΙΟΔ 1 ὑτο- 
ἴον, 5. ἀοοϊἀ6α]γν ἐμαὶ οὔ 6}}γγ9., ἰῃ ἃ βοιῃιθνπαὶ 
“πο αἰ πεά ἴοττα.---.. ΟΥ̓ σουτϑο τίνες πισδὲ {πθὴ 
Ὅ9 ἰδίκοϑη ἱπιθΥτ ΔΕ ΎΘΙΥ; δηὰ ἐπ δυίμον᾽ Β ρὰΣ- 
Ῥο8569 18 Εἰὐμον ἰο τϑροὶ {πὸ ἰάθδ, ἐμβδὺ Ῥϑγῇδρ8 
ἘΠ6ΡΘ ὙΘΓΘ ΟὨΪΥ͂ ἃ ᾿ογέϊοπ ὙὮῸ ΨΟΓΘ σΌΪΥ οὗ (Π9 
Ῥτογυοσαίϊοῃ, (0 τοῖΐ, 86 Ρ600}]6 ψψῆο Ὑ6ΓῸ αὖ ἰδ6 
πὴ δὲ Μουῖθ. ἢ} δηὰ Μδββὰ (Βόδιηθ, ΕὉτσ.) ; ἴῃ 
γε ἰσῖ 6486 ἐπ Δα ΠΟΥ σου ΓΘΡῚῪ ἐμδὲ αὐἱξ 1[5Γ86] 
ζαϊϊοαὰ ἰο οηἰον ᾿ηΐο ἰδ 6 Ῥγοιαίενά. Γαπάὰ, ἴον {Π6 
ΣΘΆ5900 ἰμδί (Π6 γγ8 016 ΡΘ60Ρ]9 6 γῸ ρῃ γ οΥ 89 
δἷπ οὗ υπδθοϊϊοῦ απ ἈΡΟΒίΔΒΥ ; ΟΥ Β6 ἀοβί 5 (0 
δια δϑὶχο 9 ζαοὺ παῖ ἐὺ νγγὰϑ Ῥγθοίβοὶ νυ Ζεγαεῖ, 
ἐπὸ δἰ ΒΥ ἑδνυογοὰ ρθορ]α, ἐπὶ παὰ Ὀθθη ὁ0η- 
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Ῥοϑββθββίοῃη, ἐπ στοὰ Δ᾽} {μὶ8 δὰ ἐδίκθη γἷδοθ 
(0) 6}.)}. [966 πὸ ΓΘΆΒΟΠ ἴῸΣ δβορδγϑίδηρ (89 {πὑ0 
1άοα8. ΕῸΣ Ὑ8119 ἀκούσαντες Ῥοϊηίΐδ ἰο [86 »γέγο- 
φαίἴσα, ὙΓπϊοῖ ὑΒ6Υ οπὐογοὰ τὸ λεαγά ἰδ νογὰ 
οὗ αοά, διὰ ἐδο δἰϊοπάδηί οὐ χαϊϊοι ἰο οὐοάΐθηοο, 
80 ποχὶ δπὰ ζοϊϊονίηνρ ἱδίουσορδίῖνο ΒΘΏΐθη06, 
ἀλλ᾽ οὗ πάντες, ὈτίηρΒ ἰπίο οἱοβοδὲ οοπῃθοίΐοι (ἴῃ 
πάντες) 86 μηϊνεγεαϊν οἵἉ ἐπ δἷη, διὰ ἴῃ ἐξελθόν- 
τες, ἰῃ ργϑοοάξηρ αγδοίΐουβ ὀχροσίθῃοο δῃὰ Ὀσὶ- 
νἱϊορο: [τ 110 διὰ Μουσέως δαρροδὶβ Βογο ἐμ Βδτηθ 
σοηίγαδὺ Ὀοίνγοθῃ ΜοΒ68, δὰ ἷ8 χοϊδιΐου ἰοὸ (89 
διηοϊοηὶ ΤΠΘΟΟΤΔΟΥ δὰ ΟἸγὶϑὲ, 88 δ ἀγγέλων, ΟἿ, 
1. 2, θούτγθθα 86 ἀπσεὶδ δηὰ ΟὨνὶδί.---Κ.]. 
Βίπρίῃ κς τολδυῖβ: “γοῦ ΡΟΣΟΆΘΏΟΘ τοί 8]] 7 πὲ 

ΘΥΤΟΠΘΟΌΒΙΥ. ἘΕῸΣ οὐ ἱῃ ἱπιοστομδίξοηβεςεηοηηθ, 
μᾷ8 ΔΙΔΥΒ ΔῺ ΔΠχτηδίλνο ἕοσοο (ΚΉΝΕ, [., 
δ179; Ηλπτ., ατγί., 11., 88). Το οχοοριϊοηδὶ 
68868 Οὗ Φοβυδ, Οα]οὸρ δηὰ ὑμοβὸ οὗ θην ἃμ6, 
8.6 ποὺ οἵ δ ηδίιγο ἰο ἀοἰγδοὺ ἔγοτα ἰδ9 ἐσαϊὰ ἐμ 8 
ὈΤΟΔΑΙΥ βἰαιοα, δὰ ἰὸ σϑαυΐσο ἐμαὶ τίνες 6 
ἰδ Κοῆ, 88 1ΐ ζΟΠΟΓΑΙΙ τγδϑ θοίοσο Βϑηροὶ, ἐπάςβ- 
πεῖν (τινές, δοπιε, Ἰμαιοδαὰ οὗἁ τίνες, τὐλοϑ) (8 
εἰνίης ἰδ χομάοχίηρ (Ετδβιι., αι ., ἘῸρ. τνον., 
εἰς.), "“1ῸΤ δοῖαθ, ὙΒΘῚ ἐπ 00 Βθδια σοπιχϊ θα ̓ χο- 
γοσδίϊοωυ, μὰ} ποὺ 8}} ἰο80 ψῆῸ ὄδο ουἱ οὗ 
Ἐκγρὺ ὈΥ Μοβε8.᾽ Ηοῦν οου]ὰ ἔμο 600,000 ὙΒοΙΩ 
Μοβοβ Ὀτουριί ουαἱ οὗ Ἐμγρί, ὍῸ0 οΔ]]οἀ τινές 
ΤῸ σϑῃδοσίηᾷ οὗἩ Βοηροὶ, βόλι σ, Κυϊποοῖ; 
ΦΝΩΥ, ΟἿΪΥ ἰπῸ0 7 ὙΠΟ, εἰ6. “1 γὰῶβ ΤΩ ΘΧΟΪΥ͂ 
πον Ὑ8ο,᾽᾽ [88 ἰζ ἀθηγίηρ δὴ δαβουίΐοη δαί ὁ6 ᾽- 
ἰδΐπ θὰ ἱηαοοά Ῥγχουοκοᾶ αοά, Ὀπὲ Σὺ γῶδ ποὶ 
ἰποδὸ ὙΠῸ οδτηθ ουἱΐ οὗἩ  ΕκγΥρί, εἰο., ἐο 16 (ἢ 9 
ΔΌΪΒΟΥ ΤΟΡ 168, “ΝΑΥ, ἰΠπ0Ὺ ἯΘΣΘ 8}1} ἐποβϑεεεῖ ΒΟΥ 
ὙΓΟΤῸ ποηδ διέ 8086] του]ὰ γϑαμῖγο [Π}6 δγίϊ619 οἱ 
Ὀοΐοτο πάντες, ἰῃ οτον ἰο χῖγο οἴθα συ 8 ρχεάϊεα- 
{ἴσα Ολδτδοίοσ ἰο οὐ ἐξελθόντες. [Βαΐ ἐπὶ οἱ υγου]ὰ 
ΒΟΔΧΟΘΙΥ͂ τηθηἃ ἰμ0 πιδίίοῦ, διὰ Βϑῃβ6}᾽8 60ῃ- 
βίσυσίΐοη που ἐμοα 9 11{{10 1089 ΒΔΙΒὰ ἐμδη ἐξ 
18 ὨΟὟ]. ᾿ 

γΉκε. 17. 8 το τὰ 6 δῃ 1 -- 
τ] ἄθσιιθ84.---Μοδὶ σϑοθηΐ ἰΓΘΥΡΓοίοσΒ Ρυὺ {μ0 
δοοοπὰ ἱπίοσσορδιλυθ τρδῖς, οσ 8.1}} ἃ ἰἰτὰ οῃ6, 
δὲ (89 οἷοδο οὗ ἴμ6 ρογὶοά, αὔἴοσν “" τὶ] ἄογ688,᾽ ἴο 
δυοϊὰ [0 ἈΘΑΥΥ δῃά ἀγαρρίὶορ οθοοὶ οὗ {πο 1δϑι 
οἷδυβο---ἰὖ τἰϊμβουΐ δὴ ἰοἰθστοραίΐου. υΐ {818 
σομϑιγιοίΐοα ΟΥ̓ΘΥ]ΟΟΚΒ {ἢ} 6 ῬΔΓ8]16 115: νυ ἱ {ἢ ΥΥ. 
18, 19, νοι, ἴὰ ἰἶκθ ΤΔηπΟΡ, αἰδίτ Ὀυϊ6 {πο τὰ- 
ΒΟΙγ65 ἱπίο ὑπ γ66 ΣΘΙΌΟΓΒ. ΕΌΓΣ {ὑπ Ἰαδὺ ΟἸΔ 50 
ΟΥ̓ (8659 Ἰδιίον ὙΟΥ868 ἰδ ποί ἃ 670 σοῃἐϊηυ δ, 0ῃ. 
οΥ̓͂ {μι ἔδοίβ Ῥγουϊουϑὶγ βίδίοα; Ὀυὺ ἰὲ ρῬοϊπίβ ἰὸ 
{πὸ Με{βίπιεηί οὔ ἰμ 6 Ὀϊνὶμο οαἰδι, ᾿γίπρ ὈΘΐοτΘ ΟἿΣ 
6Υ98, ἐπ (86 ὀχοϊαδίοι οὗ 86 Ρ60Ρ}]16 ἔγοπι ὐσῃδδῃ 
ἐπσουκὰ ὑπ θο] 1 εἴ. 5.0 4130 ἴῃ νογ. 17 80 169ὲ οἴδιι86, 
“6 ΜΏ0Β6 ΟΔΓΟΔ5868,᾽ ρΡοϊηίδ ἰο {110 τηϑηὶ δδίιἸ οὴ 
οὗ {16 Ὀϊνίπο Ὑγδί, πὶ ἐμ ἴδοὶ ὑπαὶ ἰμο86 80 
μαὰ {Ὰ1}160 ΑὟΑΥ ἴγοια αοά, αἀγίπῃς, 858 1 ἯΘΧΘ, 
ειδάυα!γ, -ἀὐτρ μος Ὀοάΐγ 116, Ὀδολτλθ 
τα κίηρ οογρεες (Ὠ6].).0 ἀγοίϊ8 δα συ ρθ ον 
ἐς λίειογτία Ἄοοσποδοίπιμα, ὙἸὰ16 86. βοιυλιαϊ, ζ0]- 
Ἰοτγοὰ Ὦγ Β]., τὶ πιοϑὲ Ἰαίϑν- ἐπ ΟΥ̓ οίο ΓΒ, τηδ]η- 
(Δἴ η8; βλέπομεν, ποπ ἀδ ἰαδίζοπε αμὶ οοσηϊίίοπε ἀϊδ- 
ἰογίδο, δε ὧδ οοπυϊοίϊοπε' αἀπὲπιὶ 6 αἰ δρμίαίίζοπε, δε 
ἀοοιγίπα ργενεῖθδα. [Ἰπᾶὶ 18, 5:60. βοδιαι, Β]., 
εἰς., Το] ονγοὰ ὉΥ Αἰΐξοτὰ, γτορασγὰ τόσ. 19, "ἀπὰ 
τ 866 ἐπαΐ {πον οουϊὰ ποί,᾽ εἴο.,.8 8 Δ ἐπ γϑησε, 
186 σχοβυὶὺ οὗ ἃ οδαΐη οὗἨ γϑαβοῃϊηκ, οὗ ὑνΒ 108, 
ΒΟΥ ΘΥΘΓ, 1 ἰδ ΤΟΣῪ αἰ ον ἴ0 ἰγδθθ ΔῺΥ Ῥγουΐοι δ 
Ἰιηκ8; τ λῖ]6 61. ἀπὰ ΜΟΙ, [ΟἹ]Ἱοννίης ατοιϊι5, 
ἸΔΔΚΟ ἱΐ ἰδθ γοδωΐέ δβίιδίθ ἃ ἃ89 νν0}} Κῆοσῃ δηὰ 
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ΟἸΘΑΥΥ Βοοα ἴῃ ἐδ 6 Ῥᾶμο68 οὗἉ ἰμὸ Βἰϑίοσϊοα] γοοοσγὰ, 
δηὰ ἔδὺ8 Ὀγουρῦ ὉΡ ἃ8 ἃ λίδέογίοαϊ ας 0 ΘΌΪΟΓΟΘ 
160 φῬοβί(ἰοῃβ οὗἩ 86 δυίμοσ, δπὰ 80 [89 οἷδίβθ, 
“ ὙὯ086 ΘΑ Γ685868 76] ἰὼ ἰῃ 9 ΤΙ ΘΥΠ688,᾽᾽ δίδη 8 
τοϊαϊοὰ ἰοὸ ψϑδὶ Ῥγϑοθάοβι [1ἐ 18 ὑμ0ὸ δυΐμοσ᾽᾿ 8 
δβίδιοπχοπὶ, ἰπ δοτὶρίατο ἰδηρίαρο, οὗ {86 γοβαὶίβ 
οὗ 89 τσαὶ οὗ αοά.--Κ.]. ἸΤλο Βἰβίουυ οὗ 
Ἰνδοὶ 15 ὑγρίσδὶ, δπὰ ἰο {1:18 δπὰ ἰοὸ ἐμ6 βίϑδίϑ οὗἁ 
(ἴῃ κ8 νυ ]οῖ 0] } ον 8 ἤγοτω ἴὑ, [89 δαῖμον 18 τοίου εὶς 
(45 βῆονγῃ ἰτατιοαδίο  Υ ὉΥ (π 6 οομμταοποθιηθῃΐ οὗ 
186 ζο]]οίης ομδρίοθυ), ποὶ ἀταυννίηρ σοποίωδίοπς 
ἔγοτλ Ῥγουΐοιδ ὈΓΘΠΙ1808.---Κῶλα, πιόπιδετα, ῬΔΥ- 
(ἸΟΌΪΑΥΙΥ Βδηἀα δηὰ ἔἴδοί, 185. ἐμβὸ ἰοῦῖὰ ἈΥ͂ 
ποῖ (6 χχΧ. τοηᾶθρ ἰμδ0 Ηοὺ. ΛἼΔΛΘ ἴῃ 
{10 Β6η890 οὗ δοαίεδ ΟΥ̓ σ0Υρ468. ἽΤΟΣ 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΣ,. 

1. “ΟὉν Ὀοίηρς Κορὶ υπίο θαϊγαίϊομ, ϑρυίηρϑ 
τοῦ {10 Ῥχοχηϊβοὰ δηὰ γυουοιιδαίθα ῬΟΟΣ οὗ 
αοά, γοὺ ΟὨΪΥ ἱδγουρὶι ἴδ, τ ὶοθ ἀο68 ποί 
ὝΔΥΟΘΙ ΟΥ̓ ΟἀΥγδν Ὀδοὶς (οἷ.. χ. 88, 89; 1 Ῥεί, ;, δ); 
δηὰ ἐδ ὑμ)6 ΑΡοβίϊο ἢΔ8 ἴπ 8.686 τγοΓ 8 ὀχργοββοὰ 
ἴῃ [80 τηοϑὲ ἀοβηΐία ποῦ (116 ἐπ οπιο οὗ ἢΪ8 6Χ- 
Βογίδίϊοη. [1 1ιἷϊ8 ῬΌΓΡΟΒΘ ἰο ΟΑΥΓΥῪ ἰΐ οὐἱ 8ὲ1}} 
ξαγίμοσ, 6 δρδὶῃ [δγ8 Πο]ά, τῖϊῃ (μ0 διὰ] παπᾶ 
οὗ ἃ τιδβδίθσ, Ὁροὰ ἰδ ποτὰ οὗ {86 Θδυν βουὶρ- 
ἔυγοϑ, δηα 5ΔΥ85 Ὑδδαί 9 ᾽88 ἰο ΕΔ ἴ0 (0.8 Ὀγχοὶἢ- 
Τοῦ, ἰ89 μανία κοσβ οὐ ἰμ0 ᾿ΘΑΥΘΏΪΥ͂ σΔ]]ΐηρ, ἴῃ 
ἐμὸ νογὰβ οἵ ἰδλο Ηοΐγ βϑρίτὶϊ, ὉΥῚ (89 πιουἱἢ οὗ 
θαεανϊὰ. ον ἐδοὸ Ερ 8.19 ἰο ἐπ ΗἩΘΌΓΘΥΘ 18 1 80 
αν δηδίορουβ ἰο ἰδ Ἐγοϊδίΐοα οὔ ΦΌΒη, 88 
ὧν Ὀτίηρϑ ἱπίο οἷοδο πηΐοῃ {86 ἔνο Τοβίδιαθηίβ, 
δηἋ βοίβ οσί ἃ 89 Ῥτοίζουηἀοβὶ δῃὰ υἱιἱπχδὶο 6]6- 
τηθηΐβ οὗ Νοὸνν Τοβίαιποπί ἰγα 8, 88 ἃ ὈΓΟΡΟΣ ἔιὶ- 
δ)νιθπὶ οὗὨ ὑπ6 ἰγρθ8 δῃἃ Ῥσρδυγδίογῦυ ᾿ῃβεϊ αι 005 
οὔ δο ΟΙὰ Τοβίαπμοπί, 88 {86 ἱπποστηοβί δοη86 δηὰᾶ 
-Βρὶ γι οὗ δ δησϊοηὶ ποσὰ, τ ϊο ἢ ττᾶ8 τε ἴα Ὀ6- 
οσοΒαπὰ ἩΒΟΙΥ ἴος ἰδ0 {01π6088 οὐὗἠἨ ἰἰπλ68᾽» 
ἸΘΈΙΒΕῚ 

2. ΙΝ [86 ἀοοίγέπς 9. »τεαεείπαίίοη ἴῃ, 4}1 18 
οσΒ, ἐμπὶ5 δθοίϊοι βίδηβ π ἀοοϊἀ6ἀ δηϊδρσοπίβτα : 
ΟΡ 86 δυΐμοῦ ΒρΘδΚβ ἱπάθοὰ οὗ δ μβασάθηϊῃρ, 
ΒΘ. ΠΔ8 ἴον ἐπ σοβυ], ὑπ 6 ποπ-αἰαϊππιοεπὲ 97 (δε 
»τοπιΐδεα τοδί; διὰ ἴῃ ΚΘ ΤΏΒΠΠΟΣ οὗὨ 6 Ζίυΐηιε 
οὐ απά τοογτξ ὙΆΙΘῺ ἃγὸ ογοΐη ΘΟΘΟΙΩΡ ΒΒ θα. 
Βυὲΐ (μία ἰ8 ὈΥ͂ ΠΟ πιθδῃδβ χοΐοστοὰ ἰ9 ΔΩΥ ογίσίπαὶ 
τταὺλι οὗ αἀοὐ, οΥ ἰο ΗΪΐδ8 δἰϑγπμαὶ οοηβοὶ. Βδίμοσ 
ὧι 18 ἐδ ἀεοεὶ( μεἶπδ8α ο δἰη, ὉΥ τ αἰῖσι (6 οράυ- 
ΥΔΟΥ͂ ἰ8 ῬΡσχοάυοορα, δηὰ δραϊηδβί ἐμ8 ἰθ ἀἰτοοίθα δὴ 
οδγηοδὶ πνσζηΐηρ. 186 τχαὶ οὗ αοα ΔΡΡΘΔΥΒ 88 
ἴδο Βοϊγιβτο οὗ χτἱρείοουβ ἱ παϊσηδίϊοα ΠΡοῚ μι 089 
“σο, ἴῃ. ΘΟΒΘΩΆΙΘΏΟΘΟ Οὗ ἐμοῖὶγν οΥ]} Βοαγὶ οὗ 1πὃ6- 
Ἰἰοῦ, παν {1168} ΔΎΨΔΥ γοιῃ {86 ᾿ἰνὶπηρ αοά, δπὰ 
αΥ ῬΓογοϊοά πὰ ἰοτηρίοα Ηΐπι, θοΐοτο ἐμαὶ Η6 
ιοου]ὰ τοῦθ Ηϊτ8617 ἀπ 7], πὰ ζα}] οὗὁἨ ΗΒ 
τ π νορὰ. Απὰ ἰ( ἰ8 ὠπδοἰές (Βαὐ 8 Θτα ρ αὶ: 6 Ὰ}}γ 
: ἀοο]αγοα ἰο ἢδνο Ὀ665 {86 οδυ8δο οὗ {μ6 Βαγάρηϊης 
ΟΥ̓ 186 Βοασί, δηά, δ αηΐϊίοὰ σὶὰὰ ἀὐσοδεάέεποε, 
ἴο δανθ Ὀθοη ἔα στοιχηᾷ ΟΥ̓́ μ0 ἀεδίχιιοίἑοη οὗἁ 
ἰμο86 ψἢο [611 ἴῃ (6 τ] οσποθθ. Βαΐ ἐπα υἡ- 
θα] οὗ [8617 18 ποΐ ριγροβοά οὐ ὑσχοάδυςοα οἵ αοά, 
«δηᾶ ἐμαὶ {86 σαραεῖψ ἰο Ὀρ] ογθ ἰπ ἰἢ 9 Ῥχϑϑοὶιθὰ 
νοτγὰ 18 πού χοΐαβοα ὈΥ αοά ἰο ἱπάϊνί 8] τη 6 π, ΟΥ 
ἰΚοὴ ἔγοσα ἐμ θηὶ ῬγοΥϊου ΒΥ ἰο ἐμποὶς οὐ 8Βο]ζ- 
«ἀοἰογιϊπδίίοη, 18 οἷσαν ἔγοτα ἢ 6 ΘΟ μΘδέ 655 οὗ 
89 ὀχβογίδιϊοη ἐμαὶ 686}} ὁπ6 Βμου]ᾶ, ἀυγίηρ ἰδ 6 
τοῖοι βθδβοὴ οὗ 18 ρἱ]ζγίπιαρο, αἶντο βορὰ ἴο 
86 ρῬγοδομοὰ πνογὰ, δῃὰ ἤοὶ δ᾽]ουν ἰτηδοὶῦ ἐο 6 
"αταθπρα δῴζαῖπϑί ἰΐ, Ὀὰΐ ταί μον, ὉῪ (89 ἐπδθαοποο 

ΤῈῈ ἘΡΙ͂ΤΙΕ ΤῸ ΤῊ ΒΕΒΒΕΎΥ͂Β. 

οὗ ταυΐα 8] δατηουἑίΐοιβ ν  ὲὶπ (86 ΟΠΌτοῖ, βμουϊᾷ 
ἱηοΐεθ ἰτηΒ6 } (0 ἸΔῪ ἰο ποαχύ ὑπὸ ἰδίοΥΥ οἵ (89 
1ϑνγδοίθβ, δὰ ὑὸ δὴ ὉΠ οἱ τμδἰ ίθπδηςο οἵ 
ἐπ οοπδάσηοθ οὗ ἔαϊϊπ. [Τ]ιαὶ ποιβῖηρ 18 βαϊὰ 
ἰἰοσο οὗἩ ἰδ6 ἀοοίχϊπο οὗ Ῥτγοαεδβίϊῃδίϊοη, Ῥγουεῖ 
πΟΙΒΙΩΩ ΤΔΟΣΘ δραϊμϑὺ ἐξ (Π Δ 18 Ῥχουθα ὈΥ͂ ΟΥΕΥῪ 
Ῥαββδᾶῴο οὗ Ὑδγηΐη ΟΥ ὀχδοσίδιϊος ᾿π ἴθ Νὲν 
Τοβίδιθθηί. ΕΘῊῪ Οδινϊπὶδὶβ Ὀο]ΐονο δαὶ (δ 
ἀοοίγχίηο οὗὨἩἨ γγοἀοβεϊηδίϊου 8 ἱποοιρδίὶ 8 πιὰ 
{86 ἔγζοθ ΔΘ ΠΟΥ͂ δα σοπμβοαπθοεῃ ΔΟσου 81} οἵ 
ΤΛΔΏ.---Ἐ.]. 

8, Τπο λαγαεηπίπο ΟΥ̓ (86 Βεδχὶ 88 18 γτοάδ- 
ἰἰοῃβ οὐὗ ΘΒΓΠ8] βοουσιγ, τλϊσ σοτηϊοτίϑ Σἰμ οὶ 
ἩΪῚ ἰδ ουὐνγαχὰ ῬοΟΒβοΒβίοἢ οὗ ἐμ6 16 8}8 οἵ 
ἔτϑςο, δη ἔχοτῃ πδίι τα] πα ΠΈΣ Θπο6 δηἀ ἡπβοπεὶ- 
ὈΣΠ γ ἰο 86 ποσὰ, Ῥχοσοθαβ ὁῃ ἱπσου ρα ἀπε] τετ- 
ἱηρ αἰθϑρασδροιιθῃΐ, δὶ ἐ81688 πορὶοοί, δηὰ σεοὶ- 
1688 ἰΥδιδβτοδδίοι οὗ ἰ06 ὙΟΣΑ, (0 χοϊοοίϊοπ, 60π- 
ἰοπρὶ, δὰ ἀοηΐδὶ οὗ 1ἰ, δὰ ἰβομοθ (0 ἃ Ῥετιδ- 
μοὶ οἰ της οὗ ἰμ6 π|]ιοϊκοα Βεοασὶ; ἰο ἃ δὐῃ- 
βοϊοῦβ δι ΟΣ 58 οὗ {16 τ]ὶοϊκοὰ ν}}} ; ἰο (86 
Ὀο]ὰ ἐοταριϊπρ οὗ ἐμ ᾿ἐνίπρ αοὐ Ηΐπ56] 7, πλ|}]}, ἴῃ 
οομιρὶοὲθ οὐ υΣΔΟΥ͂, υἀϊοῖαὶ τεσ θα 10 ὈΟΡΙΠΔ 
{πὸ {0} Δ] πιοπί οὗ 1.8 ἰοσ τὶ Ὁ1]0 τοσὶκ. 

4, ὕῦὕϑνωιδεϊ(ς [ 18, ἴῃ ἰῖι8 ᾿ππηοϑὲ Θββθῃοο, 7αϊλίε- 
πόδα οπὰ αἀροδίαεν, διὰ ΒΟΠΟΘ ΔΙΉΎΘΥΒ Ιρδπ Γεδίϑ 
ἐιβοὶ 68 ἀϊδοδεάϊεποε διὰ οογτερίϊοπ. ΤῸ ουϊνπαγὰ 
οογγυρίΐοι λ6 ὨὈϊνίηο υάρσιηοηῦ ὈΓΙΏρΡΒ ἰδ 18- 
πναχὰ ἀορταυϊίυ, {μο πονηρία, ἰο ἸΙρμΐ, δηά, δἱ (δὲ 
Βδιη6 ἰΐπ)ο, ἰο 1.8 ἀυ9 χογαστά. Ἐὸσ ἀοά, ἴῃ οοη- 
ἰχαϑδὲ Ὑἱτὰ {86 ζδι 8 1]6 68 δὰ δροβδίδίθ, Στ δὶῺβ 
ἔσο ἰο Ηἰταβο] ἢ διὰ Ηΐδ ποσὰ, δηὰ 88 ἐδὸ ᾿ἰνίης 
(αοἀ οαΣτίοβ Ηἰδ ᾿υά κταοηΐ ἰβΤΟΌρ 8}} Τοβὶδίδπος 
οὔ ἰδ ποχϊὰ δηὰ {μὸ ἀδυΐὶ), ὑἰὸ Υυἱοίουυ ; Ὀσϊηρίης 
Ἡ 5 ἰπτοδίβ, 88 οὶ! δα Ηΐβ Ῥσοιπΐδβοδ, ἰο στδάμαὶ, 
Ὀαυΐ δυτοὸ δηἃ ὑπο οοἶκοα δοσοι ΒΕ τηομΐ. 

δ. 1ιὶ 15 αοα᾽ 5 νὶ1}} ἱπάθοὰ ὑπαὶ 4}} σρθῃ ὃ 
βατοί, δπὰ {818 Μ11 15 ρΡοίοπὶ διαὰ σχεϊσμίγ:; γεὶ 
88 ἃ ἡτγαεσίουδ εοἰϊ, ἰὰ ΘΧΟΙΟΙΒ6Β Π0 σοτωρυϊείοα, 
ψ 116, 88 (0 ὙΠ|ΠΙ| οὗἨ {ἰδ ἐένίπσ αοά, ἐξ τεθάοτα 
ῬΟΒΒ1016 {πὸ Ὁ] ]τηθμΐ οὗ ἰμὸ ἐπα ἰβρθ ἢ Β8 Ὁ]8 ς08- 
αἰεοι 8 οὗ βαϊ γαίῃ; δηα, δ8 [ῃ9 ν}} οὗἉ (6 Ηο]Υ 
Οοὰ, τοῦ κβ ποὲ τη ρα ῖοδ}}γ, Ῥαὶ ὈΥ ἐδ6 οὐ μ8 1 
ΤΑΘΔῺΒ ΟὗἨ γζτδοθ. Τμο ἀροϊβΊ ΟῺ οὗὁ ΟἿΣ ἀεβίηΥ ἰδ 
ἰὴ π8 οαἰτγυδιο ἰο οὖ οἹοη ιοῖδί, εἰποο αοὐ 888 δ 
ἃ ΤΟ] 18 010 ἩΔῪ ταδὰθ ΚΟΤῈ ἴ0 Ὁ8 ΟΌΓ ἀδπίϊπαιῖοα 
ἰο βαϊναίϊίοη, διὰ ὑσγουϊ θὰ διὰ ὑσχοϊοσοά {6 ξυζὸ 
ΙΑΘΒῺΒ 10 5 δἰ(δὶ πη οηί. 

6. Τὴο ἀυπίγ οὗὮὨ 42εἰ εχαπιϊπαίίοπ, διὰ οὗ (δ 
εοπδοίεπίίομδ 46 οὗ ἰδ Ἰη6 808 οὗἩ Ξ,δοθ, "  χουδὲ 
ὩΘΥ͂ΟΥ 1080 Βὶριὺ οὖ; δὲποθνο Βδν ποί 88 γεὲ 62- 
ἰογοὰ ἱπίο σοβϑὶ, Ὀὰὺ ΔΓ ΙΏΘΣΘΙΥ ΟἹ (})0 ὙΨΑΥ͂ ἰο 86 
08]. 1 ουν σταεσίοιιδ ἴθ᾽] Ο ΒΒ ΣῈ ΟἸἈ στ εὶ ἐα 
οι Ρ]οὐοῖν ἰο ἰσἱυτρ ΟΥΟΣ οὖν παίωγαὶ ζ6]1οπ- 
Βἷρ τ ον ἔδίμοσβ, ἰὺ τυδὺ Ὀ6 πυγίυτοὰ δὰ 
Ῥτοιηοίοα ἴῃ ἰδ6 ΨΑΥ͂ ἰδὲ ἀρὰ 885 ογαδϊποὰ. 
Οἰδογνΐδο (86 οὁπα Μ1}1] ποὶ οοσσοβροπὰ σι (δ 6 
Ῥορίπηΐηρ. ΕΌΤΣ ῬΧΟΥΣΟῦΘ ΟὈΘαΐΘ ΠΟΘ ΘΣΟΌΏΒΟΒ πο 
ΒΌΘδοαποπῦ δροβίδϑυ, δηὰ ἃ ἕαλὶ ἢ ὑπαὶ ἢ85 δε 
δραπάοποά ἄοοϑ ποῖ }υδβι γ αὐ ἰδ Ὀϊτὶδο ἰχὶ- 
Ὀυη4)]. 

1. δῖἴποο ἴδ στδοῖὶουθ πὶ} οὐ αοα αἷταβ δὲ (86 
Βαϊ γα 0 οὗ τη ; ψ Δ116 τὶ τι βοιὴο Ηΐ5 υἀστοοπὶ 
ΟὨΪΥ Ῥτοάπσο ΟὐἀυΓΔΟΥ͂, 85 [86 Ῥυαπὶδπιεπὶ οὗ 
ὉΒὈΘΙΣ οὗ, πὰ ἴἰῃ ΘΟ ΒΘαΌΘΩΟΘ οὗὨ (18, Ἔχοϊακῖοα 
ἴγοτλ βδ  γϑίϊο ; δηὰ δβίποθ ἴἰ0 ΘΥ̓ΘΓΥ Ἱπαϊνι 8) 8, 
Ῥοσϊοα οὗ ργδᾶσο 18 δ᾽ οἰίθοα στ μοδοὸ Ἰἰτηϊὶ 18 0Β- 
Κη, ἯΘ τυϑὺ ΒΌΡΡΟΒΟ (δαὶ ξτδοθ Βᾶ8, ὉΡ ἴο 
(18 Ῥοϊηΐ, ΔΡὈ] 164 πῃ βυδιοϊεηΐ τοθάβαγο 4}} ἐΐβ 
ἸΔΟΒΏΒ, ΑΥΒ, δηἃ ΤΟΒΟΙΣΟΘΒ, μὰ δας Οοε, ὃ 



ΟΒΑΡ. ΠῚ. 7-19. 81 

σἰτίυο οὗὨἩ Ηἰ5 οὔληϊδοίΐοῃσο, 8859 ἀοίογιαϊ θα {πὶ 
ροΐαι οἵ ἐπι ἴα Μ1σἢ ἐπ 9 ψΟΣΪΚ οὗὁἨ ζγβ6θ 608868. 
Βαι ψιϊὰ οὀάδωγαία ἀαγάπέδδ, Β'Ώ. ῬΆ88605 ΟΥ̓́ΘΡ ἰηίο 8 
Ῥογιαϑδηθηὺ σοπαϊιίοη. 

ἩΟΜΙΖΕΤΙΟΑΙ, ΑΝΌ ῬΕΒΑΟΤΊΟΑΙ. 

Ουν Ἰἰΐο ἰ8 4 οἱϊχείμαρο, ἰἦ: 1, ΟΣ μοδ]ὶ 18 θῃ- 
ἴγδησδο ἰοἰο ἐμ τοδὶ οὗ ἀοᾶ; 2, Οὖγ σοι ρΡδΏΪΟἢ 5 
πο Ῥοορίο οὗ αοά; 8, οὔ μοαᾶον ἐμ ϑρίσὶὶ οἵ 
αοά: 4, ουν τὰ]ὶὸ ἴμο νονὰ οὗ αοά; ὅ, ουν ἤοΙΡΟΥ 
ἐμο ϑοη οἵἉ 6ο4. ---Βοϊίογοῦ Βᾶύο οἰ] ΘΗ ἰοὸ συδνὰ 
ἐδβοιγϑοῖνοβ: 1, διζϑϊηβὺ ἔδ]80 βϑουσὶ νυ ἱπ ἔδια ; 2, 
διαΐϊπϑι διτοζδῦσο δη ῬὈοδδίϊης οὐ ἔδιίμ; 8, 
δγαϊηπι σιμά ογίηχθ πὰ ὈΔΟ ΚΒ) ἀϊηρ ἔγοιο δι (ἢ. 
--ὐνν ὀχοοοάϊηρὶν ἱπιρογίδηϊ ἐπα (9 Βοϑϑοῃ οὗ 
ἄτϑσο ὉΘ ποὺ ποροοἰοά: 1, νγο ΚΟΥ ποί [86 πιο- 
ταὶ οἱ τ λΐοῖ οὐν ρτγϑοίουϑ ΚΟΡΓΐΪΘΥΘ 8 Θηα6; 
2, ὑμο οΎ ὙΒῸ πορίοςί, ἱποαν ὑπὸ δΌγο γαίῃ οὗ 
αοά; 8, ([Π6Υ πτῖὸ γαὶκ ὑπάον ὑπὸ τγδί]ὶ οὗ αἀοά 
ἀο ποὶ δομϑ ἰπίο (0 ἰδπα οὗ Ὀγοιιΐδβο.--- ὁ τουδὶ 
Βοδυκοη ἰο ὑπὸ γοΐοο οὗ 6 Ηοὶν ϑρίγιε δ8 1ἱ 
ΒΡΟΘΚΚ9 ἰο υϑ: 1, πῃ ἐπ ΗΟΪΥ ϑοτγὶρίαγο; 2, πὶ Οὔγ 
ΟὟ σοηῃϑοίΐοησα: 8, ἔγοιῃ ἰἢ6 σΣαουΐ]ὶ οὗἩ σΘοπγορίϑα 
Ὀτοίτθη.-- -Η πὸ ἄἀοθ5 ἰο-ἀΔΥ ψιδὺ αοὐ ἀο- 
ταϑυλίβ, Β44 Ὀθοϑὺ οὐγοὰ (Ὁ ἰο0-ἸὩΔ ΟΥΓΟῪ ; δηὰ ἢ6 
ψὯο ἀ085 (ἷ8 ἀαἰγ, πὰ ἐλε ἰο-(ανψ ρδ᾽05 οἰθγ ΠΥ. 
--.ἰβἰἡ βοϊ[-οχδιυϊπαϊϊοη ὁ ᾿δνθ ραγιϊου Υ [0 
αἶκο μοϑα ἰο οαν Βοδτὶ : 1, ΒΟΟΣ ἐξ 18 δὴ ΘΓΓ- 
ἵπρς οατί, οὐ ὁπ9 βίοδ ββὶ ἴπ ὑπ6 δὶ δ; 2, τὙὼλο- 
1ὸν ἰΐ 5 δὴ οΥἹ] θαγί, ΟΥ ὁπ0 σοηγογίϑα ἰο αοἂ; 
8, ὙΒοίδον 1 18 ἃ Ῥγοβιιιρίποιβ Ὠθατί, ΟΥ ΟὯΘ 
ἐμαί 18 1ϑὰ ἰπ ἰδ6 ἀϊξοὶρ) ηο οὗ ὑπὸ ΗΟΙΥ ϑρίνὶι.-- 
ἽΤΕΥ ἀδοορίϊοα ἐδνουρὰ βἰα 18 ἐμ τηοϑὺ ἀδηρογ- 
οὔ: 1, Ὀοσαυ86 1 πηοϑὲ ὕγοα ΘΏΓΥ Οσσυ ΓΒ, δηα 18 
ταοϑῖ ΓΆΓΟΙΥ οογγοοίοθα; 2, Ὀθοσδ6 1 18 πχοϑὺ Θ85}}7 
δοοοιιρὶ ἰβἰιοά, δηὰ Ὀγὶπ 8 ἰδ 6 πθαγν οβὺ 105598. ---Τ0 
δἷι, 8}1} {1πλ05 δηἃ ὙΔΥΘ ἅγ0 Δἰἶϊκο, θυ στδοθ [85 
ϊ9 οτἀδϊποᾶ τηθ8}5, δηἀ 1185 ᾿ἰμλὶ θα ὑἶπι68; {ἢ 9Γ8- 
ζοτο Ὅ8 ναγποὰ δυϊ χα, δὰ ἰμποὰ ἴῃ ἰὰγη τᾶν 
οἰβοτβ.- ον σδὴ ΒΗΥ͂ οὁη96 ὃθ Ἰοβϑὲ ἴῃ (6 Ρο8- 
ϑοϑϑίοι οὗ ἰδ πιοδῃ8 οὗ ζγδοϑῦ 1, ἱΥ μὸ ἀοθβ ποί 
896 {πὸ πιθΔῈ8 οὗὁ ᾳτδοθ Ὑ816 ΙΝ τὸ ῃὑγοβοτγεα ἰοὸ 
Βἷπι;: 2, ' ἷἱϑ΄ 186 οὗ ἰμ6 ᾿πιθ8}8 οὗ ρ,ΙΓδο6 8 'π 
ἐγαιῃ δὴ δῦα8ο: 83, ἰΓ 0 ἀοο65 ποὺ ῬΟΥΒΟΥΘσΙ ΠΟῪ 
οοπέξηθο ἰδ9 τἰχῆλ υ80 οὗἨὨ ἐπ0 τλοϑῃ8 οὗ φΓδ60 
ππίο ἐδθ οπᾶ.---Ἰοὐὺ 18 Ῥγϑοίϊοσθ 9 ἀυὶνγ οὗ 
τααϊυ δὶ '᾿γαϊοῖης δηά οχδογίαιίοι: 1, οὐ (Π9 8518 
οὔ ἐμο νοτὰ οἵ ἀοἀ; 2, υπάον ἰδ καϊάδῃοο οὗἙ ἐἰ}16 
ΗοΙ͂Υ ϑρίειι ; 8, 858 τι 0 ΥὙ8 οὗ [ἢ6 Ῥοορὶθ οὗ 
αοά ἰδ ἃ οουηοη ἸΟὙ]1688:; 4, ἔγομα ἰδ 6 ΒΘΑΣΥ͂ 
οοτηραδϑϑίοῃ οὔ ροπαΐπο ὈΓΟΙΒΟΥΙΥ ἰονθ; δ, [ὉΓ 
ταὰΐαδὶ ἔσσι οσάποθ ἰπ ἴδια δηὰ οροάϊθποοῦ ἰο- 
«χατὰ {80 Πογὰ οὖν αοά. 

ΠΤΑΒΚΗ:---οὐ ΟΥΟΣΥ͂ Ο0η60 800 ἰο ἰὺ ποὺ Ἀθ 
ΤΙ ΒΕΙ͂Υ ἀΥδ}] δ᾽ τὰ86]7 οὗἁ ἰο-ἀδΥ, ἱ. 6., οὗ {89 ὑΓο- 
δοπξ πιὸ; ἴον (μἷ8 δἷοῃθ 18 ΟἿἾΓΒ, δίποο ἰδ Ῥϑδβί 
ἴα δΔΊΥΣΟΘΑΥ μοπο, δά ἰδ9 ζαΐαγο 18 δ.}}} ἀποοτίδίπ. 
Βοϑιά θα, ἰ (0 ρῬγοβϑοηὺ 8 ῬΧΟΡΘΕΙΥ Θπ Ρ]ογοά, ἱἰ 
Ὀτίη απ πιὰ 1. ἃ Ὀ]οβϑὶπρ ἴον 86 διΐατο (6α]. Υἱ. 
10; [598. Ἰν. θ).--τΓ} [ὲῚ6 ΘΧΔΙΏΡΪΙΟΒ οὗ ἰδ 6 ν|]οϊκοᾶ 
εαἰαπὰ ἴῃ ὑπὸ ΗοΥ δον ρίυγα [ὉΓΣ Οὐν Σργουθιηθδὶ 
(1 σον. χ. 6). Τμοτο 8 πὸ Ὀοίζον πιθ8ῃ8 ἰ0 ὉΘ 
οι Ρϊογοά ἀζαϊπβί ουάυγδοΥ οὗἩ μιοατγί, ἰβδηὴ ἐμαὶ 
ΌΥ ἔγοαιποηὺ 8β6] -Θχαπιϊπαίΐου δὰ Ὀοδιϊίηρ δάο- 
ἸΣΕΥ͂, Ὑ6 Ἰοδτῇ ἰο ΟἾΘΥ͂ ὑπ6 σοην]οἰΐοηβ ἰδαὶ μαΥ6 
Ὅροι τιουριὺ τὶ πἰπ 8; [ῸΣ ἐμ 8 ΘΟμΒοΐθπο9 
ταδὶ πίδί 5 115 ἰθπΠἀ6Γ ΒΟΠ 51 ὉΠ Υ, πὰ 18 ρτοβοσυθὰ 
ἤτοτα 4}1 δαγάἀοηΐης, 2 Οον. χὶϊὶ. ὅ.--- 6. ΙΔΟΤΘ 
Ῥτοοίδ διὰ ἰθϑϑἰϊπιομὶθδ πλθῶ μαῦο οὗ {πὸ κυ ίάδῃσθ 

δηῃὰ οδγο οὗ αοἀ, ἰὴ ἈΘΑΥΟΡ ὈΘΟΟΙ68 {80 δέῃ, ἱἴ 
{ΠΟΥ͂ γΥΣ}}} 581} ποῖ μοῦ ὈΘ᾽θγ79 ΠΟΣ ΒοΟρο, Μϑι. 
ΧχΙϊὶ. 87, 88.---Ὑοἀὐ ΜΒα58 δοῖῃμθ ἰο ἰδ0 δἰὰ οὗἁὨ μὰ- 
ἸΔῈ ὙΓΘΒΊΚΗ 688, δη αἰξογοα ἴῃ Ηἰβ ᾿νογὰ τϑηγ 8 
ἀοοϊαγαίϊίοι πὶὶῖὰ ὑδ6 νἀείυδὶ οοπᾶνπιαίΐοη οὗ δὴ 
οδίι, ἱπ ἰμδί Ηθ βιγϑδυβ ὉῚ Ηϊηβο] δηἀ δρ068}85 
ἰο [89 ἱπνὶο]80]6 σαὶ οὗὐ Ηἰἱβ Ὀοΐῃρ διηὰ 115.-- 
Ὀϊνῖμθ ἐμ ϑαιθηΐη 8 δ.Ὸ ποὺ δὴ ΘΙΩΔΡΙΥ͂ δὰ ἀραὰ 
βουπμά, Ὀὰὺ Βαῦϑ ἃ τοῖα ΘΙΙΡἢΔΒ18; {μι 86} ΓΘ 
ἔγαυρσιν τὶῖτ αοα᾽ 8 }6 8108 208], δηἃ δζὸ βη8)}}} 
Ρυὺ ἴῃ ἤογτοθι Αδἱὶ ἐδαὺ ἰδοὺ ταἰϊχμίοδι Ὀ6 ἀν - 
Κοπρὰ ὈΥ ἱποπὶ ἰ0 τορθϑπίδποο! ΦΨοΒἈ}. χχὶϊὶ. 1; 
ΖΘ66Ἐ8. ἱ. 6.---Μ δὰ ἀορεαγίβ ἔγοηι αἀοἀ, δὰ Ὀθοοταοβ 
ἱηνοϊνοὰ ἰὰ δβρίσγὶυ1 ἀοδίμ, θὰ 86 Ὀορίπβ ἰὸ 
θην (πὸ ἐγυαΐϊῃ8 ὙΒὶοι Ὀτγίηρ βαϊγδίΐοι (Αοἱδ χὶϊὶ. 
46); οὗ ἰο ᾿ἶγο ἰπ δοπβοίουβ δηὰ ἀ6] Ὀθγαΐο βίῃ 8, 
ΜΘ Ὦ ΔΡ6 ἱμοοιιρδίἑὉ}]6 τῖλὰ πίοι τγχίϊὰ 60ἀ.-- 
ΟἿ] ΒΟΥ ὨΘΟΘΒΒΑΡΥ ἰδαὺ ἰῃ9 ὙΜοΪ6 Ομγὶβίδη 
Ὀοὰγ ὯὈθ δγουδοά! θυ νὰο {μη κα ὑβογοῦροι ἢ 
Ἧς. ανοϊὰ βρϑδϊεΐηρ οὗ βρὶ για] ὑμίπβ ἢ οὔτ 
Θοιατηοῦ ἐπίθγοοῦΓθο; δηὰ ὑμ18 18 ἃ ΒΌΣΘ βίρῃ οὗἉ 
ἃ τοδὺ Ὀδολ) ἀϊηρ.---ΓΘΘΟΒΘΥΒ σδποῖ 40 ΘΥ̓ΟΓΥῪ 
ιμΐπρ, δπὰ οδηποὶ 00 ΘΥΟΥΥΎΒΟΓΤΘ; ἱμογοΐογο, (9 
ἴδιο τ οὗ ὑἐμ6 Βουβοβοϊὰ ταδί Ὀ6 α͵80 ὈΪΒΉΟΡ85 οὗὨ 
ἐμ9 Βοιβθμοϊὰ; πδὺ, οὔθ ΟΠ γι βίϊδη τηυδὶ ὃὉθ 
Ὀίβθον ἰο δῃοίδον, δῃὰ μ6 88 ζοοΐ δ ΒΟΥ δὰ 
τσὶ ἰο τοῦυϊκο δὰ οοττγοοί ἴῃ δηοίμονς υϑαὺ 6 
8665 ἙΌΓΓΩΥ οἵ τοργοοῦ (1 ΤΏ688. Υ. 1]; “48. ν. 
19).---Α τῆϑὴ σα ΘΔΒῚ}Υ Ὧθ μαγάοποά ἱΓ 6 ἀο6ι, 
ποῦ ἰακο Κπον]θᾶρο δὰ οᾶγο οὗ Ἀΐτ5617, δηὶ 
ἐδ κ6 (ὁ οαγὺ {9 δάπηοπίἰίοη οὗὨ οἱ ἢ 6Υ8.--- ΚΞ] ἢ 15. ἃ 
Ῥονοσέυϊ δηὰ ἀθοοϊα] ἰπίης; ρΡοιννογίι! πὰ ονὶϊ 
ἀοβίγοβ, ὈΥ τοι 9Π6 18 ὙΘΙῪ ΘΟΒΙΪΥ Βυγορύ ΔΎΔΥ 
ΜΠ θη μΒ6 ἀοο5 ποί, νὶϊα 0.6 σγδοθ οὗ αοά, βοὲ 
Αἰ π 8017 ζαϊαϑὲ ἔμ οπὶ ; Ὀαΐ ἀθοοὶ 1 μοι ὈΥ (Ἀ9 
ΡΙδ 3116 ἈΒβάγϑηοῦ ἰμδὲ ἃ ἐμίπρ 18 τἱ κι, Δ] οὐτὰ- 
Ὁϊο, δηὰ ἔγϑο ἔγοιλ ῬοΣΪ], ἰδ ΘΏΒΒΘΡΟΒ {π0 Τη8ῃ, 
βοάυσοοβ ἷτα ἰηΐο βἷη, δῃ, ὈΠΑΎΘΤΟΒ, ροὶβ 1.6 
τι ϑίοσΥ οὗ μα. Αἰι! Ἰοὺ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ Οὁὴ0 6 Οἡ δ ἷ8 
ξυδλτὰ δραϊηδὺὶ 1 (ΕΡΆΒ. ἱν. 22).---ΟἸ γῖβί, τὶ 4}} 
Ηἰδ αἰεὶ θυῖοθ, οΠ668, δὰ Ῥοββοβδίομβ, ὈΘΙΟΩ ΡΒ 
ἰο υ8: ἴθ" τ. γἃ8 Ηο ὈΟΓΏ, ὉΥ 08 Ηο ἀαἱερά, ζ0Ὁ 
8 Ηο δῖοβϑ, ζ9) υ8 ἢο Ἰἶνοβ, δῃὰ [01 υ8 Ηο ἰη- 
ἰογοοάρθ. ἸΤδοτοίοτγο, 7 γὸ ἤδνὸ ΟὨτὶβέ, γὸ δΔ.Θ 
νδρϊίηρς ἴθ πὸ ροοά τνΣϑδίϑοουοσ (Ρ8. χχχίυ. 1]; 
Βοιι. Υἱδ. 82).---τἼα ΟὨΥΙΒυ ΩΣ ἔνο ὑδίηρ8 ΓΘ 
οὗ ργοδυιϊηϑηΐ ἐπιροτίδηοθ---δὴ ὈρΡτγϊκ ἢ σΠδΓδΟ- 
ἱθΣ δῃὰ δ βἰϑαάίαϑδὶ οοπίϊηιιαποο ἰῃ ἰΐ, ΤΠ6 ὁΠ9 
δδῃποὶ δηὰ τυδί ποὺ ὃ6 ψιϊουῦ ἐμ 9 ΟΥΠΟΡ ; Ὁ 
1 νγὸ ζΑ}] δὲ ὑπὸ οαἱϊδοὺ πὶ ὑρτσί 658 οὗ οματδο- 
ἰθγ, πιῦσὲ Ἰηογὸ 888}} γὸ ἴα1} ἰῃ βιοδα  δϑίῃϑϑϑ. 
Απὰ ἱ{ ἰμο Ἰδιίον ἰ8 διϊΐης, ὑπὸ θοαὶ πὶ ἀπά 
{89 ΘΑΥ ΘΙ ῬΓΟΖΓΘΒΒ Ὑ111 6 ἰῃ ναΐῃ (Ε2εκ. χχχίϊὶ. 
12).-οὐϑ ἀν ἦβ ᾿ἰκ δῃοίμοῦ ; Ὑϑ ΏΔΥ ΔΙΎΒΥΒ 
ζαϊϊ δπὰ [4]}}: ἰμογοίοτο, ἰο- δ , [0- ΠΔΟΥΤΟΥ͂,, δά 
αἱ 41} ἐἰπιθο5 ἔμοσο 18 ποοὰ οὗ πναϊολυ]πθ88 δηὰ 
οδυίίοι (1 σον. χ. 12).----ἀοἄ 8 ἱποοποοίὈ]Υ ἰοπρ- 
ΒΒ της, δηὰ τγδ 18 Ἰοὴς Ὀοέοτο Ηο ρυπἰβ. 68; δηὰ 
τΘΔ 6 Ηο 8 ἀοΐηρς ροοὰ (0 Β΄ ΠΏΘΓΒ, Δπᾶ 4]- 
ὙΆΥ5 ΔΙ υτίηρς ἔμόπὶ ἰο τοροαίβποθ (οι. ἰΐ. 4)..-- 
ΟἹ ΒΟΥ πιΔΥ πιο ζδὶ] ἰο δἰϊδίῃ ὑμπαὺ παὶα γα] 
Ἰἰπιϊλ οὗἨἩ ᾿ἰἴδ νοῦ αοὐ μ88 δρροϊπίοα ΐ ΤΟΥ 
οαὐ ᾿ξ βΒοτὲ ἰο ἐποη86᾽ γ68 ὉῪῚ 170] δίῃ, δπὰ 1{ 18 
βιογέοηοα ἰο ἰδοῖὰ αρδῖα ὉΥ ὑΐθ Ὀὶνηθ ττϑὶὰ 
(Ρτονυ. χ. 27).-Ἡσν τποὰ οματκθ υπτὶρΒίοοιβ- 
Π658 ὕροῖ αοά, (αὶ Ηο Ἰεἰ8 ροοὰ δομλθ ἰὸ οπθ 
δηὰ οΥἱὶ ἰο δηοίβοῦ ἢ [Ιροοἷ, Ηο 15 βὸ τ κι ΐθου 8 
ἐμαὶ Ηθ ρυμίβῃθβ ὕοπο οχοορί δἷπὶ ὙΠῸ 18 ἀθ- 
βουυΐηρ οὗ ρυπίβμιιοηὶ (]1οὉ χχχὶν. 11: 718. χὶϊ. 
16).----Ὀ 6 16 158 {36 βουγοῦ οὗἁ 8]} βἷπ. Εσουι 
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ὉΠΌΘ]ΪοΥ δργαῶς τουγτρισγίης δηὰ 4}1 ἀΐβοῦθ- 
ἀΐθῃοθ, ᾿μπδϑιλο 88 ὈΥ {μὶ8 (Π6Υ ἀδπϊοθὰ ἰμ9 
ῬΤάβοῆσο, οτρπίροίθῃσο, τ ιβάοτα, δηὰ σγδοθ οἴ 
αοά. 
ΒΕΒΙΕΝΒΌΒΟΞΕ ΒΙΒΙΒ:---Θηοο ΟἾγὶϑὶ 5. ἰο 

Τυΐο ἴῃ υ8 88 ογὰ ἐπ Ηἰδβ Βουδο, τγὸ τασδὶ δοσορὶ 
16 σοπάϊίίοι οὗ μοαγίηρς Ηΐβ τοῖοθ δὰ ρίνίης 
Βοσὰ ἰο ἱΐ δὶ ΘΥΘΥΥ͂ τηοϊῃθηΐ.--- 6 ΡΘΟΡ]6 ἀοιῃηδηὰ 
ἑπἀοορὰ, ΟἸγίϑι, αὶ σμθὰ Ηθ οοπιθ8 τ ὶίδπουΐ δϑυῖ- 
βοϊοηὶλ δἀογημθηὺ απ ἀδοογδίϊοη, ὑῃποῪ γα͵οοὶ 
Ηϊΐ, δὰ δσὸ μβασγἀθῃοα.--αἱἱ οὐ} τοι Ὀο 8115 
8 Βρτΐηρ8 ὕγοῖι ΟΌΡ αἰνίπρ ΠΟ ΘΔ. ἰο ἰδ γοΐσθ 
οὗ 6οὐ, 7υ8ὲ 858 ουν Ποαγκοηΐηρ ἰο 1ὺ 15 ζο]οινγοὰ 
ἘΥ ποίδιηρ αὶ μοοά.---ΤἘῃ 8 γ8 οὗ αοα ἀΓγὸ 6ῃ- 
εἰρ ον ἀπκπον δὰ δίγοηκο 0 ὑπο Ηθδῃ; (89 
Βοαχὶ οὗὁἨὨ τῶδπ αἰΔΥΒ ὙΔΠΘΟΣΒ δθουΐ ἷπ ΟἾΒΕΣ 
ἰίηρδ; δηὰ ἰδ, 4150, 9 ἀἰβροῃβδίζοῃδ οὗ ἀοἀὰ 
ΔΥῸ ΘΠ ΓΘΙΥ ΘΟΠΙΓΑΤΥ δηα ΓΟΡυρηδηΐ (0 τΏ 8} 8 86]}- 
νν11].-- ΓοπάοΣγ δ8 αοα Ἰονθ8 ἃ βουΐ, Ηὁ οδῃηοὶ 
ἐτοδὶ τ ὑθῃ οὕ 658 15 οοΥταρὶ αἰβροβι 10}. --- 
ΤΏΘΥ 810 Ζϑδίουβϑ ου ἐδὸ ΚΒΔΌΌΔΙΝ, δὰ ματὸ πῸ 
τοδὶ ἱπ {πον Βοδτὶ.- --αοὦ Θοτϊμθῃοθα ΗἾ8 ο[.88- 
(ἰδοὺ ὮΥ ἀορτίνίς τ οὗ γεδί, ἰῃ ογάογ ἱδπαὶ 
ὙΠ ΤΩΔῪ ΟΌΒΟΓΥΘ ἰδ δὶ ὙΘ6 ΠΑΥ͂Θ Ἰοδὲ δβοιηοί τη ρ,.--- 
17 πὸ ἴον οἰδεσβ, τγ δΔαϊμοῦϊδηῃ ἰμθῖθ. Ορϑῃ 
ΥΟῸΣ 6Υ68 Δηὰ 8566 |'---ΠΠ Ὀ6]16Γ 18 ἃ ἰοἰἸδοῖπο δῃὰ 
δὴ ΟΥ̓ ἰδΐηκ, τὙΒ]οῖ 8180 δ᾽] )78 πῸ ΤΣΘΡροδα ἰο 
οἰογ8.--Νον γγὸ 8.}}} ἤθᾶν (80. 06}}, ““ἰο-ἀᾶγ ,᾽; 
ὰν (16 χταδσίουβ ἱπύοσυαὶ τηᾶγ- ΒΟῸπ οἷοϑο δηά 
οὐρὰ. Τιυ8 δ 6 Βουπάδγγ, υἱ δ 4}} 1(8 ἀποθγί δἰ νυ, 
5 ἰο θ6 Κορὶ Ὀοΐοτο ουν ὁγ6086. (Βυϊ Ὑαοά. ογοδίϑδ 
(19 υποογίδιπίῦ, μοὶ ἴα ΟΥΘΡ ἰο νοχ δ, Ὀυΐ ἴῃ 
ΟΥον ἰο χυατὰ υὰ οκοίηοί ἴαϊθθ ΒεουτΙ γ.--- ἢ 6 
Ῥγϑδθῃὶ Ἰἰἴο 18 (0 80 Τοχαγά δα τοΓΟῪ 88 8 (4γ. 
ΒΙοβδοα ἰβ ἣθ ΝΟ 1868 1ἰ 70} οἰ ΘΥΏΪΥ  -ἂαοὰ μδ88 
δρροϊη δά ἱμ6 ρεγὶοά οὗ }}79 88 ὑπὸ ροτϊοὰ οὗ σϑ- 
Ῥοπίδῃσο; γαοὺ τὲ ἈΙΔΥ͂ ποὺ ΒΔΥ ἰδὲ (89 Ἰἰπαὶὶ οἴ 
ἔτϑοθ γθϑο 68 ΔὈδσϊυ 6} ἰο 186 ᾿ἰπιὶὶ οὗ παίατο.--- 
Ῥαυὶ 18 ΟὈἸ κοὰ ἰο αἶγὸ ΠΟΘ ΒΡ866 ἰ0 ἩΔΙΗΪΏΒ85 
(8 ἰο ἀοοίγί ποθ. 611 δαὐπιοηἑτῖο 8 ΓΘ ΘΟΣα- 
ΤΑΟΗΪΥ αἰ 811 κοὰ ; οὨΘ -τουδὶ, ἱμπογοΐογο, ἀθαὶ ἴῃ 
ἐοπὶ ΒΡΑΡΙΏΡΙΥ ; γοί ΠΟΥ Βρσίηρ ἴσοι. 8δῃ ΘΥΔΏ- 
αο 1108] Βοδτὶ.---Ἐοόνο! τ }}}7 πος θοὶθ βαῖνδ- 
ἐοι, το οδῃ 610 ϊοχῦὕ---ἰ ἩΔΥΠΪΩΡ ἃ ῬΘΓΒΟῚ 
διξαίϊπδιὶ {πὸ ἀδῆκοσ. οὗ Ὀοΐηρ Βαγάἀοποα, γγὸ ἀο 
ποὺ ἀΘῺΥ͂ ἷ8 ἔστι Ῥοββϑββίοῃ οὗ ζστδοο, θυ το ΓΘ6- 
χοϊπὰ δἷτο {μδὺ πὸ τουδὶ ποὺ 1056 δἰ Ῥγουΐουβ Κ 866. 

ΓΑΟΒΕΝΈΤΙΙΒ :-- 6 σγτουπά. οὗὨ 19 δά πηοπὶ ἰοη 
6 ὑννοΐοϊά : 1, ΟἾ τ ἶβι᾽ 5 βυροχίου υ ἰο Μοβοδ; 2, 
180 ΔΡΡὈοΑ4] οὗ ἰδ ΗοΪΥ ϑρισι.---)ὸ στοαί {π0 
ἄταοοῦ οὗἩ αἀοά, 80 το} (6 φγθδίον ΤΥ ΌΘΏΙΥ 185 
9 τι)ιοϊκοάηθεββ οὗ τ6}.--- ΒΟ] ΘΟΥΟΓΒ 8180 ποοὰ ἰο 
δ6 ϑδατμοῃ θα. ---Ὦγ (δ0 [4180 Ῥγοίοχίϑ οὗ δὶῃ 
ΤΏΔΕ 18 ἀοοοϊτοά, δα ὈΥ ὑπο ἀδοοὶ 688 οὗ κ᾽ 
86 8 βατἀϑηθά.---ΒῪ ἔγοαυθηὶ δαπιοπϊ οι, τοῦ ἢ 
ΑΟΥ̓́Ϊ οδὴ Ὀ6 ρυαγάοα δραϊηϑί.--- ΔΙ ἢ οΔἢ ὉΘ6 
αζδὶη 1οϑί.---νμ οἱ (0 Ὀορίπηΐης, Ὀαὺ ἐδο 6π4, Σο- 
οοἶτοβ 86 οτόνῇ.----Ὀπ ΘΟ] ΟΥ̓ 18. (09 σαρ᾿ΐα] δἷῃ, 
διὰ 13 ΒΡ ΟἾΔ Ραπίβθὰ Ὀγ αοἂ; ἰδ ΘΧΑΤΏΡ]68Β 
οὗ ρυῃὶβιθηίβ ᾿πβΒ᾽οίθα ὁ ΟἰμογΒ βου] ΒΟΥΥ͂Θ 
88 ἃ ὙΔΙΩΐΪΩς ἰ0 18. 
ἘἈΑΜΒΑΟΗ:-Το Βοατί 185 ματα οὐ ὉΥ͂ παΐαγο, 

Ὀὰυΐ αοὰ ομάθρδυουβ ἰο βοήϊϑθῃ ἱΐ. 1 6 ΟΡῬΟΒΘ 
Οὐγβοῖγοα ἰο Πίμλ, (ἢ6 δανάηοδε Ὀδσοπηοθ οράυ- 
ΓΔΟΥ.--- 6] 16 186. ὑπὸ βίῃ ρῖο δὰ ῬΣΟΡΟΣ 6δΔι1860 
οὔ ἀδιηπδίϊοῃ.--- πη Β88 Τοχαγὰ ἰοὸ (0 ἀϊαροδὶ- 
ἰἰοη. ἯΠ ὑπ ὉΠΘΟΟΙΥ 5.6 0868 ἴΌΣΟΘ πα ποῖ 
ουμηΐη , Βαυϊορ, Τῆου ταυϑὲ ἀο ἰμ8ι, ὙΠ Ὅ6- 
ἸΙΟΥ͂ΘΙΒ τ ΒΟπὶ Β.16 18 ἈΠ8Ὁ]16 ἴο ταἷο, 1.6 ΘΌΡΙΟΥΒ 
οὐποΐηρ δπὰ ἀοοορίϊοῃ. 

ΒΤΕΙΝΗΟΡΕΒ :--Ἴὶ 18 ἐμπὸ οἶοοθ οὗὨ (πὸ ΗοΪΥ δὲ 
τῖϊ ἰο (66 Ὁ πὰ (ὁ ΤΆΣΩ δραϊπϑὶ ἐδ βὶῃ οἵ ὕῃ- 
θο] οὗ, δῃὰ {πὲ8 οδῖοο Ηθ δομπβίβπμ Υ Ἵχοσοΐβεθ ἴῃ 
1η0 ὈΓοδομῃϑὰ νογὰ.---Ἦ δι ἴα κοβ ὕΪ]δοθ ἱπ (10 
οα56 οὗ 8005 ἰπδὺ οΘοηδ ἱπῖο (86 βἰαΐβ οὗ στβῦο, 
διὰ νρδὶ ἷἰβ τοαυϊγτοὰ ἴῃ οτάοσν ἰμαὶ τ 6 ΠΙΒῪ ΓῸ- 
ταδὶ ἴῃ {818 σοπ οι. 
ΗΛΗΝ:- παῖ αοα 88 αἰχοδὰγ ἄοῃο ἴῃ τ, 

Εἶτοδ τι8 8 ΠΟῪ ἱποθηνγο (0 Βα] 1ν.--- Του ἢ πὸ 
ΟΌΣΒΘΪνοΒ πα ποίμίπρ ἱπ ΟΌΓΒΟΪΥο 8, ΜΘ σα δι}}} 
85 γεοῖ ποὶ 7υϑιϊδοα ; αὶ τὸ τοῦδέ ΔΡΡεδ] ἰο δῃ- 
οἶον ὑδδὶ 6 βου] Ῥγομοῦῃςοο ΟΣ }υ δι: βοδίΐοα. 
--ἶ ε Βανὸ ὈΘΙΌΓΘ 8 ἃ ᾳ06]; ἰΒΟΤΟΙΌΓΤΟ ψ᾽6 ΒΒου]ὰ 
Β6 εἷς (0 ῬΤΟΒΟΙΥ͂Θ ΟὯΘ 8ΠΟΙΒΟΣ ; 056 Βμου]ϊὰ κἰη68 
ΔΘ ΒΟΥ Β ΣΖ66], ποὶ Ἰἰρῃῦ (6 βαῖηθ οὗἩὨ ἷβ μδ8- 
βῖοῃ. ϑ'008 δγὸ [86 ΟὈ] αι 5 οὗ Οχὶθιΐδη 1εἰ- 
ἸονβΒΐρ. 

ἘΙΕΘΕΒ:---Ὗο τηοοί, πη (ἢ ὈΒΤΎΣΟΣΒ οἵ (6 
ΤΔΟΘΟΘΟΌΓΒΘ ΟὗὨ ἔδιῖι, ποὶ ΟὨΪΥ ἴοοίβίορβ 'π πὰ. 
ἰο ἑοϊίονγ, θυ} 8415δο ἀουθι}} δὰ ἀδηροσους ἀξ- 
υἱδιϊΐουβ, δ οομηθοίθα τὶ {π 686, σῆμ οἵ 
πὸ ΗοΙΥ βρίνγι, - -ΕΥΟΥΥ ΟὯ6 85 ἷβΒ Πχοὰ ὑδι- 
χὶοσβ δῃηὰ οσγἀαϊποα σουγδο οὗ δὶ ϊ, ἔσοσῃ 85 ὅτε 
Ἀρδσῖηρ οὗ {80 γοΐοθ οὗ ἀοἂ ονὐϑῶ ἰο ἐμ [04] .---ἰἴὰ 
τορδγὰ ἰὸ ἐδ ἐ ἢ, διὰ ΟἿΌΣ ῥδυιϊοἰ ρδίϊοπ ἵπ 186 Β68- 
ΥΘΠ]Υ 08] α, τ ταδί ΠΟΙ ΠΟΥ Ὀ6 ἐἰτπη]ἃ δηὰ ἀϊε- 
ἐγυδί}, ΠΟΥ διζαῖῃ βϑοῦσα δῃηὰ μεθ 688 88 ἱΓΊΔοτα 
ΟΓΘ 50 ἀδῃκοΣ.---ἼΠὸ ἀοοο: {Ὁ} π 688 οὗὁὨ δὶ πε 
ΟἿΪΥ ἰο ὙΪΙΒΑΓΔῪ οἱ ἰο- αν αἰοσ διοίβεσ, τοι 
(80 δἰϊϑεϊΐοι οὗ ἰδ μϑασγί, ἴῃ ὁσάϑσ ἰὸ οἰεδί ἰδεὸ 
Ὁποῦβοχγυϑα οὗ ἐμ γ 8016 στδοῖουβ ΒΟ ΒΟῺ οὗ ἸΠΒΗΥ 
6818.---Ἰπ δ ο 008 δηὰ ΔΡΡ68]5 ἔχοι ἰδ8 

ποχὰ οὗ 6οἀ, 1168 ἃ ἀγατυ μη διὰ ἃ ς δ] ἔην οἵ Θοὐά, 
Ὑ 16 δἷὰ σδημποί 80 τσ ἀδδίΓΟΥ 88 ΟἿΣ ΟἿΆ 
Ῥυτροβοβ. 

ΨΟΝ ΟἙΠΙΛΟΗ :-ταδ Ἰοηρ 88 ἐδ ΗοΪὶγ ἕρίτι! 
}8 8ι1}} πογκίηρς οὐ διὸ Ὠθασί, 8ὸ Ἰοὺ δ σοπίϊπυο8 
ΟἿΣ ΤΟΒΡρὶ 6 οὗ ργδοθ. 
ΗἙυΒΚΕκ:--Τμὸ σομ αουβ οἷἕοα οὗ ἐπο ΗΟ 

ϑρίτὶε ἰπ 9 ΟΒΌτΟΙ 18, ἰο 1Δγ ΟἸσὶδί θροὺ (86 
Πρδσχί, ἰο ὑσχὸ ὺ8 ἰο 7811}, (ὁ ΣΟ ΚΘ Ὁπεϊϊεῖ.-- 
Ετσϑη ἰπ {μ6 ΟἹά Τοδίδιμομὶ τὰ Ῥογοοῖνο ἐμὲ τοῖοε 
οὔ ἐποὸ ϑρίγὶϊ, --Ἴὸ βρῖσις Ὄσζοδ ποὶ ᾿γσοβί δι Ὁ]. 
--Το κυΐϊ!ὲ 18. το 5, {86 σι σὶς 18 αοἄ'᾽ 8.--Ἴ8ὸ 
0011 5 688 ΟΥ̓ΤΏΘῺ 18 ἃ ῬΟΙΡΟοί8] Ῥσοτοκίος δρά 
ἰϑαιρίϊηρ οὗἨ 6οἀ.---Τ 6 ““ἐο-ἀαν᾽" 18 1. ἃ πογὴ 
τοσηϊη ἀϊηρς υ8 οὗ (80 ἀδῖ]Υ. ΠΟΥ͂ΟΣ-οοδδὶῃ ς ῥσεδοὶ- 
ἧς οὔἐδμο Ὀϊνίηο σοχὰ; 2. ἃ ψοτγὰ ἐμδὲ δινεδίκεϑ ἰ0 
Τορϑπίδησο; 8. ἃ νοτὰ οὗ ψδλοΐῃρ δραϊπεὶ ἀεἶαν; 
4. αὶ ποτὰ οἵ σοῃδοϊαἰΐοι, ἤοσ ἡ οτο Θοὰ 511] .4}19 
δηὰ 5.11} τηδῖοβ Η15 υοΐος Βεδσά, [86 ρεσοὰ οἵ 
Ετδοθ 85 ποῦ 88 γε βονῃ Ὦγ.---ὙὙΠΙΒουΐ τεδί, 
τί βουΐ ΤΟΡΟΒ6, Ὑδηάοχβ σουμπὰ ἐδ αϊκονεάϊεπὶ 
ΒΟΠ, ὙΠῸ Ποαγβ ποὺ {86 νοΐοθ οὗ μἷ8 ζδίμοσ.-- -ἴ86 

ὙΘΆΓΥ, Δ οτίηρ 800] πιυδὲ δίγῖτο δῇοσ (86 χεϑὶ 
οὗ Θοά. --- ΠΟ ἰγοινδῖοβ ποὺ δἱ {μ6 πογᾶβ, 
ὭΘΥΟΥ ἰο διίαΐῃ ἰα ἐμο τοδὶ οὗ ἀοα; ΤΌΓΣΕΥΕΣ ἴο 
Ὅ6 Ὀδηϊϑμοὰ ἔγοσῃ ἐμ σϑϑ]μὶ οὗ Ροβϑδοο ἴ"--ἰἰ ἰδὲ 
αἱ εἰτααίθ ἰβϑαθβ οὐ ἐπ πὶοκοὰ ρασί ἀγὸ δὺ 
οὐ θα] δοῦ Ὀθΐογθ 8 ἴῃ (86 6886 οὗ οἰδεῖβ, 
ἰδ ῖ5 βου ὰ πιαῖκο υ.8 811 {8.6 τηογο βἰσὶοὶ δηὰ σὶκο- 

τοῦβ ἰογασὰβ ΘΌΣΒΟΙΥΘΒ.---ἼὉ 1811 ΔΎΓΧΔΥ ἴγοια (80 
Ηἰνίης αοά, ἰδ ἰο 781} δ'τῶ ἴσχοι ἰσγὰο [1{ι.--ΗΠἐἐἧἀ 
βἷῃ πὸ ἀοοοϊιἴαϊ ἔογτη, Β 6 ου]ὰ ποῖ Ἰοϑὰ δβίγαυ: 
Ἰοὲ ἷπι γὙῈΟ πον 8 ΒΟΣ, ὙΔΓῚ ἰδ ἱποχροτιεποεά; 
Ἰοὺ 411 "6 ᾿πά οἴδιϊ καθ ἴῃ Ἔχ μοῦσα δὰ πὰ μοδτ- 
ἵηρ. --- Ὑπὸ στϑθο οὈίδἰποὰ ἰβγουρ ΟἸιγὶδὶ Γα- 
ΤΑῚ ἢ ΟὨΪΥ͂ ἴο {})80 Βιοδἀ αϑὶ θο θυ; ἷτ θεοοσιεβ 
Ῥππἐβμιποπὶ ἰο δἷη) ὙΠῸ ἀ068 ποί Βοϊ]ὰ οἱ ἴθ 

ἔαλι. 
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ϑει κα: --Υοιίης 16 ἀοιηδηἀοά οὗ ἃ5 ΡΥΟΘΥΪΟΌΒΙΥ 
ἴο, οΥὁ ὡροῖ ΔΌΥ͂ οἴ ον ρστουηά ἰπαπ, ον πανΐης 
αρὰ (859 νυτὰ οὗ Οοὰ πρῖοι Ὀτίηρβ8 υ5 ζτᾶσθ 
8} 5βιϊναιο.--- 9 δυσοθϑϑὶγο δβίδοϑ οὗ 8005- 
(Δ3Υ ἅΓῸ ΔΙΨΓΔΥΒ {10 Β8Π16. 

Απυνενῦ :-- Γο- ἐδ ἰοὺ ἐδ γοὶοθ οὗἩ αοά νᾶτη 
γοὼ δχδίϊηϑί Ὀοίηρ παγάθηϑα. 6 οοηϑίαον 1. 
κἰο σουγϑο ΟΥ̓ σὰ ΟὈἀΌΓΔΟΥ Ῥτοοοθάβ ουστδτὰ 
(ο ᾿υἹρκαιϑηῦ; 2. ἐι6 σοῦτϑ8ο ὈΥ ὙΠ δῖ στδοθ ὈΤΘΔΙ(Β 
ἴω ρίθσῦβ ἐθ9 δαγὰ οαγί.-- δ ῦον πὶ οδρηθδβί- 
ἢ5335 διρλίηϑι (δἰη9 ΟὟ Βαγαἀθηϊης. ἸΤὴο οἰμϊοῦ 
Ῥοϊωηίϑβ οὗἉ (18 ἰΙΩΌΟΣ δτὸ: 1. Βοποϑβὲ βο] -οχαὶπα- 
εἴοπ ; 2. μοδσίυ, ππίυ8], ἔγδίοσ δὶ δατηοῃϊίϊοι; 
8. αἰϊίχοιοα ἐπ Ἰοοκίπα Ὀδοὶς ΟΥ̓ΘΡ ἐδ9 ζΥδοθ 160} 
"76 αῦο ΤϑοοΙτΘά, 
ΟΝ Βοαλύζκυ:---ἦόο τυϑὲ ἠοὺ ΟὨΪΥ φσυδτνὰ 

δζαϊηϑί τυάο ὈΪΔΒΡ θπλθτβ, δὰ δὐοομϊπαῖο ἐἰ 6 πὶ, 
δαὶ 4150 ἰαΚο δοοὰ ἰο ΟΟν οὐ δοδγί, διὰ 860 
Βοτ ἐπἰ τΔηοΥΒ, ΒΉΎΘΓΥΘΒ, δα Ὀθοοπιοδ ἃ] 6ἢ- 
αἰοά ἤγοι Οοα.--- οονοῦ 0148 ἃ δ'η ἰο ὃδ6 8π18}} 
δὰ ᾿ηϑίχοϊβδοδηί, 15 δἰγοδὰγ ἀθοοϊγοα ὉΥ βἰῃ, 
ἴαϊϊα Δἰγοδν ἱπίο ΘΥΤΟΣ, δηᾶ, οογγυρίοα ὉΥ͂ ἰδ 
ἀοϊ κι ἴῃ ΟΥΓΟΥ͂, ἰ8. ΔΌΔΙΪΥ υἱνονῦῖγ παγάθησα. --- 
Τδο σοιυπιθηοοιηθα οὗὨἨ υρτὶχς δπμὰ ροδυΐηθ 
Ταῖὶ ἢ Ὀτίηρβ 08 ΑἸγοδὰγν ἰο ἃ Θοπιρ οἰθ ππΐοη τ ἢ 
Οσμτῖβι, δὰ 8 ἃ ἐγυὰο Τουηδειΐοπ, γοδοῖνοϑ ΟἸ νεῖ βὲ 
843 8 ὙΒοΪ6, δ ἃ τοϑὶβ οπ τοῦ ἴθ Ομ γί 88 ὩΡΟῚ 
115 το ῖ 8019 ἐουπάδίίοῃ.---Πο]αΐης αβι, γγὸ ἃτὸ ἴ0 
μΒοϊὰ ουἍἱ υπΐο ἐμ δηἀ.---Οὧυν ϑαγὶ 18 Βὸ ἘΠΌ06- 
᾿ἰονΐης, ἰμαύ ἰΥ τὸ ἰθη {ἶπ|68 Θχρϑγῖθποο (δ 9 Π6ῚΡ 
οΥ̓ αοά, δηὰ ἢπὰ οὐγδβοῖγοβ δἰγϑοηχιποηοα ἰπ ζαϊ ἢ, 
6.11} τ θη ἔπ ΓῸ ΘΟΠ.68 8 ἴγΟΘ ἢ ΘΙΔΟΥΖΘΏΟΥ, ἰγὶδὶ 
διιὰ οσογοΐβο οὗ Οὐν δι ἢ, ὉΠ 6] 1 οΓ δραΐη ἰτητηθ- 
ἀϊδίου Ὀδβιϊγβ Βουβο]ῖ.- --Οὐν αοα 18 δ'οηο ἐπ 
᾿Ηἱνίης αἀοά; ἐπὺ9 Ηθ Μ11] σίνθ τ19 δἰδβδο ἴθ, διὰ 
ῬΟΥΤΟΣ, δηα ζ.}} Βα ΡΡ] 08, δῃὰ νν1}}} Ὅ0 Ητ86]7 οὐ γ 
116, οαν Ἰκὺ διὰ βαϊνδαίϊοη, δπὰ (89 βίου ρίη οὗ 
οὔτ ᾿ἴἴο. Τμυ8 τὸ ποοὰ ποὶ τῖϊὰ οὐν Βοατίβ ἔτη 
τ Ἰυιϑ{Ὁ ἀοπῖτο8 ἰο 1} 9 ὨΘΟΑΥ͂ σγοδίυ σοῦ 80 
ΔοϑυγχοαΥ τυ ουὶ Ηἰΐπι οδη κχἷνο δο 1176, πο ἔγὰθ 
ἼΟΥ δπὰ βδιϊδίδοίΐοη, δῃὰ ὑμ8 8180 γὸ πϑϑὰ ποὶ 
ἴθ δ ὺ ΔΏΥ ογϑαίιγ65, ποῖ Ἔνθ {86 ἀοΥ])].---Ἦ ὁ Βανο 
ἴο ῬΥΤΔΥ ἴον ποίμίηρ θυ (δἰ 1} (ΔἸ που ρ ἢ τὸ ΒδΥθ 
ἶἷι 6 Υ). ἴῃ οτὰθγ ἐμαὶ τὸ ΤΑΥ͂ 4180 τιοϊηίαϊη 
ἐδῖι, δπὰ ἰμυ8, Ὀο] ον ς ὑπο ἐδ 9 ομ ἃ, ΣΩΔΥ͂ Βα 76 
οὔΐ'᾽ δβουϊϑ. 

ἩΒΡΙΝΟκΕ:--ὁοα᾽5 ταῖν δρατοδθ ποὶ ἐμ6 ζδ- 
ἐβοτο, τσοὶ 1668 ὑἰμο ΟὨὐάγου,. ΒΥ Το Ἰδίίοσ 

88 

βου ϊὰ δαγὸ ταλάθ (6 οοπάποί δῃά ἤπια οΥ̓͂ (9 
ΤΟΥΠΙΘΡ ἃ ΤΑΙ ΓΤΟΥ, ἴῃ Ἡ οὶ ἐμ 6. ταὶ ὺ Ὀ6Βο]α δἀπὰ 
ἔδ:ϑ ὑὉροὰ ὑπ 61} ΟὟὩ. 

[Ονεκ :--Ἴὸ ΤΌγ πα] σοϑβοι οὗ 811 ΟἿΣ ΟὈ6- 
ἀΐθποο, δομϑὶβίβ8 ἰπ 8 γχοϊδίίοη ἰο ἐμ σοΐδο, ΟΣ 
δυΐδοῦῖΥ οὗ ἀ6ο6. --͵ῸὟ ο 866 ΤΏΔῺΥ ἰδκίηρ, 8 χτγοαὶ 
ἀραὶ οὗ Ῥδὶπβ ἱπ (δ 6 ρογίοσιιδποο οἵ δυσὶ ἀυξ 68 
88, Ὀοΐηςς ποὺ Δρροϊηιθα οὗ αοἀ, ἀχὸ ποῖ μοῦ δὸ- 
οορίοα νὶϊὰ Ηΐπι, ΠΟΥ ὙΠ ουδσ ἴση τἰη0 ΔΩΥ͂ 
δοοὰ δοσοουπὺ πηΐο ἐμοῖς Οἵνπ 800}]3.---ΟΟηβί 6 Γὰ- 
(ἶοπ θά οδοΐοθ δ. ἃ β.80]0 δὰ Ῥοσιηδηθῃΐ 
Τουπάαίϊοι οὗ οὈεραΐθῃ66.--- ΜΆ Ῥτγονϊοῦδβ 518 
ΤΆΔΪΚΘ ὙΓΑΥ͂ [ῸΣ ὑπ6 ργοδὺ βὶῃ οὐΓἠ δΒῃ8}}Ὺ γο)οοϊίϊη 
(6 γοΐοθ οὐ ψοσὰ οὗ ἀοἀά.---ΟἸὰ Τοδίιδπιοπὶ 6χ- 
ΔΠΔΡ]08 ἃτθ Νὸν Τοβίδηγοπὶ ᾿πδίγυοἰ]0}8.--- Εδρ6- 
οἷδὶ βοᾶβοδ οὗ ζγδοθ ἴὉΓ οὐοάΐθηῃσθ, τ ἱῃ 88 
ΘΒΡΘ614] τ θπονΡ ἰο Ὀ0 Οοὐϑογυϑα δὰ ἱπρσουσί.--- 
10 15 ἃ ἀδπροότγουϑ σομά  ἶοῃ 107 ΟΕ] άγοι ἰο Ὀοδδβί 
οὔ [86 ῥτίν]ορ685 οὗ ἱμποὶν δέ μ 6 γ8, δὰ (0 ἱπϊίαὶθ 
ἐποὶν βἰ8.-- -Τ Ὰκὸ Ἀθοα, ΚΤΑΥ ΒαΙΣΒ Γ6 Βρτὶκ]οά 
Ὅροι γοῦ, ἐδου σὰ γοὺ ΡΘγοοῖὶτο ᾿ὑ ποὶ. 6δί 18 
δὶ ἐμ ἄοογ. θνδγο, 1οϑὺ γοὺῦ ποχὺ ρσουοσδίϊοῃ 
θῸ γουν 1δϑβί.-- - ΒΒ ἢ γορορίβ;θ ὩΡοΩ ΘΟ οἰ 0Π8Β 
οὗἨ γυγουοσδιϊοῃβ ἰθββθῃβ ΟΥ ἀοδΥ8, ἰξ ἰβ ἃ βδαὰ 
δγιωρίοτι οὗ δὴ ὈΡΡτοδοϊιίηρ ἀδΥ, Βοτγοὶῃ 1ῃ- 
ἰψα  Ὑ.}} 6 σομρ]οίοα.---- ΙΓ ΒΟΥΒΟΘΥΟΣ Β1ἢ 
68 ΘὨΪΘΥ, Ῥυπ βιοπί σαπ 90]107.--- που γϑι- 
βοᾶποθ 806 Π|8 (0 ΠδᾶΥΘ ἃ ἴδιο ἴοοὺ, γοί ἰΐ ν1}} 
λυπὶ δῖα, Ὁη1}1 1 ονγοτίαϊχο ἐδθ ΒΙΠΏΘΓ.---α σδγο- 
688 ῥσγοζοβϑϑίοη νὰ }} ἰββὰθ ἰῃ δροβίδδυ, ΟΡϑὮ ΟΣ 
δοοσοὶ, Οὐ; ἰῃ ργοδὺ αἀἰδίγοθβ, Μδί(. χἹἱἱ, δ, θ.-- 
ΤῊΐ5 ᾿σϊνυδιτο ἀρ 6] οΓ 18 ἐν ο- 7014 : 1. ἴῃ γομσίησ 
ἰο δείξευο, ἩἈἈΘῊ ἰΐ 15 τοαυἱτοᾶ ; 2. ἱπ τοϊοοηρ (μ9 
ἴα αὖον ἐὺ παι Ὀ6οη Τοοοὶτοα.---Ὗ ὁ μανὸ Ὀαΐ 
ἃ τοῦϑὲ υποσογίδὶ ἢ Β68805 [0 (.}6 ἀχ 8 ΡΟΥΪΟΤΙΏΔΏΟΘ 
οὗ οογίδίῃ ἀυίϊθ8. Ηὸον Ἰοης ἰὐ νὰὶ}} 9 68]]6α ἰο- 
ἄλγ, ὁ ΚΠΟῪ ποὶ.-πῖοη τὶ ΟΕ τοδί 18 {89 
ῬΥΪΠΟΙΡΙ8 δα τοϑδδυσγο οὗὁἨ 8411 ϑρί τ] θη 70 γ- 
τοθηὶβ δπὰ οὄχρθοίδίϊοῃ8.--ΤΠΟΥΘΙΌΓΟ δ.ὸ ἰδ 
ἔτϑοοϑβ δηἃ τον κ8 οὗ Ὀ6] ἰθυοτβ Χο] οί, θοοδυδ9 
ΠΟΥ ΤῸ ὑπ6 “,͵Υ8608 δηὰ ΜΟΥΚΒ οὗ ἴμοτὰ ἰδὲ ΔΙῸ 
ππὶὶοα ππίο ΟἸ τ βί.---ΟΟὨΒΙΔΠΟΥ δηὰ βίοδαάϊββι 88 
ἴῃ ΠΟΙ οΥης, 18. {86 μκτοδί ἰουο-δίομο, ὑγῖ8] δηὰ 
οὐϊάθποο οὗ πηΐοῃ τὶν ΟὨγΣΙβί, ΟΣ 8 ρδγι οὶ ρδίϊ οι 
οὗ Ηϊπι.---Ὑἀοα δοπιοίΐπηθ8 711} τηϑῖτο θη ψΠ0 
δνὸ Ὀθ6ῃ ἩΪΟΚΘΑΙΥ ΘΧΟΙΙΡΊΑΣΥ ἴῃ δἷη, σἰ κυ δου 
ΘΧΘΙΡΙΔΥΥ ἰπ (μοὶ Ραμ ῃτηθῃί.---ΝῸ Ὁ ΌΘΙΙΘΥ͂ΟΣ 
8118}} ΟΥΟΣ Θπίον ἰμΐο (16 τοὺ οὗ ἀοἀ]. 

ΠΙ. 

ΤΠῸ ῬΣΟΙΩΪΒ86 οὗ οοἰοσίηρ ἰηίο ἐμ Ῥοβί οὗ αοὰ ποὲ ΟὨΪΥ 8ὲ11} τοτηδὶπβ ἴῃ ἕοσοθ, Ὀπί δ 1198 
' ᾿ ΒΡΘΟΐΔΙΥ ἰο ὰ8 ΟΠ γἱβιΐδηβ. 

ΟΓΑΡΤΕΚ ΓΥ͂. 1-1Ἰ]0. 
ΚῚ 

με τι {Ππογοίοτο ἴβδσ, ἰοδὺ [ρϑσομδῃο61, ἃ ῥγομλῖβο Ὀοΐηρ; ἰοἵν μ8 [(6ΤῸ τοιαδὶ πἰπρ ἃ 
Ῥ͵ΟΙΩΪ86] οὗἨ δηΐοσίηρ ἰπίο Ἀ18 χαβῦ, 8ΔηΥ [066] οὗἩἉἁ γοὺ βμου]ᾶ [πι|80] βθθπὶ (0 867 

2 ὁοπι0 ΒβΒοχύ οὗ 0. ΕΓ ὑπίο τ8 γγ88 (86 ρΌΒΡρΕ] ργθδομϑά, 88 γχ6}} ἃ8 απίο ὑβοὰ [ΕῸΣ τὸ 



84 ΤΗΕ ἘΡΙΒΘΤΙΕ ΤῸ ΤΠῈ ἨΕΒΒΕΥ͂Ξ. 

αν μαὰ {86 ρἰδὰ ἀππηοπποοιιθηὺ }πι8ὺ 88 αἰά 4]80 {86}] : Βαὲ ἐμ6 ποτγὰ Ῥτοδοβοὰ [{}9 
ποτὰ οὗἩ {ποὶγ Βοδυϊηρ] αἀἰὰ ποῦ γτοηϊν (θαι, ποὺ θαϊηρ τοϊχϑαϊ πῖτ 1810 ἴῃ (ἢ οτὴ 

8. [ποῦ μανίηρ πηϊίοα 1186} ΒΥ (108 τι (μ61}} ὑμπαὺ Βοαγά ἐξ. ΕῸΣ πὸ ἩΒΙΟᾺ [{}0] 
ον ἀο δηὐοσῖ ἰπίο τϑδὺ {προ ΠΠἸΒΕῚ 

ὦμοσα ἴῃ τιν ττδίμ, 17 (ΠΟῪ 588|8}} [1 
88 86 [δ0}}} Βαϊ, Α811 Βᾶγὸ δύογῃ [βποτο, 

ΘΥ͂ Β84}} ποὺ] δαΐδθυ ἰμίο ΣΕΥ τοδὶ : δΙυΒοῦρἢ (ἢ 
4. [818] τοσκβ ογθ δα βῃθα ἔτοπι ἴΠ6 ἔουπάδύίοη οὗὨ (86 που] ά. ΕῸΓ ΒΘ βρδῖο [86(}]} 

ΒΡΟΚΘΏ] ἴῃ ἃ οοτγίδϊῃ ρἾδοθ [Βοι 6 ΒΤ, πού] οὗὨ ἐμ βεανοιὶῃ αν οὐ {818 τεῖβο [188], 
δ Απά Θοὰ ἀϊὰ τεβύ [08] ἐμ βουθαί ἀδΥ ἔτοπι 811 μἷβ σοῦ κβ. ἀπά ἴῃ (818 ρίασε δραῖα, 
6 ΙΓΊΒΟΥ 58}|4}} [ΤΊ ΒΟΥ βἷν8}} Ὡ007 ΘῃοΓ ᾿ῃΐο ΣΩΥ͂ χοβί. 

ΒΟΏ)6 τηυϑὺ [[ῸΓ ΒοΟΙη6 [0] Θηΐον ὑβογθὶῃ, δὴ 
δοοίηρς ὑμοχοϑίογθ Ὁ στοιηδϊ πο υδδὶ 

86 γ ἰο πΒοπὶ 1 ἯΔ8 ἢγβύ ρσγαδοϊι δὰ [πᾶὺ 
ΤΟΥΙΩΘΙΥ τοοοϊνϑὰ {86 ρ]αα ῥτοπιΐθ6} ϑηίθτγθα μοῦ 1 ὈΘοδΏΒ6 Οὗ πη 6]16} [ἀϊδοροάϊοηςο]; 

7 Αραΐῃ δ Ἰοὺ ἢ ἃ οοτίδίη ἄδγ, βαυίηρ ἴῃ θδυϊα, Το- ἀαγ, ἾΘΣ 80 Ἰοὴρ ἃ Εἴχη6 ; 85 ἰὲ 
18 βαϊᾷ, Το- ἀδὺ [1|ὸ ἀραΐὶῃ ἤχϑι ἃ οοτίδίπ ἀν, Το- ἀδγ, βαγίηρ, ὑβτουρῇ Παν]α δοὸ Ἰοηρ ἃ 
{ἰπ6 αἴλοσπαγὰ (88 μα θα βαϊα Ὀοίογο)," Το- ἀαγ] 1 γὸ Ὑ1}1 [οηι. “}}}} ΒΘΔῚ 8 τοΐςς, 

8 Βασάθῃ ποῦ γοῦγ μβοασίβ. ΕῸΣ 1 «}6δὺ8 [708}108] μαὰ ρίγϑῃ (Βθ πὶ ταβύ, ἐμ θη που]ὰ }ι6 
9 ποὺ δήοσπασζαὰ μᾶγὸ βροίζϑῃ [06 ΒροΑΪκΙἢΡ] οἵ δροίμου ἀὰγ. Τοτθ τοδὶ ποία ἐμ ογοίογε 

10 8 τοδὺ [8 ϑδθρδθ χϑβὺ] ἴογ ὕπ6 Ῥθορ]6 οἵ ἀοὰ. ἘῸΣ μο (παὺ 18 [ογι. 18] δηξογεὰ ἴηΐο 
ΗἷδΒ τοδί, ῃδὺδ [4180 Ὠ1τ86} οοαβοα [τοβί6 } ἔγοτῃ 818 οσσῃ [οη1. ΟὟ ἸΟΙΪΒ] [708] 88 
ἀοἀ ἀϊΐώ ἔτοιμη 18 [οτῃ, ἰδίων]. 

1 γογ, 2..--Ἰοοιοδὰ οὗἩ ἰδο Νόπι. Βίης., σνγκεκραμένος Ἡ ΙΟὮΝ [5 ἰουπὰ ἔῃ ὅ πιόημθα. 11, 31, 87, 41, 114, πο Αες. ΡΊπσ., ἰδ 
ἴδο ἔοττα 
ὮΦΟΒ 1. ΚΕ. 4, 6,10. Μογοουοῦ ἴδ9 Οορί 
ΔΏΥ Βοῦδ6. Τὸ 

3. Ψογ. 8.---[ἰοοἱοδὰ οὗ εἰσερχώμεθα οὖν τὸ ΔΙῸ ἴο τοδὰ 
ἰδ αἷϑο ἱποομαίδίαμὶ πὶϊ πὸ ιοΣΔΊΟΣΥ δ] αποίνο. 

δ γον. 8.-.--1πδῖοβὰ οὗ εἴ 
γεγ. 1.--φιβηθῶώμεν 

καταλειπ. ἐπαγ, λέγε 

βοτοον πὶ ἴδιο Ῥπδίο). 
οΓ. 

κεκρασμένονς,ἰα ἰουπὰ ἰη Α. Β. Ο. ἢ.» Μ. 23, 26, δὰ ἰπ 119 ότι συγκεκεραμένους (8160 πίϊἢ ἀοπρ)ο μ᾿, ἰΒ 
Ἔκ. Αταϊ., δὰ πιοοῖ οὗ ἴΠ0 γτϑγβίομδ βατὸ ἴ)9 Αοο. Μυϊ [ἰ δέδσγ.οεὶς σἰ εἰ ἐδ 

οὔ. δ ἴμο δ ΒοΥ (Υ οὔ ἴδο Ῥεδλίο, Υυ]ς., 114]. δὰ οὗ ἴπο (οάὰ. Εἰ. ἐπ ἴμ6 ὍτΙη σνγκεκερασμένος. 
1. διη, Α. Ὁ. εἰσερχόμέθα γάρ. Τ19 ΖΟΠονίος οἱσιστεύσαντος 

τοδὰ υἱτ|} δίῃ. Α. Ο. ἢ.5 Ἑ..5 17, 23, 81, προείρηται. 
ν, ΑΟΥ. Ῥλδδ., ἴῃ πιὰ] δοηδο. ζΖεέ πῶ ἥεαν, ἐδεγεοτε,-- μή ποτε, ἴοεέ ρῬενεῆαποι, ἔεεὶ Ἀαρῖῃ,-- 

γροπκαίμίησ α Ῥγοπιῖϑε, οὶ ἀπολειπ, “ ἴπΠ0γΓθ τοῃιδἰ οἰ ἢ 
ἴπᾳ Ὀοΐως Ἰοῖ, δ αὶ λύξογίραὶ 7αοί, ἴὰο ὑγοιλίδο Ὡοΐ αν ρ "θ0Ὼ Ἔχ Βαιδ 

8α 8 Ἰορσίςα! σοῃδοαθομςο,᾽" ναξ “ Ἰποτο γοΐποίη- 
π (0 δηοίδη δ--ἦδ ἐδ ΔΌΪΒΟΣ γτοζοεὶδ ἰο 

2.--καὶ ἔσμεν εὖ., ἰὸ τη ρδοὶα γοδίβ ἢ {ἢ τεγΌ, ποῖ, δα 'α Ἐπ. το. οὦ ἐδ ῬΓΟΠΟΏΏ. ΕῸΣ τὸ ὅστε λαὰ ἴδ. 
Ἰωὰ ἐΙἀΐ κε, εἰς. 
οὔρῶῖ.--καθάπερ κάκεϊνοι, }μδὲ σ ας αἷ:ο ἐλιεν.--- 

ον. 8.--καθὼς εἴρηκεν, 
οπίεν," α ἰδτν ἩοΌγαἰδε οἰ (ΠΟΥ 
καί τοι τῶν ὃ γεν.--ὲ 
ἀροῦν λας ἀθὴ 1885 Ὠίφ τοοὶ οαἰδυϊ ϑμοὰ. 

γον . δ.--οἱ πρότε 
ἰς Γ΄ (ἀπιστίαν) 

ὁ Γοπάογίης, “ ὩδΐοΟ 08 τὼδ ἰδ ἀοεροὶ Ργοδομοῦ,᾽"» [6 ἀΤΙΟΥΤΟΒΕΙΕΙ τδιτίη, δηά ουθὰ οὐδουγίης Ὧν 
ῃ λόγος τῆς ἀκοῆς, ἐλέ 100] 

ἩΒΟΥ δΒοιλσά.--μὴ συγκεκ, ποὲ λανΐπρ ᾿ι ἐ(βεῖῦ, ἰ. ε., τ θἀ 1166], 
ὼς εἰ ἀε λὲ λαίὰ 

φῇ ἰλείτ λοατίηραιῖινο ποτὰ πἈΚΝ 

ξαϊὰ,---οε:ἰ ἐλεύσονται, δ ουϊά ὯὈθ0 Γοἀοτοὰ, δι οἢ. ἢ. 11, 5 λα ἢ καὶ 
1 δῖον ἐἰθὴ πὶ ποσὰ υἱὶ}} [4}} ἰο [πΠ0 στουηά, ΟΥ Β0516 δ] ἃ εἰδανε.-- 

ἢ. Δυδβοϊυῖο, απα ἐλαέ μοι δοὲ ̓ ΐδ [υἱΣ., Οοα᾽ 4) οοῦζε δεῖνρ αοοοπρέϊ ἢ Αὐδ τοαγὰς ὧδε 

«ὐαγγελισῷ. ἐλὲγ ὧλο 7ονγιμονῖν τερείοοα ἐλε ρἰαα ἐἀϊηρε, είς.) [μ0 Ὁτοταῖθο οὗ μο τοαί.--ἀπείθειεν, 

. ἢ. ζει, ἀοροπάδως ΟἹ ἐπεί, εἴποις {ΐ ἐνρμαρ αν Δρωλε υμ αραΐῃ ζει, ἀρροϊπέξ, τοὶ Δ56 ἙΌς. γὰσ. Ὀδαϊβείος 8 
ἘΘῪ δϑῃϊοῃοο---᾿λέγων μετὰ τόν χρονονα« ΦΩΝΉ 80 ἱοπρ α ἰἕΐπια α αθὼς προείρηται, αε Ἀαξὲ δες ἑαϊώ ὑφζοτε, νιΣ., ἰὰ τδο 
Φογῖιοσ ομδυίοσ. 

γον. 8.--ἰησοῦς, “οελμα (οὶ 7986}.),---οὐκ ἂν--ἐλάλει, Λε τοομδὰ ποί ὃς δρεαλίηρ, ποῖ, “86 Ἰτου]ὰ ποῖ Βανὸ κροῖΐϑβ." 
Ψο ον. 9.--σαββατισ 

ἘΠ οἷοδο οἵ ογοδίίου, ἃ γεῖί, α 

ἘΧΈΕΘΟΤΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γεἊαξκ. 1. 1οῖ τ ἴϑασ, ᾿βοσχϑίοσϑθ--- ΟΣ. 9 
Βηοτῖ οὗ {ϊ.---Τὴο. σπδρίοσ---οῦ ΘΗ ΓΟΙΥ ΟἾΘΟΣ 
ἦπ ἐἰ8 οχϑοὺ Ἰὲπο οὗὨ μοῦ ρα ί-- Ὅροι τὶ ἃ. Ρδ88- 
Βδ59 ὙὯΟΒ6 ἱτροτὶ 8.85 ὈΘ66. ΠηΔ ΟΣ οὗἉ το 60Ὲ- 
ἰγΟΥ ΓΒ. Ἐχροβίίουβ, ΒΟΎΘΥΘΥ, ΔΥΘ ΠΟῪ ΠΘΑΙΪΥ 
ὈΠΔΩΪΠ)ΟΒ ἴῃ ποϊάΐηρς ὑμπδὲ ἰμ6 θη. καταλειπ. 
ἐπαγ., οδῃημποί, ἴῃ {80 ΔΌΒΘΠΟΘ οὗὨ 180 ἀτγίϊο]ο, ἀ6- 
Ῥϑμὰ οἱ ὑστερηκέναι (ΟΥ̓ποΡ, Ἐτποϑίΐ), δὰ 8180 
δμιαί καταλείπειν, Ὑν 1} δοτηοίΐπχοδ, ἱπάοοά, εἰ χπὶ- 
ἴγϊηρ πεσίεοί, ἀϊτεσαταὰ (Αοἰ8 νἱ. 2; Βαγοι ἷν. 1), 
χγοὺ ΒΘΓΘ, 88 ΒΟΥ͂Σ ῬΔΥΠΥ ὉΥ ("0 ΔΌδοποο οὗ ἰδ9 
διί οἷο, Ῥδτ Υ ὉΥ ἐδ9 ἷνο ότι οὗὨ ἐδο Ῥασίϊ- 
οἶρὶθ, δαὶ ομ Ωγ ὉΥ (6 ἀϑαρο οὗ νύ. 6, 9, ὁ8Δ}- 
πο ὈΘ 80 χοπάογοα, θαΐ ΟΠΪΥ, ἐο δδ τεπιαϊπίπφ. 
Απὰ τὸ οδὴ Βδγαὰϊυ 741} ἰο ροσοοῖγο ἐμαὶ ἐμιὶ8 οχ- 
Ῥγθββίου ροϊῃί8 δοὶς, οα ἐμθ ὁ μβαπὰ ἱπάβθοά, ἰὸ 
189 ἀοβηϊθ ῥσγομιΐβο, θὰΐ οἱ ἐπ οἴμοσ, 861}1 Ὀγ (86 
ΔΌΒΘΠΟΘ Οὗ ἐδὸ δγίΐ616, ἰηἀϊσαίθβ ἃ ἀφαὶποὰ ἰη- 
ἀοδη ἔθη 688, ΟΥ̓ ἃ ὙΘΣῪ βοΠΟΓΑΙ ταοὰθ οἵ οοποοίνὶης 
ἰι, Ταΐδ υἱὸν ἰ8 σοπβγιιοα Ὀγΐμο Τδοὶ ἐμαὶ ἐδ 
δαϊ ΠΟΥ ΒΟ ΒΘαΌΘΗΠΥ πϑάοτγβίδη δ ἐμ 6 Οχρυθββίος, 
τακάπαυσίς μον. (6Ἀ. ἐἰϊ. 11), Βθγὸ αὐτοῦ,---ποῖ, ἱπ 
ἐΠ}9 86:89 οὗ ἐο ΒΔ], οὗ ἐΐο γοϑὲ τοι αοὰ δδ8 

Ὡοῖ ΒΙΡΓΘΙΣ ἃ γτεεὶ (ΔΒ Βλιρ. τογ.), υὲ ἘΠῚ χοΐογομου ἴἰο ἴδ ο τοδὶ οὗ Ουὰ οἱ ἐδ δογομίὰ ΓῚ 4 "--- Κῇ. ) ἀΔ8, 

Ῥτγομηδοὰ δὰ ἀοδῖκηθ ἰο εἶτα, Ὀπὶ οὗ {88 τεεὶ 
ΕΘ ὈΘΙΟΏ ΖΒ ῬΓΟΡΘΥΙΥ ἰο ἀαοα. ΤὨΐδ σοδὶ ἰδΐο 
ὙΠ ΪΟἢ ὈΟΘΙΙΘΥΘΥΒ 8Δ1Ὸ ἀσβιϊμοα (0 δηΐονρ, β ἰ808 
Βι|1}}} ἰο Ὀὸ αἰδίλη κυ οα ἔσοση {6 τοδὶ παῖς οὐ 
88 δου !ν σίνθῃ ἰ0 ΗΪΒ Ῥ6ΟΡ]6 ὈΥ ἐμ μοβθεϑ- 
βίου οὔ ἰ8ὸ Ῥτοπιΐβοα [,δηὰ (Ὀουϊ. χὶ!. 9). δῖπεθ 
{818 ἰάοδ οὗ ἐΐθ δχρσεϑβίοῃ 1 αὐδαίΐοι 15 ποί (86 
οὐἶ κἶμδὶ δ0η80 οὗ {δ 6 ρῬαββαρθ ἱπ ἐμοὸ Ῥξα)υ, δυΐ 
ΟὨΪΥ (μ6 δυΐϊβοῦ᾿ 8 οὟὰ ἰπίογρτοίδίϊοα οὗ ἴΐ, Βὲ 
Ῥτχοσθϑάβ ἰο ρῖνο ἃ Ῥγοοῦ οὗ ἰδ9 βυδείδηι δὶ οογ- 
ΤΟ ΠΘΒΒ οὗ ἼΞ ἘΧΡΙΒΗΟΣ: Ταῖα, ἐβετεξοτε ἢ 
ποὺ, 885 γοί, αἱ {818 ΡῬΡαβϑβαᾶζϑ, ὁ 6 ργοδβυργροθδεὰ υἱ 
1.86 Τϑϑάογ οἵ κ᾽ Ε τὴς. Ἢ πον 850, [88 
δυΐμονῦ ἀοάθοοδ ἤγοιῃ ἰἢ6 86 οὗ ἴα Ι5τδθὶλιεδ ἰα 
(89 ἀοβοσί, ποί ὑπαὶ τ πο ἢ τα ἱπίοσρσοίοσ ἰα- 
ἰσοάποο ἱπίο 1ΐ, νΐΖ., ὑπαὶ ἐμ Ὀϊνῖμθ ῥγοιἶθδ, 
Βοσδῦδο 1{ τοι δὶἢ5 Ὁπ0]8]]6 ἃ, 8 τοὶ εσἰκεῃς. 
ἘῸΡ ἐὺ ποϊσῦ Βανθ Ὅθοὰ οὈ᾽οθοίϊεα, ἰδ αὶ {86 ὑτϑ- 
ταἶδ0 ὙΔ48 ἴῃ ἴδοὶ βΒυ Ὀδθα θη} δ] δ)]οἀ ἴο (δε ἀδ- 
βοθῃδηίβ οὗ ἰμο86 80 Ροσ Βμϑὰ ἰῃ {86 τ] ογποας 
Ἡ ΘῈ {ΠΟΥ οπίοσϑὰ Οδηδδα ὑπάον Φοβα. Τδθ 
ἰπίοσθησο ἔγοτῃ ἰδδὲ 15 γδαίμοσ (μὲ πὸ Βαγο πεοά 
ἴο ἴϑδυ; ἰο ἐμ 18 6 ὅσ ῃοῦγίβ τ.8, ἴ0. δ6 888 δῇ Ὦ 
ὑπαὶ ἐμ6 σένογδ δίας οἵ (6 Ὀϊ νθ Ῥχοσαΐβο, [86 50 
1658 Ῥοβίἐἶνο ὶγ υἱἱοτοᾶ δηὰ οδι ἢ- ξαποιίἐοποα ἐλγεσὶ 
οὗ ἀοάἄ, ἐμαὶ ΗΪ8 ΡΘ6ΟΡ]ο, οὗ ἐμὲ ἐἶτηςο, δβουϊὰ Ὡοὶ 
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σοΐον ἰΐο ΗΒ χοδί, ννδϑ ἤι18]1ο ἃ ἴῃ 411 οὔἩ ἰμθπι, 
διὰ ὑπαὶ ἴῃ σΟμΒΟαΌΘ 06 οΥ̓͂ ΘΟ] οΥ. ΤΠ ποδῖς 
εοπποπ σαί" ἰἥποὸν πο σμὲ βαεὶ οογίἐιαΐηεπι ἐχοι- 
ἐξαί, εεα ἑαπίαπι ἱποιμίϊαξ εοἰϊοί(μαΐπεπι Ὧς δεσιιγὶ [07- 

6 ((Δ᾿ ν]). 
Ακαϊπδί υμαΐ, ἐμοσϑίοσο, ΓΘ ὙΘ ΠΟῪ ἰὸ ὍΘ ΟὨ 

οὔν συαρὰϊ δὶ Δ’Ὸ γγὸ ἰο ἔθασ ἢ δῃὰ 9 τ δδὶὺ 
δτὸ ψθ, ἰῃ ἰγχὰο ἔοδτ, ἰο αἰτοοὺ ΟἿΣ ΔηΧΙΟ 8 ΟΔΓΘ, 
ἴη οτάον ὑπαὶ ὑπαὶ τ οἷ 70 68. ΤΔῪ Ὁθ ἀγοτίϑὰ 
διὰ ποὺ δοῦο ὉᾧὉΨΟΒ υ82 Ἡξ΄ὲ ἃσὸ ἰοὸ ῬΟΎΑΓΘ ΟΥ̓ 
ΘΒ ὉΠ Ὲρ 6 [Βτ86}1105 ὈΥ͂ ΟἿΓΡ ὑπο] ϊοῦ ἴα (86 
οτὰ οὗ ἀοά, τΐοδ 8 φχοοϊαϊπιοα ἰο υ85. 6 
ἃτο ἴἰο ἴοαν (89 Ὑτϑίὰ οὗ ἀοα, νοῦ τὶς ἰη [89 
ΒΡΒΘΤΟ οὗ οὐδὴ ἐμ ολοδεθ Ῥθορὶθ μι88 8βὲ}}} ἀΪ8- 
Ῥίαγοί 18 1181 [ΟΥΤΟΤΒ ΡΟΣ 8}1 ὈΠΌΘΙ ΟΥ̓ ΘΥ8. 
Απὰ ΟἿἿΓ σοτηπιοη ἴον βμου]Ἱὰ αἀἰγοοί ἰἰβ6]Γ ἰο ἐπ 9 
Ῥοΐηὲ (φοβηϑῶμεν οὖν) ἰπαὶ, τ 8116 ἐποτοὸ οσὶβίβ ἃ 
Ῥτοσωηΐβο οὗ ϑπίοσίπς ἰπίο Ηΐβ σοϑὲ, πο ἱπάϊν 8] 
ΟὨΘ ΔΙΏΟΠΩ γοῦ ΙΔΥ ὍΘ ἔουμπά ἰοὸ Δ 71ὁὸ ΘΟΙη6 ἰ00 
Ἰδῖο (μήποτε δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέναι). Δοκῇ 18 
80 σοῃδρίσυουϑ ἴῃ 1.8 Ῥοβιίΐοι, ἐμδὺ ἐ σδπηοὐ ΡΟ08- 
δΙΌΪΥ Ὅθ τοχατγα θα 68 βυρογῆυου, (ΜΠ οΝ.., ΟΑΓΡΣ., 
ΑὈΌΓΘΒΟΒ), δηὰ (89 ΤΑΥ͂ δηἃ δδυπμοβίῃ 688 οὗ 89 
σοππηθοίΐοι, Ἡ]ϊσ ἢ ὈΥΘΒΟΠ ΪΥ 68}18 οἱὐἱξ {1:6 τηοϑὶ 
δοϊθιη χοῦ] ἢ, δηάὰ δβἰδτι]ΐηρ Ῥἱοίαγοδ οὗἁ 
{8Πὸ ἔδίο οὗ δροϑβίαδίθ, ἀϑυμδπμβ ἃ ὙΟΤῪ σαυίΐουϑ 
δάυγϊδείου οὗ ἰδ6 υἱοῦ τ] σ τ δοῖνοβ 1. ἰπίο ἐπ 6 
Βούιοηϊηβ, υἱάεαίω (Ξξεπιαν δεέηι) οὗ οἱοχαηί ἀ18- 
σοῦγδβο (066., ΤΆΘΟΡΆ., Τ8ο]., ἽΠ οπ ἐδ6 
Οἵ Βον βεῃὰ, γἪο 8 ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ Τορασα ἐξ 88 οὗ ἐπ- 
ἐεπει ψὲς ἰταροτίεξεϊ οϑὺ ἔθοτθ Ὀθ δυθὴ δὴ ἀρρέατ- 
ἄποε ἰδὲ (μΐ5 ΟΥὁἩ ἰμδ΄ῷ Ογὴ0 888 τοϊηδϊποὰ Ὀδπϊηά 
(Ράγϑῦϑ, τοζασάδαὰ δρργουϊη νυ ὉΥ ἢ) 6].). Ἧο 
τουδὶ σοζαγα 10 85 ὀχρσοβδίης (89 ΡΡΟΔΣΘΠΟΘ οὗ 
Δ αεἰμαΐ οοπαδίίοη, ΔΒ ἴὰ Ῥγαβοηίβ 1ἰ86]7 (0 ἰδ 6 
ορίπίοη απὰ εδἰϊηκαίε 07 οἰλεγδ, δα τηυδὺ δοησοῖγθ 
ἐπὸ σοῃάϊ ἴοι 88 ἐμαὶ οὐὁἁ ὑμαὺ δυνδίδηϊ α] ̓ ἰησοῦ- 
ἴπρ Ὀομὶπα, τ ϊο ἢ Σ βυ18 πὶ ̓ μου 8 Ὁ]0 Θχοϊαδίοπ. 
1ι 15 ἀοι 11688 στ δτηπιδί  68}}γ Ροββὶ Ὁ19 ἰο ἰ8 6 δοκῇ 
85 ἴδο ἰοδάϊπρ' ἴθστα, ΘΧΡΥΘΒΒΙ ΩΣ 086 ἱπαϊν 0.8} 8 
»οετγεοπαΐ ορίπίοη, διὰ ὑστερηκέναι ἃΒ ἀδηοίϊηξ α ἴοο 
͵αίε αττίσυαΐ ἵὰῃὰ τοβρθοὶ οὗ ἐέπιο, {π6 ὙΠο]6 {Π6}--- 
σαν ἰλίπὰ ἢθ ὧἀαε αττίσοα ἰοο ἰαίε---βΒομδίίᾳ,., 
Βδυας., βου, ΔΒ], Βνοίβομη., Βίοπρ., Ῥδυϊ., 
Ἑτασα). Βιυὺ νι ἐπὶ8 δοσοσὰβ ποῖεθ ον ὑπο 
τιοτδὶ οοπαϊ(ίοη οὗὨ (9 τοδάϑσβ, Ὡ0Ρ (8. 6 ΘΟ: 60-- 
ἐΐοα οὗ 86 Ῥαββαρθ, πη ἱοῖ, διίδοβθὰ ὈΥ φοβη- 
θῶμεν οὖν ἴο ὑῃ9 φτοσθάϊΐπρ σμδρίοσ, σδῃποὶ Ρο8- 
δ ὈΪῪ Ὁθ ἰαἰτοἀυοίης 8 οοπεοίαίοτψ δἀάάτοδθ (0 ρ6Σ- 
Β0Π5 τοι ]θὰ ὈΥ 8 ΟΧ ΣΟΥ ἰδ ἱἰἰπδίοη σο- 
κατάϊης ὑμοὶν βαϊνάι οι, ΟΥ ἃ τοαγηίη δραϊπδί 
ἐμοῖς ἱπάυ!σοηοο οὗὨ ἰμΐ8 1] 8ῖοπ, (88 ἱ7 τὸ Βαὰ 
{πὸ δοταΐοτιϊπρ ποτὰ μὴ ρὺν φοβηθῶμεν, ἰεἰ 4 ποί 
ἐλεπ ,εαγν, ἰπϑιϑαὰ οὗὨ ἰῃ9 τ οΟΣ8 οὗὨ τσαγηΐπσ, ἰεί ἐδ 
ἐλέγείοτο ὕεαν ἰεδι)]. ἸΤὴ6 Ῥαϑβαρὸ σαί ΟΡΘῺΒ 
ψῖτ (Πὸ δΔὐπιοπὶίῖοη δηὰ δυο, ὈαΒοα οἱ ἐπ6 
Ρτοοθαϊΐηρ εἸδῆσθ δἰ ἐμθ ἔδίο οὗ δῃοϊϑμηὶ [βγϑοὶ, 

. ΓΙ ἃ τον οἵ α αἰ ἤδσομπί ἀοδοείρείου, Ἀ501}᾽8 οὐοςἐΐοῦ 
ἴο ἰμῖ5 ἰηΐογργοϊαί ίοα τηϊσῆξ δνθ ΤογΘ ποίρχμξ: ἔπ 110 
4060 οἵ οὐ ΔΕΓΠΟΙ ἐΐ Βοοιδ ἴο0 Ὀ6 ΟΥ̓ ΥΟΥῪ ᾳυοδίΐουα ]6 τα}}- 
ἅϊεγ. Τὶ δου] "6 Ῥόοτπο ἰπ πιά παὲ [Π}9 ΤΟΥῪ ἙἸΠδσασέογ.- 
ἰοιίο δὰ ἀϊφεί κυ ϊδίης ἰθδίαγο οὗἩ ον ορίφε1]6 ἐδ ἴπ6 αἰπιοδὲ 
Ὀοδεοὶ Ὁ͵6 σΟΚΘΠΟΥ͂ οὗ γοαδοηίΐης, πὰ δίοσῃ δηά ἐδγείυϊο ἔογοο 
Οἴ δρροαδὶ, οοποιιϑὰ ἴῃ, (τὸ υΐκ ιν δἰ πλοδὲ δαγ), ἐδὸ τἰταοσὲ 
οοοῖυϊο δαιοοϊδημοβθ δὰ βονίης ἔτδοο οὔ ἀϊοϊΐφῃ. Αἢ 
δασβοδίηδε οὕ ἐβου κϊ δηᾶ δορ ξπηοηξ πὲ ΠΟΥ͂ΟΣ ἴὉΓ δ πιοὸ- 
"ϑοηξ γοΐαχου βοὶ ἤ, πιόνεθ ΟἹ μαγί ραφρει Ἡΐ| 6 πιδίοαιὶο 
μὲαλοϊ ποδο, δῃα ἃ εἰδοεῖς ζσγϑοο οἵ βίγδ, (δαὲ ΠΘΥΘΣ [ὉΓ ἃ ἴ20- 
"υϑοπὶ ἠγκοίδ [5 ὈΓΌΩΣΠΥ, δηὰ πόνον δον [ἔν ΘΥΘἢ ΣΈΡΟδΟ 
ἴο ὕτοοῖ ἰογὶ ἢ ἱπίο μωδοίοῃαιο υὙϑβοιηθῃοο οἵ ὀχργοδδίοῃ. 
ἔπ συ ςἢ ὁ δίγ]ο ἐδο οεουττοηοο οὗ δῇ οἱορδηὶ δηὰ οὐύϑὴ δοῖ- 
νεΐης ἴοι 111 ἢ ἴῃ [6 δοηθο Ποῖ μίνϑη ἴο ἱξ, σουὰ 
φασοϑὶγ 06 οδίζοΣ ΒΌΣΌΣἷδ9 οσ οἰλοοίίοῃ.--Κ.]. 

{δέ Π βου Το] ΟἿ Υ δῃ ἃ ΘΓ ΘΒΕΥ δυοϊὰ [86 
ἱπγοαϊ πίη ἀδη 6 Ὁ ἰδ. ΔῊ ΤΑ ΘΙ 6. Οὔ 6 ΘΒ ΣΟ 
--ὝΒ110 ἀοὐ᾽ δ᾽ ηΥἱ(διΐου, [}} οὐ κτδοίουιβ ῬΥΟτη 865, 
8 δἀάἀγοββοὰ ἰο ᾿Ἶπ)-- -ϑβουὰ Υ κυ γ ἀεῖΐον, 
ΒΤ σίης ἔγοσο Ὁ 6] οὗ ἐπ {86 ψνορὰ οὔ αν δἰ ΐοη, 
ΤΩΆΪΚΘ ἐξ ΠΟΟΘΒΒΑΡΥ ἰπδὺ Β6 ὯΘθ Γοραγἀ θὰ ἃ8 παυΐης 
θ6θῃ Ἰοὔξ Ὀθμἰπα ὁπ .ν18 τ  ἰο {π 6 Ῥχοταϊβοα ρολ]. 
ΤῊΘ τοηάδονίηρ οὗ τοί, π6 οσμὲ υεδίγωπι ἰἰδοαὶ 
(αὶ 10 ΤΩΔΥ ποῖ βϑοῖῃ θθδὺ ἰο ΔΏΥ 016, ΤΗΙΔΥῪ ποί 
Ὀ6ὸ 86 Ῥ]θάβυσθ οὗ ΔΠΥ͂ 056 οὗ γοῦν), 18 ἱΏΘΟΙ ΒΪ8- 
ἰθὺ πὴ ὑπὸ [Τὗ, εν, ἀπὰ τι ἐπ 6 σοηϑίχιο- 
ἰοῦ, τι ῖοῖ νου] μαγνο γοαυϊτοά {(Π6 θαΐ. 
γε. 2. ΕΣ στὸ δνθ Βεᾶἃ [89 ἰογίῃ] 11685- 

δαρΡ0--ἰὰ ἸΏ θη. πὶ Βϑασᾶ ἐϊ. Ἐαθάπερ (τε- 
εἰδεῖψ ἀεδοοτάϊηφ α8) Τοαπιὰ Θ᾽ νγΒ τὸ ἰπ ἐμ Νον 
Τοβίατηθῃῦ ΟὨΪΥ ψ 1} Ῥαυ], ἀθηοία8, ἰῃ 1.8 ΟἸαββίοαὶ 
180. Τοϊαιί ΙΩΒ οὗ οπίΐγο θαυ] } 7. Ἐναγγελίζεσθαι 
8 8180 υϑοᾶ, [ΚΟ Υἱὶ. 22 ; χτὶ. 16, Ῥδββίνε]υ, ΔΒ 
Ἰοσθ, οὗὁὨ ἰβοβθ ἰο συ ομι" σὰ ἰὴ ρ8 8.0 δ8ῃ- 
πουῃμοοά. Τὸ ϑυ δῖ. εὐαγγέλιον 18 ποῖ Τουπὰ ἴῃ 
ΟἿΓΡ ορίδι]6, δὰ τιὶ 1Κ6 ΟὨἹ]Υ Αοἰβ χυ. 7; 
χχσ. 24. Τιιο λόγος τῆς ἀκοῆς, ΒΊΟΝ δἱ δ'γν. χΧ]ὶ. 
28, ἀοποίοϑ Ὑδδΐ 18 σοοοϊνοὰ Ὦγ ἰγδάϊ οη, δπὰ 
αὐ 1 ΤΉ 688. ἰὶ. 8, 8 ΔΙ ϊοὰ ἰο {π0 Νονν Τοδιδιηδαὶ 
Ῥγοδοιιοὰ νογὰ, 15 ὙΟΥῪ δἰ καὶ βοδηῖ [0 (86 Ἰγοτὰ 
οὔ αοἂ πιδὰο πον ὈΥ »γοοξαπιαίίοπ ἰο ἰἕλὰ6 Ῥ60- 
ῬΪ6 οὗ Θοἀ οἵ 411 ἰὐπιοδ, Ἐχ. χὶχ. δ᾽: 15. χχυϊῇ. 
9; Φ26γ. Χ]χ, 14, δπὰ σοσγοβρομ 8 ραν οι ανὶγ 

ἰο ἐμ Ποῦ. ΠΩΣ 15. ὕ᾿]. 7; 18].1 (Βοτα. χ, 

14--17)ξξίλαέ ιὐλίοῦ δ ἀπηοιποορα, πεῖρα, (ἰάέησεα, 
δοππηθοίοα Βοτϊηδέϊσηθβ 18 ἐμδ6 αοη. οὗἩ ἐῃ9 δ0Ὁ- 
οσὶ τιδίίοσ, 2 δι. ἰν. 4, βοσηθῖϊηο8 τὶῖ ἐμαί 
οΥ̓͂ (86 ὈΘΟΓΟΣ οὗὨ {110 ἐΣἀἶηρ8, 18. 111}. 1. Τὸ θαί. 
τοῖς ἀκούσασιν 18 ΟΧΡΤΟΆΒΙΥ Θιηρ]ογοαᾶ ἰο ἰπάϊοαϊο 
(δὲ {80 πίστις ἱπάϊΒρΘΏ580016 ἰο ὑπ χη δά 
οἰὐοϊοηί ἰαθυοποο οὗ 86 ποσὰ νγὰ8 πδηϊΐηρς ἰοὸ 
{τὰ ἐπαΐ δά ποαγχὰ ἐπα ποτά, δπὐὰ ἐπαὺ Του (818 
ΤΘΘΒΟῊ ἰὺ δὰ ηοἱ υπὶιοα 166} τ 1 {8.089 ΤῸΣ ὙΠ ΟΤα 
τὰ ῶδ οἰ βου 189 δἀδρίοα, δπὰ [Ὁ τοι 1ὺ τγ88 
ἀοϑ ϊποα οὗ αοἀ. Τ}ι}5 δἰ. νου Ἱὰ θὲ πὶ ἰδ 9 
ΥΟΥῪ οἷὰ δηὰ νγ6]] δἰϊοδίεἃ γχοδάϊηρ οὗ (80 Ατςο. 
ῬΊῈΣ. οΥὨ συγκεκ., ἰο ΔΕ αἱ 6}} }χ1 016. ΕοΣ ἰο γαὶ 
ὌΡΟΣ ἀκούειν (0 δοὴ8ο οὗ οὐδέν 8 ἃ Ῥυχοὶγ ἀ68- 
Ῥοσδίθ πη ]κ0- δῈ}, δηὰ {π6 Σοποσῖηρ “ ὈοσΔΌ8Βο 
{867 ἀἰὰ ποὺ δββοοΐϊαίθ ἰμοιηβοῖυοβ ὈΥ Τα} ὙΠ 
ἰμο8θ ὙΠΟ ονογοά,᾽" υἷ : Φοδδπδ διὰ (δ]οῦ ((Εο., 
Ῥμοί., Ηδιοσδομά, Οσδιι., εἰὸ.), 8. ἰοΐδ}}γ δ] 'θῃ 
ἴγοιῃ {89 080 χηδάς οὗ ἰὶκ ὨΙΒίΟΥΥ ἴπ {9 ργθ- 
γἱοῦβ ΘὨδρίοσ. Βίθοκ, ἐβογοζογτο, σϑδὰβ ἀκοὺ- 
σμασιν αἴϊεν Ἰδοοάοτοῖ, τὶ ὙΒΟΤα, ΒΟΎΘΥΘΓ, 
ἀκουσθεῖσιν ἷΒ ῬΤΟΡΔΌΪ ἰο Ὀθ χαά, 88 60η)66- 
ἰυτοὰ ὈΥ ἷπ ἰόδοθον Τμοοάοτο οὗ Μορϑβ., ὁπ [89 
ΔΌΓΒΟΥΣΥ οὗὨ 86 Ὑυϊς. τε πο ἔμον ἀϊὰ ποὶ 
Ὀπ:16 ἐμοιηβοῖνεβ ὉΥ δὶ (ἢ πὶ. ἐμ6 ποσὰ β τ Εἰ ἢ 
807 αὰ ποατὰ.᾽" Τὴ Νόι., 88 ἱπᾶϊσαϊοὰ ὮΚ 
{89 Ῥεβῖὶο---ἰ ὸ οἱ οδὶ γοσβίοη οὔ ἰδ9 Νὸνν Τε8- 
ἰδιιθηύ---ἶ5 ἐπ ἰο Ὀ6 Ῥγοΐοστοά σἱ ἢ Ἐγϑβηι., 
ΒόΒ6, θο Ἧ., Τ8ο]., μᾶπ., 6]. Ὑδ6 ορίπίοηῃ 
οὗἩ ΕὈγ., ΒΟΎΘΥΟΣ, ἩΔΙΘΔ 1 10] ονοα ἰῃ ΤΣΩΥ͂ οοπηι- 
φιεηΐ., (λαὺ {8.6 Ῥαβδδίο Θομ δῖ 5 πῸ τοροίἑι οπ οὗ 
{86 ἐσ Ῥσουϊουβὶγ ἀπο] ὕροι, οἵΖ., ἐμβδεῖμο ποτὰ 
ὙΓ5 ῬἩτοοϊαϊτηθὰ ἴῃ γοΐῃ ἰο 18:0 76 018 ὁ. δοσοιηΐ 
οὗἨ ἐμποῖν διδ,εοίίοα ὠπδεῖϊοί, Ὀὰΐ ῬΤΡΘΒΟΩΐΒ Τα ΟΡ 
(89 ΥΘΥ͂ΘΣΒΘ 5.6 οὗ (δο ἐγυΐ, υἱΖ : (0 ἐπιροίεποσ 
οὔ ἐμοὸ ΟἹὰ Τοβίοτηθηὶ ποτὰ ἐἰ80 7, δπὰ ἐπ ΒΟΥ 8 
{86 ποτὰ ῥγυοοϊδίτηθα ὉΥ Μόοβοβ δ8 ἀδοϊασίης 80 
»τοπιΐδα, ἱπαθοά, ΔΙοης τὶ {πὸ οοπαϊ ἴοπϑ οὐ 18 
Τ]Ἰπιθη, γοὺ Ῥοϑβοββὶπῃρ 00 ῬΟΎΟΣ, ᾿ἴἰκο (89 
τοχὰ οὗ τμ0 Ν Ὺ Τοδβίδμπηγοπί (γ. 12) (ὁ Ρεποίγαίθ 
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ἰαὶο ἐπ ἸΩΔΥΥΟῪ δηὰ οοΓο οὗὁὨ ἐδ ἧππον ᾿1ἴ6, ἀπά 
ὈΥ͂ δυοῖὶ βατηϊχίυσο ἰάθη ν ἰἰβ6} ποτοῦ 
ὙΠῸ [9 ἈΘΔΓΟΣ --- (88 δδδυϊηρίίοη, 1 ΒΔΑΥ͂, 
δηιἐοἰρδίοβ ὑμ0 10] οίπρ αἰδουδβίοῃ, ἱπίγοάμ 88 
ἃ τορϑηΐηρ ἰπίο ἰδ9 ογὰβ ουΐδῖ4ο οἴ ἱποῖν ΟὉ- 
γἱουβ δὰ πδίῃ σαὶ ἱτωροσὶ, δηἃ ἀδρϑη δ 8150 οἡ 
ἘΡταχὰ᾽ Β ἔαϊδο ἱπίεσργοίαίίου οὗ τοῦ. 1. [1 νγγὸ 
σοπδίσιοι τῇ πίστει 1 ἰδ 6 ποι. συγκεκραμένος, 
πιϊχεώ τοίἢ ζαϊδ, (68 1ὺ τόσο ὈοίίοΣ ἰ0 ΓΤορδχαὰ τοὶς 
ἀκούσασιν 8ἃ8 Ὠδὶ. οὗ τοίογοῃσοεξεὶθ γεθρεέςέ ἰο, 8.8 
οἴϊοῃῃ ἰῃ οα865 ΏΘΣΘ ὑπ6 ὅοπ. πουϊὰ ὃ6 110 Ὁ]6 ἰο 
τοϊβοοποθρίϊοι (ὙΠ ϊ1π., ῃ.}, (Β8π Ὑ 1} 9 Ἦ οἰίθ, 
85 Ζιαίίυιι οοπιπιοαϊ, ΟΥ ἃ5 (110 θαί. οὗἉ {6 ἀχϑῃΐ [ῸΣ 
ὑπό πῖϊῃ αοη. (848 ὉΥ αΐμοῦ ὑπ} 1627): ποὺ 
Ῥεΐπρ Ὀ]οπἀοα νι ἔδιι Ὁ (μοπὶ (Ξε εὑπὸ τῶν) 
ἐπαὺ οατὰ ἰἰ.᾽) 1ἰ δοσοσζάβ θοϑιίον, ὨοτοΎοσ, τ ῖζὰ 
μ6 βοίυ8] χοϊαϊ μηδ οὐὗἨ δίῃ δἰὐκὸ ἰο (86 ποτὰ 
δηα (ο 16 ὨΟΆΓΘΤΒ ία σοηποοῦ τοῖς ἀκούσασιν οἱοΒοΙΥ͂ 
νὴ] συγκεκρ. δα ἰα]εο τῇ πίστει 88 δὶ. οὗ πιεαπᾶ 
(Βοδτολι., Τ}0].,} δία. 
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ἴδον ᾿[8δῇ Βανϑ Ὀσ]ονϑθᾶ, εἰο.---Τ6 γάρ Κ᾽ 
δβίδπη ἀβ 'ῃ Ἰοχζίοαϊ σοπηοοίίοπ, ποὲ τυῖνἢ ἃ ρασί, Ὀυΐ 
τὶ (6 οηἰἶτο βία θπγθηὶθ οὗ (ἢ 9 ῬΓοσοαϊρ Ὑ67Β6. 
1 ἰ5 Ὀοδὺ οχρίδἰῃϑα ὈΥ ἰαἰκίης εἰσερχόμεθα, ποὶ 88 
Ῥγοδοῃὶ ΤῸ ἃ βοιι ον δί ροπ ταὶ λα ᾿πἀοίογιηϊηδίθ 
ζαίαγο ϑι τῦὸ αγὰ (0 ἐπίεν,᾽" (ΒΙ., θο Ἢ, Τ80].); 
ΟΥ 88 ΤΥ ρ ἰμδὺ Ἡ1σ ἢ Ὑἷ6 ΤΏΔΥ ὙΠ οοτίαἰϊ η(Υ 
δυίϊϊοἱραία (ὰπ.}, δὰ ἐπ Αοσ. Ῥασί. οἱ πιστεύσ- 
αντες (Ὑἷ1 (π9 ταδ]ουὶίγ) οὗἩ ἰμοβθ ἯΒΟ Βαγθ ο6- 
ἐαδίξελεά (δὲ σεπιιίπεηεδε οὗ (οἷν δι: θα ἐς ΓΑΙΒΟΓ 
ὉΥ οχρ]δἰπίηρ ἰλοὸ Ῥαγί. οὗἉὨ (1.080 δΙΠΠΡΙΥ ὡλο λαῦε 
δεϊϊευεά, τολοὸ ἧαυδ εχετοϊδεα 7ζαϊ(ἢ, δηὰ οὗ ΘουγΒ9 
δδυο ἰδ ἴδγ αἰξοδίοα ἰὶ, Αοἰβ ἐν. 82: χὶ, 21: χῖχ. 
2. Βοπι. χὶϊ!. 11, δηὰ [86 γε σὺ εἰσερ. {λ ΘΓ ΟΙΌΓΟ, ἰῃ 
ἐϊ8 ῬΤΟΡΘΟΥ Ῥγϑϑϑηῦ Β0η86 οὗ ἔβο86 110 αγό αοίμαϊἐῳ 
ἐπίετγίη ἵπίο τοδί, ( 6}). 6, {86 ομυχοῖ οὗὨ ἐμὸ 
Βε]ΐονοσδ, 86 δαΐμονῦ νου] ΒΔΥ, 8ΓΘ 859 βυ σ ἰγδ- 
γοἸ ης ὁπ ἐπ ὙΔΥ ἴο {πὸ τοδὶ τ ΐοῖ αοὰ 88 68- 
[8015 6 ἃ Β'ποα (86 ζουπάδίϊοι οὗἩἨ ἰδ ποτϊὰ, Ὀυὲ 
το ἰμ0 1δ6γδο] 198 αἰὰ ποὶ εαἰίαῖῃ. ΕὈὐσδρὰ 
ΘΥΤΟΒΘΟΌΒΙΥ ἰΔ|κ68 {86 ἔργα “4 νοῦ κΚ8 δηϊθμ θὰ" οὗ 
ΥγοΣ. 8, 88 οοπ᾽χαβίϑα ἱτ ζδιιἢ, δὰ 88 ἀθηοίϊηρ 
λυπιαη ρεγζογπιαποεδ, λέ τροτζδ οΥ (δε ἴα, ἱπ 6ο0ῃ- 
ἰχαϑὶ τὶ τ δ δἢ ἰμὸ ἰσὰθ ὙΔΥ οὗἨ βαϊγναίίου, (δαὶ 
οὗ ἔα! ἢ, τγὰ8 ἰο Ὀ6 τουθαϊοάὰ. Βυΐ ἐμ ἰθσῖὰ ολ ἢ 
ΤΟΙΣ ΟὨΪΥ ἰο ἐβ6 σοσῖκβ οὐ Οαοά (γεν. 4 δῃὰ 10), 
ΜΌΘΟΝ βίδπα 88 δοοοι}  διοὰ βἷποθ {89 ἔοαπάδ- 
ἐΐοῃ οὗ (9 Ὑον]ά, δηὰ βἷῃοθ Ὑβϊοῖ, ἐμογοῖοτο, 
{ἰοτο 18 οχ δίληρ ἃ ἀδεέ οΓ αοἄ, ΑἸιδουρὰ (καέ- 
τοι) ὑμῖ5 18 {80 ο886, 5Β{11}1, δοσογάϊηρ ἰο ὑπὸ ἀ6- 
οἱαγδιίοι οὗ αοά, Ῥβ. χου. 11, ἰΐὸ [5.86] 168 ὙΔῸ 
ὍΣΟ 66]]16Ἁ ἰμογοίο, ἀἰὰ ποὺ οαίοσ ἰηΐο ἰὑ. ΤΠ ΟΥ, 
Ζο] ον πα ἰλ 6 ΘΥΤΟΏΘΟΙΒ Σοπάἀοτίηρ οὗ ἐδ Ὑυ}- 
ἄϑιο οἱ φυΐάεηι (απὰ ἱπάε64), οΘοπηθοϊοα ἐδο οἾδαΒο 
οοτατηθποίηρβ ὙΠῸ καίτοι τὶ {πὸ ζο]] οσίης 
εἴρηκεν, Ἰεανίηρ ἰη6 γάρ ΕΥ̓͂ΟΣ εἴρηκεν ὙΠΟ ὑῃ- 
τοραγάοα. δολ) ολί., ΟἝΤΡΣ., δέος.» ταλῖκα μ6 αἴθοπι. 
8150 ἀδροῃά ὁ; κατάπαυσιν--εἰῪό τοδί ο τοοτὰϑ ιολιοὐ 
410676 αοοοπιρίελεα, εἰς., ἃ οοπϑίγυσίου ΜΓΒ16Β 
πουὰ χοαυῖτο τῶν σορϑαίθὰ δῆορ ἔργων (τῶν 
ἔργων τῶν ἀπό, εἰς.).Ὑ Απὰ ὍΟαϊν., ΒεΣ., 1 π10., 
Ογϑ., Βόδπι., Βὶ8Ρ., οσρὶ δἰ ἐδυβ; ““ πδσμοὶγ,᾽ 
(οΥ Ῥϑσθδρβ αδίλουσλ) ἰπίο ἃ γϑδὺ τ αἰοῖ [0] ον ϑὰ 
ὍΡΟΣ (86 σοιαρ]οίΐοι οὗ (89 του 8 οὗ ογεδίϊοι : 
ἃ ἰδουχιὶ ἐμαὶ ψουϊἹὰ σογίδὶ ἾΥ πᾶν ὈΘΘῺ ΟΧ- 
Ῥγοββοὰ ἐπ αἰ ογοηὺ ΡῬΕΓΔΒΘΟ]ΟΩΥ. 

γἵῪεε. 4. ΕΣ 6 Βεῖ δβαϊᾶ ἰῃ ἃ οϑσῖαὶῃ 
ῬΪδοο.---Απᾶ ἐπ [8185 Ρ]δοθ αβδΐίῃ.---Ἶο δ. 
ποὺ ἰο ΒΙΡΡΙΥ, 85 βυδήοοὶ οὗ εἴρηκεν, ἡ γραφῇ 

(Βόδηι., Βῖϑρ., εἴε.}, ποι ὶ πδιδηδίηρ {μπδὶ ἴῃ (80 
οἰϊδίΐοπ {56} ἀοά 18 Βροῖίκθῃ οὗἁὨ ἰπ ἰδ {μἱἰτὰ μοῖ- 
ΒοΏ,. ΒΕῸΓ (86 Β81ὴη9 Βι δ͵θοὺ τπιυδὲ Ὀ6 Βυρρὶϊοὰ ἰο 
Ὀοδ οἰἐδίλουθ, δῃὰ ἱπ μι6 Ἰαί(6 Ὁ (γ6}. δ) (89 μον 
ΒΟ 8 ὑμαὶ αοα τιιδί Ὀ6 τοχαγάρα 85 {πὸ δβ00]6οὶ. 
Ηδγα α180 1ὑ δραῖῃ Ὀδοοπι68 ουϊάδηϊ ἐμαὶ αοἀ ἰ5 Ηθ 
Ὑ0 18 οΘοποοὶνοά 85 [ῃ}9 ὁπ0 ὙΠῸ ΒΡ 66 (8 ἰῃ βογὶρ- 
ἴατο. [1 ἀουδὶ 1Υ Μο)}} 8 σϑᾶβοι 10 σεὐεοιὶπα ἡ 
γραφῇ 848 Βυδ]οοί οὗὨ εἴρηκεν, ἄταννῃ ἔγομι {6 οἰία- 
(ἰοῃ ΥΟΣ. 4, ΟΥ {π0 1] 19 οΠ9 ΤῸ τοδκίηρς Οοὰ 
(86 δΒυδ]οοὶ, 88 ἀγανττ ἴσοι 86 οεἰἰδίϊοι οὗἉὨ τοῦ. ὅ, 
ἷ8, Θἰ(μὸΣ οὗ {μοπὶ, ἀδοϊβῖνο. ὙΠΘΥ τὸ οὶ σίτου 
88 Βαρὶο εἱξαίίοπδ, διὰ του]ὰ οί, {ΒοΓοίο το, 
ΠΔίΌΓΔΙΙΥ δίδηα ἰὰ ῬγοΟίβοὶΥ {Π δεῖν Ῥγοδβοπὶ ΤΌΥΤῸ, 
ὙΒΟΙΒΟΣ γ͵ΡῪὸ7 ΟΣ ἰ0 ΘΟΠΟΘΙΥΘ Το οὶ ρίυγε," οἵ 
“ (οὐ ̓" δροαϊκϊηρ ἱπ ἐμὸ ϑουϊρίυγο, δΒ ἰϊ6 ξυὺ- 
)οοὺὶ οὗ 86 γεῦῦ. Απὰ ἐδὸ δρρὶ)ϊοαίζοη,. οὗ ("6 
Ῥδββαρο ἰο ἐμὸ δυί βου Β Ῥύυσροβο τνουἹά, 1 οοῃ- 
οαἶγα, ὍΘ ΘαυΔΠ}Υ͂ δηδνγογοὰ, τ ΒΊΘΒΟΥΟΣ εὐ ]οοὶ 
ἯὙο ΑΒΒΌΙη6. 5111, πὶτὶ ΜΟ]], 1 Ῥσοῖον ὁ θεός κ8 
Β 76 οἱ.---Κ.7.---δϑίησο (86 ρδβεαρε, ὅδ. 1. 2, ἰ5 
Β0 ΘΠΓΓΘΙΥ Γι], πὸν σδμποὶ ῬΟΒΕΙΌΪΥ ΠΩΡΪΥ 
ΔΩΥ͂ Ὁποογίδι ἰΥ οἱ ἰδ6 Ῥδγί οὗ (89 δυϊδου τὸ 
καναϊηρ (110 δοιγοα οὗὨ {)186 οἰϊαἰΐοι ; δῃὰ ἴσοι {818 
6 ΤΩΔΥ͂ ΟΥΔῪ ἃ σοΓίδ ἢ ἸΏΪΙ͂ΌΣΟΠ ΘΟ ΣΟρΆσ ἰὴ (Π9 
που ἱῃ οἈ. 11. θΘ. Τδὸ ἵνο ρϑββαᾶρεβ οὗὨἩ ϑογιρίυσε 
ἐπ αποϊοα ἴῃ οοπποοίΐοι, Ὀσὶὴς οὐὐ {86 Ἰάεδ 
{Ππῶὺ ἱμογὸ 18 ἴσοπι ἐν. οοτηχπορπιοηί οὗ (δἰ ρ8 
ὃ Ἀεβι οἵ αοά, πο νοὶ τδὴ οουϊὰ δῃ ἃ ποσὰ ἴὸ 
οὨἴον, Ὀαΐ ἑηίο ἩΔΒΙΘΙ ἰδ 6 [Θταο 168 πᾶ γα ποῖ 6ἢ- 
ἰογοὰ; γοῦ ἐμδὺ ὉΥ ὑπὶβ 9 δηίσαποθ ἱπίο 88 
Βεδὶ οὗ ἀοἀ σαπποὶ ὃο Βοα]οὰ δηὰ πιδὰθ ἱπιρο88):- 
Ὁ1]6 [ὉΣ 41} ἰἰπ)θ8 δπὰ 4]1] χχϑῃ, βίποο {μ6 ϑχοϊμδιθῃ 
οὗ ἰδ Ἰβγδϑὶεβ 8 θυΐ ἃ πηϑηϊ δίας ἴο οὗ ἰἰ6 
Ὑγ8.}} οὗ ἀοἀ προῖ {116 ὑπο] οΥΐην. 

γεβ. 6. βίμποθ, ἱἐμποχϑίοσθο, ἐξ σχοσδὶπδ 
ΟΡΘῺ ἴδπδὶ ΒοΘ ἃσθ ἴο Θιηῖοσ ἐπ, εἰς.---Τ 8 
οοαραγίβου οὗ [86 ὑνχὸ Ῥδββᾶρμοβ 1Ἰοδβ ἴο (86 οοῃ- 
οἰἸαδίοι, ποῖ Ῥσϑοΐβοὶυ, ἰμδὲὶ ἰὄ0 Θιηίγδηθα ἰδ δι}}} 
γεπιαϊπίη απα τοδεγυοα ἴῸΥ δοπιθ Ρεγεοῃδ---- Ἡ ἈΙΟᾺ 
νου παν ἀοιηδπάοα καταλείπεται---Ὀὰὶ ἱπαὶ 
ΒΌΟΘΝ δὴ Θηίσϑηοθ 18 ἰοῦ 7γέέ, ἰδ οὐεῦ, τε αἵ 3 
ορει (ἀπολείπεται, οἰ. χ. 26), [““ποί Βατίης ὕὈεεὰ 
ῬΤΟΥΪΟΟΒΙΥ͂ ὀχ δυδίοα,᾽» 1.}} δηὰ ἰἱμαὶ, οἱ δὸ- 
σουπὶ οὗἉ {Π18 βίαἰο οὐὗὁ ἰμ0 οα56, αοα ἴῃ Ηϊπ γτϑοθ 
οηὰ ἔα  ] 688, αὐϊοσ (06 τ 61}. [Δ ἰπῈ 
ΔΎΔΥ οὗ ἰπο080 ὙΠῸ οσο ο6]]6ἃ ἴῃ ἰδ {ἰπι6 οὗ 
Μίοβοϑ, δραΐῃ ομδυδοίου ϑι] 8}}} ἄχοβ (ὁρίζει) ἃ 
ἄδγ, "ἰο-ἀδγ,᾽ 1 νυ ἰοῦ, δὐζοσ ἴλ 9 1086 οὗὨ 8ο Ἰοηξ 
ἃ Ῥεγὶοά, Ηο, ἰβσγουχὰ αν, σοροδῖβ {μὸ δυζὰ- 
τιοήβ οἵ ἰηνϊδιϊοα, τ ΐὶο δὰ ΤΟΣΤΩΟΣΙΥ δεεα 
Ῥτοοϊδϊηθὰ ὈΥ λίοδοδ, Α5 89 δορί. δϑουῖθδδ ἰδ 
Ῥρβδὶπλ ἱπ αυσϑίϊοπ ἰο Θαγυϊὰ, δὰ ἤδσο γ͵ὸ Βδγο 
ποὶ ἐν τῷ Δαυίδ, Ὀαΐ ἐν Δαυίδ (ἐδ κῖης Βανϊὰ »ετγϑο- 
παν), Θ ᾶἃτὸ ποῖ Βασο, δ Βοῦρ ἐδο Βοοῖς οἵὗ 
ῬΒΑΊΤΩΒ ΙΩΔΥ͂, 85 8 ὙοἾο, Ὀ06 Σοραγἀδθα 85 Ὀο]ουρ- 
ἰὼ ἰο θαυϊὰ (Αοἰβ ἷν. 26), ἐο ἰδ (1:6 νγοσὰβ δὲ 
ΔΡΡΙγΐῃς ἰο ἐμ δοοζ. Ἐοξ ἐν Δανιίδ ου]Ἱὰ ὑτο- 
ῬΟΣΙΥ, π᾿ τοΐοσεί:ς ἰοὸ ἃ Ῥαββαρθ οὗ Ηοὶγ δοσὶρ- 
ἴθ, τηθδὴ “ἷπ ἰ86 ρδϑβαρθ οὗ βογϊρίυγτο ἐμδὲ 
ἰγοδίβ οὗ Ὀαδνυϊὰ,᾽" 8ὁ85 ἐν ᾿Ηλίᾳ, οι. χὶ. 3..-- 
ΒΟΒ]Ιοδί,, Βιθηροὶ, οίο., οΘοηποοῖ (μ6 δγεὶ σύμερον 
ψῖ1} λέγων. ΟΥΒΟΓΒ, ΙΔΟΓΘ χϑοορι 1, . διὰ 
θὲε]., τοκασὰ ἱἰ 85 ἃ μαγί οὗ ἐδ αὐυοίδίϊου, τ Ὰ1ῸΒ, 
ΘΟΙΣ ΘΒ Οἷπρ ΘΙ ΡΔ 4] }γ, ἴον .δ18 σοδϑου, δἤον 
8 ἰηἰογροβοα οἴδυδο, ΤΟΡΟδίβθ ἴ6 βαϊῖθθ ποζὰ. 
Τ8 τηΔ) συ, τι ΟαἸν., ΒοΣ., ασοὶ., ἔδῖκο ἐλ δὲ 
ἵῃ Δρροεί (ἴοι τὴ} ἡμέραν. 

Φ[10 566 ἴΠο ἀἰοτγϑῃοθ Ὀοίσθθη ἴῃ6 ἐπὸ οχρδπλεουδ, ιΒ9 
οΓ τηυϑὲ ὅσαι οοστοο ἴμ9 Ἐπ ΟῚ δὮ γοζαΐου, πολι ἐδ ἴνοσο 
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ΨΕκ. 8. Εοσ ἢ ϑοβῆμπα μΒεᾶ Ὁσουρδῖ τ δΣὰ 
ἔο τμοὶσ σϑϑῖ, εἰο.---Τ 6 μετὰ ταῦτα, δοτγαϑροπά- 
ἧς ἰο μετὰ τοσοῦτον χρόνον οὗ ἰμ6 Ῥγοοράϊΐης 
γοΓ86, ὈΘΙ ΟΠ ἴο ἐλάλει δοὶ]. ὁ θεός. αὶ (δ [π|- 
Ῥοσί. υἱτὰ ἀν ἰ8 ποῦ ἰο Ὀ6 Ροπάογοα, “Ηο που]ὰ 
Βανθὸ βροόκθϑη᾽᾽ (υιἢ., Β62.), τβίοι ουϊὰ μᾶγο 
τοαυϊτοὶ ἐλάλησεν ἄν, Ὀὰϊ “9 ποιὰ δ0 Βροαῖϊ- 
ἱηρ.᾽" ΤῈ Τδοὺ ὑμαὺ αοἀ, αἵΐον {6 ἱπἰσοἀποίίοη 
οἴ ἐμθ Ρ60Ρ]6 ᾿αΐο {πὸ Ῥτγομιϊϑοα 1,.δῃ ἃ, Βρθ8}.8 οἵ 
ἃ ἀδγίη ναΐϊορβ Η8 γοΐδθ βυμμλοηβ ἰ0 80 68- 
ἐγαῦοο ἰηϊο Ηΐδ τοϑὺ, Ῥγουθϑ ποὺ ΟὨΪΥ ἐπα (0 
Βοβὶ οἵ αἀοά, πῃ ϊοῖὶ 65 οχιϑίθὰ βίηοθ ἐπ θ οὔϑᾶ- 
ἐΐου, 8 ποὺ ἰἀοη 1 68] τι ὑπὸ γτοϑὲ ργοοϊαἰπιϑᾶ ἰο 
{16 ῬΘ6ΟΡ]9 ὈΥ͂ Μίοϑο8, δπὰ βοουγοα 10 (ἢ πὶ ὉΠᾺΘΥ 
Φοβδμῦδ, Βα (μαὶ ἰδ 18 οπ το ργοοθοάϊηρς τὶ ὑ8 0 
Ιβναρὶ 65 8 δἰ πα ρὶν ἰο ὈῸ τοζαγάἀθα δ8 ἄρυγαίγο, 
δη4 85 μαυΐϊηρ (5 [18 ]πιοηί ἰπτουρσὰ ΟἿ Σῖδι ἴα (ἢ 9 
Νον Τοδίδιοπῦ ΘοοποΥ. [Ι}ἢ ἰδ 9 Ἰαίοῦ ὈΟΟΪΚ8 οἵὗἁ 
Βογίρίυσο, Εσγα, Νομο., ΟἜτοη., Φόβῆυα, ἰη- 

βἰεδὰ οὗ ἰδ ϑδυῖϊοσ ΖΝ 6 πδιηϑὰ » 2)» 

Δ ΘΏσ6 ἰδ6 τυϊΐης ᾿Ιησοῦς οὗ ἐδο δερί., οὗἩ 2ο- 
ΒΟΡἢ., δηὰ ἰδὸ Αοίβ υΥἱΐ. 48.---ΚΚαταπαύειν Ἀδγο ἴῃ 
119 οἷαβϑἷ0 8} ἐγαηβι νγθ ΒΘΏ86 ἴο σαμιδα ἴο γεϑί, ἴο 
ὄγιῃ ἴο γοδῖ, 88 Ἐχ. χχχὶϊὶ. 14: σου. 111. 20; νυ. 
88: Ῥκ. Ιχχχνυ. 8: Αοὶβ χίν. 18. 

γεβε. 9. Τποσο σϑυρδίῃϑῖμ τβϑζθίοσθ 8 
ΕἰΑΌΌΘΙΒ σϑβῖ, εἰς.---Τ 0 Ῥδυίϊο1]9 ἄρα (τΌΓΟΙΥ 
οοπεπεδηοὶπῷ ἃ ΒΘὨΐΘΠ6Θ ἷπ 2 7086), ΠΟΥ ἰηἰγοάιϊι6 68 
6 δοποϊυβίοι ἰο τὰ ὰϊοὰ ἐμ 6 Ῥγοοθαΐηρ δἰδίθυλθηίβ 
δάνὸ ᾿ἰοὰ {πὸ ΜΨΑΥ; ποὺ ΟἿΪΥ ἴδ ὑπο γο ἃ Βοκβὶ οὗ 
αοὰἀ οχἰδιΐης ἔσγουι ἰλ} 6 61086 οὗὨ (86 ογοδίϊοη, δπὰ 
Τοδοβίηρ ὁἢ ἰ0 οἰ ΘΓΒΙ Υ, δηᾶ ποὺ ΟὨΪΥ 18 ἃ ρασγίΐ- 
εἰραϊΐου ἴα ἐμὶα τοδί αρροϊπίεα ἴο 8 6 ῬΘ6ο0}]9 οἵ 
ἀοά, Βαὶ ἐμ Θηΐγϑηοο Ἰπίο 1ὲ 18 δοίυ}}ν βοουτοά 
ἐο ἐπὸ ρθορῖο οὗ ἀοα. ΤΆ Ϊ5 χοδί ἴδ σαββατισμός---α 
ϑαδδαιϊίλ “έδίαξ οοἰοδναίίοπ (ἴτοτι σαββατίζειν, Ἐχ. 
χυΐ. 80, 85 ἑορτασμός ἔτοτῃ ἑορτάζειν). Το ἰθγπὶ 
(οπὰ 4180 ἱπ ΡΙαί, ἐδ φιρετείἐζίοπα, 8) 18. 811 ἐμ 
ΤΔΟΤΟ ὨδίαΓγΑΙ, ἱπαΒΙ 0} 88 ΔΙΤΟΔΑΥ δὖ Υ6Σ. 4, Χ6- 
ἴογϑηοο 5 ηδὰθ ἰο ἱμαὶ τοβὲὶ οὔ ἀοὐ αἵϊοσς ἐμ 
ογοδίΐοιυ οὗ ὑπὸ Ὑοτ]ὰ, Ὑδῖοι ἸΔΥ αἱ ἐμ θαϑὶ8 οὕ 
Ὧ86ὸ ἱπαοιϊζαϊΐοη οὗ ἐδ6 Βα αὶ, 865 ἐΐθ χοβὲ οὗ 
ἨαπιδηϊίΥ, δηὰ ἰπ ἐμαὶ, ρατὶ ἔγοτῃ ΔΩΥ ΒΔΌὈϊ ἶοΑ] 
ἐχρ δηδίίοηϑ, οΥο δἱ 2 Μδοο. χυ. 1, ἰ8 9 βαΌθδι ἢ 
ἐπ 641104 ἡ τῆς καταπαύσεως ἡμέρα. ΤἼΠὸο ὁ εἷσελ- 
θών, ἀξ τολο επίετγεὦ ἔπ, 18 ἐΡῚ ΓΒ ΟΙΤΊΒΟΙ {πὸ Ῥθορὶθ 
(5ομα 12), θαὺ οἰΐμον Ολγίδέ, 88 ἱπάϊοαίοα ὮΥ (89 

σχοϑοα πεῖν πηΐογίηδίο. ἘΕΙγαί, γὙυ. ὁ δπὰ Ἷ τηῦδὲ Ὀ6 (]ο066)ὶ 
το ϊο, ποῖ πιοῦο ἕδη ἃ οολπια Ὀαΐπρ νἱδοϑὰ δίζον εἰ ᾿ 
Ὑποα ἔδο οοπιπιδ Ἰηυδὲ Ὀ6 δΒίγυοῖϊ οἂὧἷ δον ἀραΐπ, γοτγ. Ἶ,͵ 
δι ἰδίο ποτά οοπηροίοάα οἰοδοὶγ νίζδ ὁρίζει ἠδ ἀαραΐπ ἰἐπεϊξε 
ον ἄχες. Αρδίῃῃ ἴδ μῶγαδο “86 ἰΐ [6 δα], πγυδὶ Ὀ6 οοῖ- 
τοοϊοά ἥταοξ ὮὉΥ ἃ τ βιὰ ἐγαποϊδέίοῃ οἵ ἴ:9 Ῥοσγί. λας ὅδεν ραίά͵ 
διειῖ (θη ὈΥ δυδοιτπείηρ᾽ (6 ρτγόροῦ ογ εἶς] τοδάϊηρ, προεί- 
ρηται, λας ϑαϊὰ τέσ δε ἴο τ 9 Ῥτονίουε οἶδ.» 
εἰσα, «ἢ. {{|{ Ὑν. 1-1δ6); δοὰ ἤηά1}γ ἐ10 Ρῆγαδο ὁ" δϊοσ δβο ἰοῃς 
ἃ εἰαϊο ἢ τοῦδέ ὃθ Ῥυϊ 1 (8 ργοροῖ οοποεϊγθοίίοη ὙΓ “ δαγ- 
ἐπε (λέγων). Ἧ᾽ο [δ τοπάες εἰΐλεν ἐλ: “ Β΄ηοο, (Βα, 1ε 
8:11 γουχα δ δὲ δοῦι0, ἐΐ0.---ΟἹἹ δοοοπηὲ οἵ ἀΐφο 6ῃ66, ἢθ 
αζαίη ἤχο ἃ οογίδίη ὅδ  (υέ:.) " 1ἸἈο-ἀδγ, δαγίης ἴῃ Ῥανίά 80 
Ἰοῦκ δ {{π|ὸ δον (ἐ. 6., δὸ Ἰοῃᾳκ ἃ ἰἰπιο δϊος ἔμοὸ οὐ βίηδὶ 
Ῥγοπιίθθα 6 ̓ουρς ἰπΐογυδὶ Ὀοίθοη ΜΌθ65 διὰ θδυ ) “ ἴο- 
ἄδνυ 10 γ9 ᾿ἰϑαῦ Ηἰΐδ νοΐος,᾽" εἰο., οὐ ἐλ: ἢθ δρδίῃ ἤχου ἃ 
φοείδί ὅδγ: “ ἰο-δν "--παγίης ἰπ Ῥανίἃ δὸ Ἰοτξ ἃ ἰἰπηο δί- 
ἰοτπεγά--" ἰο δγ [Γ γὸ ΠοαΓ," οἰσ. ΤΙ ἐπ ΤΌΓΠΔΟΥ 6880 “ ἴο- 
ἀἄδΥ" ἰδ ἰδκοη [π᾿ δρροϑίἴἰοη πίτὮ ἡμέραν, “8 οογία!η ἄδΥ, 
νέες, ἴσο ἀΔγ.᾽"" δηά δὸ νίη, Βοσα, στγοιϊίπθ, ΒΙ οοῖς, 9 οῖὶ 
Μοῖϊ, ΒιΌ. σθυίοα. [Ιῃ ἐπ Ἰδιΐοσ “ ἰο-ἀαγ᾽" δι ρηδείς 8} δῇ 
δοιονδξ ΔΟΓΌΡΕΥ σοτηπηθηοοθ ἴπ8 ἀποίπείου, πὰ ἴδθη, 
Δῇον δὴ ἰπίογυθπίης οἴδηβθ, 16 στη ΡὨ ΔΕ Δ }}γ τοροδίϑηα. 80 
Τ1αλιοίδπη, 6] χϑοῖ, δηὰ ἀοοίἀοαϊΐγ ΑἸοτά, Το οτάον οὗ 
Ἐ8ο πογὰφ σήμερον ἐν Λανεὶδ λέγων 1 ἐπ πκ ἰδ ἰη ἔατον οὔ 
8 Ἰοΐῶοτ τον. ἭΠ [ἢ 6 ἴογηνον πο δηῖθοῦ ποη]ά, 1 ΤΠ, 
ῬΦΥ͂Θ Σ00Γ0 ὨΔΙΏΓΑΙΥ Ἡτ ἔθ λέγων ἐν Δανείδ.--Ε.]. 

Αοτ., κατέπαυσεν, τεδίεα (ΑἸεΐης, ϑδίατοϊ. Οὑσοα, 
γι ]οῖ., ΕὈσν., ΑἸΐ.), οὐ (σὰ (86 τρδλου Υ οὗ 
ΘΧΡΟΒΙ(ΟΥΒ, διλοηρ ἐμοὶ Βοος, 1, η,, Ὁ 6].}, ἰπμ89- 
ΤΩΟἢ 88 ποίδίηρ ἰπ (8 σοπίοχὲ ροΐπὶβ ἱσχῃθ- 
αἰδυθὶν πὰ ΡΟΣ βου δ}Υ ἰο Ογὶδι, ἐλό Ῥόγδοπ, στμο- 
ΟΥ̓́ΟΣ Π6 ΠΙΑΥ͂ Ὀ6, ἐλαέ λαδ γοαολοα ἰλα σοαῖ. Ἰὰὶ ἰδ 
8.581 0.}8 {6 ΥΟ8800 ὙὮΥ (6 γχοβί ἴῃ αὐοδίϊοι 18 
68116ἀ ἃ ϑαδδαίδιι. Τὴ ΑΟΥ. 18 ἔβη Ἔχρίαϊπϑαὰ δ8 
8 τοι ΒΟΘΏ66 ἔγοτα {86 οἱἰαἰίοη ἱπ γον. 4. [Τὸ 
αιυοδιΐοι ἰ8 ἃ ἀπ συ]λ οπὸ ἐο βοί(]ῖ6. Ομ ὑμὸ οπὸ 
μαηΐ, ἐἰο πἰβίονίοα] κατέπαυσεν, τεξίεα, τχοτὸ Ὠαϊα- 
ΤΑν Ροΐπίβ Ὀδοῖς ἰο βοῦιθ δ πρὶο ἰϑίουσοδὶ ουθπί, 
α8 ἰἢδθ οηίσγϑμποο οὗ Ομ γἰδὲ ἰπίο Ηἰθ γοδί, δὰ ἐμ 
ΘΙ ρΡμΑἰδο καὶ αὐτός, αἷδο δὲ λἀἰπιδεῖΓ, οὶ τὶ, 88 
ΑἸδοτὰ σορδύκβ, ἀἰσηΐὶ ἰο ἐδ βιι δ] οὶ το ἢ τ᾽ 9 
Βου ἃ ΒΟΔΥΘΟΙΪΥ Θχροοί ἱΥ͂ ᾿ὺ ΥΟΙῸΡ ἰο ΔῃῪ ἱπάϊ- 
υἱάυα] δη, που]Ἱὰ βυρχοδέ ἐδ 6 βαπ|6 ἰάθα, 8116 
ἴ( 19 δον ΠΥ ρον ϊπϑης ἰο ἱπίγοάισο ΟἩγἾϑὶ 88 (ἢ9 
κιοαὶ [1μδάον ἀπὰ [ππιϊαϊον οὗὁἨὨ (Π9 χοβὶ οὗὁἩ ἐδ9 
Νοῦν Τοδίαπιοπῦ ῬΘ0Ρ0]6 οὗ αἀοἄ, Ὀγ δηϊδιιῖηρ δηὰ 
γοϑίϊηρ ὕγοτα Ηἷβ ΟὟ ΟΣΚΒ. Βαΐ, οὐ ἰδ ΟΥΒΟΡ 
δδπά, ὑπ ογ ἀο68 ποὲ 5061}, 88 ΒΌΡοδοα ὈγΥ ΑἸοτα, 
ΔΏΥ͂ δη ποβἷδ ἱπ (8 Ῥαββαρο Ὀοιτθοη ΟΠ τ ἰδὲ δπὰ 
Φοβδυδ; ἰλο Βροοὶᾶο οὐ͵οοὺ οὗὨ {8:9 Ὑ6 86 ΒΘΟΘΙῚΒ ἴο 
ὍΘ ΒΙΤΗΡῚΥ ἰο οχρ δίῃ ἘῪ (π0 ἩΣΙΟΥ 68 σμαπροά 
{πὸ ἐς γλ κατάπαυσις ἰαϊο σαββατισμός, ἀπὰ 186 καὶ 
αὐτός, ἰΠΘΥΘΙΌΣΤΘ Β6ΘΏ18 ΘΗ ΓΟΙΥ ὩδίυΓΩΙ 88 6χ- 
Ῥἰαἰπἰπρς ΒΥ (86 Τοβὲ οὗ ὑμ9 Ῥθο0]9 οὗ ἀοἀ :8 ᾿1κο 
ἐῃ0 τοδὶ οὗ αοά ΗϊΪπιδβοϊῦ, ἃ Βα δα ΐϑηι; δηά ἰἢ}6 
τοΐθγοῃσα 880 οὗ (86 βυ δδοαυοηί ἐκείνη ἡ κατάπαυ- 
σις, ἰλαί γεδί, 18 ΘΕ ΙΓΟΙΥ Ῥογιϊθηΐ, ἴῃ τον οὗἉ [π9 
δίῃ οσ 8 ἀροϊαταϊίου μαὶ 8 ΘαθὈδίϊο χοβϑὺ δυναὶὶβ 
{6 Ῥοορὶο οὗ Θοά, β5πὰ δαῦυδ}}γ δὸ ἷπ τυ ΒΙ ΟΠΟΥΟΡ 
ὙΑΥ͂ γὸ ὑυπἀογβίδη (86 Ῥτοϑοηὺ γ γ86. Απὰ 888 
Ῥοϑιϊϊνο δυχυϊηθηΐ δραϊπδὶ ΑἸίοΡἀ᾽ 8 ἰἰογργοίδ- 
(ἴοι, τγ1ὸ ΙΔῪ ὌΓρΘ ΜῸ]}᾽ 8 βαρροδίΐου, ἰδὲ ποι εἷης 
ἴῃ ἰδ σοπίοχὺ Ῥοϊηὶβ ἀϊγοοιγ ἰο Ομ γίβί, ΤΠ 
Ῥδβϑαβθο Β66ῺΒ δ᾽ ΡΥ ἰμτονη ἰπ ἰο δοοοιῃί [ὉΓ 
{86 βυδιἐιυιοῦ οὗ ἰδ ἰοτ σαββατισμός ἴοΣ κατά- 
παυσις ; ἴον 18 (670 18 Ὡο πεεά οὗ ΔΏΥ ΓΟίοΓΘΠ 66 
ἰο Ομ νῖδὶ, δηιὰ δὰ (86 δυίΐίμονρ ἱπίδπάρα ἱἰ, ἰὼ 
σψου]ὰ βοοὰ αἰπηοδὺ οογίδίη ἰμαὺ 6 του]ὰ δαγο 
τοϑδὰθ ἷβ ἱπιθηϊΐοα Τοῦ ΟὈΥοῦΒ. [ἱπο]ϊῃ9 
ἰο ὑπο ορἱπΐοι οὗ {86 τη] ΟΥ̓, τ ΒΙΟἷ Τοίογ 8 1 ἰὸ 
ἱπάϊνί δ] τποτιογδ οὗ ὑῃ6 Ομυσοῖ. Το Ῥατγί. 
εἰσελϑών, ἴα Πα υδοὰ ᾿ἰκ ἀποϑανών, οι. νἱ. 
7, διιδουρᾷ ἴον {8} 3π. υεγ τὸ Βμοιυ) ἃ σον  Ὡ]Ὺ 
ἮΘΡΘ, ἃ8 ὑποζθ, Ῥσοου ἐμ Ῥογί. Βυΐ (6 ΔΟΓ. 
ΤΑΔΥ͂ 0 ΟΧΡ]αἰπο ῬΔΙΟΥ δα ὉΥ θὸ οίίο, ΔΒ ἃ 
ΤΟΙ ἴβοθηο0 ἤγοιηι ΥΟΓ. 4, ῬΑΥ Ϊγ, ῬΟΓΠΒΡΒ, ἴσχοι 

ἘΤΊΠ6 Ῥχοΐοσοοσθ οὗ ἰμ9 αγθθῖβ [Ὁ ἴθ 9 ὥόγπι οὗ ἰῃ9 
ΑοΥ., ἩΒΘΏΘΥΟΥ {ΠῸΥ οομα 180 1ἰ, ἰο (}6 οἸυτηδῖοῦ 
δ ἀ 1688 ΘὈΡΒοπίουβ Ροσίοοί.---Κ.1. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Ἰῃ ἰμὸ ΗοΙΪΥ βονίρίυσο γὁὸ ποδΣ {86 συοΐδε ΟΥ̓ 
Οοά διὰ (μο ἰαπσωασε Ὁ ἰλε Ποῖν ϑδρίγίς, 8ο ἰμδὶ 
Ὑ6 δγο ἰο0 ραὶπ ὃν (μἷ8, ποΐ δπ ὀχίθσγη δ] κπον]οᾶσο 
ΟΥ̓ παίΐαγαὶ ὑμπίηρθ δηὰ δἰδίοῦϊοα) ουοηίβ, Ὀυὶ 8 
Βρ᾽ τ ἰ.8] υπ ἀογδίδηδίηρ οὗ ἐἰποδ), ἴῃ ΟΥΟΥ ἰὸ 8 
τἱ καὶ οδἰϊτηαΐθ οὗὨ 861} τοϊδίϊοπ ἴο 186 Κἰηκχάοτῃ 
οὗὨἨ αοἂ, Ῥυϑοΐβεϊυ [ὉΓΡ ἐμ8 σθάβοὸὴ Μ6 τηυδὶ 
δοαυδὶηξ ΟΣΒΟΙΤΟΒ στρ Ἶγ τὶν (Π6 Ηοὶγ ϑοτὶρ- 
ἰυγοβ, ἐμδὲ ,ἷὁ ΙΠΑΔΥ̓ Ὧ0 8016 ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ ἴὁ υπᾶον- 
βἰδπὰ ἐμποὶν Ἰδησυαρθ, ἰο αἷνο Βοϑὰ (ο ὑμὶν 1π|}- 
ταϑδίΐοῃϑ, ἰ0 819 086 οὗ ἱποῖν ἰηίδ, διὰ (0 τλ8 6 
ἐμ6 διέ δρρὶἰσαιϊίοι οὗ ὑμοῖν βἰδίθσηθηίβ δπὰ 
οχρ᾽δπδίΐουβ. Εν βδογοά δοσὶρίυγο πο ΤΏ ΘΓΟΙΥ͂ 
ΤΟΥ͂Θ ὌΡΟΏ 8}1 ἐμ ΐηκ8 ἀπὰ σοϊδίϊοῃβ ἰδο ᾿ἰρμὶ 



88 ΤῊΕ ἘΡΙΑΤΙΕῈ ΤῸ ΤΗΕ ΒΕΒΒΕΎΚΜ. 

οὗ τουοϊαϊΐοη, Ὀὰΐ 8480 ἰὼ δαὶ 1ἰχὺ ᾿ηἰοσρνοὶβ 
ἐι8οὶζ, ἀπά {118 ὈΘοοτη 68 τοδί} Ὁ]6 [ῸΓ ἰμ6 ἐπίῃ ρμ8 
τιοηἰϊοποᾶ 2 Τίηι. 1ϊϊ. 16, 17. 

2. Τα. Βοβί ψμὶοὴ αοα Ῥχοπιΐδοβ πα ρκῖγοβ ἰὸ 
ΗΪΐβ Ῥ60Ρ]6, 8 πὸ οἴδοῦ ἰδ (8 τοδὲ τυ δῖοι Οἷα 
Ἡ πιδεὶ λα απὰ ἐπγον8. 86 οτοαίίου δηα ἀρβιὶ- 
παίϊοι οὗ τῆδὴ ἰο ὃ6 {ῃ60 ταρχο οὗ 6ο4, δσοπίδὶ 8 
80 χτγτουπὰ οὗ (10 ἴποί, {παῖ τηδη ὁΔὴ πὰ χτοβὲ 
ΟἿἿΥ ἰπ αοά, δᾶ ἰμ9 στδοθ οὗ ἀοα ΣΟΏΔΟΣΒ Ῥο5- 
Β'ὉΪ96 δου ἰο {116 τὴᾶῶπ ἐμθ ζυ] ΑἸπιοηΐ ΟΥ̓ κΪ8 
ἀοβιϊπαίίοα. Βυΐ ἐμ σοπάϊἑΐοπ οὗἨ ϑῃίοτίηρ ἰηΐο 
ἐμοὸ τοϑί οὗἉ αοά, :5 ζαϊίλ; δπὰ {818 δοπαϊίϊοι ἰδ 
(86 ΒΔ π6 170 (6 ἀἰδοτοηῦ ἀσρυθο8 οὗ τὰ π᾿ 8 Ῥ8Ὁ- 
υἱοϊραιίΐοα ἰπ ἱβαὺ χοϑί τ ϑῖοὰ αοα, βῖποθ ἐπὸ 
σγοαίϊοι οὗ ὑμ6 τγοσ] ἃ, αἰ} (86 δοπιρ]οίϊου οὗ (Π 9 
γον 5 Εἰ ΒΊΟΥΥ, ΓΟΡΘΔ ΘαΪΥ ῬΓΟΡΌΓΣΒ ἰοὸ τδΔη, δηὰ 
μιο] Δα ΟΡ ἢ ΤῸΓ ἷ8 Θπίγβῃοθ. 

8. “Αἱ ΘΥ̓ΟΥῪ βίαρο οὗἉ ἰδ σονοϊδίΐοῃ οὗ Ηἶβ 
ἄτϑοο ἰο βίμποιθ, αἀοα Ῥσοβοτα ἰο ἢ οπὴ ἢ 5 τολοῖς 
δαϊγαίΐου. ὕπμαοσ δυο υοὶ ὑπο ΗἨὸ δ 88 
{σόν οὐ Ηἶδ (γα ἢ ἰπ 8:6 γοδγΒ οὗ ΟὨἸ]ΔΠοοά, 
1 Ἰὰγ ἐπίΐγο, διὰ οὐϑῃ δὲ ἐπδὺ {ἰτὴ9 Ὀ6᾽ ΄ΘΥ 5 οου]ὰ 
γδοοῖτα ΘΥ̓ΘΥΥῪ ἰπίηρ ἤγοα αοα, Βαυΐ βἷπδσο αοὰ 
οο5 ποὺ ρογΐοοί ἱπάϊν 1 4}]8 δρασὶ ἔγοτυ {πο 
σοῖο, {π6 σοθογαὶ ὈΠΌο] οὗ οὗ ἰθοβ6 ἴο σοι Ηο 
᾿ιπἢ Ρτοβογοα Ηἰβ βαϊγδίϊοῃ (οὐ υἱ δίδηάὶπηρ ἐμαί 
Βοῖηθ ἴον Ὀο᾽᾽ ον) δὺ οὐ ΒυΘσΘΟΒΒῖΎο δίδρο, 
1.611 θαοὶς ρεγίθοιοπ. αὶ δὸ γοϑοίϊοι οὗὁὨ Ὀἰνίηθ 
στϑοο, οἢ 1.) ρῬατί οὗ πιο, ὁ ΠΟΥ ΟΥ Τοϑίσαϊη 
ἦϊ8. ΟΥΟΡ ἱπουθαβίη σὴν ρἱοτίουθ τηζοϊαΐηρ; Ὀαΐ 
ΤΑΙ ΘΓ, Δ8. {86 βυη ἵἴγοτι {6 Ὀοβοῖῃ οὗ πὶρδέ, 8ὸ 
ἔγοσῃ {86 Ὁ θο] 6 οὗὨ τηθ ἀο068 ἰΐ Βῃϊηὁ9 ΤΌΤ ἢ 8]] 
{μ|6 πιοῦο ΟἸΘΑΥΪΥ ἰο {8:9 ΒΟΠΟΣ δηῃᾷ γτγαΐβο οἵ αοά. 
ΤῊυΒ αἷβο, οὗ πϑορϑϑὶίυ, ἐπε ὶν βριυσπίης οἴ {ἢ 9 
ἐγιθ τοϑὺ οὗἨ αοά, υμϊοῖν δὰ Ὀοοη Ῥγοδογοα ἰοὸ 
ἀπὸ 5780] 1(68, 164 ἰο ἐμ 7400 {Παὺ 1867, υπᾶοτ 
Φοβδυδ ἱπ Οδῆδϑῃ, ΟὨῪ δπἰοτοα ἰπίο δὴ Θαγ 
γοδβί, 1 ΘΥ̓ΟΤῪ τοβροσὶ ἀπβδ ἰβίδοίουυ, ρουροί Δ }}Ὺ 
ἱπίογσυρίοα, ὮῚ ὙὩΙΘΙ 860} Ἰοπρίηρ δόον (9 
τα τοβ 8 ΥΔΊΠΘΥ δινακοηθα ἐμὰπ Βα 88ο6α. 
Απὰ δὺ8 (0 οπίγϑησο ἰηΐο {110 τοδί οὐ Οοά, 5{1}} 
αὐὐδὶὶβ (16 Ῥ6ΟΡΪο οὗ ὑπὸ Γογὰ; (Π6 δοοἰοὈταιΐοη 
οὗ {89 οἰθυπ δ] ΒΑΔ ἢ, δὐίοσ (ῃ6 βοσοπά ογϑδίϊοη, 
οὗ σι ῖοἢ (πὶ οὐ (89 ΘΑΥΓΒῚΥ Βα ΌαΙΒ ἴθ Ὀυΐ ἰμο 
ἰγρ6.᾽ ΥΟΝ ἀκ ΒΊΑΟΗ. 

4. ΤῺ ΙΔ 00} ἔγοιι το {μ6 Θ᾽ ἰΘΥΟΥ δ γοὶ ἰο 
Σοδβί οδῃποί, ὁπ δοσουπί οὗἁὨ ἰἢο σοπβίϊεαίϊοπ οὗ ἢ 6 
νου], δηὰ οὐ δοοουπὶ οὗὁἨ {π6 πδίυσο οὗ βδοίυδὶ 
Βυϊηδη 11ἴ0, Ὅ6 βορδσχαιϊοά ἔγοια ἐμ ἰάθα οὐἁἩ ἰδ 
»αΐη απά ἰοἱΐ ο οἷν εατιλῖψ ρέϊστίπιαχε; γοὶ ἰὶ ἷβ ὉΥ 
ὯΟ 6808 ἰ0 Ὀ0 ᾿ἰτηϊοα ἰο ἐμ8.ὡ ο τηυδὲ γα ΠῈΣ 
οχιθηά οὖν ἐμπουραῦ ἰο ἐλ 6 ἰαδον ο7 (λὲ Ολτιϑίίαπ 
υοσαίΐοπ, δἷποθ {818 158 ἀοβὶριδίοα ἴῃ ἰἰ9 ἰοχὺ 88 
(μαῦ νοι 18 Ῥοου αν ἰο Ηΐπι, βίαπαϊης ἰῃ ἐμ 9 
Τοϊαϊΐου οὗ δὴ ἱπιᾶρο δηα ΘΟΡῪ ἰο ἐμ ογοδεϊγθ δο- 
εἰνὶίγ οὗ αοἅ. “17}Ὸ Ββίγυρρ)ο διζαϊπβί β, (86 
Ῥυγβυϊ οὗ ΒΟ] 688, ἐπ 9 βίσί τίς αἴΐον ρογίθοϊσοι 
(τελειότης), οομδίδ ΟΥ̓ ἰὰ Βα ΥἸη 58, Δ}} υἱβόγουιβ 
οὐ άσαγνον ἴῃ ποίη ἴδδὲ ἰο ἴα 18} δ ἃ ΒΟΡ6, ουθα 
Ὡπᾶον (10 πιοϑὺ δάγνοσβο οἰγουϊηβίδησο68: 8]Ϊ (ἢ 6 
ἰοίβοσηο δοι ἱυἱν οὗ 861 {-ἀϑηγίηρ, 8601 -βδουὶ βοΐηρ 
ἴοτθ; 8} 116 Ἰᾶθοτδ, οοῃηποοίθα ποὶ ὑπ ϑαυ θην 
ὙΠῸ ρτοδὶ ἀϊδασΐϊοί δὰ δηχίοίυ, ἴὸσ ἐμ βρί τἱτ δὶ 
το] ΐλτο οὗ {116 θηςἶσχο ΟΠ ΤΟ δὰ οὗὨ 8 πα νἱ ἀπ] 
ΤΩΘΙΩΌΘΥΒ; 8}} {π6080 80 ἰδ9 “ ποσκϑ᾽ (ἔργα) οἵ 
ΟΊ οΥ τ 5, ἔγοσα τον (ΠΟῪ 81 γοί ἰ0 τϑϑὶ ἴῃ ἐδ9 
ΒΘΔΥΘΏΪΥ οἰϊγ οὗ ἀοἀ ᾽" (ΒΙΕΗΝ). 

ὅ. ΑΒ 8 οἰθσὴ 8] διὰ Ὀϊοβδοὰ ϑαῤδαίλ εεἰεῦτα- 
ἑΐοπ, ἰὮ18 τοβί σδηποὶ Ὀ0 8 οοϑββαίΐοῃ οὗ 41] δοῖῖ- 
Υἱγ. Τλΐ8 πουἹὰ σοΟΥσθβρομὰ ποῖί 60} ἰο ἔλθ ἰάθα 

ἑηγοϊνοὰ ἰὰ πὸ τοϑὲ οὗ αοά, ποῦ ἴο {μα Ῥσοϊαΐβο οἵ 
ἃ ῬΟΥΒΟΠΔ] Ῥχοζτοϑβεῖνο Ἰ1Π6 οὗ {86 ΘΒ άγ οἵ (λο 
ΤΟΒΌΓΣΓΘΟΙΪΟΝ ἴῃ ἰδ6 Κιπράοπι, οὗ ᾳΊοΟΣΥ. Μοχο' 
ΟΥ̓́ΘΡ, 89 ρῬοσίθοὶ δοῃβοϊουβῃθδ8 οὗὨ ὈΪ ββοάῃθβδ ἴῃ 
89 οογίδιη οὗἨὨ ῬΘΥΒΟΏΔΙ] Ῥοσίβοι οι 1π ΠΟ Ἧ2Υ 
δχοϊυ θ8 δὴ αοέΐυε αἰ(εδίαϊϊοπ 9. ἰλὲ8 οοηδοϊοιιηδει. 
ΤῊΘ βδῖη6 μοϊάβ ἰσυο οἵ {86 Ῥδυεοιραίϊοι οὗ [9 
Ὀ]ο58694 ἴῃ ἰὴ ΒΡΤΟΥΙ δὰ ῥ᾽οδδυσθ Ἡ11}} π πἰοὶ 
αοά Ἰοοῖβ ὕροπ (μ6 τυου]ὰ οὗ ροσίθοι οι 85 Ὀσουξὰὶ 
ἱπίο ἃ δβίαϊθ οὗ ρογίοοὶ σοῃ ΓΗ ἐγ ἰο ΗΪϊδ π 1}. Αἱ 
4}} οὐθηΐϑ, ἰβεῦθ 15 Βυ σ᾽ ΔῊ δοιῖυ οὗἨ 80 Ῥὲτῖ- 
Τεοιοα ἴῃ οἰ 88 παὺ πῖον ΤοτΩ. Αφυϊηδς 
ἀοεί χηδίοβ ἃ8 υἱάεγε, ἀπιατε εἰ ἰαμάατε, ἀτιὰ Αὐοτϑτ. 
ὧἀε Οἷοϊί. 2εῖ, 20, 80) ἐδὺ8 ἀφβοσῖθεβ: “]ρε 
ῬΣ πὶ ἐγῖε ἀεεϊἀεγίογαπι ποδίτοταπι σι δπε Ἀπε 
οἱαεδιίμν, εἴης Γαϑδίἑαϊο ατιαδίζων, εἰπς ἀεαί, σαίίοκε 
ἰαμααδίίν.᾽"" αν 16 ἀοἂ ἰο Ὀ6 {86 4οέε οὈ͵οςὶ οἵ 
(818 δου  δηὰ 18 (818 δοίυλῦ 86} ἰο δδ τὸ- 
βξατα ρα 88 δΒιιβο}ρί} Ὁ]0 οὗ πὸ ἀδυθϊ ορτηθεί δυὰ δά- 
τὙδησοιηθηὶ ἴῸΓ (1.0 ΥΟΔΒΟΙ (Πδί 1 18 τὶ δοῖἑ τιν οἵ 
ὑπο8 ὙΠῸ 8.0 ρεσίοοιοα  ΤηΪἷβ που]ὰ ὉΥ͂ πὸ 
ΤΏ 6Δἢ8 ΘΕ86Ώ (18}}} ΓΟ]]ΟὟ ὕσγοσι ΑῸρΡΌ ΒΕ Θ᾽ Β ΔΉΞΤΕΥ 
ἰο (86 αποϑίΐου, Ἧ Βδί {110 Ὀ]6ββοαὰ νν1}} ἀο ἐπ {μοῦ 
οἴθσ δ) 0: 75 διοομΐα δοουϊογπε ἰσιααῦμηί [ε 
(ἴπ Ῥβ. 88). ΕῸΥ ῥσβΐβο, 1 10 18 ποὺ ἰδ 6 ἃ πιεσθ 
ΠΡ Υ Βοιπηά, τδὶ δομδὶδὺ 1 σεαΐ αείς οὗ Ῥτδῖεε, 
Υἱ{ 84 ἀοδηϊίο τποδηΐρ δηὰ βδυδείδηοο. Βυὶϊ 
(118 σοῃογείθ βυ θϑίδῃοο, 1ζ ἐξ 18 ποὶ 0 ἀοροποσαίς 
ἰηΐο ἰδ οἹ ΣῪ δπὰ δαίίοίον, ταυδὺ 6 Βιιβοερ ῖ}]6 
οὔ ἃ ἀουθὶ ορηδπί, ἀπ ἃ ἈΡΡΘΑΣ 88 ἰμ6 »γοάεςί ΟΥ̓ ἀΝ 
αοἰἰυϊίψ οὗ ἀο δ 6 ῬΟΥΒΟΏΒ, ἮΟΒ6 ἐπ χὰ ζδο] Κα, 
ΘΧΡΟΣΙΟΠ668Β δηὰ ἱπουρδίβ 1ϊ ἜΧΡρτοβδοθ. ἀπὰ ἷἰπ 
(Π6 σἈ89 οὗ {680 ῬΘΓΒΟΏΒ, δ δὶ, 6 Ο8 ΘΟΒΟΟΙΤα 
οὔ (μλ6 ΓΘΙΠΟΥΑΪ πο Π6 Ὁ οὗἩ ἱμαὺ ογεδί ὈΣΟΙῪ οἱοταεηί 
ὈΥ ψΒΙΟΝ (Β6Υ βίαπα ἀἰδέϊηρσυϊδιοα ἔγοτα Θοά, ΠῸΣ 
οὗἨ ἰπδὲ 2ρεοϊαΐ λμπιαπ σμαξίῳ ἰμαὶ ἀἰδιϊη συΐδιοβ 
ἐμοὶ ΠΡΟΤῚ ΔΏρ6]58:; ΠΟΥ ΔΏΥ ΙΔΟΣ6 οὗ ἐμαὶ ἐπάιοϊδε- 
αἰτίῳ Μ πϊσἢ Ὀγοάτ 668 ἐμοδα ερθοΐα] οἰ Υδοί οΥ δεῖ 8 
πῃ (86 δοί] ΡΟΥΒΟΏΔ] 116 οὗὨἨ ὑπ6 ροσίθοιϊ οα πο ὰ 
ἰηγοῖτο ΔἸ Ἶκὸ ἰ..6 σΟὨ ΠΥ οὗὁὨ ΘΟΠΒΟΣΟΌΒΕΗ ΕΒ, ἰδ 6 
ἰάοπ ν οὗἩ (ἢ6 Ῥογβοὴ ἐμαί δὰ αἱθὰ πὶ 186 
ῬΟΓΒΟῚ ὑμδύ )85 ΤΙΊΒΟῚ ; (ἢ 9 ῬΟΒΒΙ ὈΪΓΥ ΟΥ̓ ΤΟ ΙΟΣ, 
δηθὰ {Π9 ΡοΟΒΒῚ Ὁ γ οὗ τοισὶ θα ο. Οἡ ἐμὲ ἀου- 
Ὁ]9 ἔοιπάδίίοη οὗ Π6 Ῥοστηδηθηΐ οἐγεαϊμτγεϊίπεει, 
δηὰ οἴ (μῸ ἐπαϊν  ἀ3] ῬΘΓΒΟΠΑ ΝΥ οὗ (μ6 αἹοτίδοὰ 
δὰ ροσίοοίοα, 9 ΙΩΔΥ 886 ἃ νν0]]- ἔοι ἀςἀ οοι- 
υἱοϊΐου {πδὺ (6 ΓῸ 18 ἴῃ {86 1119 οΥἩἯ ἐ)ὸ Ὀ] οβϑοὶ δὴ 
ἱπδηϊίυάο οὗὨ τοϊδίϊομβ δηὰ Ῥοϊηίβ οὐ δοπίδεῖ, 
ὙοΏ, 1 66 8861688 δηἃ ΣΘΟΙΡΤΟΟΔ] ἰπδιθηοο, 6η- 
Ἰαγο δηά φησί οὶ ἐμοῖσ οοτατηονῦ Ὁ1188 ἀπ ἃ ροτίεο- 
ἰἰοῆ. ΕΣ ἷὲο ΙΩΔΥ ΜΙ δῦ 88 11{{16 Ῥγορτί εἰ 
ἈΒΒΌΙΣΑΘ, ΟἹ {δ Ραγί οὗ ἐμ ρἱονϊδοά, αν αεἰϊτιν 
εοἱίλοιιέ τοδὶ, ΔΒ ἃ τουπμὰ οὗ ΘΙΡΙΥ δὰ ὑπδυῦ- 
βΒίδη αὶ δαἀοχαίϊοῃ, ΟΣ ἃ Ἰῇογα 141]Φ διὰ ἔχι 1688 
οοπἰοιηρ]αίϊοη οὗ αοά. ΑἾΪδ8δο, ΒΟΤΗΣ, ἰὰ δἰ 
Μιλίο (11. ἢ 4714) μδ8 δάυηϊ γδ Ό Υ δον μον Τὸ 
ΤΩΔΥῪΥ͂ Θοπμοοῖγθ οὗ τοογὰ ὙϊΒουΐ ἰμ6 διἰϊοηἀδηι 1ἀ6 
οὗ ἰαδον, ἱ, 6., ΟΥΪς Δοσοιηρδηϊοὰ ὍΥ̓ δβιγομυοῦβ 
ὀχοσίίοη; δῃᾶὰ ὙΒΟΙΟΚ, ἱπ βοῖὴθ Ὑγοὶ ΚΉ διὰ 
Βιιροβίϊνο ἰη τη δί 08, 88 ΒΆ οσ ἢ ἐπ ταϊχίυχο οὗ 
γαῖ δηὰ ζδ᾽βομβοοά ἴῃ ἐμ 6 ἀθϑοϊασαιίου οὗ 18Ὲ88- 
κα: “1 [80 οἴοσμαὶ ΕδίμοΡ μοϊὰ Τχα ἴῃ Ηἰβ 
τἱ σὺ Βδηὰᾶ, δηὰ ἐμ Βοδσ οι ΓῸ} ἱΐ ἰῃ ΗΪ8 Ἰεδ, δοὰ 
Ι πόσο τοαυϊσοὰ ἰο σμοοβα, 1 που]ὰ 6145} Ηϊδ 
Κηθθ δηὰ δβδδὺ: Βδίδοσ, ἰμῸ Ἰοῖϊ "᾽ Ιπδϑτοῦοδ, 
ΒΟΥΘΥΘΙ, 88 Ἧ6 ἮΔΥ͂Θ οἡ (88 Ῥοϊωΐ ὯῸ ῬοδΙτα 
δἰαἰοτηομπὶβ οὗ ϑβονὶρίυσο, δηὰ δ.γθ 118]6 ἐο ἰσΣ886- 
ἴθ Οοὐῦ δυϊηδη Θοποορίοηδ ἰ0 ἴ..6 ΒΕΘΏ65 δα τε- 
Ἰδιΐοηϑ οὔ ἐμ Γαΐ Γο τον], ἴὰ 1211 6 πο}} ἰοὸ μεοὰ 
λο τναχΐηρ οὗ δίϊον (1, 88): “1 ἰδ8 ἀξερὶγ 
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Ἰοοϊκίπρς ἱπίο δἰθυηΐν, ὁ διὸ Ὀϊϊπάρὰ ὮγΥ ἰδ9 
οὐοσρονοσγίης Βρ᾽θπάογ, δπὰ ἐγ Ὀδοὶς ἀρδὶη ἰοὸ 
890 ἰδοῦσιν τμαὲ βυσῖὶ βαθΌδίδ χοϑί 18 δυοῖν ποί 
ἴο ὍΘ οοπορὶγοα 88 ἀθυοϊὰ οὗ πουϊκίης δά δοιὶ- 
ΥΪΓΥ, τὸ δὲὸ υμἀουθίθαϊν σἰρχΐ ἰο ἰμΐ8 οχιθηί, 
{πὲ ἐμ γοδὲ οὗ ἀοἀ ᾿8 ᾿πάἀθ64 δὖ {1} Βδπιθ ἐΐπηθ δὴ 
οἴοτῃ) 1 οὗ ἐπήηπίίε ροισεγ. Βαΐ τ τουϑὺ δι1}}} Ὀ0 
ΟὉ οὖν χυλτὰ δραϊηϑὲ Δ] Ομ ΟἿΣ ΘΑΚΏΟΒ5 ἰο 
τη κ͵δ (16 ΘΑΥΓΕΪΥ ἢ {80 ΒΟΔΥΘΩΪΥ, δηὰ ουοπ 
ἴῃ (᾿ εἰϊαϊηθὰ οἱἱγ οὗ αοἀἂ 1(86}7, ἰο ΟΡΘἢ ἃ Ἰοῃρ- 
δχιοπάρα ολαιιθεε.»γὈδρεοί οὗ “ἴῃ Βπΐο ρογθοιοι ; 
Ταὶμον 1] τὸ διγῖγο τϊΠῚ 8}} ἰὴ 9 ῬΟΤΤΣ οὗὨ [ἢ 9 
ΒΡ᾿ΣΪ [ῸΓ ἃ Ῥγοβοῃ ϊτηθοί οὗ μὲ ἰγὰ τοϑί, οὗ (δδὶ 

ἐγ εοίεα εα(δ αοίϊοπ, αἀπα οοπιρίοίεηόδ8 Μ ΪΟΝ 85 
Δ ποῦ ἰοα 411} ἰῃ αοά, ἀπὰ ἴον τῶ ἰοῖ ποι αἰ κ᾽ ἸΠΟΥΘ 
ΣΟΙ 8185 ἰ0 ὯὍο αἰϊαϊποα ἱπ οἰοτηϊ γ.᾽ ΤὨῖ8 18 8]} 
ἀπο πιοτὸ δἀνὶβδ Ὁ] 9 88 {86 7160] ὴρ οὗ α τεαΐ δαί - 
μοίδοπ ἵπ οἷν (γὼ τεδὲ ἵπ α'οα ταυδὲ οχὶβί ἱπ (ἢ 9 
πιοδέ ἀΐσότδε δίασεδ ο΄ ογεαίεγεῖν ἀευεϊορπιεπί. ΟἾΪΥ 
το Ιηυ8ὲ ποὶ, ΠῚ ἰδ ΘΟΓΟΣΡ Θοοϊοβίδϑβίϊοαὶ 
[ΤῊ ἀν ̓ ῷ “9. ΦΟΗΝ ΟἜΒΒΑΒΡ, Ζοοεὶ Τλεοῖ., Τ'. 
ΧΧ., ν. ), 8100 Οὕγβοῖυοθ ἰο ἰηΐοσ ἔγουι ἐπὶ 
(δὲ ἐμδὲ ἀοβοϊθποῦ πα οχίοης οὗ {80 βαϊη δ᾽ 
Κπονϊοάρο οὗ αοἄ, νοι, δοης τὶ 18 »εγζεε- 
ἕΐοπ ἐπ σμαϊείψ, ἰλ0 ΥΟΣῪ δηϊ 6688 οὗἩὨ ὑδοὶσ παῖ γ 
ἔτροβϑοβ ὉΡΟῸ ἰδ Ὀἰαθθο, ΜΨ}, ὉΥ ἐμ ἢπὰ] 
πμρλαεν Ό6 ὅχοά δῃηὰ Ρουπιὶὶ ἄονη ἴο ἃ ἀοβηϊιθ 
ἴταϊῖ, το γ71}} ΓΌΤΘΥ͂ΘΡ Ῥγθοϊυᾶθ 8]1 ἰὈΣΊΒΟΣ ἀ6- 

γψοϊοριμοπί. ΕῸΡ ἰδ υπϑουπάρα δὰ υπτοβίγϊοὶοα 
δοιλυ νυ οὗ ἃ οσϑϑίυτο 1 πα (86 ᾿ἰπι} 5 ὑπαὶ Ὀ6- 
Ἰοης ἰο δπὰ ἀείθσιηΐῃθ 1.8 ῬΘΟῸΔΡ ΟΥ̓ ΚΘ 1Ζα 1 0}--- 
8δὴ Δοι νυ  ἱμδὺ ΘΔ ὨΘΥ͂ΘΣ Ὀ6 σοπορὶνϑαὰ 85 Ὑἱϊἢ- 
ουί χοδβι]ι----ἰθ. δοιιοί ἰὴ Ομ ΙΓ Ιγ αἰ ογοπί ἔτγοϊη 
8 δ γίνης δηὰ δϑρίσγίηρ Ὀογοημὰ ὑμ68θ 1ἰπιὶ δ. 
Τμΐβ, ὍΑΝΤΕ ἰδού, ἰῃὰ ἐπ ᾿ογὰθ οἰϊοὰ ὉΥ 
ΤΉοΣσοΚ (αγαάΐδδο, ὃ, 18 8..), 888 ποί Βυ δ οἰ ΘΠ Ὺ 
Τοραγχάρα: ᾿ 

4“ἘῸ ἢ 7 νὸ γΥἱοϊ θὰ ἰο ΟΡ Εἰχῆον τ ὶβῃ, 
ΤΒοὴ δου] τῦὸ οοσὰθ ἴῃ σομδὶοὶ τὶν ἱμδὲ ν]]} 
ὙΓΒΙοῖ ἀδϑιϊμοα 08 ἰο0 ἐμ18 ΟἿΣ ΟἾΝΟΣ ΒΡΒΟΙΘ.᾽ 

6. [ ἰ8 ἃ οοῃι5οα δηὰ Ῥορρὶοχίης υ86 οὗἁὨ Δ}- 
δαλρο ἰμαὶ βρϑᾶκβ οἵ σγαάαίίοηδ ο7᾽ διεδδεάπεδι. 
Το ἰάοα οὗ Ὀϊοδϑϑάμοβα ὁχοϊυθ8 ἀἰϑιϊποίζοηδ οὗὅ 
ἄσᾳκτθο δπὰ σοϊδιϊοηβ οὗ αυδηιγ. Βαί ἀουδι}688 
1π 6 Γ6 ἃ. ἀεστοοδ ΟἹ ρατίϊεὶραίίοη ἐπ (δὲ τεδί ὁ Οοὐ, 
Ἐσογσ, δγϑβϑὶ, ἰἴόγο 18 (10 »εαος, ἩπΪΘῺ ἐπ 6 Ὁ] θΥον, 
845 Ὀοΐηρς )υϑι1|δοα, οἡ ἐπ στουῃὰ οὗ 18 τοδοποῖ- 
ἸἸδιΐου τὶῖϊὰ αοἂ ἱπγουχὰ 96808 ΟἸτἶϑί ῬΟΒΒΘΒ865 
δηὰ ἰδϑίθ8 (Βοι. Υ. 1), δῃἃ ἩΒΊ1ΟΝ ἰποϊα 468 ἃ ἀ6- 
γοίϊοι---οσοηδίδηϊ δηα υπγοχοά ὮΥ (ἢ Υἱοϊδδί 408 
οἴ 1116---ἰο ἐμο πὶ}]] οὗ αοὰἂ ἰπ Ηἰ5 ἀϊοροιηβαιζοῃβ, 
δηὰ ἃ οοηδάοῃῤ ΒΟΡΘ οὗ ἔπΐυγο Ὀϊ]οδβοάποϑβ δηὰ 
αἴοσγ. Τμοη, ἔγοιῃ (815, γὸ τὸ ἰοὁ ἀϊδβί συ 88 
186 τέδί οὗ (080 ΒΟ, 88 μβδυϊηρ ζΔ]]0 8516600 ἴῃ 
ΟἸεγίϑι, ἔγροϑα ἔγοτα {80 0118 δη ἃ ΒΟΥΓΟῪΒ οὗἩ ἁ ἐδῖ8 
Θασίμν ᾿ἴ06 (Βον. χὶν. 18; χχὶ. 4), δῖὸ Ὑ11Ὰ 
Οσμγϊδεὶ (ῬᾺ1]. 1, 28); ἀπὰ ἔγοια ἐμ18 δζδαὶῃ νγὸ αΪδ8- 
ἐἰπισυϊδα ἐμαὶ ϑαδδαίίο τοδί ἩἈΪΟ ΘΟΙΏΣΤΩΘΠ ΘΒ ΟὨΪΥ͂ 
δὲ 10 βοοοῃά σοτηΐης οὗ Ομχὶδὶ, δὰ {πὸ δσοοπι- 
Ῥδυσίπς τοπογαίϊοῃ οὗ ἰδο τγοῦ]ά, αὐὰ πῖος ἷ8 
ΣΟΔ σὰ ΟἹΪΥ θη 86 τολοΐα ῬΘ6ΟΡ]6 οὗ αοἀ ἢδγο 
δπίοσχοὰ ἰηΐο οἰθσηδὶ γοϑὺ ἰὰ δη σὴ αοά, δηὰ 
ἴπ τ 1 οἷ 41} 89 Σϑηδοιηθα δΓῸ δ Βοῖὴθ ΪΌΓΟΥΘΣ- 
τοῦτο (1 Τμ688. ἷν. 17). ἩΠΒὰ οδοῖι οὐἠἨ {8688 
ἔμ γοο χστδάθβ, ΒΟ ΥοΡ, 18 ργοβοσυϑα ἰηγνὶοϊδίο πο 
ΤΩΘΓΟΙΥ ἴ10 Βροοΐβο υδ)}Υ οὗ Βα ΔΌΣ 885 βυο, 
ἕπῃ οοπίγδα βιϊποιϊοη ἤσουν ἐμ|6 σησοϊές Ὠδίυτο δῃὰ 
χοϊδιίου, Ὀυὲὶ 8180 {89 σοποροίθ ἐπα ϊυ! 8] γ, Ρσο- 
Υἱοῦδὶγ τοίοσσοα ἴο, οὗὁἨ 6860} Ῥούβοῦῃ. Ταΐθ 88 

ὈΘΘῺ Βοιμθίϊ 65 ΘΟΥΤΟΒΘΟΌΔΙΥ ΘΟΒΟΟΙΥΘα 88 ΤΟΤΣΤΑΪῺ Κ᾽ 
ἃ εἰσι ηδἷο ἀἰδιϊποίϊοι 'ὰ 189 ἀορτοθ οὗ Ὀ]6886α- 
Ἴ6885 ἐἰβο]ῖ, Τῆὸ ορίῃΐοη οὗ βιυθάο θοῦ, ἰμδὶ 
ἸΩΏΘ ΙΩΔΥ͂ 0006 αΥ͂Θ Ὀ60Π ΔΗ 0618, 88 ΠῸ ὙΒΘΧΘ 
{89 δ) κἰοδὶ δαρρονί. ᾿ 

7. Ετοτῃ ἰδ πδίυτο οὗὨ ἰμ6 χοϑβὶ οὗ αοά 1ἰ ζ0]- 
Ἰοτγβ ὑμαὺ ἴὉΣ (86 Ῥθορ]θ οὗ αοά, 80 Ἰοῃς 88 {ΠΥ 
816 8.1}} οὐ ὑἐποὶν ΡΠ χε πιαρο ἴἰο (10 8.8] ρ04], :ΐ 
τηυϑὲὶ οὗ πϑοθββὶίυ Ὀ6 ἐπ ἰλὲ ζμίωγε; ἴον 6 ὙΠῸ 
Ὧ88 οπἰογοά ἰπίο {π18, τοϑίβ ἴγοιη ἈΪ8Β ΟΣΚΒ ἴῃ 
1.6 ΣΙΔΏΠΟΣ 85 ἀοα ἀΪὰ ἴτοτῃ Ηἷ8. [πη Ὀσμαὶΐ οὗ 
86 υἱϑὺν ἰβαὶ α ἀαν νυ ]ιΐο 18 οπ τ ον ϑ'ϑοθαίδ 
Ψ1}} οἷοδο ἰδ τοΣ]α᾽ 5 ψποῦὶς, οὶ. δά 608 ΤΟΙΣ 
βαμπμοάγίη 97, {λὸ Το] ]ονὶηρ Ῥρδβϑβαρο: “485 
(0 Βουθηί γοᾶσγ ἔμπγηΐδ δ ἃ ἔδδίαὶ ἰἰτὴηο οὗ ἃ 
γϑαΓ᾿ 8 ἀγα [ῸΣ ἃ ροσὶοά οὗ βουθῇ ὑϑδσγϑ, 80 
186 ὑὙγου] ἃ Θῃ͵ΟΥΒ, [0 ἃ ροτὶοα οὗ βούϑῃ ἱμπουδαπὰ 
ΥΘΒΥΒ, ἃ ἔδδί8] βϑϑβοῃ οἵ ἃ ἰμοιυβδηὰ γοϑγβ;" Ὀυὶ 
χϑδσκϑ, ἱλ θη, ἐμαὶ, ἃ8 Βῃονη ὈΥ Βον. χχ. ΤΠ, 
118 ἤη8] ἐοῃ ρΟΓ] τα ]]Π]οπηΐατι 18 ποὺ 88 γού (86 
δηδΙ Βα δι, ΑἸ Βουρὶ ὶ ἢ 88 ὈΘΘΟΙΩΘ Θσυδί ΠΙΆ ΤΥ ἴῃ 
ἀπὸ ΟμυτοΒ ἰο σοχαγαὰ [815 ἰθιη ΡΟΓ Δ] δοϑβο οὗ 
ΕἸ ΌΠΩΡΕ δηὰ χοϑὺ 9 {89 ΟΒΌΓΣΟΙ 88 ἡ ἑβδόμη ((λά 
δευεπίλ αν), διὰ {πὸ Ὀ]658θἃ θίθγη ἐγ 88 ἡ ὀγδόη 
(ἐλ εἰσλιλ); ταὶ ἐμὶ8 οοίαυε οὗ ὑ89 Ὀ15870] εἴοσ- 
εἰν 18 ποιπΐηρ 686 8 (19 οἰοσμα] ἀυγαίϊοι οἴ 
186 ὅπ) βαῦθαι, νϊοῖὶ τοα 1265 ἰἰβοὶ ες ΟἿΪΥῪ δὲ 
{16 Ῥοΐϊπῦ Ὑμοσο ὑπὸ ἰθίουυ οὐὗὁὨἨ {1π|0 18 τιογροα 
ἰηΐο ἃ Ὁ11851} δἰθσηϊίγ. δ᾽ π]]}]} ἰὰ 18 βαὶα πῃ 8 
ΒΔΡΌΌ. ὑγοδίϊβο οα Ρβ. χοὶϊ, 1 (ἰϑαλε αῦδα, ο. 
2): “ἴδ πιϑδ {80 βαΌαιν τ Βϊοῖ ρα 8 ἃ ΒΙῸΡ ἴο 
ἐμ Βα γσοϊχπίΐης ἴα [80 ἸνοΣ] ---ἰ 9 βούθῃί ἢ ἀΔΥ͂ 
οὗ [86 σου], ἀρὸὰ τ σἢ, 88 ροϑί- δαδδαίϊς, ἴο]- 
ἴον ἰδο δαίυγο που, ἴπὰ το ΤΌΓΘΥΘΡ δΔηα ΟΥ̓ Σ 
ἀδοτο 18 ΠΟ ΊΠΟΣΟ θα, ΠΟ ΊΏΟΣΟ δὶ ἢ, δ ἃ ΠΟ ΣηοἴΘ 
Ῥυπἰϑτηοαπί οὗὨ δίῃ; θὰ ρυγο ἀθ) σὺ 1π ἰμο τῦῖδ- 
ἄοτὰ δῃὰ Κηον]οάρο οὗ αοὐ.᾽; 

8. [πίο (μἷ8 ξαίατο Βα θαι} τοδὲ, Βόυγουον, (ΠΟΥ͂ 
Θ'οπο οΐοσ ὙΔρ δεξίδυθ ἐπ ἰδὲ ινοτὰ ΟἹ τπυϊίαίίοη 
τ ῖοι 88 Τοδοδθ θα ὑμοπι, δηα ἐυίπσὶν ὠπὶί6 ἰλέπι- 
δεῖνος ἰϊῃ ἰἷ5, ὉῪ δῖ}. “ Εδὶι 18, ΔΒ 1 6 Γ9, 
9 ἀγῃδπιῖδα} τηοάΐατα ὈΥ ἩΔΊΟΙ οὈ͵θοίἑγο ἔσυια 
δδβί τ ἰδίθϑ 1861 (0 6 Ὀ6]1Θνηρ ταδη᾿᾿ (ἾΠΟ1,.). 
.Α8 ἔοοά ἰὲ τησδὲ πουγίβ, τουδὶ κὸ ἰπίο {1 Ὀ]οοά 
διά πηϊΐο ἰϊ86 17 ψἱ ἐμ Ὀοᾶγ. ΙΓ ἰμ6 νογὰ ἰβ8 
ἰο Ὀομοδί, 1ὲ χιυδὶ, 1 1.1.6 πυϊγὶἶνο ο᾽οιμοπὶ οὗ 
ἤοοά, Ὀ6 ἰχαπβίοσιηϑα ὉΥ δι, ἱπίο {πὸ δβρί γὶῦ, 
80180 δῃὰ ν]}} οὗὁἩἨἁ τηδη, ἰδὲ 0 τ8Ο16 58} ΙΠΔΥ͂ 
ὈθσδοῖὴθΘ 88 ἐδ ποτὰ 18, διὰ σϑαυΐγοβ, ἡ. 6.) ΒΟΙΥ, 
ὈΡτὶσμί, ομδδίθ δπὰ ρίουβ᾽᾽ (ΗΠ ΡΊΝΟΕΒ, Ζα. οΓ 
ἐλε Ν'. Τεεί., τοὐἱλ' εχρίαπαίοτν τεπιατὰδ, 1104).--- 
“ΤΉΘΧΘ ΔΥῸ το Βογίβ οὗ πόοσὰβ ἰῃ {πο ϑουὶρίῃτο; 
86 Ὁη6 αϑοοίβ τὴ ποὶ, σοῃΟΓΒ 116 ποῖ; {89 
ΟἾΟΣ ΘΟΠΟΘΙΏΒ ΤΩ ; δπὰ ὉΡΟῦ ἰμπδὺ τ Β 16 ΔΡΡΟΓ- 
ἰδίπα ἰ0 τὰ9 1 οδἢ ῬοΪΪγ νϑπίασο, δὰ ρ]δπὶ πγ- 
Β6ΙΓ ὍΡΟΣ ἰΐ, 88 ὁ ἃ 8011 τοοῖς.-- -ΟΥ ἐπὶ8 ΠΟῚΘ 
ΙΔΔΥ ὍΘ ἰπ ἀουδὲ, ἐμαὶ ἰο Ηἰπι 4180 (9 Θο8ρ6] 18 
Ῥγοδονοά. Τηυϑ, ἔποη, 1 Ὀοϊΐονο 86 πογὰ, ἡ. ἐ.) 
ἐμδὲ ἐξ δοπΟΘΤΏΒ τη 8]50---ἰ αὐ 1 4150 ΔῪ9 8 ΒΔ γῸ 
ἱπ μ9 ἀοθροὶ, δῃὰ ἰπ (89 Νοὸν Τοβίδιηθμί, δὰ 1 
ΥΘὨΓΌΥΘ ΤΩ 8}} ἸΡροὰ ἰμ9 ποτὰ, ουϑὰ ἱβουρὰ ἰΐ 
ὝΟΙΘ ἰο οοδὲ ἃ δυπάτγοα ἰποιβδηά ᾿ἰνοβ᾽" ([ωὉ- 
ΤΗΞΕ᾿ 8 ϑεγηιοηδ οπ λο Εἴχεὶ Βοοῖ 9. οδος,  δἰοῖι, 
Ρασὶ 8, Ρ. 9). 

ἩΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῈ|16 ΒαϊυΥν ἤρα οἵ Ὀο]ϊουογδ: 1, ἰο ψμδὺ 1ὑ 
Τοῖοσα; 2, τ ΘΏ09 ἰΐ σοπιο8: 8, τῶῆδαιί ἰΐ Ῥτοάτ 668. 
[πὰ [86 δβοι}}8 οὔ Ὀθ᾽ΐθτοσβ, ἴθασ απ Βορο ἀν ͵9}} ἱπ 
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ἱὨΒΟρΑΥΘὉΪ6 οοπηθοίϊοι ; ἔον, 1, {μ Ὺ ἰγυδί ἱπι- 
ῬΙΟΙΟΥ το (89 ψογὰ οἵ αοὰ, 895 μοὶ ἱπ Ηἱδ8 
ἐμγϑαϊθηΐηββ 88 πῃ ΗΪ8 Ῥγοπιΐβθβ; 2, ὑβ0 0 δ Υθ 
Ῥογροίυ δ! Ὀθίοτθ ὑποὶν 6γ68 {86 Ὁ1857} χ08] οὗἉ 
ἐποὶν οα!Πης, δη (86 ΘΧϑΙΏρ168 οὗὨ [Π080 ὙΠῸ ΒΑΥΘ 

616 ἢ οα ἐμ 6 ΔΎ : 8, {867 μᾶγθ 8 ᾿ἰνίης οοπβοϊουδ- 
Ἠ688 οὗ (δμοὶν οὐ ἔγαι!γ, δηὰ οὗ (6 Ὁ; νὶηθ 
αὶ Ὁ}. 688.--- Βογοῖπ σοπβ᾽βίϑ {86 Ὀ]οβδὶης οὗ 
ἰγὰδ δπὰ ᾿ἰνίηρ αὶ 1, 10 Ὀγὶπρδ ὺδ ἱπίο υπίοη 
τι (86 τοογα οὗ αοά; 2, ἱξ ῥτοϊθοίβ 8 ἴγοια ἢ 6 
υὐταίλ οὔ ἀοὰ; 8, ἰ( 1Ἰο6ἀ8 υ Ἰηΐο [86 γχεδί οὗ 60α.--- 

Αἱ ψιμδὲ ἀοο8 ἰδ Ῥγοδοβίῃρ οὔ ἐμ τψσδί οὗ αοὰ 
αἰ 3 [ἰ αἰπιθ, 1, ἰο αναίκοη ἰμ6 βοουγο; 2, ἰο 
ΨΥ 86 ᾿ἰχι-αϊηἀοά; 8, ἰο ατρὸ οη ἰμὸ β]υρ- 
κ᾽5}.--Ἴ πὸ οηίγθησο ἱπίο {μ0 τοϑὺ οὗ αοἀ τηδὺ ὃθ 
πορὶοοἰοὰ, ἱπαδιη οι 85,1, ἀοα Θαγμ δα ἰμυ 68, 

ἐπάοοα, ἰο ἐμἷ8 οηίγαποσ, Ὀιὺ Ηδ ΘΟ ρ618 ΠῸ τλδη 
ἰο τα] ὕροπ ἐμὸ τὶρμὶ ραΐῃ; 2, (86 ΘηΐΓ8 66 
δίδηὰβ [ὉΓ ἃ Ἰοηρ ἰΐπηθ ὀρθοῦ, Ὀυῦύ ἴπ6 ρογὶοὰ οἵ 
ἔταοθ δοϊηθδ δη8}}} (ὁ δὴ οῃὰ; 8, ἰὴ!9 Θηίγϑ 9 
ἦδ βυτο ἰο ἴμ!6 ρΡΘ6ορὶο οὗ αοἀ, θυΐ προ] ο δορᾶ- 
γϑίϑβ δροΐῃ ΏΔΗΥ ἴγομι (Π6 ρΘΟρΪθ οὗ 606.---Ἰ δι 
ἦ8 {6 Ὀοδιισοηδοίδίΐοη δυλϊ ἀδύ ὑπ6 σου Ὁ]68 οὗ ΟἿΓ 
ΘΔΥΪΩΥ οἱ στ δροῖ 1, Τὸ δποουγδροιηθπί οὗ 
6 ποτὰ οἵ Οοἀ; 2, ὑπ0 ζ6]οὙδὶρ οὗ (Π 9 ΡΘΟρΪ6 
οὔ αἀοἀ: 8, {π6 Ῥτοδβροοὶ οὗἉ (6 γοδί οὗ αοα.---86 
ἔαυὶϊὶ ᾿ἰαβ ποὺ ἱπ αοὰὐ ἱΐ δὴν οη9 αἰίαίηβ ποὺ δὴ 
ΘηΥδη66 ἱπίο {Π6 γχοβὶ οὗ ἀοἃ; ἱπαδιηυοῖ 88, ], 
Θοά μδ88 658} 186 βδιιοῖ 8 σϑϑὺ δίῃσθ {8:6 δοιὰ- 
Ῥ]εοίίοι οὗ {μ6 ογοαίΐου οὔ ἐμὸ νοσγσὶ ὰ; 2, ἀοἀ ἢ 88, 
ὈΥ 89 νοτὰ οὗἁ ἰμο ἀοδρεϊ, σίγοηῃ ἰο υ8 8]}] ἃ δυγο 
Ῥτοιηἶβο δηὰ ἰηνϊιδίϊοη ; ὃ, ἀοα μ88 ργορδγϑὰ [ὉΣ 
8, ἰὴ 6805, (Π6 Γ6Ι1ΔὉ]9 ἸΘΔΘΟΣΥ Κ0Σ ΟἿΣ Θηΐσ 660 
πο 1818 τοβὶ.-- -ἴὸ τ ηδὲ ἀγὸ τὸ ἰαϊὰ ὑπάοσς ΟὉ]}}- 
Καϊΐοη ὉΥ οὐδ ῥὑγοῆοστθ οὗ Ηἰθ ρυδοϑῖ 1, ἰο 
ἐι6 εοάϊης οὗ ἃ β68808} οὗ ρτδοο; 2, ἰο 8 υ89 οἴ 
116 Τηο8ῃ8 οὗὨ 6ᾳΤ8060.---Ἐπο αὶ το τὸ Ῥ͵ο- 
658, Ἧ6 αῦϑ 8180 (ο ᾿ἶνο: 1, ννμδὺ Ὀἱπβ υ8 ἰο 
ἐπ18 ἀυϊγῖ 2, δὲ πἰπάθτδ τυ ἷπ :ἰἶ 8, νι δαὶ 
αἰἀβ υ ἰο Υἱοίονγ ;---Ηον ἀο νὰ βίδηἀ τ] ΣΘ- 
δρθοί ἰο {186 τοϑὲ οὗἩ ἐπ βουθπί ἀδυῖ 1. ὸ τψὸ 
Τοδβρϑοῦ ἰῦ δ8 ἃ ΒΟΙΥ ογαάϊηδηοοῖ 2. ῃοὸ τὸ υἢ- 
ἀεονβίδηα ἰΐ ἴῃ 18 βα] υἰδὺν ἱπροτὶ ἢ 8. )ὸ τὸ 
1.86 ἰ0 δοσοταΐηρ ἰο ἰῃς Ὠ᾽νηθ ν}}} δ ἃ ΡυΓΡοδο 
“-ΗοὐΥὺ ΓὙὸ τησδὲ ΒΌΓΣΟΙΥ ΟΥ̓ΘΤΟΟΙΩΘ ἰμ6 ἀἰδαυϊοὶ δλὰ 
ἄδληρον οὗ ἰδ πον]ὰ; 1, ὈΥ οοηδβάσδῃοθ ἱπ ἰδ6 
»τοπιΐδεδ; 2, ΌΥ οὐδάϊΐοποθ ἰοὸ {μ6 ογαϊπαποοβ; ὃ, 
ὈΥ δυδιίδββῖοι ἰο ἐδ ἐεαάϊπσε οὗ αἀοἀ.--Τ 0 τὶ δὶ 
υπίοι οὗὨ ἰδΌΟΥ, τοδί, δηὰ ζδθϑίαὶ ρἰδάμϑαβ ἰπ {86 
ἸΠἴ6 οὔ π6 Ο τ βἰΐδη. 

ΓΌΊΗΕΕ (γοί. ἰο Χολη ϑραησεπδενσ᾽ς οοἱΐϊ. ὁ 
Ἄόττηοπα, ῬΔΙΟΣ ΧΙΥ, 876): --Ἴπ γα ἢ (δου 
οδηδβί ποὶ χοδὰ ἰμ6 βογεὶρίυγο ἴοο το: δηὰ 
ψ8δὺ ἰδοὺ γτοδάοβδί, ἰμοὰ οαμδὶ ποὺ γοϑὰ ἰοο 
ν6}1}; δῃὰ Μδδίὶ δου γροάοϑὶ τ 1, ἰδου σδηβὲ 
Ὠοὺ ἰοο Μ6}1] υπδογβίδηὰ : δῃηὰ νδαΐ δου υἱπᾶθγ- 
βίδπάοδὶ τγ6}}, ἰβοὺ οϑδμπδὺ ποὲ ἰοὺ νγ8}} (6868 : 
δηὰ ναοῦ ἰοὺ ἐοδομοδὶ τ͵6ὸ}}, ἰδοῦ οδηδὲ ποὲ ἴο0Ὸ 
γ6}} 1γὸ (οπιοείὶς ϑεγπιοηδ, 4160} ΧΙ1Π]. 1886θ).--- 
ΤῊ ρσχοδοβίηρ οὗἉ ἔδι( 18 δοι 6 Ὀγδοὶηρ 88 
ἀοτδηβ οΥοΣ ἰ0 06 ὀχοσζοϊβοα δηὰ ρυΐ ἱπ Ῥγδο- 
16 6.--Τ δὶ 1 ὩΏΔΥ δοῦθ ἰο ἰπθ ροὶπίὶ οὗἉὨ τἱ δίῃ 
ΔΌΟΥΘ ΘΥΘΡῪ (μίης, οὗὨ σοπίθιηπΐηρ δίῃ δηὰ ἀδδί, 
δῃὰ οἵ κἰδά]γ τυϑηϊυγίης τ βοΐ ἐπ 4}} οΘοηδάθῃοο 
ὌΡΟΣ {86 Ῥχοιηΐδο οὗ αοά, ἴ τυδέ μᾶγὸ (μ6 ϑρὶ τὶς 
δηὰ ρονγοῦ οὗ αἀοά, 85 8180 ρΡογροίυδὶ Ἐχοσοὶβο δὰ 
οσρουίθηοθ. 

ΚΘΞΤΑΒΕΕ:-- ΑἸὙΔΥ βαυΐδ ἔθαῦὶ Ὀαυΐ 8118] 7ϑδν 
τοῦδ Ὀ6 Ῥγοβοηί, {μδὺ τὸ ψ4}Κ ὑδμογοΐη, δηὰ 80 
ΨΟΣΚ οαὐΐ οἂν δαϊνδίϊοῃ (ῬἈ1]. 1ϊ, 12).--- Νοῦ ΟΕ] 

ΤΗΕ ἘΡΙΩΤΙΕ ΤῸ ΤΗΞ ΗΕΒΒΕΥ͂Ξ. 

τουδὶ ὩΟΏ6 τοιδὶη ὈΘὨϊηὰ ἴον ἰπδοὶῦ, Ὀὰ ὁδ ἢ 
080 Τηϊιδὲ 4180 866 ἰο0 ἱί, Βο ἴδ. 88 (89 στδοβ οἵ 
Οοὰ 5888}} σοπάθσ ἰὲὸ ροβϑὶ]θ ἴον δἷπι, ἰμδὶ 
Οἰμοσβ σχοπιδίη Ὀομΐηά, 6, ΌὈΥ ΒΟΑΓΙΥ Θχδογίδ- 
ἐἴοῃ, δπὰ δ ἷ8 οὐ ζοοὰ Θχϑπιρ]ο, ἱποϊΐα (Ποῖα ἐὸ 
(86 δουζγϑο, δὰ ἐπ8 (Δ Κὸ [πὰ δ'οης Ἡ ΣῈ} αἷτὴ ---- 
ῬΙΠρτίπι, 1 18 ἰκὰ ἰἶπιο, ᾿ἶ ἐμοὺ πουϊάδὶ γοὶ 
ΘὨΪΟΣ ἱπίο {πὸ γοϑὺ οὗ αοα. Ἰδοχζοίοσα δδείθη, 
δηὰ δ66 ἴο ἱί, {πμδὲ μου ἀο ποΐ δοιλθο βδοσί οἵ (δὲϑ 
Ὀ]ἐββθάῃε88.---  6γ6 {Π6Σ6 οἡ (80 ρατὶ οὗ Θοὰ 85 
ἀποομαϊ(ϊομδὶ ἄδογοθ οὗ δυϊηδη δαϊνδίΐοη, δὰ 
ὍΟΓΘ ΙΠ6, ὈΥ Υυἱγίυθ οὗὨ ἰμ18 ἄθογδ, ὉΠπΠ80]6 ἰὸ 
41} Τγοὰ (δ βίδίο οὗ σζτδδο, δῃὰ ἱποὺγ (86 1088 
οὗ βδϊ γδιΐοη, ἰδ 6 ΒΟΙΥ͂ τχοη οὗ ἀοἀ ποιυ]ὰ ποὶ πετὸ 
Ὀ66Π 80 Σοδίουβ ὁ τ σῖ 6] Υ σα δραὶπδὶ Ὀδοὶ- 
81 ἴῃς, δηὰ ἰο οχβογὶ ἔμβοπὶ ἰ0 Ῥϑύβδύθσβϑπος (2 
Ῥοὶ, 111. 17). -Ὗὐ δὶ ανδὶ}8 10 ἰο 11δίθῃ (0 80 ΙῃΔῺΥ 
Βυπάγχοα ΒΟΥΙΏΟΩΒ ΒΘ γ͵ὁὸ Ὀοϊΐονα τοὶ, δηὰ το- 
δαῖτ πὸ Ὀεμοῆιίῖ Μασκὶ {πη ποσγὰ οἵ Οοὲ 
ὙΒ1ΘΒ ποὺ μοαγοβί τυδί ον ἰηΐο {δῖπο ἱππιοβὶ 
δοιιϊ, δῃὰ τυδί μοῦ στο (Π60 {πὸ 71] 88} διὰ 
ΒΟΟΣ ΙΒ τηοηί οὗὁὨ Ἰἰΐα, ΣΥ 1 18 ἰο αὐ} ἰο {π66 ΤῸΣ 
δαϊνδίΐοι (1 Τ68. 1ἱ. 18).--- 6 Ῥσοιηΐδο οὗ Θοὲ 
8.081}} ποίη ἰο ὈΠΌΘΙΙΘΥΟΥΒ. ΤΉ 686 τρμδί ἀϊθ 
νυ πουΐ ΘΟ ΒΟ] δ 0), δα ΡΟΣ 8}. οἰ ΓῺ Δ}}γ (1581 Δ} 
χὶ. 1).-ἶῖαΠ ο 608ρ6] 18, ἱπά φορὰ, (86 ρόνεν οἵ αοὐ 
πηίο δβαϊνδίΐοη, Ὀυὺ ᾿ξ ΘΟΙΏΡΘ]Β ΠΟΠπΘ ἰὼ Ὀεϊϊοτνα: 
Ὀυΐτηδη γχοίδϊ δ 18 ΓΘ 6- ἮΠ ἰο χῖνο ραδο ΟΣ ποὲ 
ἴο (9 ζτδοθ ΒΟ Κποοῖκβ δὲ 1:6 ἀοοῦ οὗ δῖ 
Βρασί.-- που τ] ]κοδί (μδὺ ἐξ 18 ὙΘΡΎ ΟΑΒΞΥ (0 
ΘΟΠ16 ἱπίο βοϑύθῃ; Ὀυΐ 6] ΘΥ6 τη6, πο Ηἰῃκ ΘΟΠ- 
ΤΩΟ ΟΣ ὉΠΟΐδδῃ 81 ΘηΐοΡ {μῚ μὸν, [0816 88 ἴ8οὺ 
δτὶ οἸοαπδοα ὮὈγ {Α1{}}, δῃηὰ αὐτὶ ὈΘΟΟΠΙΘ ἃ ΠΟῪ οΓα8- 
ἴαγο, ἔμοὺ τὴϊῦ ποῖ οηίον {Πογοίη.--- ΤΠ 6 ΣῸ οὗ 
ὈΘΙΣΘΥΘΥΒ σομδὶδίϑ ἴῃ (818, 1, (μα ψγὸ δηά 41} [868 
ΜΟΥ ΚΒ οὗ ἀοἀ ροοά, δηὰ δ.Θ βαἰϊξβοὰ νυ ὶ( {Π 686 
ἷπ {πὸ Κιηγχάοιῃ οὗ πδίυτο δηὰ οἵ σταςοὺ; 2, ἰδμδὶ 
ἴο ἐμ8ὶ τἩΒ1Ο} αοἀ 88 ἀογοίςα (0 υ8 ἔοσ ΟἿΣ δ8]- 
νϑϊΐου, γὸ ἀδδβίσθ ἰο δαὰ ποίη οὗ ΟΣ οπῆ, 
ποῖ. ΟΡΚΚΒ οὗἉ 81}, ΒΟΥ ΟΥΘῺ ὝΟΣΝΚ8 οὗ {86 δ. 
.-,ο0Ὁ0 ον οἴΓκδηῃ ἃγὸ ἐἰδοὸ ἢγδαί 1δδί, δηὰ ἐμ }6δὲ 
ἄγει! Τοσχὰ, ΤῊΥ ᾿υδκιηοη(β ΔΓῸ ᾿ΠΟΟΙΡ ΓΟ οπεῖ- 
Ὁ]6, ἀπ ὈΠΒοδγοβδῦϊο ΤῊΥ ΜψὋγ8.-- -Ηονν Εἰ ῚΪ 
ΒΒουϊὰ νὸ τοερϑοῦ {1|ὸ Ῥβδίτηβ οὗ θαυϊά, βίπος (80 
Βρίὶσιὶ οὗὐἠἨ ἀαοὰ μὲὰ5 δροόκθῃ ὈΥ Ἀΐἶπη! “--- ΤΌ ΝΥ, 
βἷπῃοο ἮἯΘ ΠΟᾺΣ {86 γοΐοο οὗ ΟἸσἰβὶ, 16. τ8 οδεάϊ- 
ΘΏΓΥ 090110νν 1ὑ; 6180 τῊ ἄξρβοσυθ ἱμδί Ηοϑ πὶ 1ἢ- 
ἀγα ἔγοτι υ8 Ηἰΐθ8 στδοθ (Φοδβῃ χὶϊ. 88).---Οοἀ 
σου ἃ δὐ 4}} ἐἰπηοθ, ἤᾶγὸ 8}} θῶ δίοσ ἐπίο Ηϊ8 
τοδί.---Νοιδίηρ οὗ 41} τ Βῖο ἢ {86 ΒΟΙΥῪ τὰϑα οἵἉ Θοὰ 
Ἰἰᾶνὸ Ἡγὶιίθη 18 ἐπ τίη; ὙΠ τὸ ἀο ποὲ ππάοῦ- 
δἰδηὰ, ἰοδβι1868 οὗ ον θα θ88 διὰ ἐπι ρογίθο- 
(ἴοῃ.---Βεϊονοά, Ἰοὺ υ8 ποί θ6 ἱτιρδίϊθηὶ οὐοσ (886 
ἐασπιοὶ! οὗὁἨ δὲη, ἰμ6 85β880]8 οὗ ἐπ ἄουϊὶ, ἰδ8 
δ'Β οὗἨ οὖν νοοσϑίΐοη, δῃἃ ΟΣ οἶβὸσ ὈυΓά 688. 
ΟΣ Β06 1 ἰδ ἐπ σμδυδοίονς οὔ ΟἿΌΣ Ῥσεβοῃί 116. ἴὰ 
πού θῃ Ἴ 6 88}8}} ανὸ 6800 ἔγοτι 81} (666 (ΡῈ. 
χο. 10; Βογν. χὶν. 18).--Ο Βονν ἀθὸρ 18 οὖν 6δ08- 
ΟΣ, ποὺ ΟὨΪΥ ἰμ ἰὴ Θί6Υ8] γχοϑὶ 1.5617, Ὀαὲ δ'9ὸ 
ἷῃ {πᾶὶ οοπϑίαπέ 7 ἢ} δηἃ οροάΐθηςο, τίἰϊβοαῦὶ 
ὙΠ Οἢ ὑπαὶ Τοδί 8 ΠΟΥ͂ΟΣ Ὧὃθ αἰαὶ ποὰ. 

ΒΕΒΙΕΝΒΌΒΟΕΒ ΒΙΒΙΕ:-- Ῥχοπιΐδο ἷβ Ο(᾽ 8 
Ῥαββροσί, πΐοῦ Ηρ σἷνοθ ὯΒ ΤῸ ΟἿΣ ᾿ΟΥΓΗΘΥ. 
Β6 γψῶο ἱΠΣΓΟῪΒ ΔΎΘΥ 1.6 ῬγοΟμΐδο, ΓΟΌΒ δἰπηβεὶΐ 
οὗ αἷὰ.---ὸ πουϊὰ ζαΐη Ὀθ0 βαυοὰ υὶϊβουΐ θ1- 
Ῥ]ογίῃς 86 τη 68}8.---Ἰ)ὸ δορὰ οὗ 811 ΟΥΤΟΓΒ 168 
ὈΥ παίυσο ἴῃ ΘΥ̓ΟΣΥ 010.---Βοσδῦβα που ἀοοδί 80" 
ἐπης, ἰδοὺ ἀοοδὲ δουπάβθησθ οὗ ΟΥ̓], αἀπὰ [41]165ὲ 
(0 Δοσοτ 8} (ΒΥ ἀαπίγ.---Τ}ῈῸ ποσὰ ἴῃ ἐϊβεὶζ ἀ6- 
Ῥϑπάβ, ἱπάἀθοά, ἰπ 118 ῬΟΤΤΟΣ πού ὌΡΟΣ ΣΩΥ δοσερὶ» 
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809, Βἷηοθ 1ὑ 18 5.}}} ροτγογίαϊ, Ὀαὲ οαἰδίάο οΥ̓ πιο 
0 δυϑὶ}5 τὴϑ ποίδίηζ.-- Αἱ! ὑπὸ σόοσκϑ οἵ Θοἀὰ ἰοπὰ 
ἰονατὰ τοδί. Βυὺ {μ6 ἰἶπιθ ὙΒΙΟΘῺ ἰ8 Ὀσουϊουβὶν 
ἰο 61 086 πιυϑὲ ποὺ ΔρΡΡΘΔΓ ἰο0 Ἰοης ἰο υδ; θυΐ τ 
τασϑὲ Ὀ6 δΔϑοβαγϑα ἱμδὶ ἃ5 α οἷ μα Ὀγουχδ 8 ὑροι 
(818 ὙΦ4Υ, Ηθ Ὑ11 4150 οἷά υ8 ἰο ἐδο οπὰ.--- 9 
ποτὶς οὗ ογϑδιϊοι 18 δὴ ἱπιᾶροὸ δηὰ ζογοβῃδάοπίης 
οἔὗὨ δ] (8 τᾶγβ οὗ ἀοά, οἷοᾶν ἴο ἐμ οπὰ. Τδο 
Ἰοὴς οχίϑηπδοα εἶθ δ 0573 (ῃ9 Ἰοη -δυβονίπρς οὗἉ 
Θοά, δηὰ ἷ8 κίνσϑη Ὀγ αοἀ ὑπαὶ γόο, ΙΔΥ τοοορῃΐξζο 
Ηΐβ φοοάποββ; δυΐ τὴϑῃ ΓΟΔΪΥ δῦυϑο Σὲ ἰο ἐδ6 
ἱπάπ! χοησδο οὗὨ ὑποὶν 8] οἱἢ.---Γ αοα ποῦκϑ ἰπ (866, 
(ποὺ δῦὶ ἴῃ τοϑί; δαὶ 1 ἴδοι πονκοϑὶ ὑπ γβο], 
δηά ἴῃ 86] β5'π689, ἱμου μαδὶ ποι βίης Ὀαὺ ἀϊδαυΐθ- 
ἰπἀο. 
ΠΑύβΈντιῦ8:--- 80 ἰδ οὗ δ ἰόν τ8 15 ποιιΐης 

θυ 8 ἸΟΟΓΠΟΥ ἰηΐο οίοσπδὶ γαβί.---ὖῦ Θ ΤΩΔῪ ἀέαν 
τησοἢ οὗ οἰογηδὶ Ἰἰΐο, δηὰ βι}}} Ὀ6 οχοϊαδοὰ ἔγου 
ι.--ἘἘο τοδὶ οὐ θο]ΐονοῦϑ ἴῃ ὑμ18 116 18 ἐπ ρογ- 
ἴοοί.---Το 0 ἐἰπι68 τλΐοῖ. 8.6 ποὶοα ἱπ 6 88- 
ογοα ϑοτγὶρίυγο νγ1ἷἋὁῸο ταυϑὲ σὶνγο βρϑοΐδὶ μοοϑὰ, 
ΒΆΜΒΑΟΗ :--- ΕΟΟὮ ΡΟΥΒΟΒ οὗ ἰμὸ βδογοὰ Τα γ 

8.49, 85 ἰὑ τσοῦο, ἷ8 βρϑοῖαὶ βαθΌδ δηὰ ἄκγ οὗ 
τεϑὲ, Τιο ΕΔΙΒΟΓ τοβίθὰ οἱ ὑμ9 βούθῃϊ δ ἀδΥ 
ἤγοτῃ εἶ ποσὶς οὐὔἩ ογοαϊϊοῃ. Τὸ βοη γοϑίϑα ἴῃ 
{πὸ βορυϊοῖ το ἴσοι {86 τοῦ οὗ τοἀοθιιρίίοη. ΤῈ9 
ΗοΙ͂Υ ϑρίγὶἡ ψ|]}} γοδὲ δὐ Ἰδϑὺ ἔγοὰ ὑμο τυοῦὶς οὗ 
δβαποί  βοαίίοη, υἱΖ., ἰμ6, τοὺ Ηοσ 5884}} ατθ πὸ 
ΣΩΟΤΘ δίῃ ἰὸ0 ἀο ΔΊΝΔΥ. 
ΒΤΕΙΝΗΟΡΕΒ:---ΟἹ ᾽οῦγ 15 χοϑουυθα ΤῸΣ 8. υ{ἰ] 

ΟΡ Θηΐγδη69 ἰηΐο Ηΐδ οἰθσῦπαὶ Κίπσζάοῃ. [1ἰ 
Ὀ6Δηι5 ὈΡΟῺ υ ἔγοπι Ηΐ5 ἐπ τοπ6, δη ἃ Μ}1}}} Ὀδοοτχθ 
τραληϊίοϑί (ὁ 8 ἰῃ Ηΐβ οοϊηΐπζ. [ἢ (86 τηδδηςὶ πιο 
ΣΓ νὸ γ᾽οϊὰ ουγβοῖνςβ ἰο Ηἰ5 χκυϊάδησο, ἀπὰ Παβϑίθη 
ἐο ἐμο χοαδὶ, Ηδ Ὑ7]} 1πΐ8}}}Ὁγ τίς 8 {πὶ 0 ΒΓ. 
Ἧ᾽ο Ἰοοῖς πιογοὶγ ἰο ΗΪ8 μοαγί δηὰ Ηἰ8 βαπὰ; νγὸ 
χοπιδίὶη ἰσϑηαυὶ; πὸ ἰοΐ οὖν [θα οατο [ὉΤ υ9, 
διὰ ἩΠ]ηὶγ [0]].ὁὸν Ηΐὰ, ὑροὰ ἐπὶ νὰν ἴῃ 
σε ΐοῖ Ηο π85 ποῖ ΟὨΪΥ ργθοθάθα 8 δηὰ οροποὰ 
ἐπ ρδίῃ, Ὀυΐ οὐ ὑψοῖ Ηο 18 ΠΟΥ͂ 4180 Ἰοδάϊην 
9, ἤγοτι δίϑρ ἰὸ βδίϑρ, ΒΥ Ηΐἰβ8 ροότοῦ δῃα ργδοθ, 
δηὰ νὶ}} οοπίΐηπο ἰο Ἰοδὰ τ, υπιὶὶ, δὲ ἐπὸ 1αϑὲ 
Βίθῃ, δἰϊδόμίπᾳ δουρί οί ἀθ] γογϑδποο δηα Βαῖϊγα- 
ἐΐοι, Ἧο 8190 Ρ8538 ἰηίο (9 δδ110 ΑἿΟΤΥ͂, ὙΠ6ΓΘ 
τγο 88.8}} Ὀ6μοϊὰ ὑπο γι χη 688 οὗὨ αοἄ ἰῃ {10 866 
οὔ Ηἰ5 ὅοπ, οοὖοὐν ογὰ 9680ὺ8 Ο σὶϑί, μὰ Ὅθ 1π- 
γοϑίοα σῖτ} {μι189 ΠἼΟΥΥ. 

ἈΓΕΟΚΒ:---ΕΘΡΥ ὁπ6 Βμουϊὰ κἰδηὰ ἱπ ἔδυ δηᾶ 
ἦπϑι ἀϊδίγυϑι οὗ ἷθ σὰ Βοατί, ἴῃ ογὰθν ἰπδὶ ἐὸ 
ἷπι {πΠ6 Υἱϑί 010 απ δἰ 8] Ἰ.ΔΥ ποὺ Βροοά ϊγ βἰηἶς 
ζηίο ἱποὶχηϊβοδησθ, ἔμ ὙὙΔΥ μα Ἰοδὰβ ἰο ἰΐ θ6- 
δοῦλο ἀἰβαχυθοδΌ]6, ἷ5 δι γι τς ἷζον (6 ἰχθϑ 8 9 
δοὸ οηΐοοὈ]οα, δὰ δὸ Ὀ6 ἰοιηρίοαἂ ἰο ἰυγ Ὁδοῖκ 
ἑπῖο Εχσγρὶ. Τδαΐ τουδὶ 0 διὰ Ὀθοοτηθ ἰγ6 ἴῃ 
ΤΥ Βοδγὶ, τ ιϊο 19 ἰσυ 6, δηὰ 88 ἴξ ἰβ ἔσθ ἴῃ τ 0 
τὰ οἵ Θοὰ.---Τὴθ Ῥυουἶβο οἡ ἐδ ραγτί οὗἩ Θοἀά 
9 80 δίπσογα, (δ 6 ζα [ἢ τ 1. ἰσχυβίβ ἰο 1 18 Βοπηθ- 
ἐπίῃ 80 ἰθηδοίουϑ, ἰπδὶ γὁ ΤΑΥ͂ τὶ {π|686 γ6}- 
ἰαγο Ὀοϊάϊγ ον ἢ ἔοῦ δὴ ϑηίγβποθ ἱπίο γοϑί. -- 
Ἧο ͵ἰ8 ποτ σβοῖὰ αοὐ οδηῃποῖ, Ὁ ἃ ἰδουδαπὰ 
ΙΏΘΔΠ5, 18 Κὸ ἰο ἴ60] ὑμαὺ 86 888 Ὀθθὼ ἀγίνθῃ 
ἔγοτα [19 ρ͵Ἶδ690 οὗ γοδὶ 1---ἯἼ70Ὸ 8 ἐμογο το 888 
γἱοϊἀοα ἰο {80 ΒοδυΘΗΪΥ οδἸἸΐης, δαὶ ἀοο8 ποῖ 
δηὰ πἰ8617, αὔξλον εἷβ δυδηἀοπτηοηὶ οὗ ἐδ νγου]ὰ, 
ἵπ κα ΜΠ ΘΥΠ658 ΟΥ̓ ἰορίαἰϊοπ ἢ [ἴῃ ΜΒ ΟΙῺ δυἶβοβ 
πο: {}|0 ϑίρα : Πογὰ Ψ798118 ΤΑΥ͂ 1 ΒΟΟῺ ἰῃαῦΐγο [ὉΓ 
ΠΟΥ͂ τοῦ" --ἶνθο Τη8Δὴ᾽ Β ὈΓΟΒΎΘΒΒ ἰ8 δίορροα ὍΥ ἃ 
ὉΓΘΥΪΟ ΒΥ Τογπιοὰ ἄθογθο οἵ αἀοἀ ; Ὀυΐ ἰΐ νγγ88 (89 
ὉΠ] οΥ μι ϑηονοὰ :ἰβοὶ γῇ ὁπ ἐπ ὙΔΥ, δαί 
ἭΟΚΟ {86 τοὶ οὗ αοὐ, δὰ Ἰοὰ Ηΐτὰ ἰ0 ΒΟΟΣ 

{μπαὐ ἐμὸν βῃουϊά ποὶ δηΐορ πο ἨΪΐβ χοβί.--- 9 
ῬΌΓΡοΒΘ οὗ αοἀ οχίθῃαβ ἔδυ. ΑἹ αρϑβ, 81} πδ- 
ἐἰοηβ ἱμαὺ δ΄Θ βϑοοοβϑι οἷ Υ ὈΟΓΏ, ΔΓΘ ΘΟΙΙΡΓΘ- 
μοπάθα ἰπ Δ. Τμὰβ ἰ0 ὈθατΒ πὶ ΡΔιΘ 66 ΤᾺΔῊΥ͂ 
8, Βοπογδίίοη, διὰ ἰο, ἐμαὶ δῖ τγ88 μοὶ ΒΟσΌΙΪΩ.- 
Ρ᾿18)0ἃ ἰῃ (86 δ μΒουδ 8 ἐο Ὀδ6 δἰἰαἰηϑὰ ἱῃ ἐδ6 
ΟΠ] σου. αοά 888 ῥὑτορασθά ποιδίης ἴῃ ταΐῃ. 
 ἰ8 Ηἰβ 11} (μ8ι Ηἰδ5 Βουδο Ὀ6 ζ.}}. Νὸο ρογὶοά 
οὗ (π6 ψου]ὰ θυΐ οοπίσὶ θα.98. ἰο (80 δϑβϑιῃὈ]αρθ 
οὗ Ηἰΐδ οἹοοί. : 

ΨΟΝ ΒΟΟΑΛΤΣΚΥ:--- δ ΌοΥ, του κα δηὰ δυβουὶης 
δοϊοπς ἴἰο {πὸ ἀϊνὶπο ΔΥυδη σοι θηΐ, ΟΥ ἴ0 ἐπθ ΨΔΥ 
ΡΟῸ σ᾽ γ͵ὁ ΘΟ ἰηΐο τοδί. Βαυΐ ἱΐ 18 ἔα 
δίοπο, νοι ἰᾶγ8 Βοϊὰ οὗἩ ΟὨτὶβὶ, δπὰ ἴῃ Ἠΐπι 
ΔΙΓΟΔΟῪ ΒΟΥΘ, δηά (μι 4180 γοπάδν, βπὰβ οἵοσ- 
ΠΑ] τοδί. ΑἸ βου οἴθγηαὶ τοϑὶ δηὰ ὈΪΘββθά 688 
ΔΥ0 ἃ ΟἿ οὗἨ στδοο, {Π0Υ 8.}}} ἀδθταδπὰ 4}} ἱπάυ8- 
ἰΥὙΥ δηὰ αἰ]ἔέροηοθθ, ΡΟΣ δῃὰ βίγοηχίμ, ἴῃ οτὰον 
ἰο οὖν δἰἰαϊηϊης ποτὶ, Ὀοοδῦβο πο γῸ ΤῸ ΙΩΔΗΥ͂ 
ΘῃΘπιῖθ68 ὑπδὲὶ τουϊά οἰγουπιγοηΐ τ.8 οὗὨ (8 ταδί, 
δηα ἴα ον ΟΣ Θηΐίγϑδῃσα ἰηίο ἰ(.--- ὁ οὐἑμο 6 ΟΌΓΡ 
ἱῃἀυβίγΥ ἱπ οηἰοτίης ἱπίο Ηἰΐδβ τοδί, 1, 1 γὸ βία- 
ἀϊουϑ)Υ δθὰν Ηΐβ γοΐθϑ, διὰ δζὸ οὐροαϊθῃὶ ἰο Ηΐηι : 
2, ἰἶ γγὸ δοσοι Δ ΗΥ͂ ἰδ6 ογὰ τ Ῥτάγοῦ; 8, ἢ 
ἯΘ δοίϊνϑὶ Ῥγοόοῦο ΟΡ ἴδ. ὈΥ ἴοτο; 4, ἰἶ τὸ 
τὶ ΚΟΥ ΘΙΡΙΟΥ͂ ὑμ6 ργοϑθηΐ (ἶἰπλ9 οὗὁὨ ργϑοθ, ΠΔΥ, 
86 ῥγοδϑθηΐ ἀδυ, ἰδ9 ργοβϑῃῦ μβοὺσ; ὅ, 1 ἴῃ 8]} 
δίσυχαῖο, δἰγὶίο, οοη βίο δπὰ βυΐδοσίηρ, γγἶἷ}6ῪὸῊ 810 
δἰσδυβ Ἡδίοθα απ οἡ οὖν χυδτὰ ἀρδὶ πϑὺ σον 
ΘηῃοΙηἶΐοδ, ΟΥ̓ Ο Ὗ {πὸ τ|ῖῆοκοα 68}, 85 ΟΤ πιοϑὲ 
ἱπιτιοαϊδίθ ΘΏΘΙΥ͂, δὰ θη ΒοαΥΐθ ΒΌο ἢ ρμ8 
δια α8580}18 Ῥγ688 ἐπ, ἀο ποί γἱο]ὰ ἰο ἀδϑραῖνγ. 

ΒΤΙΕᾺ :-τΑϑ ἰὴ »χγοηιΐδα βίδῃ 8 γοπιδιηἷπς ἰο 
8, 80 Αἶ80 βίδπὰβ χοοά 0} υ8, ἴῃ [ἢ 6 δβιἰγί οἰ ϑδὶ 
8680, ἐμθ τοασγηΐπο δρδὶπδίὶ τταὶ.--Ἴ 0 ἰο-ἀαν 
ΜΒΊΟΘῊ 18 ΔΡΡοϊπίοα ἰο ΖΔ 1 88 δὴ δοσορίθα {ΐπ0 
δηὰ ἀδγ οὗἁὨ Ββαϊναίίοῃ, δέον 811 ἐπ ὙΔΥ8 οὗ [8- 
ΤΟΙ, τσ ἐπαρα αἱ 1δδὲ ἰὼ (6 Ὀ]ϊπαάϊηρ δηά 
πδγάοπίης Οὗ 9 τ) ΟΥἿΥ οὗὨ ἐμ6 Ῥ6ΟΡ]6, δὺ 1δϑδὲ 
ΟἸΘΑΣΙΥ τηϑηΐοϑὲ5 1186} 85 (9 σγαοσίομδ δεαδοὴ οΓ 
ἐλ Νίειν Οουσπαπί, ἴῃ Ὑ Β1ΘᾺ (89 γοῖΐοθ οὗ Θοά Ια Υ 
89 Βοδγὰ 88 ΠΟΥ͂ΘΣ ὈΘίΌΓΘ.--Ἴηὸ ποσὰ οἵ (86 58Ὁ- 
Ὀδιὶο σοϑὲ! δὴ ἱποχ δυβὶὶ 6 οοῃβοϊαιΐο, τὴ 
ὙΪΟΘΒ δἰιἱ ΠΟῪ ΠΙΔΗΥ͂ ὙΘΑΡΥ ὈΪΙρΥΐμηδ, {αὶ πίη ς 
σοπιθαίδηίβ, δ᾽  ἰ5} ἸΔΌΟΓΟΥΒ, Βαγὸ δραΐη δᾶ 
διξϑίη δυιηθα ἱμποιηβοῖνοβ ΔΏΘΥ ὙῚῸ βδίσοηρσίι δοὰ 
οοαγαροὶ Α ποσὰ οὗ {μὸ βρίγιὶ τ 16} ὈΓΘα 68 
ὌΡοΟΩ [9 ἰθπον τη, δηὰ χοϑύγοαβῃοβ 'τἱ {86 
ῬΟνΘΤΒ Οὗἐδ9 σον] ἰο σοθ! Α Ὀνὶ χα ν οὶ ϊι- 
ἰογΐης βίαν οὔ πορο, χυϊάϊης ουἱ οὗ 41 ἀΔΥΪΚΏ 658, 
Ῥδοῖ υρουῖδο εἰ κἂν ῥδιὰ |---ΒῪ ΠΟῪ το ργθδίον 
δηἃ τηογὸ ρ᾽ονγίουβ 86 πτοῦκ οὗ 89 γϑἀοιηρίϊοῃ 
δηὰ γοβίοτδιΐου οὗ ζλ 16 τἸη8η, ἰπ 056 281} (ἢ 6 
ποιϊὰ 15 ἀοϑίγογοα, ἰδδὴ {80 ὙΟΥΚ οὗἨ ἐμο ἢγεί 
ογοδίΐοῃ, ὈΥ͂ 80 τηποἷ ΠΟΥ αἸοΥΐουΒ 18 [89 Ββοοοῃᾶ 
ΒεαΌΡΔιΝ οἵ αοἀ ἰὰ ΘΟ τὶβί, ἐμδῃ {π0 ἄγϑι δ ΌθΑι ἢ 
οὗ Ῥασδάϊβε. 

ΨοΟΝ ΟΕΒΓΑΟΗ :---ἴ ἐμθ οαἱ (μι ὠπδεοζίεσετα 
88:8}} ποΐ δπίοῦ ἰπ ἰ8 ἱηγοϊγοὰ [ῸΓ ὈΘΙΊΘΟΥΘΣΒ (89 
Ῥτουῦνΐδβο ὑπ8. ὑπο γ ὃν γε δλαὶϊξ ἐπίεν ἵη. 

Ηπνιναξπ:--Ηθασίπς τοῦθ 86 ἀοοοιῃιρϑηϊοα 
Υ ἔα; Καῖ τῆσδέ ὍΘ δοσοιαρϑδηϊθὰ ὈΥ Ῥθγ56- 
ΘΓΔΏΟΘΘ. 
ἩξυβΒΝΕΗ:--- 19 ἀποοηγοτίοἀ Ὑ1}}] ἀουθὶ]688 

τὶϑι, ἰπητηοἀἰδίογ αἴτον ἀϑδαί, ουϑ (6 ΒρΘΘΑΣΥ 
ἴο Ῥτοσῦτθ ΤῸ ὑπο Βο ῖ γ08 8 Θπίγϑ 06 πο ὈΪ188, 
πὶ ἰοο ἰΔἰθ6 ; Ἰδὲ θυ σο Υ8 8Γ6 πο τναϊ θα [01.--- 
Τιο ἐπγοϑὺ 88 ΜῊ }} 88 (π ργοιπηἶβο 8 ΘΟ. 110148]. 
ΑἹ] φαυ ΠΥ Γοϑί ἰ8 ἱρονίοοί ; (89 ὑτιι9 τοδὶ ΘΟ 68 
οτογτδτγα.---ΕΟΥ Εἷπλ 80 Βϑοῖκβ Ηἷβ γοδὶ 6 γο, [ἢ 9 
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ζαϊαγο πογὶὰ τ }}} Ὀτίης ππτοβί.-ἰο χοϑὶ οὗ 
αοἄ φῬτγοπιϊδοὰ ἰο ἰμ6 Ομ νἰϑιϊδη δοῃΒὶ8(8---1, ἴῃ 
Ῥογίθου ἔγϑϑάοπι ἔγοτῃ 8]} (μὲ αἀἰϑίαν ὉΒ, ΟὈ ΡΥ Θ8898, 
οὈϑίγυσίϑ, ὙΘΔΚΚΘΏΒ, δηὰ ραΐη8 (6 ΟΣ ἰ βίη ΠΟΓΘ 
ὈΘΙΟΥ͂ : αΑ. ἴγοτῃ ουὐναγὰ ἀϊδβαυϊοί οὗ (6 πονϊὰ, 
οὗ ἐμὸ θοάγ, δπὰ οὗἁ ονἱ πιθῃ: ὃ. ἔγοια ἱῃίθγηδὶ 
ἀϊδαυΐοῖ οἢ δοσουηΐ οὗὍὨ 18 δογσχυρίΐοη δπὰ Ὑγϑ8]ς- 
ΠΘΒΒ; 2, ἴῃ {8μ6 Ὁ]1887] δῃὰ υπαϊδίαγ θὰ Θη70γ- 
τηοηὺ οὐ ἐδο σζασο δῃὰ ἰἴουὸ οἵ ἀοὰ; Ηἷ8 δουὶ 
ὑμ6η τοδί ἴῃ αἀοὰ, δον σποπὶ ἰὺ 8 Ρἱπίηρ; Β6 
8 (π68 υπὶϊοὰ τι αοἀ ἱτουρὶι ΟἈτἰβὲ ἱπ νἱ βίοι, 
Θηὐογηηθηῦ δηὰ 166] ηρ; 8, ἐπ {6 ροβδβοββίοῃ διὰ 
Ὀ]εδδθα δα)ουπθηΐ οὗ 86 ροοὰ τ Δ1Οἢ 18 βίσας- 
κἰοβ μᾶτὸ δομίευρα, δῃηὰ ἱπ {86 ροσίϑοι Υ ζγϑθϑ, 
ὨΘΥ͂ΟΥ ἩΓΘΑΥΥ ΠΡ, ΠΟΥΘΥ ΘΧ δυβιϊηρ ργοβοουίἑοη οὗἁ 
186 ΠΟῪ τνοτῖς (μαί 18 δϑϑϊ χῃηϑᾶ ἰὸ 8.---Τὸ Βοδὶ 
οὗ σοά, ἐπ:9 ἈΘΑΎΘΕΪΥ ΒΘ ΌΌΔΙΝ, ἰδ ἰ0 υ5 ἃ μαίίογῃ 
δηὰ 8 ρο8]; γομιϊηἀϊηρ ἃ8 ἐμαὶ, ἱπ {η6 τϑοῖς οἵ 
ΟἿΣ ῥγϑβϑῃὶ 116, νγγο δοδοι δὰ ΟΟΡ ἀδι]γ ὙΟΥΚ, 
πῃ ΟΥ̓ΔΘΡ ΒοΙθαῖοΡ ἰοὸ δἰίδίπ ἰοὸ {8 ἈΘΘΥΘΩΪ 
ΒΑΌΘΔΙΙ. 

ΕΈΙΟΚΕ :-- ΕὙΟΥΥ͂ βΒαθΌδίΝ 18. ἃ Ὀθοϊκοηΐμς ἰὸ 
{86 Βοβί οὗὕἩ αοἀ, διὰ δὴ αἰϊϑείδίϊοη οὗ ἰἰ. 

ΟΥΕΝ :- ἢ ΓΔ 1Π1πρ᾿ οὗ τιθὰ ἰΒτουρὰ ἐμ ον πἢ- 
Β 6] 16 ἀοίἢ ὩῸ ἮΔΥ σϑυδο {81:6 Ὀγοιηΐβοϑ οὗ αοά ἴο 
ἴδ1} ΟΥ 66886.---Μοη ὉΥ ἰμοῖν ἀη06 1167 πιὰν ἀΐδ- 
δρΡροϊηΐ ὑμοιιβοῖνοβ οὗ ἰδοῖὶς Ὄχροοίδιΐϊοα, δὈαΐ 
θδηποῦ Ὀογοᾶνο αοἀ οὗἩ Ηἰδβ8 Γλὶ  ζ]}688.---Τ 86 
ῬΣΟΙΐδΘ ΣηΩ8409 ὑπίο Αὔγϑδαὶ ἀἰά οοπίαὶα ἐδ9 

βΒυδδίδηοο οὗ ἰμ6 αοΒροὶ.--- 6 αοδροὶ 18 ὯῸ ΟΝ 
ἀοοίγῖηθ, ΠΟ ΠΘῚῚ ἰανγ; ἰύ τχδϑ ργοδομβοὰ υπίο (89 
ῬΘΟΡ]6 οὗ οἹὰ.--- 9 αοδροὶ 18 ὑἐμιδὲὶὲ τ βῖο ἢ ττ68 
ἔγοια (6 Ὀερσίπηΐηρ (1 ΦοΒη 1. 1). [0 18 1868 ἤχει 
τεδὶ οτἰχίπαὶ ὑσαπβδοίϊοῃ οὗ Θοα τὶ εἰπηοτθ 
ἔγοτα ἰμ6 ἰουπάαὐἰίοη οὗ 80 νοσ]ά.---ἀοὐ Βαὶδ ποί 
δρροϊηίοα 0 5470 πιθῃ ἩΒΘΙΒΟΣ ΠΟΥ͂ ὙΠ} ΟΣ πο; 
ΟΣ δ (6 ψοτὰ οὗἁὨἁ Ῥγοιθθ 8 ΤΏ 688 δυϊ(οὰ Ὁπ|0 
ΔΏΥ ΒΌΘΙΒ Θη ΟΣ ΡΌΓΡΟΒΘ.---Βὸ χτοδὲ τογδίοσγ οὗ 
86] δηὰ ὑσχγοδίδὉ}]9 Ὀθ] ον σΟΙΕἰβί8 ἷπ {μ6 
Ταϊχὶπρ ΟΥ ἱμοοσροσϑίϊης οὗ ἰσυϊὰ δπὰ ζδὶι ἰπ 
189 800}8 ΟΥ πιϊη δ οὗ ὈΘ]1ΘΥ6ΣΈ.--- !ἰἶὶ 18 (16 ὈΓΤΌΡΕΡ 
ἀεδογὶ ρίϊοη οὗἩἨἉ δὴ ὑπο] ΐονοσ, ὑμαύ “6 μα ἀοίι ποὶ 
γτϑοοῖγο ἐμὸ ἐδίηρ οὗἁὨ ἐδ ϑρὶτὶΐ οὗ αοάὐ,᾽" 1 (ον. 
ἰϊ. 14.--- δῖ τα ῖκοβ {π6 800] ἱπ Ἰονα τ] πρὶ σὶ- 
8] ἰὶηρπ: ἰοτθ δηρδροβ δ]} ἐμεὶγ δϑεοί0η8 
ἰαίο ἐμποῖῦ Ῥσοροσ δχοσχοῖβο δρουΐ ἴθ, διὰ ἢ]}8 
{π6 τιϊπὰ οἰ πυ8}}} τῖὰ ἐπουκ ὐ Ϊπ6 88 δθουὶ 
{Β6πὶ, δηἃ ἀθδῖγοβ δον ἐμοί ; δὰ {118 πὶ μ}}}} 
608 οὰ (86 βρὶ σι] ταϊχίυσο οὗὨ ζαὶὶ μὰ δαὰ (8 
ψοΣὰ.--- ΤῊ Ῥθορ]6 οὗ Θοἀ δ5 βυοι μανα τγοτκ (ο 
ἄο, δηὰ ΙδΌΟΣ ᾿ἱπουτθηΐ οἢ ἐδβοῃ.---οδὶ δά 
Δ ΌΟΣ 8Υ9 δσοστ οὶ δίθβ ; (89 ὁΠ6 δι ρΡροδβοί ὑδμ6 οἰβεγ. 
ΜδηΥ ἱπιρογίδεηίς ἰγαϊδα 116 ἀθ6} δῃὰ βεοσζοὶ ἴῃ ἰδ 
ϑοτὶρίαγο, δὰ βίδπὰ 'π ποοὰ οὗ ἃ Ὑδὺὺ αἰ] ξελὶ 
ΒΟΟΣ δηὰ ματὰ αἀἰρσρίης ἰῃ ὑμεῖς ἱπυθβιϊ βίοι 
διά ζ0» ἱμποῖν δπάϊης ουἱ.--- ΤΠ 6 γ0 186. Ω0 ἰχῦο Τεδὶ 
ἴον (116 8018 οὗἩ τβϑῃ, πὶ ΟΠΙΥ͂ ἐπ 7688 ΟἸγῖβὶ ὮΥ 
{86 αο5Ρ61]]. 

ΙΝ. 

Τὴ ῬΘΟΌΪΔΡ δηἃ ὀχ γδου ΒΑ ΣῪ πδίυσο οὗ (89 πογὰ οὗἨ αοἂ βου] ἀοίον πι8 ἔγοπι χοϑιϑίϊηρ 1. 

ΟΗΑΡΈΊΕΒ ΤΥ. 111-18. 

11 
ΔΗΥ͂ Τη8 8 [δηΥ 

12 Εὸν (86 ποσὰ οὗ 

Τοῦ 8 Ιάθον [βὐγῖνο ζϑδ] ουβΙ Υ, σπουδάσωμεν] ἱμογοίογο, ἰο δαΐος ἰηΐο ἐμαὺ σϑϑί, ἰεδὲ 
0267 [Ἀ}} διἴγοσ 0}}60 βΒδτωθ πασ 8 οὗ πῃ} 6]16} [ἀϊδοροάϊοποσ, ἀπειθείας]. 

οὐ ὦ αυἱοὶς [ϊἰν]η 7, δὰ Ροποσία] [οβοοῦγο, ϑπογραοίὶς, ἐνεργής], 
δηὰ Βίαγροσ ὑμδ δὴγ ὑπο-οἀροᾶ βποσὰ [8Δη4], ρΡἱοσοίπς [τοῦ] ουθὴ ἴο {86 αἰνἀΐης 
δϑαηᾶσογ οὗ βου] δῃὰ βρί τὶ, ἀβὰ οὗἨ δ6 )οπίβ [οὗ Ῥοίὰ 7οΪπ|8] διὰ στον, δηὰ ὦ ἃ 
ἀἴβοογηον οὗἉ [8108 ἴῃ ᾿αἀρτηδηὺ οη, χριτιχός] ὑδ8 ὑπουρμίβ [το βθοῦ! 08] δηὰ ἰηἰοηίϑ 

13 [βμουρπ(57 οὗ ὑδο μϑατύ. Ν ΙΟΒΟΥ 8 ΠΟΤ ΔῺΥ ογοαΐαγο ἰμαὺ 18 ποῦ Ἰηδηἑῆδβέ ἴῃ ἢΪ8 
Βιρῃῦ: Ὀαὺ 411 ὑπίημΒ αγὸ Ὠδίκοἀ δηὰ ορθῃηρὰ [ἸΑ]ἃ Ρᾶ476} ἀπίο ἐμ 6 δγθβ οὗ μἷπὶ τι 
πολ γ͵ὸ ἤδγα ἰο ἀο. 

πεσεῖν ὁ ν, 

Ὁ] ονο ἴ86 ὀχργοϑϑίουι ἴο Ὀ6 8 Ργοζηϑδηξ 016, [ὉΓ “Θχρογίθῃοο ἃ ἰὶ 

ἴο ἐδο οὔοοϊ οὗ 189 1411 οὗ 1μοὲν ἤατλθτϑ προῖ ἘΠλ61.--τῆς ἀπειθείας, ἀἐφοδοίϊεκοι, 
ἴδε ραίίογη ;᾽ Ῥαζίογῃ "ἢ ποί ἸΟσΕΙΩΒ 
δυῖμοτ᾿Β Βρθοσο οὗ ἰβουρὶὺ--Ὀυἱ δαοζισ 
ποῖ ἈΠ 6᾽ οὗ, ἀπιστίας. 

γον. 1Ά4.--Ζῶν γάρ, 70» ἰἰοΐπρ, ὉἹδοοὰ δια ΡΒ ΔΕ ΔΙ δἱ ἴπὸ Ὀορί πίη κ.--νε 
αἴϊνο.--διικνούμενος, οοπιπρί ὑπέρ, πιογε οξπρ δενοπᾶ, α ἀουῦ ὁ σοπὶ 

δοίλ 2οἶπῖς απᾶ τεαττοιο ; Ὑ τὰ [Π6 Οτ θδίοι οἵ (μ9 τε αἴιος ψυχῆς, [πε660 ποτὰδ ὈΘΟΟΙΏ6 ΒΆΓΟΤΕΙΣ ἢ ΦΧΡΙΔΣΔΙΟΓΥ 
ἴο ψυχῆς καὶ πνεύματος. ιτικὸς. : Επρ. τοῦ, ΒΙΌ. Ὅη., Οὐδ ΓΉΦΡ ; ΑἸ, ωμάσεγ, οΥὐ αἰδοῖ ΝΡ ; Ὕοεεῖο, Ἀὐολέεν 
δειιγίλεῖϊοη, ΟἿ᾽ κι τἰολίον, ἑκγαλίε ; ΜοΙ!, γἱολιενιολ.---νθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν, ποΐ, ἐλοισλίς απὰ ἱπέεμίε, Ὀυϊ ι 

Ὶ ἑάεας, ἱλοιρσλίς, ἰλ6 ἴογηχος Ἰοοϊκίπς πλοσο ἴο [89 πιογαὶ δῃή διμοίϊοδὶι, ἰμο Ἰδϊίος ἴ0 189 δεπέϊπιεπέξ, ἐπιοίίοηξ, αΠεοίίοπε, δὰ 
[πἰο]Ἰθοΐ. 8] πδίῃγο.---Κὶ.]. 

8, 13. 
μὲ εἰγίυε ξεαϊομεῖψ, 2 Ῥοῖ. ἰ.10, “ κ'νθ τ ῥε ε ρον Ἡδετο ΑἸ, εαγη είν εἰσίοε; ΒϊῸ. ὕαο. 

α ἰοἢ ἰγαολίοῃ.---ν τῷ 

Ἰοογκίπρ, ορεγαξίοε, ςΠεζέξοε.--- τομώτερβος 
Ῥίενοίπρ ἑλγοιρΆ.-- ἁρμῶν τε καὶ μνελων, 

" 
ἢ Ὦ. ΚῈ ἰσπιε, ΟΣ 
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ἘΧΈῈΘΟΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

ψεε. 11. Ιιϑῖ υδ5 τθϑτοίοσο αἰἴσίνθ θδσ- 
ὩΘΒΌΙΡ ἴο ΘὨζ6Σ---ΘΧΘΙΏΡ]6 οὗ ἅϊδοὈρθᾶϊ- 
ΘΏ 096.---Τὸ ἰδοὺ πἰδίοα ἴῃ συοῦ. 1, δῃμα β80υ086- 
φασπηὶν υπέοϊἀοα, ἰμαὺ ὑμογὸ ποὺ ΟὨΪΥῪ 8 ἃ ἰσὰθ 
Σαδὶ ἴον (80 Ρ60}]9 οὗ Θοἀά, οοπδὶβίδῃς ἴῃ ἃ ραστίϊ- 
οἱ Ραϊΐοῃ οὔ ἐδθ σοδί οὗἩ αοἐὲ Ηἰπιβοὶέ, δὰ ὑἐπαύ νγ 
ΟἸσ δι δ δύο ἰαυϊ οὰ ἰο ἰὲ ὉΥ ἃ ᾿νοσὰ οὗ Ῥχγοϊῃἶβο, 
δηὰ πανὸ ἴῃ 796818 οὐν ίγὰθ Γοδάοσ, ἰο848 ΠΟΙΡ, 
δοοοτάϊπς (0 οὐν υπἀογθίδηάίπρ οὗ τοῦ. 1, οἰ Β0 Ὁ 
ἰο πὸ σοβυιμρίΐοι οὗ (9 ὀχμοσγίδίϊοη Ὑμΐο ἢ ἰὲ 
δομίδΐηβ, ΟΥ ἰο 8 ΠΟῪ ΘΧβογί δ 00 (0 οδσποδί δηὰ 
Σοδίουδ βἰγί νης ΤΣ δὴ δηίγϑῃσο ἱπίο ἐμδῦ σοβὶ 
(ἐκείνη, ἰλαί, τιατκίηρ ὑμ9 δρϑοὶῆο γϑϑὺ αὶ ἀθ- 
βοσὶ θο). ἩΒοΘΥΟΣ ἰπίογπλὶὶβ (μἷ5 δι υἱὴρ Μ}] 
7811 οὐ. {8 ΑΥ, δπὰ ν71}} Τὰ τὶ βα Ῥ ΘΟἾ ΒΟ] Υ ΒΌ0Ὰ 
δ ΘΧΔΠΡρ]6 οὗὨ αἰβουνοάϊΐοποθ, δ] 1 ᾿π ͵8 οομά οί 
διὰ ἷ58 ἀδβίΐηγ, 88 ἀἰὰ ἴπ0 πδίϊοῃ οἵ ἴβγδοὶ, ἴῃ 
ἐποῖὶχ πδοῖ ἰπσγουχὰ (89 ἀσβογί. [ηβίοδα οὗ 
παράδειγμα, ἷπ ἔτι! αν Ὧ86 τ ΝῊ (6 φανὸν Αἰἰ10 
Ἡτίίοτθ, Ὀυ ται πρ ἰπ ἰμο Ν. Τοδὶ., γὸ Βδνθ 
ΒοΣΟ, 858 οἱ 2 Ῥοί. ἰΐ. 6, ὑπόδειγμα. Βοῖδ ποτὰβ 
ἀοηοίοσ, Βοιηθοίϊπιθ 8 οορψ, Βοιηθίῖο8 μαίίεγπ. Τ86 
ἐν 5 ποίξερεγ (ὙΠΟ, βισὶ., οί6.}, ΟΥ »τορίεσ 
(Οδνρρσ.), θὰὶ ἀθποίθβ δίαίδ ΟΥ̓ φοπαάμίοπ, {86 δεὶπσ 
ἐπ (ΒΙ., θὸ Υ., Βῖδρ., θ61.). ὙΠ 0818 οοἰποὶ 68 
ϑυθδίϑηςῖγ (μ6 τἱον οὗ ΤῈΟ]. ἰμαὺ 10 ΘΟΥΤΟ- 
δροπὰβ τἰῖπ (μὸ 2 αΐ. πιοάϊ, Ἰπαϊοαίϊης {86 τον 
δηὰ “παπηογ ἴῃ ἩἘ1Ο} (Π6 ζδοὶ 85 8. ὙΠ 010 Ῥγθβϑῃΐβ 
εβε! Γ (ΒΕΒΝΒΑΒΡΥ, ϑ'γπί. 100), ἑἐ. 64., ζ}1}, δὰ ἴῃ 
8ιῖ5 [Δ}} ργροβϑοιὶ (9 βδ:)8 Θχϑδιηρὶο οὗ ἀἰβουθάϊομοο 
885 80 Βαϊδοτθ. Πέσῃ ἰδ ὑπτῃ8 (8,κθ ΔΌΒΟΪ 6 }Υ, ἃ 
οοπδίσυοίΐοη ἩΠΪῚΘΗ, βίποο ΟἸὨγγβοδίομι 88 Ὀθθη 
αἰτοῦ ἰο ἰΐ ὈΥ͂ πιοβὲ ᾿α θγργοίθσθ, ἐπουρὴ τὶ δ 
πηπνατγδηίοὰ γοίογοηοο ἰὸ {μ9 86 οὗ ὑἐμο πογὰ, 
οἷ. ἰϊϊ. 17, (8 τοβίσγὶοὶ ἰξ (09 πιογο ρεγίδλίπο (6 Χ- 
οπεῖνο οὗἩἨ (89 ἰάθα οὗὨ εἰππέπσ). 1πϑμδπῃ ἰδ 
Ἰονϑά γ ΑἸέοτγά) τιδἰ ἰδ 8 ὑπδὲ ἐπ ροδβίϊϊοη οὗ 
“«έση ΤΟΥ ὈΪ48 οἂν ἰαἰκίηρ 10 Βογο ὑπ8 δΔοΒοϊυ οῖγ. 
Βυΐί Ηἷα Υἱοῦ ἰ8 απέθηδ 16, δηά 411 {Π Ὁ ΠΙΟΤῸ 80 85 
δὶδ ον ὀχρ᾽ δηδίϊοι οἵ (89 ἰάθ8 δοοοῦὰβ βιι Ὀβίδῃ- 
ἐδ} τῖϊ ὑπαὶ χίνθ ὉΥ υ5. Ηθ ἴδ γὶρδί, ον- 
ΟΥ̓́ΣΣ, 'ἰπ Το κίηρ ἰμδὲ {π6 ἰγαπδἸαιΐοη οὗ [,ὰ- 
ἐμὸς, οἴνου {86 γυΐζ.: “ἰδ ὺ το ὁ0η6 1ζ4]] ἱπίο (δ) 6 
ΒΔΙΩΘ ΟΣΧΘΣΩΡΪΟ οὗ υηοϊϊού,᾽" 18 ποί, 88 ὉῪ διὰ 
αἷποθο ΒΊ6οῖ, ἰο 0 γχοὐθοίοα οπ φσγαπιπιαίίοαΐ 
ἔτουμθ. ΕῸΓΣ πέπτειν ἐν 8 848 σοοὰ ΟΥΘΟΙΚ 88 
πίπτειν εἷς, ΟὨῪ [μδὲ ἰδ δοπηοοὶβ 1 {80 ἰάοδ οὗ 
7 αἰ ἔπ ἱπίο, ἰθδὲὶ οὗ δβυβθαυθηιν τεπιαϊπίησ ἵπ. 
6]. δά 8ι}}} Γγί ΒοΣ ΘΧΘΙΏΡ᾽68 ΤΟΙ (Π6 Η 6116 Σ- 
ἐδιΐο, Ρβ. χχχυ. 8; οχὶὶ, 10: Ἐζϑοῖ. σχυὶϊ!. 27. 

γεβ. 12. Ε'οσ ἴ890 υντγοχᾶ οὗ Θοᾶ ἰδ ᾿ἰνίπΕ--- 
ἔινο-οᾶκοἃ ανοτζτᾶ. -- ΜΔῺΥ ἀϊδεϊησυϊθμοὰ 
Οσμνἰϑιίδη ζαί μα σθ, δηὰ, δποης Γοοϑηῦ ΟΧ ΡΟ (ΟΥΒ, 
Β᾿οβθηΐμαὶ οὔθ γοὺ, τοχαγὰ ἐμ λόγος Τοῦ θεοῦ 
ΒΟΓΟ 88 (86 Βγροβίδαι 58) ΟΥ ῬΟΥΒΟΏΔΙ ποτὰ οἵ 
αοά; Ὀυὲ 85 οὖξ ΕΡίδι|]1 6 πονῇ γῸ 6180 Βρ6δΚβ οἵ 
ὅδ ῬΟΓΒΟΏΔὶ [μοβο8,---ΔΙ που ἢ 1ὺ τηυδὺ οογία  ὨΪΥ 
Ὀὸ Βυρροβοά ἰο δύο δἱἀϑὰ ἰῃ Ῥγορασγίης [89 ὙἨΔΥῪ 
ἴον ἐδαὶ ἀοδὶ σηδίϊοη,---ἰϊ 15. ΖΘΏΘΓΑΙΥ υπὰἀογβίοοα 
οὔ ἐμὸ ποσὰ οὗ ἀοἀ δΔ8 δροΐζοῃ δῃὰ 88 τοοογὰ δὰ ἴῃ 
186 δοτὶρίυγεθ. πάθον [18 ν᾽ βοπιο (Θ΄ Β]σΒί., 
ΜΠσΝ., ΑὌτοβοι, Βόμηι., εἰς.) γοϑίσίοι 10 ἰο ἐδ 
ἐδβτνοδιθηΐηρς δα Βοαγί-ρἰογοίηρ ποτὰ οὗ ἰδ9 Ο. 
Τοβὶ,, πιὸ ΟΥ̓ ΒΟΤΒ πεῖν, Οτοί., ΕΌτ., εἰς.) 
ΔΡΡΙΥ ἰὑ ἰΦ ἰῦὩ9 αοβροὶ οὗἨ ἐμδο Ν. Τ, Ε ταγά 80 
Τοχαγὰβ ἱΐ, ουθὰ τι τοΐδγοηοο (0 ἐμο ἔδοὺ ἐμαὶ 
ἐμ6 ΟἹ] Τοείδιηθηὶ ποσὰ χοπιδὶ ποὰ ὀχίεγίον, διὰ, 

85 1 Μ6ΓΟ, ἃ ἐπίῃ ἴοτοῖΐχῃ ἰοὸ δη. ΤΈΟΓΟ 8 πῸ 
ετουπὰ, ΒΟΎΘΥΟΣ, [ῸΣ ΒΌΟΒ ᾿ἰγϊ αι 1 0}8; ΠΟῸΓ 18 
ἴοσ 6, οἢ (πὸ Οἶμὸῦ 6η6, ΔΩΥ ΤΟγ6 στουπὰ Ι͂ὉΣ 
(μδὺὶ τ|οιὰθ δπὰ ναριθ φεπεγαίϊ χη οὗ (μ0 ἰοσῖα 
ψΒΙΘΒ, τ Β6Σ., ϑομυϊίΣ, Β18Ρ., εἰς., πτου]ὰ ἰη- 
οἴαᾶὰθ πὰ ἰξ (86 Ὑ80]6 σϑηρο οὗ ἴμ 6 Ὀϊνὶπο (Βτοδί- 
Θηΐηρ5 ὅπ Ῥγοιηΐβεβ, δπὶ β στρ (86 Ῥδββαᾶζο θῃ- 
ἰσοὶγ οὗ ἰΐ8 Ἰο68] οοϊοτίῃρς. [1 ἰβ οἶθδσ ἴγοιῃ 8} 
οοπίοχὺ ὑμαύ 89 ραββᾶρο 18 ἀδβί ρηοα ἰὸ }υ δι}! δὰ 
Θῃΐογοῦ {86 ργοοθαϊηρ δγῃΐηρ (Υο Γ. 1), ἐθστηΐπδ- 
εἰς δ ΡΒ Δ.168}}}7 δηὰ ἀοβι κῃ θαΥ τ} 116 δυχζοδ- 
(ἰνο ἀπειϑείας. Τὸ ἀο ἐΐ8; (86 ὙΣΙΙΟΣ ὈΓΙΏ ΖΒ ουὖἱ 
ἐπ οἰαγδοιοσιβίϊο παίυσο οὗὁἨἩ ἰμὸ μὌοσγὰ 97, Θοα, 
Ταῦ μοὶ σοα βαγ8 (1 ὕπῃ.) 8, 88. ἃ Ῥσχοἀιοὶ οὗ 
{86 Ὠὲνίηθ δοιλυϊίυ, ἱπδηϊ ον αἰ στ οαὶ ἔΤΟσΩ ΘΥΟΣῪ 
Βυηδη ψογτὰ. Βυὶ ἐῤ ΔΡΡΕδΔΓΒ ἨΈΤΘ ἴῃ Υοίοσομ 9 
ἰο ΠΟ Βροοϊῆο βυ δ᾽] οἰ-τηδίίοῦ ἩΒαίουορ, δαὶ ἰῃ 
ΤΟΙΌΣΘΠΟΘ ΣΩΘΓΘΙΥ (0 (18 δ᾽ 516 δα Ῥϑου]αγ ἴ68- 
ἰυγα, ἰμαὺ ᾿ξ λαδ »γοοσεεαεά ὕγοπι Οοα, ἀπ μδΒ (ἢ9 
ἔογτῃ οὗ ἰμ9 ἴοζοβ. Τΐ8 18 ἱπαϊσαϊθα Ὀγ (μ6 ὕΧο- 
Ῥοσίϊοβ τ πο Δ’ ἐπατιοἀϊαίοΥ δδϑου δὰ ἰο 1ΐ, Α8 
ἃ ψοτὰ οἵ ἀοά, ἐξ 18 ἐυίησ (ζῶν), Αςίθ Υἱῖ. 88; 
1 Ῥεῖ. ἱ. 28: βανΐῃρ 16 ἰῃ 186}, ν 116 ἀραῖῃ {86 
ἘΚ δρροϊ]διΐοα 8 αἰνοῃ ἰο αοά, ἴγομι ἡ οτὴ ἰΐ 
σΟπ168, οἷ. 1ϊ. 12; χ. 81. Ἐγασα ἱπίογροϊαίθβ 
ἰηίο ἐπ6 ἐμβουσῃὶ 86 οοπίγαδέ εἰ δε ἀεαα ἰαιο; 
μᾺ110 ΒΒ] μι δηὰ ΑὈΥΘδΟΙ Ὁ ΟΓΓΔΏ(ΘΔΌΪΥ 
γεείτίοὶ ἰἰΒ ἱηροτὺ ἰο ἐπρετίδλαδίς ἀμτγαίϊοπ, δὰ 
ΟαγΡσ., ΘαΌΔΙΙΥ ὑπ ΡΥ ΔΌΪΥ, ἰο0 118 σαραοίίψ (ὁ 
ποιτὶδὴ ἰλε {6 9.77 (λὲ ἐουϊ, αὶ {80 ἱππον }}ΐς οὗ 
(86 νογὰ τϑῦθ8}8 ἰδεῖ ἰπ αείμαΐ ορεταίϊοπ. ἤΘμ 66 
ὧν 15. οα]16 ἃ ἐνεργής, »γουΐπρ {(δεἰ 7 ορεταίίυε απά ςΠὲ- 
εἴεπέ; πιὰ βἷποο ἐὺ 18ν ἩΣ(Βΐπ 1.6 ΕοοΡ6 οὗ 186 
δυο ἰο ἀπ ο]ὰ {818 ἰοδίυτο οὗὨἨ ἰμ6 ποσὰ Β ροσυ- 
᾿ῖδὺ ομαγδοίθν, ἰὰ 8 οὐἹ]Ἱδᾶ, “"βὮΘΡΡΟΣ (ΒΔ ΔῊ 
ἱνο-οἀρχεὰ δνγοσὰ." ϑυςοῖὶ ἃ βυοσὰ, ἡ ΟΝ, 88 
δίστομος, οΥ ἀομὸϊε- ποι λεα, “ ἀονουγβ᾽ οα Ὀοΐὰ 
Βἰά68, ἰδδιι68, δοοοτάϊηρς ἰο ΒΥ. χὶχ. 1δ, ἔγοσῃ (89 
τοαϊ οὗ ἴμ6 Τοχο8. Ὑπέρ Βίαπαβ αἰΐοσ ἃ ὁοτα- 
Ραγαίϊνο, χυκΚὸ χνὶ. 8; Φυάρεβ χὶ. 26, 8δβ παρά, 
οἢ. ἰ. 4. [πῃ βὲγαλϊαν ἰοσιβ, ῬΒΪ0 τορεαίθαγ 
ΒΡΟΔΚΒ οὗ (π6 [οζοβ. 

4 [106 Τ0]ον πα Ῥδδδοβοδ ἤγοτα ῬὮ1]1Ο (εἰϊεὰ Ὦγ 1, .}, 8.9 
διθοης ἴδ δἰτκίης ονάδροεθ ἔπαιὶ οὐ δΌ ΠΟΓΣ, Ἡ μΪ16 (Ο(6}}Ὁ 
ἴτοο ἔγοϊαῃ ἰδ πιγϑίϊοδὶ διὰ ΔΠΒΕΟΓΙΣΙΙΕ 1ΔῃοΐεΒ οὗ Ῥἢ]ο, 

οουἹὰ νοῖ βανθ δασγὰγ θθδὴ υπδεοαυκίηιθα οὐ ὉΠΙΘΙ ἢ ΠΡ ἈΠῈ 

ἱο τσ: μέ τέγος ἀἰοίπατιαι ἤδτες, ν. 40θ0θ. Εἶτ᾽ 
ἐπιλέγει . Διεῖλεν αὐτὰ μέσα (Οεῃ. χν. 10) τὸ τίς οὐ προσθείς, 
ἵνα ἀδίδακτον ἐννοῇς θεὸν τέμνοντα τάς τε τῶν σωμάτων 

ΕἸ 

καὶ πραγμάτων ἑξῆς ἁπάσας ἡρμόσθαι καὶ ἡνῆσθαι δοκούσας 
ὕύσεις τῷ τομεῖ τῶν συμπάντων αὐτοῦ λόγῳφ᾽ ὃς, εἰς τὴν 

ντάτην ἀκονηϑεὶς ἀκμήν, διαιρῶν οὐδέποτε λήγει τὰ αἰσθητὰ 

πάντα' ἐπειδὰν δὲ μέχρι τῶν ἀτόμων καὶ λεγομένων ἁμερὼν 
διέλθῇ, πάλιν ἀπὸ τούτων τὰ λόγῳ ϑερῖτα τὸ ἀμνθήτους καὶ 

ἀπεριγρᾶφονς μοίρας ἄρχεται διαιρεῖν ς ὁ τομεύς . . . 

Ἕκαστον οὖν τῶν τριῶν διεῖλε μέσον, τὴν μὲν ψνχὴν εἰς 

λογικὸν καὶ ἄλογον, τὸν δὲ λόγον εἰς αληθές τε καὶ ψεῦδος, 

τὴν δὲ αἴσθησιν εἰς καταληπτικὴν φαντασίαν καὶ ἀκατα- 

λήπτον. Ακαίη ἀε Ολεγιιδύν, ν. 1121. ῬΏΠΟ ὅπάδ 1 [89 

ογίνη ῥομφαία, βαπεΐηρ αφῃ. 1}. 24, ἃ δυτηῦο} οὗ (89 

ἐγρρέϑῆ δηὰ ἐπϑῃ τοπιασκο 1 ΤΟίθσθοθ ἴο ΑΌΤΆΒΒΙΩ : οὐχ ὁρᾷς 

ὅτι καὶ ᾿Αβραὰμ ὁ σοφὸς, ἡνίκα ἤρξατο κατὰ θεὸν μετρεῖν 

πάντα καὶ μηδὲν ἀπολείπειν τῷ γεννητῷ, λαμβάνει τῆς 

ίνης ῥομφαίας μίμημα, πὺρ καὶ μάχαιραν (ἀεῃ. χχὶ!. 6), 

λεῖν καὶ καταφλέξαι τὸ θνητὸν ἀφ ἑαντοῦ γλιχόμενος, ἵνα 
μνὴ τῇ διανοίᾳ μετάρσιος πρὸς τὸν θεὸν ἀνα στη, Τῃ (Π9 

ἄγοι Ἑ ῬΊΜ]Ο ΒΡροακβ οἵ “" Οοὐ αἰνίάΐηρ (εἰ Ὧ() Α}} ἴα 

πδίυγο οὗ Ῥοάΐοα δῃά οἵ τ ρθ ἴῃ πυςοοεδίοῃ, Ὑμΐς ἢ δϑέῆι 

ἴο δαγο ὕδθῃ διϊοὰ δοὰ πηϊτοὰ ἰορκοίμοτ, εοἱέλ Ηΐ τοοτὰ, 
τολέολ ἐεὲ ἰδλε αἰοΐάεν (ςαἰῖογ) 97 αἷ ἐδίησε, τ ἩΪΟΒ ὑκῖπξ 

πιοιοὰ ἰο τπ0 Κοοποδὲ οὐξϑ, ὭΘΥΘΡ Ἵοϑϑϑο ἀἰν πα αἱ 

ἐπί κα τη ον δύο Ῥϑγοορ! 019 ἴ0 8680, εἰς. 1η 186 οἰοτθ 

ἮΘ Αγ [αὶ ΚΑ ΡγΠσ, ὙΠοη ἢ ὈΘΖΔῺ ἰ0 ΠιΘΘΔΏΓΟ 8}} {ΠῚ 68, 

δοοογάΐηρ ἰο Θοἀ--ἴακοδ 8 ἸΙΚοπ θα οἵ {πὸ Παιηίηρ δυογὰ (ἐ- 
ε., οὔ πὸ Ὀϊνίηο Ἱμοροδ), ἰο τοΐξ, ὅτο δηὰ δ βποσὰ (μάχαιρα), 
βοοκί πα ἴο δουϑῦ ἀπὰ ΠΌΤ ΔΎΒΥ [Π6 Ἰη ΓΑ] ματί ἔγοπι 151" 

δοῖζ, ἰπ οσγάοσς ἐπαὶ ψ τ μἷ8 πα κοα ἰπ 161} 36 06 ἢθ τοΐ ἢ ΒΟῸΣ 
δηὰ ΝΥ ὺρ ἴο ἀοά.--Κ.1. 
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γε. 12. Απᾶ ρμίἱοσοϊῃρ τὩσουβῆ --- ζ86]- 
ἴηρα δῃρὰἃ ᾿Βουρδῖδ οὗ [86 οατὶ.---Τ 986 6ὁΧ- 
Ῥτοβδίοηβ βυῦβοσυθ (Π6 δὴθ ῬΌΓΡΟΒΘ 85 ἰδ9 
Ῥγϑοοάίην, σἱΖ., ἰο ομαγδοίογίσο ἐμ6 ποσὰ οὗ αοὰ 
αΑ εἰοὐ. ΑΔἥΔΝΑΦἰ ὰϑὔὐΐορ οὗ (86 ννοτὰ οὗ {δ Θοερεῖ, οΥ 
ουϑὴ οἵ {86 Ηγροπίδαιοδὶ 'κοζοβ, τὶ ὑπ 6 ἱπποῦ 
Ἰϊ6 οΥὉἨ Ὀο᾽ ΘΥ ΓΒ, ἰδ πο ἰηάἀϊςσαίοα ὮΥ 6 δἰ ηκὶο ζο8- 
στο οὔ ἐδο ρἰοίαγθ. [4 δἰ πα ΡΙῪ ῬΓΘβΘπί8 (0 κ.8 (ἢ 9 
ποτὰ οΥὗἩ Θοἀ ἰῃ 1.5 ῬΤΟΡΟΥ 8πἃ ρϑοΌ ΠΔΥῪ ΘΠ δΥϑοίοσ, 
88 Ῥοποίγδιϊ πα ἰΒτουρὶ ΟΥΘΥΥ͂ ουὐνατὰ δηα ϑῃγθ- 
Ἰορίπα ζοϊὰ, ἱπῖο {86 ἱπιποϑὲ Ὀεοΐῃς οὗἁὨ τωϑῃ, δηὰ 
{μ9 σοπιροίδηί ἐο θχοτοΐβο ἠαάϊοδὶ βυρθοτγυ βίοη 
(κριτικός ποῖ κρίτης) ΟΥΟΥ ἰμοβ ἐνθυμήσεις 
διὰ ἔννοιαι, ΜὨΪΐοΝ, 85 ΒοῦγοοΒ οὗὔὐ δυδῃ 
δοίΐοη, μαῦθ ἰμοὶγ βρβοτθ οἵ ορογδίϊοι ἰπ 
ἰ8ὸ δοιατὶ. Τὰθ τοτὰ οχϑγοΐδοβ 1.85 ἡυα1ο]8] 
ζυποιϊοηϑ δ τ0}} ἴῃ ἐδθ γϑϑαῖὶπι οὗ ἐδμουρὰί, 
Ῥυγροβο δηὰ γχεβοϊαϊ οι, 85 ἷπ (πδὶ οὗ δῇξδϑο- 
ἰΐοπ, ᾿ποϊπαϊΐοα δηὰ ραββίοη; 1ῸΓΣ ΐ Ῥϑῃοϑίσγαϊθδ 
80 ἀΘΟΡΙΥ 848 ἰο οἴἶοοὶ {πὸ τγοσῖς οὗ βοραγοίΐοι 
(μερισμός) ἴα {πὸ ρῥγογΐποο οὗ 80} δᾶ βρὶτὶί, διὰ 
ἐδ ἴῃ ἐμοῖὶν παίαγαϊ ((Βουρὶι ποὺ ΠΟΘ Υ  Υ, 885 
τοαϊπἰδίηοα Ὁγ 6]., δοπβυουϑ δη ἃ ΘογροΓΘδ]) 118 
οὗἨ οπιοίΐϊοπ δηὰ βοηβιὈ}}ἘΔυῸν. ΕῸΣ ἁρμοί τε καὶ 
μυελοί ἴοτια ἀουθι}]ο88 6 ἄχυτγδινο ὀχργθϑβίοη 
ἴον ὑπ σοἸ]οοἰΐγο δῃἃ ἄθοροσς οἱδιηθηίβ οὗὨ τῇδ} Β 
ἷππος πδίαυγο (88, ἴῃ {86 880 ὙΔΥ͂, μυελός 18 Τουπὰ 
οἱ Βωγίρ. ΠΙΡροῖ., 2565, απὰ 7Ὑεπιϊδί. Οταί., 82, Ῥ. 
807), δῃὰ γγογθ ΒΘΓΘ παίαγδ Υ βυρχοβίοα ὉΥ {110 
οι ρδτίβου οὗ ὑδ9 ““ ποτὰ" τἱΐ ἃ ϑιυοτὰ. Απὰ 
γ79 68 ΒΟΔΥΟΘΕΥ͂ ΒΡΡῚΥ {10 Ἰδηζύδρο ἰο (6 δόρᾶ- 
γαϊΐης οὗἩ 86 βοὺἱ ἔγουι 80 Βρίὶσὶΐ, οσ οὗ Ὀο(Ὰ 
ἔχοιμι ὑμ6 ζοἶπ δ πὰ ἸΠΔΥΓΟῪ οὗ ὑπο Ὀοάγ (ΒΟόΒιηο, 
8 61.)}; οὗ ἰο ὑδὸ ροποίγαιϊίηρ οὔ ἐμὸ νογὰ οἶϑδγ ἰὸ 
ἐπι τηοϑὲ βοογοῖὶ ρῖδοθ ΘΥΘ 800} δη ἃ δρὶγῖῦ ΔΙῸ 
βορβδγαίοα (Βο}] 1 οπὶ., το, δ ἐπουρν ἄχρι 8. ποὶ 
γτεροαίοά, ἀο98 ποὺ πιᾶῖκο ἁρμῶν τε καὶ μὑελῶν, ἀ6- 
Ῥοπάρπηιὶ οἱ μερισμοῦ, Ὀὰ: οοδεαϊπδίοπ ἐπ θπς τὶ τῇ 
1). Το βοραγδίζοη 18 σδίβεν ἀθϑογί μοὰ ἃ8 ἐσζίπρ 
»ίαοε ἐπ ἰλεες ἀδεισπαίδα ἐρλεγεα {μι 86 1798, ἐἶμ0 
ποτὰ, ἰκὸ ἃ βπογὰ, οἰθαυης 8βοαϊ, οθαυϊην δρὶ- 
τι, ΒΟΥ. (ϑελγύπό., 1., 2589) δϑϑιαῖηθθ 8 ὙΟΥῪ 
ΒΔΥΒΙ δη ἱπα οἴῃ β Ὁ1Ϊ6 ἸΏΥΘΥΒΊΟΙ, τη κί, ψυχῆς 
καὶ πνεύματος ἀοροπᾷ οπ ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν-εα || 
λ6 7οἷπία απαᾶ πιᾶάγγοῖ οΥ ἐδλς ἵπηὲρ ἰὑ. Τὺ ἰδ ἃ 
ΤΛΟΓΟ Ὡδίατϑ] οοηϑίγυοίϊΐου {Ὑ|(ἢ [ϊΐη., ΑἸΩ,, εἰς.) 
ἐἰο ἰαἶκο ἁρμῶν τε καὶ μνελῶν, οοπποοίθι 88 {Ππ|07 
ΔΙῸ ὈΥ͂ τε καί ἱπίο οἱοβοῖνγ υπϊϊοὰ Ρασχὶβ οὗ οπθ 
τ ὰοϊο, 89 βυδοταϊπαΐο ἰο ψυχῆς καὶ πνεύματος, 
(μυϑεισοιξ απα δρίγίί, αἰϊκα 7γοῖπί6 απα πιαγτοὺν [ἐ. 
4.5. )οϊπι9 δηά πιδρτὸν οὐ βουὶ δῃὰ οἵ δβρίγ 1]. Τὸ 
δϑ8πι6 (8 Οαἶγν., Β62.,) δές.} 8 οοῦταϊπαίιοι οἴ 
4 ἔνχο 868. οὗ ψοτὰβ, δἃ8 Θουσοϑρομαϊης δορὰ 
εἰμι τὶν αἰνίἀοὰ Ῥαΐγθ, ἰθ9 ἑογθἀάθῃ ὈΥ (6 
ΔΌΒ6Ποο Οὔδ6 τε ἰῃ (86 ὅτϑί ραΐῦ; διὰ {π9 ογάὰϑυ 
οὔ ἐμο τοῦ 8 {ἰϑιηϑοῖγ98 (ψυχῆς, ργοοοαΐης πνεύ- 
ματος) ον] 5 ΟΌΣ δϑϑυταίπρ, νὰ 6] ἰΣ8ο ἢ, δὴ 
δάνγδηοο ἴτοιι ἰδ πνεῦμα, 88 ἱμ80 ὈΥΪΠΔΕΥ δηὰ 
ῬΤΟΡΟΡ βοδὺ οὗ χγδοίουβ ἰηθαθησθβ, ἰΒγουχὰ (ἢ 9 
ΙΔΟΓΘ οὐϊνγατνὰ ψυχή ἰοὸ {80 δ γ ΕἸ τηαἰοτὶαὶ δηὰ 
ῬοάΣγ ρογίϊου οὗὨ οὧτ παίατο. 

γεκ. 18. Δηᾶἃ ἴδοιτο ἰα πὸ οτϑαΐατο ἐμαὶ 
ἐβ Ὡοῖ τϑηϊΐοαῖ, εἰς.---Αὐ (9 ὅγϑιὶ ρίβῃοο, 
6 Ἰδηχύυᾶχο ΙΟ0018 ἷἰκὸ 6 σοῃίϊπυδηοθ οὗἁ 
(80 ἀοβοτίρίλοι οὐ {80 λόγος τοῦ θεοῦ; διὰ 
Ὦθηθ6 ΙΩΔΗΥ͂ ΟΧρΟΒίίΟοΥΒ ΜὍΠῸ ἀο ποῖ δάορί 
ἐπι6 ἀνροείαίίοαὶ Υἱογ τοζαγϊης {16 ποχὰ, 
6.}}} τοῖος (9 στοροϑαϊϑαᾷ αὐτοῦ, δὰ {πὰ ὃν 
ἰο λόγος. αὶ ΔΙ μουκιι Φόδη χὶϊ, 48 δβοσὶ 68 ἰοὸ 

ἀπὸ νοχὰ ἃ υϊςοἷ4] ἐπποίϊοι δἱ (μ6 δ 4] ἡπάρτρεηί, 
δηὰ ῬχοΥ. ἱἰϊ. 16 δδοσίν6 λαπας ἴο πϊβάοπι, γεῖ 
811} ΒοΓΘ δἰἶϊο ἰ86 ταϑηίϊοι οὗ ἐνεέβ, δηὰ (ἢ0 
Ηδ)] οἰ διῖο ἐνώπιον δογσοβροπάϊης ἰο (6 Ἠεῦ. 

ἡ), ἰηάϊοαὶο ἐμβαῦ ἰμὸ δβυ ͵]θοῖ Ρ85568 ΟΥΕΣ 

ἔγνοια {86 τοογὰ ἰο αοἀ ΗϊπΔ6Ι. ἘΤ|ι15 ἰγδηϑιιΐοῃ 
8. 811 80 Ιη0Ὁ6 πϑδίιυγαὶ,, ἱπ ἐἰμδὶ {πα δἰιγι θαίει, 
ῬγουϊουΙ Υ δϑουὶ θοὰ ἰο {86 τυοτὰ, Ροϊπὶ 001] δ γον 
ἴο 18 οτῖαίη ἔγοπι αοα, δὰ ἰο {μθ ρονοῦ οἵ ἀοὰ 
ῬγοΥδιϊΐης ἴῃ 1. Βὰΐ ψγὸ 8Γ6 Ῥδι ΟὈ]ΑΣΥ ἰοτοοὰ 
ἴο {818 οοπϑίχυοίἑοη ἔγοπι {86 88] οἶδιβο πρὸς ὃν 
ἡμῖν ὁ λόγος. 118 ογ6 δ ᾿πιροίοηϊ, δαροτγβπουβ 
8δη4 ΡυΓοὶν Οὐ ΘΟ 1685 δα ϊιίίοι 1ζ ἐὲ τρθδαὶ δ0- 
{πΐπρ Ὀυϊ: “οὗἩἉ ΒΟ γ1͵ὸὸ ἃγὸ δροδίκιη ρ, ̓Ξξεσερὶ 
οὗ ἡμῖν ὁ λόγος, οἈ.. γν. 11 (Καἰὰ., ατοὶ., β΄. Β]1οδι., 
βιυγὶᾳ., εἰς.), ΒΟΟΣ ψγΧὶ ΤΟΙ (Π9 δϑηίθῃρδ (0 
“σοἀ᾽ ον ἰο ΗΐΒ “ ποτὰ, ΝΟΥ ἄἀο68 ἰΐ τηδδῃ ῥγὸ- 
ῬοΥΪγ: ““1ἴ΄0 νΒοῦι τό μᾶῦϑο [0 σίὶτθ δὴ δοοουῃὶ" 
(Ρ68.., ΟἾγγβ., Ρσΐιηδδ., είς.)}; Ῥαϊ ΤΠΟΓΘ ΘΧδείϊγ: 
“18 ποτὶ 66 βίδπὰ ἴῃ γοϊδίϊοι,᾽" ἑ. ἐ., οὗ 80- 
σου δ Ὀ}}γ (Ὁ ]ν., Βοηρ., Β]., δπὰ {6 ἰδίεν 
ἱπιρΡ.). Νο δρϑοΐδὶ οι ρβαβὶβ σϑδὶβ οὔ ἡμῖν, δηὰ, 
δ 811 ουθῃΐβ, Π0Π6 βίγσοηρ; οπουκιι ἰ0 Βρροσὶ (89 
ἱπϊοτγργοίδίϊου ποι Εὐταγὰ, οὐ {86 Βίγεῶρι οἵ 
ἰϊ, κἶνοβ ἐἰο (89 ραββαζο. ΤῈ σοπάϑχγϊηρ ρτοροδβοὰ 
ἴπ ΒΕυτΕΒ 5 ἤερ., 1857, Ρ. 27: ““1΄ο τεβοῖὶ (δέζ., 
αοἀ) ἐμὸ ποσὰ 8 70. υ8,᾽" ἑ. ε.,ὄ “10 ψον {86 
τογὰ ἰδ ἰο Ἰοδὰ 8,᾽᾽ 18 ἔα γ- οἰσηοἃ δπὰ δγίϊδοῖ8). 
Βοΐογο αοά, ἰμ6πη, ἐπλογο 18 0 ογοδίυγο, ἀφανής, ἑ. 
6., ὑἱμἼοΐδιδίς απα ππίτ ἐπί; ταὶθονρ (δέ ἴοσ 
ἀλλά, 88 οἷ. ἐξ. ἐνὶ 8.6 αἷϊ ογοδί: οΒ, γυ δίγιρί 
 αἱϊ παίωγαΐ απά ατγίὑποϊαϊ οουεγίπα ; ἀπα τετραχη- 
λισμένα, σἱἱὰ πεοῖς δεπέ δαςοΐ, Βο 858 ἰο ρἶνο 4 ζ0}} 
ΥἱΟῪ οὗἩὨ ἰδ ζδλοθ. Το ἀγοοοϊοκίο8) Θχρ δηδ- 
{108 ἄγαν ἴγοιῃ δηοίὶθηὶ ἀϑᾶρθθ, ομ ΠῈΣ 15 
εἰααϊαίονϊα: σοιηθαίβ, οὐ ἱπ ἰ86 ἰτγοδίπιοηὶ οὗ 
στὶπΐῃ 818, ΟΣ ἰῃ απίπιδὶ βαογίβσοδ, 8. οἷϊδεῦ 
ὉΠπαίΌΥΔΙ, ΟΥ βυρογβθυουΒβ. ΤΤπ6 οχρίδπδιϊσα 
οὗ κτίσις, 88 ορι δλοπιϊπὶδ σμία ἰὰ δὶ τεῖνί 
ογεαίεγα ἢλοπιϊπίς (ατοὶ., ΟἀγρΖ.), 16 ἀεοϊἀοαὶγ 
(ο 0 τοοοιοὰ. [{τετραχηλισμένα (Ἠξεβγοβ., 
πεφανερωμένα) ᾿ῶ8 Ὀθοπα Θχρ᾽αϊποὰ ἔσο [δὲ 
ἀδῆρα οὗ αἰμ]οὶθ5 ἱπ ρταβρίπρ ΟΥ̓ (π 6 πεοῖ ΟΣ 
ἱμγοαῦαῖ {ποῖὶν δαϊδχοηίϑί, δη ἃ Ῥγοβιγδιϊηρ μἷπι ο8 
ἷ5. ὈδΔοὶς, 8ο ἐμαὶ Β6 1108 ορεπ ἀπα »γοκίγαίε; Οἵ 
ἔγοτα ὑπ6 ρῥταοίΐοο οὗ οπάϊης Ὀδοὶς ἐμ6 ΠεςκΒ οἵ 
ΤῊ] οἴδοίουβ --- ὙΠῸ τσυϊὰ ΠπδιΌΓΣΑΙΙΥ ὈΟῖ ἰβμεὶς 
Ἰιθα48----80 ἰμδ. 4}} πὰ Ὺ 866 ὑμαὶν ββαπια ; ΟΓ, ἴγοπι 
ἐπσονίπρ Ὀϑοῖὶς ἐν πϑοῖκβ οὗ δι λτιαὶ8 ἴῃ ϑδοσζίβοςβ, 
ἷπ ΟΥΟΡ ἰο ΙΔ΄ ἰδθὴ ὉΔΓΘ 0 ἰμὸ ἱκηϊίο οὗ {86 
βἰδυχίποτος. ΤΠ ἤγθί δϑοῖῃ8 ΟὈ) ει: οὨ δ], 88 
εἰνίης ἰσ τραχηλίζειν, ἃ τιοδηΐϊηρ, ἃ. 6.. οὗ ἰανίηφ 
»τοδίταίε απα δατε, ὙΥΔϊοἷ 18 ΤΩ ΟΥΟΙΥῪ ἰποϊάδῃίΔ] ἰο, 
δηὰ ἰηΐογοη 8) ἔγοτα ἐΐ8 ῬΣΤΟΡΟΣ ἴΌσοο, “ δείζε ὧν 
ἐλ πεεῖ, ἰλγοί 1." Το βοοομπὰ, ἔγοιαῃ ὑπ ὕβεὶ ἐμαί, 
ἱβουσὰ 6 Βοιπδὴ οιβίοτη, ἵπογθ ἰδ πὸ οὐἱάθμποϑ 
ὑπδὺ δ τγῶβ οχργοββϑϑοάὰ Ὀγ ἴπ0 ἀτϑοῖκ νογὰ τραχῃ- 
λίζειν, ἘΠὸ {μἱτά, 8150, 15 114 Ὁ]6 ἴο {δ οὈ)δοί 08, 
ἐδ, ᾿Ἰλουρσὶι (1.6 8819 νγ85 δύ αν ἰο {86 ατοεκς, 
ἰπστο ἰ8 πὸ ουὐυἱάθῃοο ἐμαὶ (818 υσογὰ τγ88 δαιρ!ογεὰ 
ἰο ἀοοϊχηδίο ἰἱῖ. Τμὸ Ἰδίίοσ τον 18 δἀοριεοὰ ὉΥ 
"ὔπ.; {89 Ββοοσοπὰ ὉΥ Βίοοϊκ, 6 οϊίο, εἰς. ΑἸΙογὰ 
ἐπιβἰβι8 ου ἐμ ΤΓΘΑῸΘΠΟΥ͂ οὗ (ἢ 6 ΟΟΟΌΓΣΤΘΙΘΘ οὗ 86 
ποτὰ ἴῃ ῬΒΐΪο (65 ρϑοίδ!ν “ἴῃ 8 οδϑὶ 80 
ΤΌ ἢ ἰῃ ῬΒΙΪο᾽ 8 το οὗἉ τβοίογϊοϑὶ Ἔχ ργοδϑίου ᾽"}ὶ 
(το 868 1 ἀπ Ί ΤΟΥΤΑΙΪΥ͂ ἐπ (ἢ 6 Β6 896 οὗἉ ἐσψέπᾳ »τοῖ- 
ἐγαία, ΖΘΌΘΓΑΙΥ τοί ρῃογὶ 817), δη ἃ τοῦ] ἃ ἐμ ΘΌο9 
ἱπίοσργοὺ ἀξ Β6ΥΘ “85 β κεἰ γα ΘὨ ΣῈ Ῥχοϑίσδ- 
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ἐϊου βιπὰ βυδ)] υρκαϊϊουθ ἀπάοσς ἰδ 9 ἐγ οὗ Θοὰ.᾽» 
ὙΟΒΚΞΌΒΝΟΒΤΗ ΓΟμ6Γ8: “ ὀαγο απα ἰαϊά ορεη ἰο ἐλε 
πεοῖ, ἰγοαῦ δηὰ Ὀδοῖκ- Ὀ0Π6;᾽" δὰ δὰάδβ: “ΤῈ 
ἸηΘίδρ ΒΟΥ 18 ἴγσομι βδογίοΐδὶ υἱοι τὴ ὅσγδίὶ δαγοὰ 
πδκοά, δηὰ ἰμδὺ ἀϊββοοίθα δὰ 1δ᾽ὰ ὀρϑῃ ὉΥ {16 
δηδίουἶο 8] ἰςηἰζο οὗὨ (86 Βδουϊβοίης Ῥυίϑδὶι, 8βο (μαΐ 
4} 89 ᾿ὯΠΟΥ ἰαχίυτγα, (δ6 ὩΘΥΤΟΒ ΔΠα 5Β᾽ ΠΟΘ, 
διὰ δίοδον 98 οὔ ἐπ ὈΟΑΥ͂ ὙΟΥΘ οσροϑβϑα ἰὸ υἱοῦ." 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. “ΤΒο ποτὰ βοδιοδοβ οὐδ ἴπ οὐν ᾿ιοατὶβ (ἢ 9 
οἰουΐ πίοι Εἰ ΓΒογίο ἸΔΥ Ὀυγὶοὰ ὉΠῸΟΣ ἃ τὰ]- 
ἐἰϊιαὰς οὗ αποῖὶοϑθ δηὰ ᾿τηα κί παι οη8 οὗ ἴδο ᾿οϑνί, 
δηὰ νὸἀδ8ϑ ἴοο 791660]0 ἰο “σοπιο ἤογὶ ἢ οὗ ἰἰ861]. 
ογοαὶοθ ἃ βρίτι 8] υπἀογϑίδηαΐης, οὶ 6οη- 
δἰδὶα ἰῃ ἔσθ δπὰ δυϊϑίδηί( αὶ ἀθ88. [{ ΠΣ 88 685 
8 ΔΏΒΨΟΓΥ ἰ0 ἰπ 6 ΟὈ͵ αἰ 08 Ἡ Β οὶ ἀϊδίγυϑὶ, 126 8γ, 
ἡτηραιξοῃοθ, ὑπθοϊτοΐ, αν ο 'π οὐγ Ὀοϑομβ. [1{ 
ἰδ 98 05 ἐμαὶ ἔπ ΟΡΘ τὸ ὙΣΐη 8 ἔνγο ποδί ]θ 
Ὑν]1119; ομϑ ἔγοιῃ ἰγυῖῃ, ἰλ6 ΟὐΒοΣ ἔγοπι ἱπιαρὶηδ- 
ἴοι : ΟὯ6 ἔγοιη Θαοά, ἴμ6 οὐδοῦ ἔσγοπι ΟἼΓΒΟΙΨΘΒ. 
1ι βορασγαίθϑ μ6 ἀθβῖγοϑ βργίπρίηρ ἴγοηι ἐπηρογ- 
ἵεοὶ οἀποδίίοη, ἔγοπι τηἸϑιη ἀογβίιαπαϊης οὗ {89 1οἰ- 
ἰὸν οὗ ὑπὸ ἴδ, πὶ ἰμο86 ἱμπδὺ δργίης ἔσοπὶ δὴ 
Ὁποίοδηϑ64 οσοηδοΐοηςο πὰ Βανϊίυα] ἀθδβίγο, δηὰ 
ἧξ Βο υάροβ δηὶ ὑποουοῦβ 4}} ἀθοορίΐοπ, ἐπδὶ 
ποιβίης 18 ἰἀάθῃ ἔγομῃ 1. Τμυ5 (818 ψογὰ 18 
8 οΟμΌΪη9 ΔΌΧΙΠΔΓΥ ἴο ὑπο διίαἰπιηθηὶ οὗ χοϑί." 
(Βδβη, ργϊοδὶ ἱπ Εομίθγάϊη 6 η). 

2. Το ποτὰ ἴἰβ 86 οδδεπίίαΐ πιεαπδ οὗ τευεαϊΐη 
ἐδὸ ἰσὰρ δηὰ ᾿ἰνὶης αοά, ἐπα ἃ5 ἢο ἐπ Ηἰἶ5 
6886 0060 18 ϑριγίὶ (ὅπο. ἱν. 24); δῃηὰ β'ποθ βρϑδῖκ- 
Ἵπας ΔΡΡΟΔΥΒ πὶ (818 ΘΟΠΒΘΟΙΪΟ., 88 8 ἐεϑεηίίαξ ἰΐυ- 
ἔπ υἱίεταποε οὗ αοά, 1(8 Ῥτοάυοί, ἐπ τνοτγὰ, ταιιϑὶ 
οοπίδίη ἰη ἐἰδοῖϊ, απὰ Οχργο88, {μ6 θοῦ ΔΥῸ οὗ 
ἐμὸ αἰνΐηο 11|ἴ6.ἁ ῬΥΓΘΟΙΒΟΙΥ͂ [ῸΡ {818 γϑάβοῃ, ἐλδ 
δαπιδ σμαϊέίἐεα ΔΥῸ ΔΡΡΙ16α ἰο ἐϊο Ῥδοτὰ οὗ Βονο]8- 
εἴοῃ 85 ἰο 86 μγροπίδιϊοαὶ Ἱοροβ, δπᾶὰ ἰπίον- 
Ῥτοίοσβ οουῇ]Ἱᾶ θδβὶν αποδίϊοπ ἩνΒΘΙΒΟΣ οὐν ἰοχὶ 
δροῖζο οὐ (9 ΤΌΣΟΥ ΟΥ {86 Ἰαίἴ6γ. Αἱ 4}} δυϑθηΐβ 
1818 Ῥαβδᾶρο Ὀθιομμ8, 8ἃ8 ΔΙΣΟΔΥ τοοορβηίχοα ὈΥ 
ΟΥΒΗΑῦΒΕΝ τἀ τρία, Ῥ- 126); ΚΌΒΤΙΙΝ, («ολ. 
ΠΙοίτδεστ., Ῥ. 816) θοκπεκ, (Οὐτίδιοίοσψ 1. 100) το 
{8ο89 Β᾽Ὁ]164] ἀθοϊασγαίϊ ἢ 8 τ δῖ Θἢ ΟΧΡ] δἰ δηὰ 
ῬΤΘΡΑΓΟ (10 ὙΔΥ͂ 70. (86 οΥγἶριπ οὗ ἰμὸ πιοὰ9 οΥ̓ 
Οχργοββίου ἱπ ἐμ9 Ῥσχοϊοσυθ οὗἩ [890 αοϑρεοὶ οἴ 
οἰ, ΕῸν Ὁ Ομ γὶϑὶ 15 οοησοῖνοα, ηο ΤΩ ΘΥΟΙΥ 85 
δὸ τιραϊδίον οὗ Π6 ογοϑαϊίζοι, ἰ.)}0 τοἀδηρίϊοῃ, 
δηὰ γμογίοοίίου οὔἰμὸ ψουγὶά, Ὀυΐ αἰ8ο 88 πιϑαϊδ- 
ον οὔ (86 ψὙ80]6 τευ δ]δἰϊοη οὗ αοὰ ; 1 δραΐη ἰμ9 
τυογὰ 5. ἐμο αβϑϑηίΐ} πηθδῃ8 οὗἨὨ (58 γουθδίΐοη, 
διὰ ἰΐ, ἅπδ!γ, (86 Ῥοσβοῃαὶ τϑάϊδίοσ τηιβί, 1ἢ 
φυοῖ 86 σοϊαϊΐοη, Ὀ6 σοποοϊγοα οὗ 885 οὗ ᾿|ἴΚα πἃ- 
ἔυτο τι αοά, 8ὁ5 ἀοθπημαπάοραὰ ὈΥ {ἢ 6 ΟΧΡΓΟΒΒΙ ΟΠ 8 
ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστά- 
σεως αὑτοῦ, οἷ. ἷ. 8, δηά εἰκὼν τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἀορατου, 
πρωτότοκος πάσης κτίσεως (Οο]. 1. 15), 16 Ὀδσοτ68 
ἀπο Ομ ΐτ ον πδίυγαὶ ἰο οπδτγδοίογϊσζο ἴῃ 6 ϑοηῃ οὗ 
αοὐ, ποἱὶ πιοχοῖν 88 θοϊης (μῸ φυῤεδίαποε οὗ (6 δἢ- 
ποπῃοορά πογὰ, Ὀυΐ 58 ἰδ6 οἰθτῃ.}] απ Ῥοσβοῃδὶ 
Ἥῃοτα, ὉΥ ἐὸ ΔρρεοϊἸδιίου οὗὨ οροϑ. 

8. ΑἸΙΒουρ ἢ οχργοβϑίουβ 8ΓῸ ζουπὰ ἴῃ ῬὨΪο, 
τοραγαϊης ὑπο συξλιίηρ δηὰ Ῥϑῃδίγαι ηρ 58δγρ- 
2635 Οὗ ἰδ ““ὙΟΣα,᾽" ἩὙΔΙΟΣ 8.6 Βίχαΐίαν ἴο (086 
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υϑοὰ ΠΕΙΘ, γοὸ Δ,Θ 8.}}} ηο ἰο χο Ῥδοῖς ἐο ῬΒΪο 
ἴοσ 80 οχρίδπδίϊοη οὗὨἨ οὔὐῦ Ῥβᾶββαχο, Ὀυϊ σϑί Ὁ 
ἰο σοποορίϊομϑ δὰ οχρσχδϑϑίουβ οὗ ἐμοὸ ΟἹ]ὰ Τ65- 
ἰϑπιθηΐ τὸ ἴθ ῬὮ1]Ο᾽ 8 ῬὮΪΙΟδοΡ ἢ Ἶ681] ἀροου]αιϊο 8 
ποὺ υέγοα θην ΟΌθουτθ δηὰ σαἰβ πίοσργοι. ΤῈ} 
ογχὰ οὗ ἀοἀ '8 Βρϑοΐδ!!ν οοιηρατεοὰ (18. χ]ῖχ. 2) 
τι 8 ΘΡδΔΥΡ βινοσά, δηὰ 19. χὶ, 4 βρϑαῖβ οὗ (16 
τοὰ οὗ ΗΪ8 που ιν, το ἢ τΥ1}} διχίίθ (86 ΘΒτῈ, 
δηά οἵ ὑμ6 Ὀχοοί οὗ ΗΪ5 1105 νυ ΐοῖ νν1}} ᾽ν {89 
Ὑἱοοά. ΕΡ {818 Β8010 ΣΤ ΆΒΟῚ δἰ ταΐϊαν ἤἄμσυγοθ 
8ἃτο ἰουηὰ αἱ Ερ!ι. νἱ. 17: 2 ΤΏ 688. 1ΐ. 8; Βον. ἰ. 
16; 11, 12; χίχ. 1δ,. Τὸ ἠυάϊ!οἶα!]! ρόονοσ οὗὨἩ [μ9 
νογὰ, πο 18. βρὶνῖς δηὰ Ἰϊἴοὁ (90 μπ νἱ. 68, 
Αοίβ Υἱῖ, 88) ; 18 τηρῃιϊομ δα, αἶϑο ΦοΒη χὶΐ. 48. 
88 δ 5. χυΐ, 12, 118 Βοδιΐηρ, δηὰ δἱ δὶτ, χὶὶ. 
26, 118 8}1-ογοδαίϊηρς ἀπά βυβιδιηΐηρ ρόνοσ. 9 
ταὶ κμὺ 8180, Ῥθγβαρβ, Ὀ9 γϑαιϊηὰραά οὗ (86 ΘΧρυθβ8- 
Βῖ0η89 δὲ 8. χυϊἱ. 15: ὁ πάντοδύναμός σου λόγος 
-- Ξξξέίφος ὀξὺ τὴν ἀνυπόκριτον ἔπιταγν σοήυ φέρων. 

4. Βδίηοθ πνεῦμα (ϑρ᾽γῖ1) ἰὰ οαγν ραββαρο ἀδποί8ϑ 
ἃ σοηδίϊποπὶ οἰολθηί οὗ δυηδη Ὡδίαγο, δπὰ ἷ8 
ἀἰδϑιϊη συ ϊϑιοα ἔτοσα ψυχή (800}} ι..6 ἐτἱομοιοταῖςαὶ 
ΥἹΟῚ οὗ (86 πδίιγο οὗ τῆβη 18 [6 ΓΘ οχργοβϑβοίῖ, 
οἷ 18 ἤουῃα 4180 1 ΤΉ οββ. υ. 28: ψ ἢ 116 Μαίίὶ. 
Υἱ. 25; Ψ248. 11. 26 φροΐπι υπᾶδοπίδοΥ ἰο ἐμαὶ οὗ 
ἃ ἀϊομβοίοην. Βαϊ ἐμὲ5 ἱπάϊσαϊοβ πὸ οοηἰταὶο- 
(ΐοη ἰπ ὑμ0 Ηοὶγ βογίρίατοβ ἐι8617, θα ΒΡ] δὺ- 
(Βοσῖσοβ θοίμ ΌΓΠΙ8 οὗἁὨ τοργοβοηίδιΐου. Ἐορατά- 
ἴπξς 180 οοπίσαϑὲ οὗἨ ἐμ βοτὶρίυσαὶ ἀϊομοίοιοῦ 
ὙΠῈ 8 7886 ὑγοβοίου δηὰ ἷπ ΚΘ ἸΩΔΠΠΟΣ οὗ 
[80 ϑοτίριαγαὶ ἐσ σμοίοταΥ τὴ (Β ἃ ζ4186 ἀϊομοίοτιγ, 
86ὲ0 ὮΕι;,., ϑ'νείεπι 9. Βιδιϊεαὶ Ῥεγολοίοσψ, 1,εἰρε. 
18δδ, Ρ. 64 “᾽; Οὐβηάῦβεν, Ορυδο. Τλεοί. Ῥ. 1δ2,. 
δηὰ 1υτΖ, δ δίϊοαὶ Ποορσηκαίίο, Ῥ. 76; ον Βυν- 
ΠΟΡΕ, Τλὲ οοίγίπε 9.) απ, Ἰ,οἰρτ. 1868; οπὰ 
α. ονκ ΖΕΖΒΟΗΤΙΤΖ, Οἰαδοῖς Οτεες, απὰ (λα ϑρίχιί 
9 (λε Βιδίϊσαὶ Παησιασε, Ἰ,οἷρ:. 1869; Ρ. 84 8. 
ἴῃ {πὸ Ἰαίίου ννοσκ 1ὲ 8 Μ6]}} βαϊἃ ρ. 60 ἐμαὶ (86 
ϑογὶρίαγθ ΒΡΘΔ]κ5 αἰολοίοριϊσαϊν ἴῃ γοβρϑοὶ οὗ (9 
Ῥαγίβ, ἐγσϊολοίοπιϊοαἰψ, οὗὁἨ [9 Ἰἰνίηρς γϑα]ίγ, δαὶ 
ταδὶ ἰδ πίη β ΟΥΘΡῪ 6.6 ἐμ 6 Τὰ πάδιη ηί 8] ὉΠ 
οὔ ιη9 Βυϊηδη 6886 ησθ. [( 18 ΘὨ ΓΙ ΓΘΙΥ 2159 ἰ0 σγ0- 
ἴον τ α. "1. ΠΛΉΝ, (ΤἈεοὶ. οὔ ἐλε Νέειο Τεδίαηιεηί, 
1 υοἷ., 1,εἷρς. 18δ4, Ρ. 416) ὑμ0 πνεῦμα ἴῃ ΟὟΥ Ρ88- 
Βῶρο ἰ0 ἐπθ ϑ'ρίν οὗὁἩ αοὰ. Αοοοτάϊΐηρς ἰο {89 
Υἱονν οὗἉ ἐπΐβ βομοΐασ, ᾿ὑ σουϊὰ θῸ6 ποτὰ βαϊὰ, (πδὶ 
ἐμ0 ῬἬτογτὰ οὗ αοἀ 18 ποὶ ἀεδρίβοὰ νι ἐπραπὶίν, 
ἱμδβιηθ ἢ 8 ἰΐ 8 80]9 ἰο φῬοῃρίσγαίθ ἱπὶο {86 
Ἰατηοϑύ Γ6668868 ΟὗἩἨ Βα ΠηΔῈ παίγο, Ὑ ΒΘΓΘ 6 δβουϊ, 
{86 σοῃ γ8] βοδὶ οὗ 1176, τϑοϑῖνϑ ἴγοπι ἐμ 6 δρίτὶ! 18 
σου τ θυ 088 δα ΠΟ ΒΒτηθηί, Οατγαπίϊης, ἰμ θη, 
δα {86 πογὰ 198 Δ0]9 ἰο βοραγαῖο ἰδ βοὺϊ ἔσοτα 
86 ϑρίγίι, {818 Ἰλθδη8, δοοογϊης ἰο πἷπι, ποίἢ- 
πᾳ 6180 ("δὴ (πδὶ (6 ἤδοτὰ οΥ̓ αοἀ Βα8 ΡΟΊΤΟΥ ἴο. 
ῬΓΟΘΌΓΘ ῸΓ πιᾶῃ {80 Θθἰθγδὶ ἀθαι οὗἩ 16 8βου].. 
βαὶ τ[80 δρέγιίἐ 18 μοῦο δου ἀθθ εν ἃ οοηπϑβιϊ θη 6]9-- 
τοθπῦ οὗ υμηδῃ πδίαγο, μοι, ἰὼ 8 οτἱὶρίῃ, 
60Π1)68 ἐπηπηθα᾿δι6} ἤγοιῃ αοὰ, αηὰ 6] Ομ 5, ἴῃ 18 
παίαγο, (0 0.19 ἐππιμδίοσί αὶ] ΒῸ ρου --ϑθηβυουβ πο]. 
ἴπ 10 ἰα ἱπνοϊνοα Π6 οοπίϊπιιοα οχἰβίθποο οὗ δῃ, 
δηά δῖβ συ Γληο6 δἴϊοσς ἀθδίμ ἰπίο ἐμ6 ἰανΐβ᾽ Ὁ]0 
νοῦ], Το ψυχή (8ο.}) 18. ἴῃ (18 σοπηθοίϊοι 
{89 σθηίγαϊ, ἀπ 85 1ὑ γγοτο ἀσσγεσαίίπο Ῥοϊαὶ οὔ Βυ- 
τῇ ᾿ἰΐο, πι ἰοῖ 18 ἐουσῃ θα ἱτητηοα δον ὈΥ Ὀο- 
ΑἸἸΥ ἱπιρτοβδίοηβ, θα ΒΊΟΝ 8180 Το οί 8 ἱηΐο 1“ 
860} 86 ἰπβυθηοο8 ργοοθθάϊΐῃς ἴσοτα {9 πνεῦμα. 
(Βιοθαι, 11, 672 8.}. 



ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῺῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ηο σψῆο πουϊὰ διίαΐῃ ἐο ἰμ6 ἀοεὶγϑὰ κοδὶ τωπδὶ 
ποῖ ΠΩΘΓΟΙΥῪ σίρε λεεᾶ ἰο ἐμ ιοτὰ οὗ αοά, Ρυὶ 
ταδὶ δἰτίυε εαγησϑίϊν ἰο Θαὶθν ἱπίο ὑπ Εοβὶ οὗ Θοα.--- 
μδὶ ψ μβᾶγο ἰη (μ6 οτά οἵ αοὰ, να Ὀοδύ 88- 
οοσίδὶῃ ἔτοσι 8 ΚΌΠΟΥ δαὰ ἐϊ8 ἰπῆἔμπθηοθ.--Ἴ 8 
ἐλαγαοίεν οὗ ἰμ0 Τ ογὰ οὔ αοἀ σοΥΓΟΒρομὰβ 83 ὙΓ6]} 
(ο ἐΐ8 ον χὶπ 88 ἰο 18 οὈ͵6οί.---ἀοα ἡμάσες ἱῃ Πὶδβ 
νοτὰ, 1, ἴῃ ογάὰον ἰο δαυέ; 2, ἰμο τσλοίδ ιοογϊά; ὃ, 
ποὺ ΙΔΘΓΘΙΥ (μ9 τσαῖζ, θυ 4130 ἐμοὸ λεαγί.--- 6 ῃ 
8 ον βδἰγί νι ηρ 8 ὈΪ]οββοά οὔ ἴ---Ἰ, Θὰ ἰΐ 8 
αἰγεοοιοῖ ἰο ἐμὸ αἰἰαἰππχοιΐ οὗ ἴῃ 9 Βοβι οὗ αοα :-- 
2, θη ἰὰ 5 αἰγοοίοὰ πῃ δοοογάδποθ τυῖῦα ([90 
Ἰγοτὰ οὗ ἀαἀοάἀ: 8, ψιοη ἰὑ δοχθ8 ἴγοϊα ἃ οδγί 
νοὰ ΠᾺΔ5 8 ᾿ἰνίπρ ΘΟ Βοϊου θη 688 Οὗ 118 ΣΟΒΡΟΠΒὶ- 
ὈΠΙγ ἰο αοα. --- δὲ ἐπ [86 παίῃυτο οὗ ἐμαὶ αοὰ 
νὰ ὙΠΟ γ͵1ὁ Βάᾶγο ἰ0 ἀο ἴ--- 068 {9 Θαγμθϑῦ- 
095 ὙΠῚῊ ΒΟ αοα ἀοδῖτοβ οὐν βδϊ γδίΐοῃ δπα 
ΔῊ ΒΏΒΥΟΥΪΩΣ ΘΔΥΠΟδίμοδβ ἐπ ΟΌΓ δἰγι τίη δ Ὁ 
Ηΐδ ΔΡΡγογυαβὶ ἴ---ἴο [Π6 τηδρηϊ υἀθ οὗὨ ὑμεῖ ὙΒΙΟἢ 
αοὰ 65 Ὀεδβίονοὰ ὑροὰ 8, ΘΟΥΓΟΒΡΟυ δ ἐδ9 
νγοϊχὺ οὗἨ ΟἿΣ ΣΟΒΡΟΏΒΙ ΙΝ γ, δα (0 ΒφαΥΪΏΘ88 
οὗ Πὶβ Ἰυάρτηθηί. 
ΒΤΑΒΚΕ:--ΝῬιί δου γοϑὶ τὸ σοσο ἰδ τηοϑί 

τ βοσ 8 Ὁ] οὗὨ Δ}} ογοαίι γοβ, πὰ 1ὑ Ἰνοσο οί [ῸΓ 
:5 (μδὺ τὸ δὰ ΠΟΥΟῸΣΡ Ὀσθῃ Ὀοότη, ἰμδὴ ἰμαῦ τ) ὁ 
Τοιδἰ θὰ ἴῃ δίϑγῃδὶ ὑησγοϑί. ἸὙΒΟσοΌΓο, ἰδ Κὸ 
ΘΟΌΓΣΘΖΟ, ΥἱζΟΓΟΌΒΙΥ οπνναγὰ, Ὀ6 δοίϊγο ἱπ ἐδθ 
Ββίσυρρὶο, ἡογέυϊ ἱπ (86 σουγδο, ἐμαὶ Ἧἴἷ ΤΩΔΥ͂ 18 
διοϊά οὗἨ (6 ῥοννοὶ οὗ γοδὶ (1 Τίμ. νἱ. 12).--- -Τ]ο 
Ααοβροϊ 8 ἐμ6 τηϑδὴ8 ὙΠΟ ΟΟα ΘΙΏΡΙΟΥΒ ΤῸΣ ΟΥΥ 
βαϊγαϊίοα. [{{|6}, 1ξ 168 ἴο πᾶ Κθ ̓ ἰνῖπς τλθπ ουὲ 
οὗ ἀοδὰ ομ 68, ἱξ τωυδί ἰί86 1] Ὅο Ἰἰνίηρ.---Οοα᾽ 
οτά 88 Οοἀ ΒῬοῖγοσ.--“ΟὈδβοσυοϑδί ἑμοὰ ποὺ ΠΟΥ 
ἢ δρουδοβ (ΒΓ σοηδβοΐθῃοθ δπὰ γοῦυϊκοβ {866 ἴ--- 
αοάὰ ονΐποοα Ηἰβ ρονγοῦ ἰῃὰ ἐπ τόσ ΚΒ οὗ ἔδ ἢ δηὰ 
οὗἤἨ παεϊναίϊίοῃ, πὸ οἴμοι ὶδο ἰπδη ὑμσουμῃ Ηἰ8 
νογὰ, δηὰ ἰὺ 4180 Ῥσόυοβ 186] ταϊ σι ἴὰ {8080 
Μἴ0 πὶ] ποί ΟΌΟΥ͂ {86 ἔσχαΐ, βδίῃοο ἐν ὈθΟοτηθ8 (0 
{6 ἃ ΒΔΥΟΣ οὗ ἀθαιἢ ὰπὶο ἀθδίμ, (1 Οοσ. 1. 24; 
2 ον. χ. 4, ὅ; Βοπι.ἱ. 16; Ῥβ. χὶσχ. 8.)---Τὴ9 
ἴδ 18. ἃ Βιασρ βιυυοσὰ, πίοι ρίογοοβθ ἱπίο (9 
ΒΟΙΪ οΥ̓ 6 ἰγβηδργοθβοσ ((8]. 1ϊϊ. 10); Ὀαΐ [89 
"Οο5ρ6] ἰ8 51}} ΒΏΔΡΡΟΡ ἴῃ 18 ΘΟΠΥΪΟΙΏΙΡ ῬΟΥ͂Σ; 
0 15 80]6 ἰο βοΐϑῃ ὑ80 παγάδθβὲ ἤϑοαγί, δὰ ἰο ουΐ 
ἰῦ δδυθᾶον ἰμσουρῃ {86 Ῥγοδομίηρς οὗ Ογῖβί, 
(ΛΑοὶβ ἰϊ. 87: χυὶ. 14, 82; χχυϊ. 27, 28).---ΑαὋ 
86 ψοχὰ 18 οὗἨ ἀϊνὶπο δυϊμουὶΥ, ἐξ 18 αἷβο ἃ ΡῈ Σ- 
ζοςσί, Ο6 8}, δπἃ βυγο συ] οὗ ἔα: }.---Τὴ ΡΟΝΤΟΥ 
ΟΥ̓ (89 ποτὰ οὗἩ αοα ουΐποοβ ἐἰβοὶ πὶ ἐ818, ἐπὶ 
νι πουΐ σοι ρυ]εΐοι ΟΥὁἨ ΧΙ ΓΔ] ῬΟΤΟΡ, 1ὑ ἀΥ̓ΔῚΒ 
βϑδσὶβ ἰο 18], Ὀσὶηχβ {μθτλ οαἱ οὗ ὑμ 9 ΡΟΤΤΘΡ οὗ 
Ἂμ 6 ἀοΥ], οὗἩὨ βἷη, δῃά οὗ ἀοδίιι, ἰηΐο οὐρϑάϊθῃοθ, 
'᾿δηἃ τίη ἐθοῖη ἰο οἰδσγηδὶ, αἰτίη ἔγθθάοπι, 
τὶ σι θουβηοβδ δπὰ 1176.---Ον ποσί ᾿ 65 ἔγοαποηί- 
γ Ὀ6θη διιἰζίθη, Ἧ͵Θ ΚΠΟῪ ποὺ ΠΟῪ ΟΣ ἩἘΘΏΟΘ. 
Ετοαθθην γὸ ΒΕΔΡ 8 ὙΠΙΒροσίηρ, τι πουΐ ΔΗ͂ 
86 }810]6 οἴροίΐοῃ. ΤΆ θη ἀρδίη ἐὺ ὨΔΡΡΘηΒ ἐδδὶ 
Ὅὁ ΠΘᾺΡ (6 58π|6 ΒΙΩη8]] γοΐσ6, δηὰ ἰδβία ἰπ ἰΐ 8 
ΡΟΤΘΥ, δηἃ γχοοοῖγο ἔγοιῃ ἰξ ἃ τίϑάομι,, ἰμαὺ 8118 
8 τι νοπάον, (Αοἱβ χχίῖν. 26).-- -Ἴ βουρμὶβ Δ ΓΘ 
πο γϑο ἔγοτῃ δοοουμ δ] γ; δοαροβδί ὑἱποὰ ποὺ 
ἰμδὺ (Π0Ὺ Βαῦθ ἐμεὶν )υᾶρο1--ΠἾ ποὺ μοσϑὲ 
“ϑθουΐ τ ἢ 61} ὑσ]οἷς πᾶ νι ῆοο5, ΔἸ βου ἢ (ΠΟῪ 
:8Γ6 σδοκοὰ ἀοτα ἴῃ πὸ Βοατί, δὰ ὈθΑΡ πὸ ἔγυϊί, 
ἸΘῪ ὙΠ 8.}}} θὸ τενεαϊοὰ δηὰ Ἰυάρεὰ ἰο ἐβῖμο 
Θἰθ Δ] βθδτιθ, (1 ΟοΥ. ἱν. δ). 

ΒΕΒΙΒΝΒΌΒΟΕΙ ΒΙΒΙΕ:- ΗΘ ὙΠῸ Ὑ11 ποὺ ΠΟΔΓ 

ΤἸΤῊΕ ἘΡΙΒΤΓΕ ΤῸ ΤῊ ἨΕΒΙΕΎΝΒ 

(80 τοΐοθ οὗἨἩ Οοὰ οδηποὶ Ῥοββί ὈΪΥ αἰΐδΐῃ ἰοὸ (89 
Βοεβὲ οὗ αοά, διὰ διιβουκβ Π6 ΤῸ ΤΥ Ἀὰ οππὰ 
Βοῖπ6 ὙΐῸ παν βοϊὰ {παῖ {πον ΘΗΟΥ͂ τοδί, {867 
δυο βὲ}}} ΟἿΪΥ 8 ἐγδηδιιοσΥ δηα δε] -σοουτοὰ 
τοδί; δυΐ ποὶ 8 τοδί ἰῃ Θοα.--- δὴν ἰμουδαηὰβ 
διᾶγο Ἰοϑὲ ἐμποῖν γοϑῦ Ὀϑοδυβο ἔμ ον αἀἰά ποί Ῥαὶ ἴοτι 
ἐμοῖς υἱπηοδὺ ῬΟΟΡ ἱπ οπίοσίης ἰηίο ἰΐ, (1[χὸ 
ΧΙ, 24).---Ἴ Πογθ ὑθο]οΥ Ρὰὶδ 1156] πὶ (10 πὸ 
οὗ πὸ ποσὰ, ἱμοσο {π6 ᾿ἐνίης ποχγὰ ῥσγουεβ ἰἰ8 
ΡΟΥΟΣ, 80 88 ἰο ἀϊδοῖϊοβθ {16 δοπαϊίΐοπ οἵ (δθ 
πι8ῃ.--- Τὸ ᾿ἰνίης Ἰοτὰ οὗ αοα ουἱΐβ 80 ἄθερ ἰπίο 
ἐδ βου] {μαὺ ἐπα ζ8180 Ὀϊοοα οἵ 501 β πο δα, δὲ ὶ! 
ἍΓΙΟ, ἰββιι68 ἤοσί δ, δπὰ οὗὨ προοϑβϑβδι νυ, θοίγΑΥΒ ἷἱ 
80]1.---ΝΟη9 8. 80 ὑρτϊχιιὶ ἑοταγὰ (μ60---οῦ ἰμδὶ 
Ὀ6 δϑβυγϑάᾶ---ϑ (818 τνογά. 
Παυβεντιῦβ:--- 1} (86 τοχοποσζδαίο {80 ΒΡ] τὴ! 

ταυδί δύο δα: ἰμ6 ὈΟΔΥ τδὺ Ὀ6 δυδ)εεῖ ἰ0 
(πὸ 8οὺ], θὰ: (ἢ6 δοιαὶ ἰο ἐπ δρίτὶι.---- ἔσοπι αοὰ 
ποίμῖης 18 ἰάθη, ποῖί μον {86 τοῖς άπ ο56 οὔ ἰδ 
πποοπγογίθα, πον {86 δοοσοὶ ἀδεῖγο οὗ Ὀδ]ΐονεῦβ. 
Ηο Κποῦβ διὰ δθ608 8ἃ}} Ὀοίίον ἐμ 8 ῃ το ουΓβεῖτεβ. 
ἘΑΝΒΑΟΗ :-- 080 ΚτοΔΙΪ ΟΥΥ 0 δοϊὰ {88 

οτὰ οὗ αοὰ ἰο 6 κΑ ἀεδὰ Ἰοίίεῦ ; γοεῖ (86 ἴδτ 
σϑηηρῦ Τρ Κ6 αἸΐνο, ἴοσ 18:18 18 δὰ όποῦ ἩΔΟΝ 
δαϊοπ 8 δΙοπο ἰο ὑἐμὸ Θο8ροὶ. 

ΨΟΝ ΒΟΟΘΛΊΣΖΕΥ :---ΝΟὨ6. οδ ΒΑΥ͂Θ ΔΙΩΥ͂ ΟΧΟΌ56 
ἴοσ σοιμδί πίη ἀοδαὰ απὰ ἱπαπίπιδίθ, οὐ δ υρεῖσα 
δηὰ ἱπδοίϊγο; Ὀδσδαδοίῃο νορὰ 18 ἰυϊηρ δὰ ρον- 
ΘΥ[].---Ὑ18 (86 διποτὰ οὗ (9 ϑρ᾽σὶε πιυδὶ 81} οΌσ 
ΘΏΘΙΣΘα Ὀ6 Βιηιϊ(θη, ἀπὰ ποὺ ἰπ ον 08 ἔγοπι Θἢ- 
ἰοσίηρς ἱπίο 16 ἈΘΑΥΘΌΪΥ Οδμδδῃ.---ὔἴ .. δαγα Ἐοὶ 
ἴο ἀο ὙΠ ΤπΘΥΘ Ἰη0 8 ὙΠῸ ΤΌΓΙΩΘΥΪΥ πτοίο ἰδ 
νογὰ, δἀπὰ ὙΠῸ ΠΟῪ Ῥγοδσὰ ἰΐ; πο, 6 Βδᾶτε ἰο 
ἀο τὶ αοἀ Ηἰπιβοῖζ, (ἰμ6 Ψαᾶρο οὗ Δἷῖ Βςεἢ.--- 
ΤῊΘ πιοτὸ οχαϊιοὰ ἰβ (89 ῬδΥΒΟῺ ὙΠῸ Βρεδκβ ἰο 
0.5, 89 ΙΏΟΓΘ ΣΘΟΥΘΙΘΏΓΥ ἀο 6 Τοοοῖτθ 86 ποσὰ 
Δηα ΟΌΘΥ ἰύ. 

Βικοκι:- -Τ ΘΓ ἀὺὶδο8 ἰῃ ἐπ 6 Βοατί, Ῥατ ςο- 
Ἰατὶγ ἱζ ἀυτίπρ ΤΔΩΥ γοδύβ ἰὸ μδ8 ποί χεϊοδιποὰ 
ἰοίΔ}ῖν οβίσαιχοὰ ἔγοτι, δῃὰ ἱπαϊδογεπὶ ἰο, [86 
Ῥτοδογ οὗ αοἀ, ἀπ ἱπογοὰϊ Ὁ]9 Ὀϊοπάϊηρ οὗὨ γοοά 
δά οΥἱ!, οὗἨ ἰσυϊ δπὰ ἔδιβομβοοά, οἵ δδσίβ]γ- 
τοϊη ἀοάποβ8β, δι ἃ οοσαβίομδὶ Ἰοηρίηρ δὑ6Σ δοῦιδ- 
ὑΐηρ Ὀοίίαν, οΥ̓͂ ἱπο! παίϊοα ἰο (6 οὈεάϊεποο οὗ 
ἴα ἢ, δὰ ἰθηρίδίϊοι ἰο ἀδραγί ἔγοια ἴδε ᾿ἰτὶβα 
αοὰἁ. Τπ686 γοσραΐῃ δἰ ΥΒ Ὀϊ]εἀοἀ τε ἐδ. κ 
οἴδον, {8 6π {6 Δ Δ᾽ ΔΥ5 Τοϊηδὶηδ Ὠϊά άδπ ἴσοι 
Εἰ πι861}, πον ἱποϊϊποὰ ἰο Ὀ6 ᾿πδυοσισοα δηὰ γὶοϊὰ 
ἰο τί χῦ Ῥογβυδϑδίοπ, δῃ ἃ ΠΟῪ δϑφδὶῃ ἰλμχὶὰ, ἰγεπι- 
Ὀιϊης Ὀοΐογθ ἐδθ ἰοιωρίδιίου ἰο οδϑὲ δινΔΥ δὶ8 
οουδάρθησο,. ὮΝ {μ18 ἢ 51 ΠἾκ8 δ ομο ἐΐπο ἰοἰὸ 
ἡμαγν,ιοὐλοιὲ ἐχεγίἑοπ, ἀπιὰ δοίδ ΔΒ ἰζ ποι τῃς ΠιοΓὰ 
ὝΟΥΟ ἰο 0 Βοσορ ἰϑῃοὰ; δηὰ οἱ δηοίδες 
Ῥίυμηχοβ ἱπίο βοϊ -σου βάθη ομἀθΎΟΓ ἐπ ἐσεγίοβ 
τοἱἱλοιέ 7εατ, τἰϊουϊ ἱπουρδί οὗὨ {86 Ῥόονοῦ οὗ πἢ- 
δοΙλοῦ, ἤσχοπι Ὀοίῃ οὗ τ ὶσ ΟΕ]Υ͂ ἐμ0 ς8}} δοὰ 
ἀταπίης οὗ Θοὰ οδὴ βοὲ ὺβ ἦγθο. Εσοπι δῇς ἃ 
Ἰα γτγίπι {μ γὸ πτουἹὰ Ὀ6 ΠΟ Θϑοαρο πὶϊμοῦῖ ἰδ 
7μαϊοίαϊ απα εεγυΐπρ »Ῥοισεῦ οὗ ἰμ6 αἰνῖπα ποτ, 
Μοὶ τηδὶ ἀϊνίἀθ αϑυμάοσ ΤῸ τ.8 11} δηα υἢ- 
ὈΔἸἰοΥ ἴῃ ἐμοῖς ἀδοροβὲ στοοίβ, δὰ ἐμοῖσ ἰππιοδὶ 
δη ποδὶ υἱἱδὶ ἰθμἀθηοἶθβ. 
ΒΤΙΕΗ:-- Β6 ὈΠΌΘΙΙΟΥΟΥ δἰγοδὰυν 888 ᾿ιἷ8 πὰξθ 

ἴῃ (80 Βοαγὰ μυΐ ἀεερίδοά ποτά, δῃὰ μὶ8 ἡυὰξ- 
τοθηΐ ἴῃ ἷθ Βοαρὶ δπὰ οοηῃβοίθῃοο.--- ΕΘ 80 ἴω 
ἐμ6 ἀδεροβέ, ἱπάθβί για Ὁ]6 οτἰ αἰ μδὶ ἐουπάδιϊου 
οΥὗἨ (89 1Ἃ4116π τωϑῃ, 8.11} δἰ ἐοβὶβ ὉΥ ἐμὸ τοῖδς οἵ 
οοπβοίοῃοο ΗΪ8 γἱχθὶ δηὰ Ηΐβ ἰσαΐμ, 15 (ἢ 6 βδῖωθ 
006 ὙΠΟ ΠΟῪ ΒΡΟΔΚΒ ὉΥ͂ ἴπ6 ποτὰ οὗ Π||58 ργδοβς 
μηΐο απα ἱπίο ἰλ6 σοπδβοίθῃοο. 
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ΨΟΝ ΘΕΒΙΑΟΗ:--Αἰ} μδὺ 18. Βοτὸ βαϊά οὗ ἐμ9 
ποτὰ, (Πιδὲ 18, οὗἨ ἰμο γουϑ]δίΐου οὗ ἀοἀ χοΏΘΓΔΙΙΥ, 
Βο) 45 ἐπ (86 πἰχοδὶ ἄθρτθθ οὗὨ ἴδοὸ ἱπάδροηῃάθῃε, 
ῬΟΣβΟΙΔΙ, οἰθ 8] ογὰ ὙΔῖ6Ὲὶ τγ8δ τὶ (Π6 Εδ- 
δον, διὰ μ"|88 δρροδγϑὰ διηοπρ υϑ ἴῃ ἰμ6 ἤ688} ; 
ΟΥΘΕΥῪ ἱπαϊνι 0.8] ποτὰ οὗ ἀοὰ 8 δ οιηδηδίΐου 
ἕγοια ὑπ 6 οἰοΓΏ8) οτὰ,.--Τὸ κύοδίοῦ (86 60Π)- 
Ῥδβϑιοπδὶθ συδοθ ὙΒιοΝ αοα Ῥοδίονγβ ὌΡΟΣ τ|8 ἴῃ 
ΟἸτὶδϑὲ, ὑπὸ χοϊκοῦ ἐπ 0 ΡΟΣ οὗ Ηἱ8 8}}- οδὶ ἰὴ ς 
διηὰ τοδίουϊηβ ἰοόυθ, 50 τουθὶ ἐπ|6 ΤλΟτο ΓαΥὉ} 18 
(86 τ ϑρου δὶ ὉΠ γ, 1 ὁ Που Υ Β61688 ἀθερίβο Ηἰβ 
ποτὰ. 
ἨξυΒΝΕΕ:-- Τὸ ογά ρμοποίσαίοβ ουθ ἐμπτουρῃ 

πὸ ἐμ οκοϑὲ θυ ΥΚα οἵ φγοϊυάϊοσο, οὗ ἐἰΠΒῖ οι, 
δά ἱπίο ἐπ0 μαγάοδὲ δπὰ ργοββοδὺ διοαγίβ:; ἱἰΐ 
ΒΕΙ͂ΣΟΒ ὍΡΟΙ ἰδ9 ἱπηηοδὲ Ὀοΐηρ, (86 ὙΘΓῪ υἱίδὶ 
Ῥσίποΐρὶο οὗ τη8Δῃ.--- ΗΙΟῪ οὔθ 85 89 ἀθοϊδσα- 

ἰοῦ οὗ (89 ΒὶὉ1]6 δεβαὶ θὰ διά ΘΟ] οἰ οἷν Ρθῃ6- 
ἰχαϊθὰ ἐμὸ Βαράθηϑὰ δηὰ (μ8 ὑγϑῃββγθαβοσ, ΟΣ ἃ 
ῬΣΟΠΙΐ86 Δι θηθαὰ (ἰ6 δἰ υχαίδιι δηὰ ἐδο εἰταϊὰ. --.-. 
ΤῈῸ ρόνοῦ οὗ (λ6 νοχὰ ὁομλ68 ἔσοια οὐ τ ὴῆο ἢδ8 
ογοδίθα Ῥοὶβ ἐπθ ποσὰ δηὰ ἰμ86 δυτγηδη βουὶ. 
Εγθπ ἐμὸ βαρ] οὶ ἐγ οὗὁἩ [80 ποσὰ αἰ σθηρίμοῃβ 1ἰα 
ῬΟΥ͂Σ. -Ἠοὰ ΚΗΟῊΒ ΔΙ κὸ ἰγὰο διὰ πδγοσίης 
αὶ. 
ΗΑῊΝ :---ο οδηποὶ ριον δὰ γοὲ σϑιμδὶῃ 

1416.---Τὴὸ ποτὰ ψ}}} δ ὁ96 σοῆοσ 8 σΒοοσίυϊ, 
δηἃὰ Ὑ1}} Β6ῚΡ ὺ8 οα ἰἴ νΘ ἀ68] τῦῖτ ἰΐ Πποποβεὶν 
δηὰ ἀο ποὺ πο :β ΡΟΎΘΓ.--- ΜΆ που]ά 
εἰδάϊν ρο ἰπίο γοβί, θαΐ ΓΠῸΥ ἀο ποὶ ᾿ἰἶ ὉΡ 6 ἴοοὲ 
ἴῃ ἐδ γἱχδί ἀἰϊγοοιίοῃ. 
ΕΒΙΟΚΕ:-- Το ρ08] ἰονδγὰ ὙΒ1ΟΝ τὸ ἰοπὰ ἐδ 

ἱπάφοα χοβὺ, θαὺ 6 ὙΔΥ ἰδ ἰο1] δηιὰ ΔΌΣ. 

. ΤῊΗΙΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 
Ι 

Ἑχαϊιαϊίοι οὗ 6888 ΟἸγῖβύ ἀθονθ ἀδγοῃ δπα δἷ8 ΒΙ ἢ-ῬΣΙΘΒΟΪΥ Βα ΘΘΟΒΒΟΥΒ. 

ΤῊο οχδ]ίδίΐου οὗ 9968 ΟὨγἶδί, 85 (πὸ Ηἰρῃ-Ῥεῖοθί το 88 ρμαββοὰ ἐβτοῦχα (86 ἩΘΑΎΘΩΒ, ΓΒ. 68 

ἃ Ὁεαδὶβ ἴογ ἐβο ὀχμοχίδιϊου ἰο ἐμ χηαϊπέοηδησο οὗ ἐπ ΟἸ σ δίλδη δου ἴοββίοσ. 

ΟἾΑΡΤΕΒΊΙΨ. 14-1]16. 

14 δβδοοίΐῃρ, ὑμοη, ἐπδὺ τὸ αν 8 δύ ΒΙΡὮ ρῥυοϑί, ὑπαὺ 18 [[1818] ρϑββϑᾶ Ἰηΐο [ὑβγουρἘ] 
πὸ ΒοΑΥΘΏΒ, 968ὰ8 ὑπ6 βου οἵ αοά, ἰοὺ τπβ μοϊὰ ἔδλϑὺ ομν γψγοβοββίου [οομΐδββίου, 

15 ὁμολογίας]. ΕῸΣ τὸ Βᾶύθ ποῦ ἃ ἱρῷ ῥγ οδὺ τ πο ἢ [080] οδηποῖ Ὀ6 ἰοπομοὰ τ 1} [86 
Τβο]ηρ οὗ [βγτηραίμῖσο 10} οὔτ ἸΏ ΒΤ ΠΝ 0168; θαὺ γγὰ8 [88 Β6ΘῺ] ἴῃ 8]} ροϊηΐβ ἰοιαρίοα! 

106 κ6 δ8 εὐδ αγό, ψεῖ πιιμοὰῦ βἷα 
ῬτΟΔΟΣ ὙΠῸ οοὨ 6006] ο {116 

[Ἀρασὶ ἔτοπι 81:1]. 1ωμοῦ 8 ὑπο οσΘ οοιὴθ Ῥο Ϊγ [Δρ- 
ὑῃγΟΏΘ οὗ ρτδοθ, ὑϊπδὺ ἯΘ ΠΙΔῪ ΟὈίδ! ἢ ΣΠΘΓΟΥ,} δπὰ δὰ 

ὅτϑοθ 0 Π6]Ρ ἰῃ {ἰπι|6 οὗὨ ποοᾶ [{ὉΣ Βϑδβοῃδῦ]θ Βα ΟΘΟΥ]. 

Ἱ Ψον. 1δ.--- Το ἰοοί. γεο. πεπειρασμένον [8 αἰἰοαίοα ὮΥ δΒίη. Α. Β. Ὁ. Ε.-, ἀπὰ [6 ἐο 6 χοίαϊποὰ 
δηὰ χοοοτρπγοιοα ὈῪ ἀτίθασον, ὙΜΙῸ ΒΒ τοῦ ]ὰ ῬΓΟΡΟΥΙν πιθαπ, “ τΠῸ 66 τηθϑὁ 

ΕΣ 16,-ΤῊο ἴοσττα ἔλεος, Ῥτοίοστοὰ ὈΥ [Δο. δὰ Τίθοϊ. ᾿μδἰοδὰ οὗ ἔλεον, ΒΔ8 ἐδ δαῃποίϊΐοιῃ οὗ Βίη. Α. Β. 6.5}. Ε. 

τα τοὺς οὐράνονυς, λαυίπρ ραεεοὰ ἐλγοιρῆ, (ποῖ 88 ἴῃ Ἑηᾳ. τόσ. ἐπίο) ἐλε Ἀδαυθηδ  ἰΒου μι οὗ οοῦσβο 

ραμένον τοτοὶγοὰ ὉΥ ΜΗ, Βδηβοὶ, ΜδίΈΒΩΙ, 

11, ΤΊ. 
[Υοε. 14,..--διελ 

εἰἐλδος θο πδὶ Σ ας, ΟΕ δεξίον. 
Ψος. 1δ..-.--σνμπαθ. ταῖς ἀσθενείαις, ἰο 

αὐἴεν οἷν εἰμι 

κε τς ΒγΕ' ΥοΥ. 

βοήθειαν, 70» παρανδν ταῦτ ΞΕ ἢ 

ἘΧΈΕῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

νει. 14, βίῃοθ, ἱβθοσοίοσθ, γὸ δανθ ἃ 
ετοαῖ Βα Ὦ ὑσίϑαξ, εἰε.---ο 286}, ἀϊβοοππθοί- 
ἔπς ἰμὸ οὖν ἤγοιι ἐμ ἔχοντες ἀρχ., δῃη ἃ οαγεγὶπς 
1ὲ οὐδῦ ἰο {Π0 κρατῶμεν, τηϑὶκ65 {π6 ἔχον. ἄρχ. ἈΘΤΘ 
ἐποϊάοπίδὶ, πὰ τορδγὰβ (δ οὖν πνιῖϊ! κρατῶμεν 88 
ἀεάποίηρς ἤγοπι (6 τοτὰδ ἱπιπηεάϊδίοἶγ ργοοοάϊης 
ἐμο ἀυὶγ οἵ δἰοδαΐκϑι ροσβούθζαποῦ [80 ΑἸ..]. Βαΐ 

ἠδὲ [06 τοδί πεέπει- 

ἐξέ τοί (δ, ΤῺ ἰδ νοθαβυ δε βαθῳ μόῤα βύντα, ας ἰο αἷΐ ἰλίηρε, ἱπ αὐ ρὸν εἰπρ νὰ 
ὁμοιότητα, ἀοοογαϊηρ ἰο οΥ “αἰυδὲ 86 ὙΘ ΔΙῸ ᾿οιηρῖοι.-- χωρὶς ἁμαρτίας, αρατὲ, οΥἹ ξεραγαίεῖν ὕτοπι εἶπ; 
ἐΕΡΙΡΟΣ ἴῃ δ] ἐπί κα, ̓τπιδὲ 86 θη δῖ τοι ρίοα, Ὀυ 6{1}} ἐοΥ4}}ν ἴγοο ἴγοιι δὶ ᾿ : 

ΟΊ. 16..- μετὰ παὺῤῥ ἀϊγ: 86 Ποῖα, 8 6].. Μ0]], εξ δγεμαϊρκείμπιοίίλ 
ἰ. δὲ 8, 6, ὩΟΟΣΙ͂Υ, υἱΣ.: ογοιξ, Ἅάεποε; 

Ὦ. 
᾿ς ἀγρόν 1λη., πε Ζωτεν- 
ΑΙΙ., οοαλάειποι.---εἰς εὔκαιρον 

ἐπ Ῥοβί(ἰοι οὗἨ οὖν Ὀοίτοοι ἔχοντες ἀπ ὰ ἀρχιερέα, 
Βον 8 ἐμαὶ, Ἰοοκίπα Ὀδοὶς ἰο ἐπ ΘΌΪΓΘ Ῥσουὶοῦθ 
ἀϊδουδβίου, ἱπ τσ 9668 888 ὈΘΘῊ ποὶ ΠΙΘΓΟΙΥ͂ 
εἰνἰεα ἀρχιερεύς, ἰὶ. 17: 11. 1 (Τ80]., 6 Υ.), ναὶ 
8180 66} βοΐ ἔοσίἢ ἱπ Ηϊθ Ῥουβοῃδὶ οἱ ουδίϊου δὰ 
ΤΑ. ΘΒ (1,η.}, (π0 δαΐμον 18 ἀγανίηρ {μ6 60}- 
ο᾽αβίοῃ ἰμδὺ τγὸ ῬΟβ58685 ἰπ ΨΦ6508 ποὺ ΙΩΘΓΟΙ͂Υ 8 
Ῥχορδοί δλῃὰ Μίοββθηρον οὗ αοά, 1,ορἰϑ]ίον, ἀπά 
1μοδάθυ, [1κὸ λίοβοβ δηὰ Ζοβίιυδ, Ὀυΐ α 17ἰσλ-»τγίεδέ 
ὍῈΟ, Ὀσθοίβοῖγ οα δοσουῃηί οὗ (8 σμδσδοίοσ, οδῃ, 

ἱη, ΟΟΉ 
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88 ἀρχηγὸς τῆς σωτηρίας, οοπά οί ἱπίο 186 Ξ'ΘΌΡΔΙἢ 
τοδὶ (σαββατισμός). πο ορίμοῖ μέγας Ῥοϊπίδ δὶ 
0066 ἰο ἔδπαι ο᾽ονδίϊος οὗἩ {δϊ8 Ηἰ ζ-ῬΥοϑὺ δΌοΥΘ 
ΑἌὍΓοὴ δηὰ ἷ8 Βυοοοββουβ, Ἡ1Ο ἢ ἰ8 πηήοϊἀοα πῃ 

ἐπΐὶδ βοοίϊου ; ὕονῦ 00 ορίπίου οὗὐἨ ΨΦοδῃ ΟδΡΡΟΪ!, 
Βτγδύη, Βαϑπιὺ., ΜίοΝι., εέο., (δὶ (86. ορὶ μοὶ μέγας 
ΟἿΪΥ δοῦτϑβ ἰὸ ρίγο ἴο {86 δοτηἱπδίζοη μεγ. ἀρχ. 
86 πιοδηΐηρς οὗ λίγλ-ρΡτίεεί, ἰΒ Θη ΓΟ πίϊπουΐ 
Τοαπάδιίοηα. ῬῬΒΐῸ μδὰ ῥγουϊου δὶ οδιοὰ {86 
Ὀἰνίπο μοχοβ μέγ. ἀρχ. (1., θὁδ4ά  α. Μαησ.). Τπδὶ 
(86 δι μοτ᾽ β Βροοὶαὶ ροϊηὶ Θσὸ ἰ8 180 τια]οϑίν οὗ 
(88 Ολνιείίαη ΗἰρσῸ-Ῥυνίεδβι, 15 οἷθαν ἴγοιη ἐμὸ ἅνόῸ 
ΔΡΡοπάρά τἰοβογί ριΐϊνθ οἴδυβθβ, οὔ νι ΐοῖ 186 ἴοτ- 
λον (6115 υ9 (μαϊ (89 ΗἸὮ-Ρτγίοδὶ ἢ88 δοσοὰ- 
Ρ᾿ἰδοὰ Ηΐβ οουγβο, ἰὰ ογάον (δαὶ, οχαϊθαὰ δθουθ 
8}1 οτοδίϑα οχίβίθποοβ (Υἱὶ. 26; Ερᾶ. ἱν. 10), Β6 
τσοὺ τοῖο ὑμ6 Ρ͵δοθ Ὀοϊοηρίηρς ἰο Ηΐπὶ ὕροὴ 
(86 ἰτοῦο οὗ (86 πιδ)]οδὶν οὗἩ ἀοὐ, ἱ. 8, 18; πδ1]9 
{6 οὗν σοῃηθοῖ58 ἱπηπιθαϊα ον τι ΗΓΒ ϑρθοΐδὶ 
ἀοειχηδίΐοη 868 ΗἰὮ-Ῥγίθϑίὶ (86 τηδηΐϊοι οὗὨ Ηἱΐδ8 
Φιίυίπε ϑοπδλὶρ, σὰ Οχρὶδῖηϑ ἐμὶ5 οἱονδίΐοι 
(οἱ. ἱ, 1, δ; νἱ. 6; γνἱΐ, 8: χ' 29). Τδθ τοπάου- 
πα: “πο 48 ρῸΠ90 ἰο θδνοπ᾿᾽" (Ῥ68}., Γ[00}.. 
σαῖν., Εγποϑίὶ, δίς.) 18 ούσοῃθουβ [88 8]80 ἰϊιαὺ οὗ 
6 ΕὩρ. νϑυβίου, “ὙΠῸ δδ8 ρδβϑϑὰ ᾿πίο ἰδ 9 ἢ68- 
γ0η8᾽)7]; 8πὰ 0 1658 ΘΓΓΟΠΘΟῺΒ 18 (886 ορὶ πΐοπ οὗἁ 
Ἧο)Γ δυὰ Βόμηιο, (μδὶ ὑπ6 δρρουὰοὰ τὸν υἱὸν τοῦ 
θεοῦ 8 ἱπίοῃαορὰ ἰο ἀϊδίϊπχυϊδῃ “968818 ἔγοιηῃ 
Φοϑδυλ. 

γεκβ. 14. θὲ 85 Βο] ἃ δεῖ οὖσ οοπίθββί οΏ. 
- Το, οἰγουϊιβίδησθο ἰμαὺ ποῖ ΙΠΟΓΘΙΥ ΒΌ6 ἢ} 8 
Ηἰκ-Ῥείοβιὶ 88 (89 δΌουο οχ ϑίβ, Ὀυῦὺ {πὶ τγὸ 8]- 
γοδὰγ βίδα ἷπ ἃ ἀοβηϊίο ἰδίον οαΪ γοϊαίΐοι ἰῸ 
Ηΐπι, τ ΒΟΓΘΌΥ Ηθ ἴδ οὖν ΗΚ Ὦ-Ῥυιοδί, οσιωβ (116 
ξτιουπὰ οὗ ἰδ οχμονγία(ΐοη ἰοὸ ἐπ Ἰιοϊἀϊηρ ἴδδβι, νἱ, 
18; 60]. ἱΐ. 19; 2 Τί. ἱἰἰ. 16 (κρατῶμεν πού ἰο 0 
οχρί δἰ ποὰ 88 Ὀγ Τιϊπδη, ἰαν λοϊά 07), οὗ οὖ 6δου- 
ἔοϑϑίου, οἱΖ., ον δηΐγο ΟΠ γι δη Ῥγοΐοββίοσυ, ἡοὲ 
ἹΏΘΓΟΙΥ οὐν σοπἔεββίοη οὐἠἨ ΟἸγὶβὺ δ8 οἂν Ηἰΐρῃ- 
Ρχίοδὶ (ϑιοσσ). 
γε. 16. Εοσ τὸ δανο ποῖ δὴ ἰΔὮ ὑτίϑθαιϊ 

--͵᾿Βσσζο 168. ---Τ[ὸ δυίμοῦ 8 ποῖ ΒοΙῸ ρἰνίης 
86 στουιηά οὗ ἰμο οχιογίαἰίοη τ δ ἢ 68 ΔἸΓΟδ αν 
Τουπά 18 σϑϑδοι ἰῃ (80 ἔχοντες οὖν ἀρχ.» δαὶ ῥτο- 
οθοάβ ἰο οἰυοίἀαἰθ 5ι1}} ἔτι ον (16 ἀθοϊαγδίΐοη οὔ 
Ομ εὶβι 8 Ηἰρῃ- Ῥυϊοδιβοοά τ αἰ οι {0]1οτῦ8 ἔγουτι 86 
Ῥτοοθάϊης ἀϊδοιδείοιῃ, ὈΥ͂ Δη ἰοἰ ρας δῃὰ βοιιϊηρ 
δδϊ4ο (πὸ ἱπουρὶῦ τ᾿ δἰοῖὶ ταϊσιί ἀγὶβο [ἢ δὶ ἃ Μ66- 
βδὰ ψῖο δδα δοπιο ἔγοτῃ ἀοα, δηὰ γὰο Βδὰ χοῃθ 
ἰο αοά, πιϊσ!ὲ ροτμ 8 ἰηἀθοα μανα ἰδίζθῃ Ὡρο 
Ἡϊιδοῖ ἰδ6 Βυιδὴ τηοᾶθ οὗ ἴθ, ὈὰαΓ οουϊὰ 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ Βανο δϑβιιπηθὰ Οὗ θη 9 Βυπιαῃ πδίυτο 
ἐἰο ἐδ οχίϑηϊ οΥ̓͂ αἢ δοίιαϊ ΒγιρδίΥ τὶ ἢ ΟΌΓ 
ΘΑ ΚΠ659505 δηά οἷν ἐθηγρίδιϊοη58. ΑὮ δοίυδὶ 
72οὐ ἐπάμγαποο (συμπάσχειν, Άοαι. Υἱϊ!, 17; 1 
Οον. χἱΐ. 26) οὔ {8689 δυβδονυϊηχδ 18 Βογο ποῖ ἴῃ - 
ἰοηἀοά. Τὸ τὙγὶΐοῦ δἰ ΡΥ ΔΓ 9 ἃ ἐγπιραίλῃ, 
8 {εἰϊοιο- [εοἰΐπσ, (συμπαθεῖν, χ. 84); του 
Ὑΐο ἢ ΘΟ ϑϑίοη ΒΒΟῪΒ 1.86] ἰη οιλοϊ ΟΠ] ΡΥ .- 
υἱοὶ ραϊίΐοη, δὰ ἰπ ΒΘΑΥ͂ ΒΥΡΘΙΒΥ Ὑἱ ἢ (Ὠ6 
οοπαϊιΐου οὗ ἰ966 ἱπίο 8096 οἱ το πηϑίϑη 65, Ρ6- 
ΤΠ δηὰ πιο 68 οὗ θεοὶ ἑ πη 9 816 ΘΔ ὈΪο [0 ΘΗ ΘΓ, 
Το ἀσϑένειαι ἀτδ΄ ποὺ ΤαΒΓΘΙΥ διιβ νη 8 (ΟὮτγΒ., 
εἰς.}, θὰ  οὺν οαἰγαγὰ δηἀ ἱππγατγὰ ᾿η τι 168. 

Ἐπὶ ομθ σὺ 885 Ὅ660:5) [ἴοσι:Ὡρῖθᾶ “-ς- 
ὙΠ Ποῖ αὲῃ.--ΤῸ δέ κἰδπὰβ όγο δ8 ἰϊ. 6: 
ἦν. 18, δο (μαὶ 0 δαυογβαϊϊυθ οἷαι δοη δῖ, αἱ 
86 δδῖὴθ ἰΐπιθ, 8 μοϊκξοπίης δὰ ἃ σδσυυϊηρ 

, ἔονγπνδτὰ οὔ ἰδθ ἰδοῦσι. ΚΚαθ᾽ ὁμοιότητα 86. ἡμῶν 
12 ΒίΣΟΠ ΟΡ ἰμδη ὁμοίως. ΟΡ 5.8 1 Ἰςθ6954 ἰο 8 

ΤῊΒ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤΗΝ ΒΕΒΒΕῊΞΒ. 

ἴῃ χοβροοὶ οἵἉ Ὀοΐης ἰοιρίοἃ οχίθηἀδ ἰ0 ΦΥΘΤΙΥ το- 
Ἰδίΐου πεῖ ἃ βίηρίο, δ - Γοδοδίηρ ὁχοορίίοῃ,---8ὴ 
οχοορίίΐοι ἐμδῖ, ἴῃ δοὶ, τηοαΐβο5 6 γχεϊδιϊοι οἵ 
ἸΠΚΘΏ 685 δί δΥ̓θΡῪ μοϊηΐ, υἱΖ., σραγί 7γοιε εἰλ (χωρὶς 
ἁμαρτίας). Τὶδ σαπηοί τηθδῃ, “" ὀχοορὶ ἴῃ βίῃ," 
ἴῃ 8}} οἶον ἐπ Ὀοδί ἀθ (δρρ., ϑίοσυ, εἰς.}; ἴὸὲ 
ἴῃ 1μδὲὶ 6880 κατὰ πάντα ταυδί δΒαγὸ Ὀδοὴ ἀμϊϊοὰ 
ἐπιηθαϊδίοῖγ πὸ γωρίς, δὰ ἁμαρτίας τουκὶ 
δανθ μαὰ ἰδ6 ἀοἤπηϊιο δγίϊοῖϊθ.Ό ἜἘΠὸ υἱὸν οἵ 
(ἔουπι., ϑοδὶϊοδι., δπὰ Ὀίμάοτνζ, ἰο τοῖί, πὶίδουὶ 
ΒδΥυϊς βιδϊποὰ Ηΐδ βυβοσίημκβ ὈΥ δἷη, 8 Ὀδυ8- 
ἴυγα]. Τ86 σομοη οχρ]δηδιΐου, υἱΖ., πὶιδοαῦὶ 
Ηἷδ ἰοιρίδιίοη Ἰοδάϊης Ηΐπι ἰο δίῃ, 19 100 πεῖ- 
ΤΟΥ, ΤπΠο ρῥδυε οἰ ρδίίοη οὔ 7688 ἴπ ΘΎΘΣῪ [ΌΤΙ 
οὗ Βυπιδὴ βυβογίηρ--ἰΠ6 δοί 8] διϊσείης οἵ Ηἰδ 
οιηοίΐομβ, Ηΐβ οοιρ]οθ 79611οὁἿν- ἴδ ] ησ 1} ΟὖΣ 
ὙΘΔΊΚΠΟΒ865, ἰδ0 ΣΟΔΙΪΥ οὐὗὁἨ ΗΪἷ8 δοίυδὶ ἰδιρία- 
{10},-- τ} πδΥθ (διζθὴ ρίδοο ψἱϊπουὶ ομ6 διηφξὶο 
δἰ ομοίΐοι, δὰ πὶ ποι ονὸν δπάϊηρ ἴῃ Ηΐα, 
88 (ποεῖν σοπαϊ(ἰο, ΟΣ ροΐϊηΐ οὗὁὨ σοπίδοί, ἃ δίπεὶς 
Β απ οσίπς οἰοιηοηὶ οὗ εἶπ. ΕὝΘΕΥ (δέῃ ἰοοκ 
Ρίδοο νι ΗΝ ““Βορδυδίοϊυ ἔγοπι δῖ πη." Τδὸ 
δ᾽ Π]ΘΒΒΠΙ685 Οὗ ἐΠ6 ΐγῖηθ [κοζοβ πῃ ῬΗτϊτΟ, (Σὰ. 
Ηἤἥαησ. 1., 662 8.). ᾿ 

γεκ. 16. 1.ϑἱ π5 Ἐποσθίοσθ ρΡΡσοβδοξ--οὗ 
ἔτδοΘθ.---β5'ποο 6 Ῥοββϑᾶθ ἴῃ “2685 (ΟἸτὶβὶ ἃ 
ΗἰκὉ-Ῥεϊοδὶ γῆο 18 ποὶ τ ΓΟ οσχδ θὰ, Ῥαὶ [50 
Βυταρδ  εἰχίης δηὰ ἰσϊοὰ, πὰ το ἐμ 8 Β45 ποὶ 
ΤΏΘΓΟΙΥ (86 Οχίθγηδιὶ ροδίϊἷοη δηὰ μβονεσ, βοί 
ΤΆΘΡΟΙΥ (ἢ ἱπίογ8] πο πδίϊοηβ δηὰ υο] ἰοης, 
θα ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ΡΟΒ51Ό0]6 Γοαα 5119 ἔοστῃ οὗ αὐδ] ἤοδιϊοα 
δα δίηοθβ ἴο 6 ΟΡ ϑανίουγ, τῖϊὰ (818 (80 
ΡῬγουΐουβ ἰγδὶῃ οὗἩ (που, τ ΣῈ 118 παιΌΓΑΙΥ δ0- 
οοταρδηγὶπς οσχμογίδιϊ οη8, 8 Ὁσου ρα ἰο ἃ δοσὶ οἵ 
ἐοΠΡΟΓΑΤΥ͂, δΔπα, 88 ἰΐ ὍἜΤΟ, ῬΣΘΙ ΣΙ ΠΔΤῪ οἶοθα. 
ΤΟ “(το η9 οὗ ζΥδ09 ᾽ 58 ποῖον Οτἰβὶ (Ἕοεῖι., 
ϑοῦ. βοθτί αι, ΟδνρΣ., εἰς.), ποῦ {86 ἰδτοῦς οἵ 
Ομ νῖβι (Ργίταδβ., βο  1ολ!.), θὰ 186 (Ἀτόπο οὗ οὐ. 
ΤῊ οχργοβϑίοι, βόούγουον, 15 μοὶ ἱίθηἀοὰ ἰο 50ξ- 
ξεδὶ [89 ἰΒγοῦθ ὙΔ16 ἢ. ΔΓΟΒ6 ὍΡΟΣ 186 Ἰἰὰ οὗ (89 
δὺς οὗὁ (9 δογθηδηί (Βίβρ. δϊον 80 δι! εν 
ἱίογρΡ.), θὰ (δ 6 Τ᾿ ΓΟὴΘ οὗ Οοὰ ἐπ θάνοι, 8108 
δὲ ὁἢ.. Υἱῖϊ. 1 15 οαἹ]Ἱδὰ ϑρόνος τῆς ὕνης, δὰ 
ὮθΓο ϑρόνος τῆς χάριτος, ἰλ6 [ὮΓΟΏΟ οὗ στδοο, Ὀε- 
ΘΔ1180 ἔγοπι ἰδ ἰπθγο ἀοβοοηὰβ ἰοὸ 8 (6 Κτϑὸς 
ΜΒΐοΝ 15. τγουχῃῦ ἱΒτουσὰ ΟΠγίδί ἢ 6 8 πη, 6ἢ- 
ἰῃγοπροὰ δἱ ὑπὸ σὶρ βκπῖ οὗ σΟοἁ. Τδοσο '8 ὴ0 
ὁσοδδίου 70. ἱπιογργοϊΐης ἐξ 88 (Ὡ6 ἴμσοπο δῖε 
δἰδηάβ ὑροη ᾳτῶσο, ἴ88. χυΐ. ὃ; οοταρ. Ῥβ. Ἰσσχσὶσ. 
18 (0 6}.}, Ὀὰὶ ταίμον, 88 {.δὲ ὉρΟῚ τ ἢ ξτδδε 
ἦθ θη γομθά. Το δομλίης ΟΥ ἀγι ἢ, ΠΟᾺΣ ἴὸ 
(δἷ5 (ἄγοηο, ἀδβίρηαϊοὰ ὉΥ προσέρχεσθαι νιὶϊὰ ΒᾺ 
οὈγίουβ σοίργοποο ἰ0 {πΠ6 δρρτοδοῖι οὔ {86 1ψου]ὶ- 
οδΙγ οἴθαῃ ἰο ἐμ βδποίθ αν {ἴμοΥ. χχὶὶ. 8), οσ οἵ 
πὸ ῥυίοδί ἰο η αδἱίδν (1ου. χσχὶ. 17), 18 ἰο 6 
ὙΠ {86 ὈοΪὰ δὰ Ἰογουβ οοπβάφῃοο {παῤῥησίας) 
ὙΔΐοῖ αἰτοϑ ἰο 86} ἐμ9 ΟΟΥΤΟΒΡΟΒΊΒΩ ΕΧρτοθ- 
βίοῃ (68. 111. 6), δηὰ τοϑίβ ρὸὰμ {6 δεοθγδῃηοθ 
οὗ Σϑοοῃοὶ] ἰδίου τυ αοἀ. 
ῬΒαῖ τὸ ΤΑΥ͂ ΟὈϊαὶ ΤἸΩΘΤΙΟΥ͂, εἴς.--- 8 

οὐ͵οοὶ οἵ οοταΐπρ ἰο ἰδ ἱβτοῦο οὗ στδςο, δῖε 
ἴῃ ὑμ6 ΟἹὰ Τοβίδιθηὶ 8 πιδὰθ ῬΟΒαΣΌ]6 ὈΥ ἰδὲ 
1μον 1681 ββονῖβοο, ἰὰ ἐπ Νονν, ὈΥ {86 βδογιῆ- 
οἷἶδὶ ἀθαίῃ οἵὗὁἩ ΟἸτίϑὶ, θαὺ ἴῃ οί σα568 δ ἀ5 {ἱε 
Στ Ρυ}180 ἰο ἐΐ8β γοδ᾽σχαίϊοη ἱπ {π6 ὕδιὶ οὗ {1058 
ὙὮΐο ϑίδη ὦ ἴῃ ποοὰ οὗ βυσοον, 18 ἴΠ6 δαἰἰδιπτοοὶ 
οΥ̓͂ ἔλεος (πιστον) δπὰ χάρις (σταοε)ὴ. Τὶ ἴδ ΘΩΌΔΙ 
ὉΠ ΥΔΡγδηίδοϊο (τἰτ [,ἴ1.} (9 τεὐοοὶῖ 4]Ἱ ἀϊπίίης- 
ἰΐοη οί θη ἐμ|6586 ἔννο ἰΘΣΊΏ5, Δ ἃ νεῖ ἢ ΒΊ8Ρ.ν ἴ0 
τοίου (116 ἔλεος (πιέγον) ἴο Το αἰ Το Ώ 658 οὗ δἷμδ διὰ 
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ἀεἸίνογαῃοο ἔγοτα βυϊέονί ηρ, ἀπά ὑμ6 γάρις (σταςε), 
οὉ {πα οοηίγαγυ, ἰοὸ ἰἰ6 οοτηπηυηϊσαίου οὗἁ (δ 6 
Ἰεΐσον κἰ 8 οὐὁἁἩ ζτδδσθὸ.0 ΒΕῸσ ἔλεος (»ίΐψ, πιεγοψ) 
ΔΙΔΥΒ ἰΏΥΟΪΤΟΒ ἃ ΙΠΟΤΘ οϑρθοΐαὶ χϑίθγθῃοθ ἰὸ 
ΤΟΙ ΘάΏ 685, ΒΊΟΝ ἰοῦ 6.68 [86 Βοαγὺ; τυ μοί ον 
οουϑίβϑίϊης ἰῃὰ ουἱιναγὰ πιϊδίοτίαπο, βυβδοτίης, 
Ρυμπϑιμοηΐ, ΟΡ ἱη ψαγὰ σοσγαρίϊου, κυ ΐ δπὰ βἰμ, 
ν 116 χάρις (σΓαςε), οα ἐμ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, Ἰ00Κ8 ΓΑΙ ΟΓ 
ἴο ἃ τι 6.0 Βαϊ [-ἀοἰογαὶποα δηὰ Κίηαϊγ ἱποϊϊπδίϊοι 
ἰονγατὰ {μ080 το δύο Πού Σ Υἰρθὺ ΔῸΣ ο]αλμ (0 
τ, Το τοβιγίοῦ (110 τογὰβ εἰς εὔκαιρον βοήθειαν ἴο 
ἐμ ἰμ 6ὴ 8{}}} εχ βιϊηρ βθαβοῦ οὗ ζγϑσϑ, τ ἱ{} ἃ τοῖοτ- 
6509 ὉδοΚ ἰο οἷ. 111, 18 (Β]., 9 Ὗ., 1.), που]ὰ 
᾿Ἰπάθοα ὃ0 ῥχοΐοσγϑο]ο ἰο (16 ΒΟΥ ναρὰθ ἀπά ἰη- 
ἀοῆπίίο ἐμίοσργοίδιϊοη, “80 οἵϊΐθῃ 88 πὸ ποοὰ 
ΒοΙ͂Ρ;᾽ γοῖ βαοὶ 8 ᾿ἰπιϊ αὐ ΐοη 8 δὲ1}} 1688 δρρσο- 
Ῥγὶδῖθ ἱβαμ (ἢ 1110]. δὰ }6}.}) ἰπ τοΐϑγθῃσθ (0 
οἷ. 11. 18, ἰο γΓοῖοσ ἰὺ 9 ΟἿΣ Ἰγθδ π68868 δη ποοᾶ 
οὗ ΒΌΘΟΘΟΣ ᾿ῃ ἰοτηρίδιϊ 0η8. 

ΒΟΟσΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΤΙ,. 

γο πιυϑὲ ποῖ ΤΩ ΘΓΟΙΥ δεζίευς δὲ 15 δηπουπορὰ 
ἴο υϑ8 οὗ 926505 ἴπ {1ὸ ΗοΪγ βονϊρίαγα, Ὀαΐ 4150 
ἐοη δε Ὑμαὶ Μὸ αγὸ ἴῃ [15 σγϑδί, απὰ ἴῃ ΘΥΘΟΥΥ͂ 
τεοϑροοὶ ροσίοοίοα λίοαϊαίϊον οὗὨ βαϊγδιΐου.----Τ 8 
φομ  θϑϑίοη Ῥγ βθηἕβ 156], ἱπά 66, ἱπ δεραταίε αοίε, 
αὶ {μ0 οοηΐρϑϑίου ἰἰϑοὶῦ 18 αὶ εἰπέα απᾶά α8- 
ἐϊπεὶ υλοῖε; δὰ (8 ποϊάϊηρ ἴλδβί ἰο ἐπὶ, αβ {89 
σοουΐοϑδβίοη οὗ {πὸ Ομ γἰβίϊδη Ομ αγοἾν, ΡΥ ΘΒΌΡΡΟΒΕΘΒ 
ῃ 86 πο Ὀ6Υ8 οὗ (6 ΟΠυΓΟὮ, ἃ υἱδ]γ, Ῥονγοῦ, 
δια δαο] γ οὗἁὨ Ρουβοῃδὶ δι ἢ, τὸ ἰσἢ ΒΒουϊὰ οὐοῦ 
86 σον βιθα, ἀπά Ὀγ το ἀχαΐη, οὐν οὖ αο- 
ςέεε ἰο ἰ8ὸ ἰἤτοπο οὗ ζγδοο 18 βεαυγχοὰ ὑπὰθν (86 
ταοβὶ ρδί πα} ἰγΐδ]8. 

2. 7Τλε ραεφδῖπο 97 ὕεδιια ἰλτοισὴ ἰδὲ λεαυφηδ 18 
Ὠοΐ ΒΕΣΘ ῥγοδθηϊθα 88 8 ρ8γᾺ116} τὶ ἃ ὑπὸ ΟΒ᾿ ΟἾΔ] 
διὰ βοϊδθιηῃ ραϑϑίης οὗ ἱῃὸ Φον δι Ηἰ ἢ -᾿γῖοδὶ 
{πγουκὰ (ἢ 9 ΒΟΙΥ Ρ]αοο, ἰπίο ἰμ6 ΗΟΙΥ οὗὨ δΒο]ΐ68.---- 
Βαίμοσ ἐπ χοϊαγη οὗὨ ἰμ6 7Πἰσλ-ιρτίεδί εδώ, ἸΥΝΟ, 
258 δβιιοἢ, μΒα5 δίγοδαυ τηϑδάο ΗΪ8 ροσίδοί βδοσὶ ῆσο 
ἘΥ ἰμῈ οδογίης ὕρ οὗ ΗΪ5 116 ἀρο ὑπὸ ΟΓΟΒΒ--- 
71]ὦ αεἰμαΐ γείιγπ, α8 δὸπ οὕ πιαπ, ἰο ἰλὲ Ἑαίλετ, ἴα, 
πῃ ΟΟΣ ρδϑβαρο, 88 Δἢ ΟΧΙΓΔΟΣΟΣΠΑΓΥ ἰοΐζοθὴ οὗ Ηἰβ 
ΔΠΟΟΙΙΡΔΓΘΌ]6 πιδ᾽οΒίγ, ρίαοεά ἱπ ραγαϊεἶ εοἱίλ 11 
2ιιυΐίπε δοπδλῖρ; ὙΒΘΡΓΘΌΥ (6 ἬΠ0]9 ΡΘΣΒΟη οὗ 
ἐμοὸ αοὐ- δ 18. ὀχαϊ θὰ δΌονο 4}1 δηϊίθ Ὀοὶηρ5 
διά ]Ἰοοα)  ἶο68, δπὰ ζγοοὰ ἴσοι {86 ᾿ἰτηϊ αἰ οη 5. οὗὨ 
ἐϊπ!6 δπὰ γ͵δ6θ, 88 Ὀ6θὴ Ὀγουσηὶ ἰπίο ζ0}} δηὰ 
πητοδίγ οἰθὰ ματι οἰραίλου ἱπ {π6 Ὠίνίῃο πιδ᾽οδὶν 
δηὰ ρἼοτυ.--Τμὸ Γἱμογαῃ Ζοσπιαίὶς 88 ἴῸΣ {818 
Τοδδοῦ ΟἀσΆ ΝῺ ἔχοι ΟΌΥ ρῥϑϑ88 29 ἃ οαρὶίδὶ Ῥχοοῦ 
οὔ ἴἰϊ6 ἀοοίτί πο οὗ 89 πϑὶυλν οὗὨ Ομ τῖβι. ἢ 

8. ΑἍ δουἰχαϑβί οὗ ἰμο βιγοηροϑὺ Κὶ πα ΔΡΡΘδΥΒ ἰπ 
ἐδυβ βοἐιηρ ΟΥ̓́ΘΥ δραϊηδὺ 6860}} οὐδὲν {μ6 ἐχαϊαίζϊοπ 
οὗ ἰὰᾷς ἀοὐ-δῃ ΔΌΟΥΘ ΘΥΕΥΥ ἱμπίηρ, οτγοδίοα, δηὰ 
Ηἰδ αοἰυδὶ]ὶ »αγίϊεϊραίίοη ἴῃ Ὠυπιδη Βυδουὶηχβ οηά 
Ζοτίαποβ. ΤΠ ΐ8 ῥδχιϊοὶ ρα ο 18 οὗ ἃ ἱνο-ο]ὰ 
οἸὨδγδοίοῦ; ἐμθ Ο.6 18 ἃ Βγιηρδί ϊ σης ἀπ ογυοΥ- 
δπάυτίηρς οομηραβϑϑίου, ἴῃ σοβρθοὺ ἰο ΟΡ π6605, ἰῃ 
8δ ΠΟΥ ΒΕ ἩΡεδεν απά ζεἰϊοιο-7εεἰΐπσ ιοϊ δ ΟἿΣ ΒΌΪΣΟΓ- 
ἀπιμδ: ἰδ ΟΥΒΟΣ 18 [80 δἰπέδεα Βιαγίης, ἀατνίης ἷ8 
δαυιμ]γ ἰζ6, ποὶ ΟὨΪΥῪ οὗ ουν διδοερίδεζείν ἰο δι) ετίησ, 
Βα δ'8ο οὗ οὖσ ἐἑαδιξεψ ἰο (επιρίαἰϊοπ. Βοῖ ἃγ0 8 
{εεἰἴπποην ο7 ἰλε ρετγεοίϊοπ ο7 εει, διὰ α ζουπαάαίίοπ 
97 οὗν εοπβάεποο ἴῃ Ηὶδ 610, ψ πΐο γο, ἴον ἐπῖ8 
ΤΟΘΒΟΏ, δδΥο ἰ0 ᾿ ρ]ο0τ9 ἔῃ ΟἿΓ ἐΐπιε οΥ πεεά. ὕροι 
ἐμῖ6 τοβίβ, ἰπ χγοδὺ ραγί, ὑπο ἱπιροτίϑῃο6 οὗ [1 0Χ- 
Ῥονγΐοποοβ οοἰδίποὰ ὈΥ 9688 ᾽πὶ Ηΐ8 υπηδὴ 1176, ἴῃ 
τεκατὰ ἰο ἐμ ομασδοίονρ οὗ δυϊηδη βιβοσίηρδ δπᾶ 
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ἰοτηρίαἰ 08. “ΔΒ όσον οὗ ἰμ6 νοῦ], {86 Ιόχοαῦ 
οὗ ἀοἀ Κπον ἀουὈι16 88 μα βοσὶ οὗ ἃ Ἵσϑαίῃ γο 
ἯΘ 8Χ.Ο; δυί, ο]οϊμοὰ 1 ουν ἤοβὴ, Ηρ θδοδιμθ 
δοαυσϊπίθα ψ 1} ΒΌΠ 8} ν ΘΚ Π 688 ἔσοιῃ αἰγογδὶ ἢ οα 
δηἀ ΘΟΙΏΡΥΘ ΘΗ Βῖγ6 ἐχροσίοποθ, Ηἱβ Ὀϊνἷπο, ρσθ- 
οχἰβίθῃὶ Κπον]οᾶρο, σαλθ ἰο Ἰθασῃ ἐμαὶ ψ]ιῖο ἢ 
ΒΡΥΪΏ 58 ἔσο ῬΟσΒΟΙα] ἰσΐ}].᾽" -- ἰὴ (Π688 τνοτὰβ οὗ 
ΟΥΤΙ οὗ ΑἸοχαπάσία, οἰϊοὰ Ὅγ Ὁ ε]., δομχθδ ουἱ 
ΥϑμοΣ ὑπ ᾿ροχίδῃοθ οὗὨ 8686 ἜΧΡΘΥ ΘΠ Ο68, ΓῸΓΣ 
110 ἀονοϊοριπεηὺ οὗὨ {10 ῬΟΓΒΟΏΔῚ σΟΠΒΟΪΟΌΒΠ 688 
δηὰ 116 οὗ 6808 Ομ σιῖδὶ, ν ὲοἢ 885 Ὀθ6α ἰοποποᾶ 
ΟΣ ΘἸΒΟΎ ΒΟΣΘ ἰῇ οὖν Ερ δι]; {16 ΟὈ͵οοὺ Βοτο δἰπχοὰ 
αἱ, 181} αὐἱοϊκοηϊηρ οἵ Ομ Υ ἰδ δ βιοδα ἴδβί "658 δπὰ 
βαρ. ἰιγ, ὈΥ Ροϊπίϊηρ ἴο Ηΐ8 οΔρδ  γ, πού ΤΟΥ ΟΙΥ 
ἰο υπάἀογβίαπα οἷν σομαϊίοη, Ὀυΐ ὉΥ υἱγίαθ οὗ 
Ηἰἷβ φρεσιοδῃθηὺ σοῃποοίΐου ΥΣΒ οἷν Ὡδίυγο, ἴῃ 
μο Ηρ μ88 Ηϊμ86 1] θθοη ὁπ66 ἰοιηρίοα, οΥο ἢ 
ΠΟ, ἰῃ ΗΪ8 ὀχαϊ θα οοπαϊίΐοι, ἴο δῖ Εν} (0 
Βοασχὺ οὔὺγῦ βίαίϊο οὗ ποϑὰ διὰ οὗ βίγτυρῃο. 

4. Τδο ορίπίομ ἀοΐομἀοὰ ὈΥ ΜΟΊ, η, ΟΟ]]6η- 
ὈύδΟΙ, σχυϊηρ, ἐπὺ 9658 ΟἾ σδὲ τ 88 Ἵχοωρί, ἰπ- 
ἀδοά, ἔγοιῃ αεἰμαΐ εἴπ, Ὀυὺ ποί, πη ΗἾΒ παίυγο, ΙΣΤ οτὴ 
ἱπλεγιεἀ βἷο, Ἀ88, Ἰγίῃς αὐ 118 θαβῖϑ, (8 6 Θμἄσανοῦ 
ἰο Ὀγΐηρς ἰπίο οἷα ἰἴχῃλ {86 γχοϑ)ν οὐ ΗἷΪΐδ 
Ἡαταδηγ, 86 ἰδίου 68] Θμαγδοίον οὗ ἢ 18 ἰθτρ- 
ἰαἰΐϊοηδ, δὰ {πὸ ργοαίμοβδβ οὗ Ηἶβ ἵπΟ ΣᾺ] ΡΟΝ ΟΣ 
διά ἀϊχηϊίγ. Βαὺ 1ΐ σοπβίβίβ ἰῃ ἃ 784186 ὀχ ρ]απᾶ- 
ἰΐοῃ οὗὨἨἉ {86 ΡῬἤιγαβθ, “Ἅ σοῃοοϊγοα οὗἩ ἰμ6 ΗοΙγ ϑρὶ- 
τὶ, ἴθ το σΟΓίΔΙΕΪΥ (86 ῬΏΓΑΒΟ, “ὈΟΤΏ οὗ 
μς Ὑἱτχῖη ΜαγΥ,᾽" ηαὰβ 18 ΒΡ] πιοπία συ πα 
οογγοϊδιοὰ ἰσαΐῃ, απ ἰδ ἰηγοϊν 8 8 ἀδηροσχοιιβ 
σοπήουπάϊΐηρ οὗ ἐμ6 αεἰμαΐ παῖαγα οὗ Δ] 16 ἢ ἢ τη8- 
αἰ 1 (6 αοἀ-ογεαίεα Βαλα πδίυσο  ΒΙΟἢ 
[πὸ ὅοπ οὗ αοἀ δβϑιυμπιοᾶ ἴῃ ὁσάοσ ἰοὸ σϑάδοιῃ δηὰ 
ΒΘ Ὠυχηδηϊγ. Τ8 σομυβοι δρδῖη, [ΔΒ 
18 σγουηῃᾷ ᾿π δὴ ἸΠ Ό 1} τ δεν ἰο ἀἰδβίϊη ρα Ἶ8}} 
ἰὼ ἴδ ο υτηδῃ ὈοΒοπὶ ἱπ6 »οδοίδὲϊίψ οὗ δἰ πηΐπρ, πὰ 
180 χεαϊίίῳ 07 ἰεπιρίαίίοπ, ἴΤοτα (δ6 σοηιπιεποεπιεηΐ ο΄ 
δίη Γμἱ ἐπιοίίοη ἴῃ (δ 9 Δ 6ο(10}8 (σορᾶσο ὈΣΕΜΑΝΝ, 
Το ϑδὲπ οδδηοδα 07) ὕεδωδ, θὲ} Εἀά,, ὑ. 161 δ΄., δμδὰ 
ΞΟΒΑΕΡ, 7,6 Ῥεγδοπ οὗ Ολγίδί, ἡ. δ1 8..). 

ἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ ἀυίγ οὗἩ Μαεοϊτίψ (0 ΟἿ »γοζεδδῖοπι ; α. ἴπι (8 
υἱπαΐίθ χγουπά; ὃ. ἴῃ 8 ΟΧουοΐδο; 6. ἰῃ 18 
Ὀ]οββίη.--- ΒΟ μοΘ διΐϑαϑ ἐμ 20 μἰπε25 οΥ͂ Οοὔν 
ΔΡΌΡΥΟΔΟΙΒ ἰο ἴμ9 ἰμροῦθ οὗ σταοοῖ 1, ἔγοιῃ [86 
οσεγίαϊπίψ ο9.Γ οὖν τεοοποϊϊέαίίοη αἰ αοα ἰΒγουρὶ 
89 στοαὶ Ηἰκ-υϊοβὶ, 9685, ἰ80 βοῃ οὗ 6οά; 
2, ἔτοια {89 δχρεγίεποα οΥ (λὲ ἐδυπιραίλῳ ΜἈΪΟΘᾺ ὁ οδὺ5 
ἢδΔ5 ΓΔ ΟΟΥ ΘΑΚΠΘΒ56Β, 88 Ο0η6 ἯΠΟ ἢδ8 Ηϊτο- 
8617 θόθῃ ἰορίοα; 8, ἔγοτλ ζαῖ ἢ ἴπ ἰ06 ῬΟΥΘΤ 
οὗ Φοβυβ ἤἴον ἐἰπι οὶ ΒυσοΟΥ, πεῖ 0} αΒ5 Ηθ [88 
Ζοη6 5Β'}]688 ἐπβγουρσὰ ἱοταρ δίΐοπ, ἀπὰ υἱοίοσϊουβ 
(σου (86 ΒαδΥΘΏΒ.--- αι τηοϑί ῬΟΝΘΥΓΌΙΥ 
οοηδοῖοϑ υ8 ἿῺ ΟΣ Βἰγυραὶοδῖ 1, (86 ἰαδ Δ ΟἿΥ͂ 
ἴῃ σοβαρὰ ἰο ἐμὸ στοαὶ Ηἰρῃ- Ῥυὶοδί, ὅθβυβ, ἢ 6 
681 7οἰπίϊν σοηγε88 ᾿ὶ; 2, ἃ δυιγτυεν οὗ (ὸ ἰοτηρίδ- 
ἰἰοηβ πὰ ΐοῖ 6808 88 ομἀυγχοα πἰίδουΐ βἷη, 
6 Τοσορηΐζθ ἱμογοῖθ Ηΐ8Β ἐνπιραίδν δπὰ Ηἰβ 
Βίσϑησί ; δ, ΟΡ Βυγ6 8ηἀ οοπδάδηϊ ΔΡΡΓΟΔΟῊ ἴο 
{86 ἑπτοπθ οὗὨ ζγαδο ἴῃ ΟἿΣ πεεά ο7 λεῖρ.---Ἰῦ 18 ποῖ 
ϑηουρα ἰδαὶ γὸ ἀεαν οὗὨἩἁ {80 ργϑαὺ ΗΠ ρΡΆ-Ῥεϊοβί, 
σοδυα. ἦἴο πηυδὲ 6180, 1, σοπεδε 9Φ6δὺ8 ἴῃ ἴδ} 
85 ἰὴ βοη οὗ αἀοἀ: 2, οομηζογῦ ΟΌΡΒΟΙΥΘΟΒ ἢ ΟἿΡ 
ἰθηιρίδιἑοη8 τὶϊὰ ΗΒ Θχδηρ]ο; 8, δέεξ ἀπὰ ἥπά 
ἔτοτλ Ηἶδ ρτγϑοα {ἰπη 61. ΒΌΘΘΟΣ ἴῃ ΟἿΓ Ὑ ΘΒΙΚΤ 8868. 

ΒΊΛΕΚΕ:--ΤάΚο μοοὰ ὑμπδὺ ἰμοὰ ἀο ποί 781] ο᾽ 
ἤγουν ἰ86 δοηΐρββίου οὗ Ομ τίδὶ; [0.0 Ηθ ἷἰβ 8 
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τοΐϊ κεν Γογὰ, πῆῸ Ο8π ΘΑΘΙΠΥ Ῥυπίβ ὑπΐ8 ἐδγ 
το 655; Ὀυ. Ηρ ἰ8 8180 σοπιρδϑϑίοπδίο δηὰ 
δΥταρϑι ἰζίηζ, δίηοθ ἐμοὰ δἰ γγβ δηάοδὶ τὶ} 
Ηΐπι ρστδσθ, σοπιραϑββίοη, δηὰ βυσοοοῦ. ἘΠ μοι 
16 ἀορτγῖγο ἐγ] οὗ δύο δ᾽ οββοάμοδδ ἢ ΤΠ ΟΥΘ 
8ΓΘ {ἰπ|68 τ ἢ ΘΟ ΡΔΒ5 0 δηὰ ργδ6θ ΔΓΘ Ρ661- 
ἨΔΥΪΥ ποοάζαϊ ΓὉΓ 8: ἱπ ΟΣ ὅγδί σοϑρϑηίβϑῃοο, 
ὙΠῸ ΜΠ00 ἴοοὶ τη ΟΌγδοΙγ 5 ποίμἰηςκς Ὀυΐ 5,η, 
Ὑγδίι, δηὰ οὔγδο; ἱῃ Οὐγ σομῆϊοὶ τὴ δρὶ τυ 4] 
ἴοοβ: ἴῃ 4]}1 ἰογπίβϑ οὗ ἰγουῦϊο, δηὰ δἱ {ὴ9 πὶ 
υαάριμοηί.---Φ ογΐαϊποδα οὕ Βοδτί ἀπὰ οἵ σοῃβοΐθῃδθ 
Του ον ΡΓΑΥΟΡ ταῖν τὴ αοά. Βαὶ 17 νὸ δγϑ 
ἰο δἰἰδΐη βοὴ αἰδάηθαδβ γγὰε τηϑέ βἰδηὰ ἴῃ {86 
δἰαίο οὗἉ ζαὶ. ἢ, δηἀ οὗ ἃ ἰτιιο δοπυοσβίου (Βα). γΥ. 
2, ἘΡΆἘ. 1ἰἰ. 18; 11]. 12). -τυνγ ΔΡΡΓΟΔΟΝ ἰο {}10 
ἐπτοπθ οΥ̓͂ αΘοά ἀορομθ ὉΡΟῺ Θοιϊμρδβϑϑίοη δηὰ 
ἔτασο; 8080 ἯΘ πιυδὲέ ἰ8Κὸ Υ ἰμ6 δΒδηά οὗ οἷν 
ἴαϊιϊ ἢ πϊοὶ ΓΟΘΟΝ 65 ον αὐἴοσ ὑπο; δὰ γγὸ 
τουδὶ δηὰ ἐπ 85 ἃ ρχγοδί ἰγϑδβιισο, ΜΠ οὮ, ἰἢ- 
ἀροά, 88 Ὀδθὴ δἰτοδαὰυ οδίαϊημϑά, Ὀπὲ τηυϑί 8.1]} 
ὈῈ βΒουρίιὶ ὈΥ͂ ὈΘ] ον ΡΥΔΥΘΟΡ.---ἰ 9 παρά αἱ 4]] 
ἐἰπγ68 6 σοι ραϑϑίου δηὰ σγδοο οὕ ἀοὰ ; ζο;Σ ἐπ 
βΒᾶκο οὗἩ (680 ΤἯΘ τηδί 666}. νὶιϊποαὶ ᾿Ὠἰοστα 9810 
{10 ἱἈγΟΒ6 οὗἨὨ χτασο; Ὀμΐ τὸ 7660] αἱ ομϑ {τὴ 
ἸΏΟΓΟ ἰὴ αὖ δποίδοῦ, οὐν ἀοϑίϊιυιίοη, 1} 0 85- 
88.}15 οὐ οὰἂῦ δῃϑηιΐοβ, (6 ΒΟΥΓΟῪΒ οὗὨ (18 νον]ὰ ; 
ἴον δῖοι ΓΟΒ5ΟῺ5 ΜθΟ τὺ δί βυοἷκ {1165 Ὀγοδηκὶ- 
ὨΘΏΓΥ ἀγα ΠΟΔῸΣ τΠῈ ΤΟΥΘΓΘΠΟΘ ἰ0 ἴπ6 ἱβγοῦο 
οὔ ξταοσθ. 
ΒΕΒΙΈΝΒΌΒΟΞΕ ΒΙΒΙΕ:-Ὗὖόο ᾶγΘ 8 ψγοαί 

ΗΪς.-Ῥυίοϑδὶ τπ}}0 οοπβοογδίθθ {μὸ ᾿πίθσ δ] Του ἢ- 
ἀδίϊου 70᾽ ἃ ΒΟΙΥ ἰδ ρ]9 ἰὰ 86 Τοτγὰ, δηὰ ὀχϑυὺ- 
οἶδοϑ ἰῃ 8}} γοθρϑοίβ Ηἰβ ὑυἱθϑδι βοοά τῖῃ 1 τι8, 88 
Ηο δὲ5 8190 ουὐνγαγαὶγ ὀχοσγοίβοα ἰξ [Ὁ 0.5.---αΑ 
τυοδῖς δ ἢ σὰ ΘΟΙ͂658608 156] 7( ἰο Ὀ6 ΘΩΚ, 15 
ΔΙ ΔΥΒ ἄθαγον ἰο αοἀ (ἤδη ἃ βίσοῃρ ΧΤΑ 1 ἢ τ ἰΟᾺ 
χοχεγὰβ ἰ{86]7 85. βίσοῃ , δῃὰ 18 ηοἱ.---ΟἸ γδί, ἴη 
411} (9 25880}8 ὍΡΟΣ 8, 18 δββδυϊ θα αἱοης Ὑἱ} 
18.--- ται δὰ υάσηηοπί δτὸ δΌυ Δ ονὶ- 
ἀραὶ οὗὨ ἐμοιίμβοῖὶνοβ, δηὰ ἔγί κΐθη (9 Ἀθατὶ ΑἸΤΔΥ 
ἔγτοια Θοα. Βιυὲ ρσταᾶσθ δηὰ Ἰοῦθ δγὸ ἀϊβοϊοβοα 
ΟὨΪΥ ἱπγουχσὰ ἐμ 9 ϑρτις οὗὁἨ ΟἾγἶδὶ, τὸ ἐμ θη 4]80 
ὙΓΟΥΪ5. ῬΟΙΡοίΌ4}}Υ ἰο ἐπὶ οπα, ἐμαὶ γγνὸ πιαύ ᾿ΘΆΣῺ 
ἰο ἰᾶγὸ 8 ζοοὰ σοπβοΐοποο ἑονγαγὰ αἀοά, δπὰ ἐμὶ8 
ἐπγουρὰ {110 βδἰηρίο ρμογέοοὶ Μοάϊδίοῃς δῃὰ Ηἰζῃ- 
Ῥυίΐοβι, Ὑο δζαὶῃ 885 δὸ οι Ὀδοὶς ἴονο, ἐμαῦ τὸ 
οδῃ ΠΟῪ πὰ ἃ ἰἤσομο οὗ ζγϑοο ἴῃ {πὸ Βοασί οὔ 
(οά, ὑτονὶ θὰ οπὶγ ὑμδὺ τὸ Κποοῖς ἱμογοαί, απὰ 
Τ8κ6 ον ΒυρΡ)]:οαἰίοηϑ ἰῃ ἐπ 6 πδπιο οὗ Ομ γὶβι..---- 
Τακχίπρ, ππαάΐησ, τεοεϊυΐησ, Δτὸ 8}} (μδὺ δΐο οὗ γαΐϊιο 
ΒΟΣΘ, δηὰ ποὺ ΒΏΥ ῬοΥΒΟ δὶ τΟΥΪς ΟΥ του, 

ΑΌΒΕΝΤΙΙΘΒ :---ΒΟΙΙΘΥΘΥΒ δ.1}} ὮΔΥΘ ΘΚ ΘΒ568, 
δα Ομ γὶϑὲ βυπιραι ΐζοα τὶ [ἢ ὈΘ᾽ΊΟΥΘΙΒ ἴῃ γοβροοί 
ἰο ἐμοὶ ΘΒ Κ688568.--- 7} πιυδί, 1, ἀγαὶσ πδατ, 
βίῃσθ ὈΥ͂ Σοτηδι ἰης δὺ ἃ ἀϊδίϑδηοο ἔγομι αοα, δηὰ 
ὉΥ͂ ποὶ Ὀοΐπς ἩΣΠΩρ ἰο ἄγατν ΠΘΔΓῪ ἰο Ηΐπὶ, τὸ σου] ά 
ποΐ ῬοΒϑΙΌΪΥ οὐϊαὶῃ δυσοοσ. ο πιιδί, 2, ἀγδῪ 
ΠΘΔΓ ἰο (6 ἑἦγοημδ οὗ φΥαζο, δἷποθ ἰὲ 18. ἐῃγοῦ ἢ 
ἄτδοθ Δ]οηθ ἐϊδὲ τπϑὴ οὐίδἰἢΒ Ἀ61Ρ, ποὺ ἱπρουρὰ 
ΟΣ Κ8. Ἧο τλυδί, 8, ἀΓΑῪ ΠΟΟΣ τοί 7ου μΐπεδε, 
βἷπσο ἰο δδῦθ Ὀοζυῃ ἰο Ὀοὶΐοντο, δὰ βδὲ}}} Ὀ6 4]- 
ὙΔΥΒ ἱηοσὶϊἸ πο ἰο ἀουδί, 18 δαυϊναϊοηῦ ἰο ἀουδέ- 
ἰὴ Ὑϑοίμον αοἀ 15 ἰσυ ὕιϊ, τ ΒοῖμοΣ Η9 18 οοπι- 
Ῥαϑϑϊουδίθ, πποίμοῦ Ηθ ἰβ ΑἸτηϊρὶ ιν; δπὰ ἢ6 
πὶ ἀουδίοί τηυϑὲ ποῖ ἰδιηἰς ἐμαὶ ἢ9 88}8}} σδ- 
οοἶνο δηγίμὶπρ ἔγοτι ἢ 9 Τοσχά (788. :. 6, 7). 
ΒΑΜΒΑΟΗ:-- 9. τϑοορηίϊοι οὗὁὨ 89 αἸΟΥΥ οὗ 

ΨΦοδϑὺβ Ομ γὶϑί, διὰ ἰπ ραγίίουαν οἵ Ηΐβ Ηἰχὶι- 
ῬΥΪοΒΟΪΥ οδῆοο, 18 ὑδ 9 ταοβϑί ὀχ οϑὶἸοπί ρσοϑοχυδίϊυο 
δξοϊπδι δροβίδβυ. 

ΤΗῈΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΤῸ ΤῊ ἩΡΒΒΕΎΞ. 

ΟΝ ΒΟΟΘΑΙΖΕΥ: ---Οὖΐ αἷμα τοῦϑὲ δασοὶυ δῸ 
ξτιοδί, δῃὰ 8 γγεδὲ δ-ϑοιηϊπδίίοι, δἴποα δὸ ρτεαί 
δὴ ΗἰζἘ-Ῥυΐεβί σδβ οὈ] χε ἰο οχρίδίο ἐβεπὶ ΌΥ 
[η0 δδαογίδοα οὗ Ηἶΐ8 οσῃ 1195. Βαϊ τῆδὴ ποῦ] ὰ 
ἴαϊῃ πιδκο ἷ8 βίη ἐπὶ ηϊῆολπ, δὰ διη81}, δηὰ ἰ9 
[11 οὗὁἨ ὀχοῦβο, βοουσιγ, δηὰ ἱπιροηϊίθῃσο, δηὲ 
δο ἐμὺ5 ἀδηΐ685 Ομ θὲ 85 ἐπα μτοδὶ Ηἰγῃ- Ρυίεδί, 
δυὰ Ηἰβ χτοδί ργορ ιἰδίουυ βδοσίῆςο. 

ΞΤΕΚΙΝΗΟΥΕΕ:-- ἢ ἃ οἰδεοπεοίαίς Ὠοδτὶ, ὃ6- 
ἩΔΙΠ Ἐπ 118 ΓΊΒΟΓΥ, δ ἰρ ποι ἴηρ Ὀαὲ οοτταρ- 
(ἰοΏ, 010 ΙΗΔΥ γοὶ δυμπιπιοι 8 εοπβάεπέ δρίσὶ! ἰὸ 
οοπ|6 (0 Ψ968088. Τ)6 δΙΏΠΟΣ ΙΏΔΥῪΥ δά γοϑα Ηΐπι. 
Βοΐοτο ἰδὸ ἐβσοπθ οὗ στδοὺ ὑμδὶ δ8δ8 θθθὴ δρσίῃ- 
Κιοὰ τῖν Ὀϊοοᾶ, 80 δίιῃον ΣΏΔΥ ῥγοϑδηὶ ἷϑ 
8.80, ἷβΒ Ὑμοῖο Ὀυγάρῃ οὗ δηχὶοίυ.-- θ᾽ ΠΙΔΥ 
ΟὨΪΥ εοπμδ ἰο {880 ἐπ γοῺ9 οΥ͂ ὅταοθσ, αϑ το6 ἀτέ, διὰ 
οὗ ον οοπάϊ(ΐοι ῥγοϑϑηξ τσλαΐ τοό ὕεεῖ, δηὰ δικ 
ἴον τολαΐί τος περα,---Ἰἢ 18. ΒΊΤΑΡΙΥ ἰμ6 τοϑαϊὶ οἵ {88 
ΒΆΙΏ6 ᾿γὶὰθ υνἱῖ ἢ τσ βδίδη [85 μοϊβοῃϑὰ Ὁ8, 
1ἴ νὸ σοΐιυβο ἰὸ {πΠ ΣΟῪ Οὐγβοῖτοβ ὈΡΟῺ ἸΏ6ΓΕ δοτη- 
Ῥϑβείοῃ, δηά ἱπ {818, 190 ὀύγϑβονοβ Ὀ6 Ἰοοκοά ὑροι 
ῬΓΘΟΐΪΒΟΙΥ 85 ἯΘ ΔΤΘ. 
ἘΙΕΟΕΕ:---αϑγηιραίλν ΘΆΥΤΙ 65 π85 ἰμ Τοῦ, δυὰ οὔ- 

ἐδὶ ἢ [Ὁ υ (Βδ. νυ Ε1σὮἢ 686 ἃ Ὀο]ὰ οἷ δὶ πὶ ΡΟΣ ΡἿῪ 
πρὶ ἀορτῖνα υ8 οὐ. Οὐπιραδείοη στοϑοῖ 95 ἀοπη 
(86 ἀοφοροβὲ ἱπίο ΟἿΣ σαΐβοῦΥ, δπὰ 15, 89 ἰὲ πεσε, 
[86 ποασϑϑὶ ἱπἰης ΤῸΓ ὕ5 ἰο0 ΥΓΘΟΟΙ͂ΤΘ ΟΥ̓ ἰδ Βο]ὰ οἵ. 
16ἃὦ Υ 818, ὁ δἴγγαυϑ δη, οτο διὰ ξυγοῦ 
ἔταςο ἴὉΣ ορρογίιπο Βοὶρ ἱῃ ΘυΟΥΥ ἰΐπα οὗ ποοὰ. 
ΟΝ ΘΒ ΑΟΘΗ :--- 8 ΔΥῸ ἰοτηρίοα ὃν βίη διὰ 

ἰο δῖὶῃ. Ομ τὶβὶ γ88 ἰοιρίοα ἴῃ Ὀοϊδ 56 η 5865, ψῖ- 
ουὺ βἷ:.---ΑαΔ Ηἰβ Κι σὴν οδῖσο 85 τοδροοῖ (ο ἐδὸ 
δἰ ΒΙ]αιΐοη οἴ (ἢ 6 ἀοπϊπίοη οὗὨ βίη, ἀοαὶ 5ηὰ (89 
ἀον}}, δῃὰ {μ6 τοβίογαίί ου οὗ τηϑ ἰο {89 ρίοτίουδ 
ἴγοθάοπι οὗἩ ἰμ6 σμἰ]άγοῃ οὗ αοά, 8δο Ηἰΐδ8 ῥγίθϑιῦ 
ΟἿ ο0 48 Γοϑβροοΐ ἰοὸ {πα ἀοὶηρ ΙΤΔΥ οὗὨ ἐπὶ βορα- 
ται οη ΟΥ͂ ποῦ ἕγοπι οὐ, Ἡδϊσἢ δἰ [28 οὁ608- 
βἰοηϑᾶ, δηὰ (6 γοδδίδ Ὁ] 15 ταοηΐ οὗ ἐμοὶν ἱπιἰ πηδίθ 
ΤΟ] ον ρ τὶ Ηΐ. Τὴ ΓΌΓΣΙΔΟΣ 158. ῥγοξα- 
ΠΘΏ(ΙΥ ἃ αἰουϊγίηρ οὗἩ αοα᾽Β οπιπὶ Ροίθποε; ἰδ6 
Ἰαι ον ῬΥΘΟΠ ΠΘΏΓΥ ἃ σον γίης οὗὁὨ οα᾽ Β Ἰογο, ἴ8 
ἐμὸ τοῦκ οὗ τοἀοιηρίίοῃ. 

ΞΤΙΕΒ :---ΕΟΥ ἰδ δὺ ἰπ μ60 τ σοι 8}1}} ἰοσες ἴο 
δῖ, ὑμβοὰ 884}0 ἢ πὰ πὸ οοτηΐοτὲ δι Πο πυμπιρδίαν, 
Ὀυὺ ΒοΒί ΠΥ ὄνοι ππΐο Ὀϊοοά, οτοπ ππίο ἀδδίὶ. 
Βαὶ ἴον ἐδ 6 ὩΘῊῪ 88 ἴῃ ἰἶ66, τῶῆλο 5 8. πιο δὲτ 
οὗ Ομ τίβί, δη4 ἤδοῖβ απὰ βυδθοιβ βίῃ Ὑὴὶ μαὶη, 
ὃν ἰ5 ἰο {866 ὑγτΥ ἃ χγϑαὺὶ σοῃϑβοϊαϊίοῃ, δαὶ Ηε, 
ἀμ γ Ιοτὰ δηὰ ἢοδά, 168 23εἰ ἀπὰ δ βετγεα ἱὶ 8150.--- 
1) ΟὟΣ Ῥογροίυϊ ἀγαισέησ πραγ 168 ἐπ 6 Ἡ;10]6 δβοογεὲ 
οἴ ουὖῦ βίσυ  ]9 υηΐο οογίαΐϊη υἱοίοσυ; ἴπ (86 πθ- 
κ'εοὶ οὗ 818, 'π ἱπηἀο]οηΐ δηὰ ἀϊβίσϑι Ὁ] βίαπάϊης 
αἱοοῦ, 1168 ΟΡ 016 ἀδῆροῦ οὗ ἀεδισαοίϊοη.--- 
Ῥνογυϊάϑα μδὺ φγαῦεῦ Ῥογδὶϑίθ δηἃ Ὀδδοιθοδ δλΓ- 
ποδβὺ δοοζίπο, Ὑ6 οδπῆοί 141] ἰο πᾶ ξγσδοὺ δἱ ἰδ 
ἰβσοὴθ οὗ χτδσο, ΠΟΤΟ ποιἷπς 6186 18 10 ὃ6 
δουρὶιέ δηὰ Τουπά. 
Ηκυβνεα:-ΟἸ ἰδὲ, 88 ἃ βοῃ, δὰ α σὶρῃὶ (ὸ 

ἐλ ὑγροῦ ΗϊΐπΒ617 (86 οτοαΐιγο. ΑΒ 8 ϑοι, ἢδθ 
ὍῺΒ 80 Οἰ ΓΔ] Ῥγχορίἰϊαίον ; ἀαοἂ Ἰοοκοὰ ὑγροῖς 
Ηΐπὰ ἔγοι οἰθυἸΥ 85 (Π6 στουπὰ οὗ οἷν Βαϊ γδίϊου, 
δὰ πῃ Ηΐπιὶ Ἰογ68 ἔσοσῃ οἰθυ πὶ ἐγ ΟὟ ζλ]]16ὰ Βυτδ- 
ΠΥ 88 γϑοοῃοϊϊοὰ ἰῃ ΠΏ. Α͂β βοῦ, δ συϑιρδὶῃβ 
ἘΓΟΡΈΒΌΣ ὑβγουχ οἰοχηὶίγ; Ηἰδ ρῥγορ ιἰδιϊοα 
οἷὰβ σοοὰ ἔογονυοῦ, Ὀδθοδυδο, του χὰ ὑπὸ ὅοα, 1ἰ 

8 στουπάοά ἴῃ {116 παίυγο οὗ Θοά. ΕΟΩΓΣο (86 
δἰοποδιηθηΐ ἰο 1086 1.8 οἴ ΟΔΟΥ͂, {π6 ὅδ πιϑὲ ὁ6λ50 
ἴο αύο οἰἴἴσδου τὶ ἐμ ΕΔΊΠΟΥ, δὰ (15 18 ἐπε" 
ΡΟοΞ810}5.---ὰ Φοδὰβ ΟἸσῖδϑέ ἰβοσθ 18 ἃ ομάσουϑ 

η 
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ἀπΐοη οὗ Ἰοξιίοδὶ οἱοναίΐοα δηὰ σοπάθϑοοπαϊηρς 
ΒΥτα ρα ἢ Υ.--- ΒΟ ἐμ ὑθταρ βίο διὰ ἐμ Β[]088- 
Ὧ085 οἵ 9650}3 ἱηϑρίσο σοηδάθησο ἰἢ {86 Ποϑτί. 
ΞΤΕΙΝ:--- 9 ἔΧΘΟΥ τῦο 7661 ΟΥΒΟΙΥΘΒ ἤγοιλ οΥἹ]], 

ἐδὸ Τ20γ0 δίῃ] πιυδὶ ἰοτηρίδιΐοη8 ἰουο ἢ π.8. 
ΕΒΙΟΚΕ:---αυΐησ απαὰ λοίαΐπ, Ὀοϊοης ἰοχοίμον. 
ΘΟΕΒΟΚ:-- 9 ἸΟΥΘΙΥ Ρδίδ8 ὙΔ|6. ΟΡΘῺ ἐδιθπλ- 

Β6͵νϑβ ἰο {6 Ομ γι βιΐδη ἔγοηι {86 ταουπξ οὗἉ ἐ6 8ἃ8- 
σϑῃβίου : 1. ἀοτανγὰβ ἰογασχὰ οαγί: α. ἃ δοϊὰ 
Οὗ ἸΑΌΟΥ ἴῸΓ ΟὟΡ ζαὶι; ὁ. ἃ Ρ1806 οὗἨ ὈΪοΒδίηςς [ῸΡ 
ουν θχαϊ θὰ βανυίουσ. 2. ὕρνδγὰβ ἰοπγαγὰ ἢ θ8- 
γΘΏ ; α. ἃ ρα θ οὗ ζγϑο9 [ὉΣ ἀΔ1}γ }ογμ! ΔΡΡΓΤΟΔΟΣ ; 
ὃ. ΔΌ ορρηϑὰ 400} οὗἨ μοδύϑῃ ζὉῸΣ ζιυΐαχο Ὁ] 1988] 
Θῃΐσ8ΏΟ0θ. 

ῃ. 

Ομ χὶδὲ 885 ἐπ6 οδαγρδοίογϑιϊο οὗ δ Ηἰρῇ-Ῥυϊοδὺ ὈΥΪΙΔΥΠΪΥ ὉΥ ΗἾ5 ΘΘΡΔΟΙ ἐγ ἰο δγυηρδίιῖσο 
πὶ Βυτηδη ΘΔ ΚΠ 688. 

ΟΠΑΡΤΕΒΥ͂. 1-8. 

ΕδΥ ΟΥΘΟΣΥ Εἰρὰ ῥυιοδὺ [06 156} ἰακοι ἔγομι διηοῦς τχθῃ 18 ογἀδϊηθᾶ [ὉΣ τηθῃ ἴῃ ἐμ Πρ 8 
2 ρεγίαϊπῖπο ἰο (οὐ, ἐμαῦ ἢθ τὺ οἷον Ῥούἢ οἹ ΒΒ δα βδουιβοδβὶ [ῸΓ β'πβ: Υ Ὸ δὴ ᾿δύθ 

σοι ρΑϑϑῖ0η Οἢ ὕδθ ἱρπογδηῦ, δηἀ οὐ ἔβοτι ὑμδὺ ἀτὸ ουαὐ οὗ [86 τ [Ὀοϊηρ, 8010 ὑο ἀ68] 
(θη άοΥ]γ πιῦὰ 6 Ἰσπογϑδοῦ δηα οὐγγϊηρ]; [Ὁ ὑμαῦ 6 Εἰ πΒ0 1} 4180 18 οοπηραβδοα ΜΠ} ἰη- 

8 δνη(γ. Απᾶ ὈῪ τϑϑϑοὴ πογθοῦ [οπ δοοουηὺ οὗ 17} Βθ ουσὺ [18 ΟὈ] 647, ἃ8 ἔοσ 80 
ῬΘΟΡΪΘ, 80 880 Ὁ. δι] πι|8ο] ἰο οἵου ἴοτ᾽ βί:8. 

Δ ον, 1..- Τῆι ἰδοέ, γεο. δῶρά τε καί, ἮδΔ8 ἴ8ο βαποίίου οὗ 81η.. Α. Κ΄. Ὁ.206 Ἑ. ΚΕ. 1,., δὰ 411 ἐννο σωΐϊηυδο. 
8 γον. 8.--ἰφοδά οὗ διὰ ταύτην, διιου ἃ "6 γοαὰ ψἱτ Βίη. Α. Β. σ.5 ἢ).5}7, 80, δι᾽ αὐτήν. [{ΤἸἰ|5 ἰδ ἰπεν παῖ 11} Ὀοξίοῦ, 88 

8ο ποοιιρμαῖο αὐτήν, ἐξ, δαὶ 6 Ὀοιῖον Δ ταύτην, ἐκύς, “Μ᾿ τὯ9 Ἰποϊ θη Δ] δη ἃ ραγοη 6 0108] Θμασγδοῖοσ οὗ [1109 γ0189.---Κὶ 1]. 
δ Ψοτ. 8.--- Το ἐδοί, γεο., ἑαντοῦ, [6 ἰουηὰ ἐπ Κἰη. Α. Ο. ἢ.Φ 0 Καὶ ΚΙ, δὰ ἔῃ ΠΘΔΥΙΥ δὶ] [0.9 τιΐ πτιδβο. 
4Υον. 8.--ἰποιοδὰ οἵ ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, περὶ ἀμ. ἰδ, αἴτος βίη. Α. Β. 6.5 ἢ). 11, 81, 47, 18, 118, ἀρργονοὰ ὉΥ ἀτίθῦ., δῃὰ σϑ- 

οοΐγοά ὉΥ τοῦ. δηὰ Τ|βοῖ. 
[Υ οὉ. 1.-.-- 

ἐδκοη ἴγοπι δπιοῆβ πιθῆ, πῃ δης ποδί ἴο Ομ γίδι ; ὈὺΣ δείησ 
μενος, ποῖ ἐσλεν παιολο ἐξ (απο. δα ἰἴ δρΡΊ γὰρ ἴο μδὲ ρδγί 0} ὺ οἶδϑθ οὐ ἩΪΩμ-Ῥγίοδί ἐμπαΐξ ἈΓῸ 

88 δ ὉΠίνΘΓΡΑΙ απ ᾿πὰ ΪδρΘΏ 5.06 αἰ] θα 19 οἵ ἈΪ Π-Ὀγίθδίμ, 
οί. (πλὶ ΠΟΥ Ὀ6 ἐπι  ΖῸΠι δπιοηρ ἔπευ, δηὰ δὴ δἰἐσί ραΐο, ἱπογοίογο, ον πιυδὲ "6 βμαγοὰ ὈΥ ΟἸγίδι.--ὐπὲρ ἀνθρώπωυ. 
οἱ δελαὶ 7 9 πιο. 

εΥγίπρ, ΟΥ εἰγαγίησ. ΤῈθ 
Υαοτ. 2.--μετριοπαθεῖν, ποῖ ΘΧΔΟΙΥ λανε οοπιραξεῖοι ἀρον, πῇ, “ ἀθ64] τηούογαῖοῖν, 550 πρπεὸ ἔθ Δ ΥΥ ΠΝ ;᾽" ΜΟΙ], 

ἄαε ν͵ἱολέισε Αἴαες ἔνι Αὶ «-“-τοῖς ἀγνοοῦσιν καὶ πλανωμένοις, ΟἿ ἐδλέ ἰρ 
Ον. Ατγὶ. ποῖ γοροαῖϊοα ; ὨΘΏΟΘ Ὀοῖδ ματι ο ρ169 ὈΘ]οΩς ἴο [9 δδλῖπ δι Ὀυ] οοΐ. 

Τοςσ. 

ἘΧΥΕΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γπβ. 1. ΕἾΟΥ ΘΥΘΣῪ ΙΔ ὑχὶϑαῖ---το]αϊίη 
ἴῖο Θο---Τ ὁ ρμοϑί(ΐοπ οὗὨ ἐμ τοτὰβ ζου Ὁ] 48 ΟΌΡ 
δσοπηοοίίης ἰμ6 μανιϊοὶρ]9 λαμβανόμενος ἱτηπιο- 
ἀἰϊαιοῖγ τῖνῆ [86 Βα) θοίτεασυεγν λίσλ-ργίεδέ τολο ἐδ 
ἑαζεη (1... εἰο.)--τ-8ϑ 1 89 ῬΌΓΡΟΒΘ ψ6Γγ0 ἰο 
δοηῖταϑί τι (ἢ ἐμθ ὨΘΑΥΘΏΪΥ, {π6 ΘαΡίΒγ πἰρσῆ- 
Ῥυίοβι; δυΐ γοχαΐτοϑ Ὁ ἰο Ὀ6 ἰδίκοῃ ργοαϊοδίϊ οἷν, 
859 ΘΧργοϑδίηρ ἴἰδὸ ἤγϑί γοαυΐϑὶίθ οὗ ὀνεγν ἰρἧν- 
Ῥτίοβί, υἱΖ., ἰπαὶ Ηορ, 85 θοΐης ἰδ ὕγοσῃ τη6ῃ, ὮΘ 
δρροϊηἰθα 85 το] ρίουϑ τηϑάϊδίον ἱῃ 6]1817 οἵ τη θη. 

ΟΥ̓ ͵δ ΔΏΥ βυοῖ, οΘοηΐ Γαδ οὐ ΟὈ τ ἰδὺ τ ῖῖὰ (6 ΒατηδΔη 
δὶ -ρτυῖοβὶ, οχρυθαϑοὰ 85 ἴο δυγϑηί ὑπ ἰπίοΣρο- 
1αϊοὰ ἰάθ8 οὗ ΤῊΟΙ:,.: ““ 116 Ομ τὶδέ, ἐσουρι [ἢ 9 
σοπιρδβϑίου δῃ ἃ βυτρδίδυ ἰο νι ΐοῖ Ηἰδ δαδοορίϊ- 
ΠΟ ἰο ἐοτηρίδιΐοι 88 κίνοι τἶβθ, Ὀθοοιη 68 (Δ6- 
οοταϊηρ ἰο ἰἰ. 17) ὁ ἔα] δἰ χη -Ὠχίοϑὲ (πιστὸς 
ἀρχιερεύς), {86 λωπιαη ἷρῃ-ρτὶοδβὲ, ὈῪ (μαι ἰδ ΐ- 
1:γ ἴο ἐοτιρίδιΐοη τσ Ρ85868 ΟΥ̓́Θ᾽ ἱπίο δοιαὶ 
αἷπι, ἰδ τοονϑὰ ἰο ἐπάδυΐσοποε ἰονγατὰ ἢἷ5 ρδαυΐθογβ ἰπ 
ααῖϊέ, δῃὰ ἃ ργοιηρί δυὰ πὶ ἔς ὀχϑγοΐβο οὐἁἩ ἢἷβ 
τοαοαϊδίοτ δὶ οδῖος.᾽ ΟΥ̓ ἃ δοπίγαβὲ δοίτθοη ἐμ 
Ῥῦτο βυιηρδίδΥ οὗ Οἢτῖϑί δηὰ (λ6 οὐνον ἱπά α] κοποθ 
οὗ (6 ΘΑΣΓΒΪΥ Εἰ σῃ-Ῥσίοϑὲ, ἐμπόσο 8 ποὺ {8:6 51} χ ὶ- 

λει, ουρλί, ἰ. ε.., ἴα θοσῃα, ἰ6 πον ΟὈἸ  χαϊίου.--καθώς, αοοογαϊπο ἀξ, ταλιϊκίος, ΘαΌΔΙ ΠΥ οὗ τοϊδιίοη8.--Κ.]. 

εδϑὲ ἰγϑοθ; οὔ ἐδ ΘΟΔΙΤΑΤΣΥ, {δ 6 ΒΥΤΩΡΑΙΉΥ ΡῬΓΘ- 
Υἱοῦ ϑγ δϑουϊθοὰ ἰο Ομ γὶϑί, τῶβ σοζαγά θα 88 (110 
ταοδὺ ἐτησιοά δίο Ῥτοοῦ οἵ ΗἾ8 δίῃ 688 Ὁ. ἐ89 Ηἷσὴ- 
Ῥυΐδβυγ οδῖοθ, αῃ ἃ 88 βυοι ᾿ηἰσοἀποοα τ] ἃ γάρ. 
Ἰαθίσταται ἷἰβ ποὶ τηϊἀἀϊο, Ὀυΐ ραδεῖγο, δῃὰ τὰ πρὸς 
τὸν θεόν ἰθ ποὺ δὴ Ασουδαϊϊνο οὗ ἰἶΐο οδ]οοὶ 
(6 41ν.}, Ὀαὺϊ (88 οἱ. 13. 17) ὁ βοσύ οὗ δάνϑυθ 8] ΟΣ 
δΔΌΒο]υὐο Αοουδβαίἑγο. 

γἽὲεε. 2. Ῥμαῖ 6 δΥ οὔἷδθι--ἰἴος 6|18-- 
ΑἸΙΒουρῇ δῶρα ἀοποίοε, α6ῃ. ἷγ. 4; μον. ἱ. 2, 8; 
Ὀ]οοὰγ βδογί ἤσϑβ, απὰ ϑυσίαι, ἄοῃ. ἐν. 8, δ; ἔχ. ἰϊ.1; 
Ῥοαὲον. 1δ, ἰΒο86 τ δῖοι Αγ Ὀ]ΟΟα 1988, Βὲ}}} {ἢ 6 δοῖὰ - 
δἱπαιΐοη, δῶρά τε καὶ ϑυσίαι, Ῥοϊηΐδ ᾿ΟΓΙΘ, 85 6Ἀ. Υἱϊῖ, 
8; ἰχ. 9, ἴο (86 ν)Ἅ 1} - πότ ἀἰδεϊηοίΐοι Βα γ οη 
οὔἴοσίηκβ πιδὰθ σἱιποαὶ Ὀ]οοἀδμοα (οχργοββοὰ ὈΥ͂ 
δῶρα, σὺ). διὰ ἰμο80 τ ϊοἢ σεααΐῖτο [86 διοἀαϊης 
ΟΥ̓ θὶοοά (οχργοββϑοὰ ὈΥ ϑυσίαι, δαογυ πε). ΤΒο 
τοσὰβ περὶ ἁμαρτιῶν Ὀδϊοηζ ποίίδονρ ἰο ϑυσίαι 
οἴοῃμο (ατοί., Βδηρ., εἰ6.}, πον ἴο Ὀοΐ᾿ που 8 σΟ0ῃ- 
7οίπε!γ, Ὀαὺ ἰο {89 υεγὸ προσφέρῃ, ἰᾳἀϊοαίίης ἐμαὶ 
ὑπο Εἰ χη-ρχίοδεγ οὔογίη χα ἰῃ αυοδίϊοη---0Γ 8059 
οὗ ρτίϑδίβ ἐπ ρεπεγαΐ ἃτθ ποῖ οσθ χοΐοσσγοά ἰο---ἰἶῃ 
ὙΒΙΟΝ δ 6 ἱποϊυάοα σύδ, τᾶν 6 οοποεὶνοα 
88 ἐχρίαίογγν. Τι6 δυίθον 8 βἰδιϊηβς Ῥγϑοίβοὶυ 
{πὸ Ῥγροδθ οὗὨ ἐπ ἈΠ -Ῥσὶοδὶ Β σοὶ σίου τα ἱηἷ85- 
ΕΥΥ δηὰ πηοάϊαίΐοη. 
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Δα οὔθ ᾶο οδ θα βο ΒΥ, εἰς.-- 
Μετριοπαθεῖν, 18 ἃ ἰοττα ἰδδὺ ρμδϑὶ οὐδ (θι0α. 
ΓΠΑΒΕΤ. υἱΐ, ρλιὶ., Υ. 81) ἴγοια (86 Βόβοοϊ οὗἁ (ἢθ 
Ῥογίρϑίϑιϊοβ ἰμίο ζΘΏΘΓΔΙ υ860, ἀπά ἩΒῚΟΙ μ88 
8 ἀουῦϊο οουίγαδβί, οὴ ἐπ οὔθ μδηᾶ, πὶτὰ ἐδι6 
ἀπάθεια, »αφείοπίεδεπεδε, ἩΪΘΝ ἰμ9 ϑιίοϊοβ ἀ6- 
τωδηάοά οὗ ἰδ6 νὶβο δη, δηἀ οἢ ἐδι6 ΟἶΠΟΣ, ν 11} 
ἐχοέδα οΥ ραδεῖοπ (πάθος) ἴὰ (0586 ψ0 σγογθ Ρδ8- 
δἰομδίο Υ οχοϊίθἃ. [0 18 ΘΟΙΔΠΟΠΪΥ ὑπαογδίοοα, 
ἷῃ ἰ9ο0ὺ ὨΔΥΣΟῪ 8. δ6280, οὗ πιοδοΓαίζου ἰῃ ἀηφέγ, 
ἀπά οὗ ἱρά] ζοῦσθ ἀπ κοηί]θηοδα ἰονασγὰ (μθ 
Βιογί-σοταΐηρ; ΓῸΣ ἰξ ΔΡΡΙ16Β, ἴῃ ζΘΏΘΓΑΙ, ἰο ἰδ6 
Ῥγοβοσυίης οὗ 0 9 ῬΓΟΡΟΣ τθ δ ἴῃ ΟἿἊΚ οτμοί  0Ώ8, 
δια Π6Ώ090 ἴῃ [Π0 6886 οὗ Βυδοσίη Β ἀοποὶςΒ βιθαά- 
ἴδβίμθβθ, 1818 ἀὈΔΙΠΥ͂ γ8 δρθοὶδ!  πΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ 
ἴον [80 εἰρη -Ὀγϊοδὲ; ΓὉ 411 ογίπιθβ, τῇ Βουΐ ἀϊ8- 
(ἱμοίΐ οι, σου] ποῖ Ὀ6 Θαυδι}ν οσχρίδιθὰ Ὁ βδοσὶ- 
ἤσοβ. Οἱ (ἶι6 οὔθ μδηά, ἐμοσγοίοτο, 6 τηυδὲ ποῖ 
ΔΙονν δἰ τη861 ἰο Ὀ6 τηονϑὰ ὉΥ [8186 δυτηρδίθυ ἰὸ 
ππγογγδηίοὰ οἴἶογίηρσθ, ΠΟΥ, οα ἐδο οἶμον, ἰο Ὀ6 
Ῥγονοϊθα Ὁγ 80 σΟΠΒΙΔΏ(ΓΥ χοσυγεὶπς ἀομδηβ 
ἴον ἰπίογοθβϑίοῃ δὰ βδογὶβοο, ἰο ἱτηρϑίΐοηοθ δηὰ 
μαναὰ -Βοαγίθἀποβϑ. 17] δηὰ ἀοιοστηϊποα ἰγϑῃ8- 
Κιοβϑίοῃ οἵ {πὸ ἰδῪ ἀοιιαπἀοὰ ουθῃ δἰ} (Π6 
ἱπβ]|οίίου οὗ ἐμ6 δρροϊπιίϑὰ ριαηϊβηθπί. ΕῸΣ 819 

ὑμαὺ τσ οοτημ 6 ΠΡ 3, οὐδάλωρταίεεά 
ττ . 

λαπά, ἰ. ε., ἴῃ. ἃ δρί τὶ Οὗ πδυ ιν υἱοϊοησο δὴ ἃ ἱπβο- 
Ἰοηὶ ἀεδῆδῃοο οὗ ἰμὸ Ἰανν οὗ α οὐ, ἐμο οὔἴὔδηοσ νὰ 8 
ἰο ὃ6 ουὐ οὔ ἔγοια {86 σοηρστοκαίζοη ὈΥ ἀδδία, 1,οΥ, 
ἷν. 186.,,ο Ναπι. χν. 22, Κ΄'ηδβ, οἡ ἐδ οἰβαὺ 
Βαπὰ, τ μῖο} το ΓΘ σοπιπιἰἐὐοὰ ἐπ ἐγγον (ἼλΔ025), 

80 ἐμαὶ ἰπ (80 πιοπιοιί οὗ ἐποῖνρ δοτωτα βϑίοη ἐπ 6.0 
"885 Ὀθ} δὴ ἱπάϊδίϊποί Θοηβοϊουβηοεβ οὗ ἱμοὶσ π8- 
ἴατο, δα (ἰοἃ οχρὶδιΐοπ ὉΥ βδοσὶδοο. Τμὸ δῦ- 
θεοὶ οὗ ἀχρίδίίοι πιαδί ἐμ 6 ἰδ κοὸ {πο νἱοϊίτ ἰο Ὀ6 
οοχοα ἔγοπι ἷβ οὐνπ Ῥοβδοβϑίοηδβ, δηὰ Ὀγίηρ ἱἰ 
ἰο ἐμ6 ργίϑδί το Ῥαυϊ ἱΐ ἰο ἀδδί 88 ἃ βιιθαιἐϊυΐθ 
ἴῸΣ 18 ΟὟΏΘΡ, δίϊοσ ῬγουϊουΙν ἀδοογίδι πἰπος Ὑ86- 
ἐμὸν {πὸ οβθποθ ἰη αὐοδίΐου 761} πον {86 ΔΌοΥΘ 
ταθηἰϊομοα οδίοοΣΥ. Τ8οὸ οχργοδδίου, τοῖς ἀγνοοῦσι 
καὶ πλανωμένοις, ἴΒ. ὨΟΎΘΥΟΥ, ΟΥ̓ ΠΟ Πη 6888 (0 ὃ6 Χ6- 
δἰγιοίθὰ ἰο τιθη Ἧῖζὸὺ ᾶνθ οοχητιϊἰ6ἃ υπνϊἰης 
δηἃ ἸΠΥΟΪΠΙΔΥΥ ΟἸΘΠΟ68; [0Γ, οἢ ἰ6 ατοϑδὺ ἀδυ 
οὗ Αἰοποπιρηῦ, ΟΥ̓ΘῚ 8105 ὙΠΟ ὝΘΣΘΟ ποῖ 6ομ- 

ταϊιοὰ ἰμὰ5 ἰπ οστὸς (λ1.253)), δπὰ πδῖοι 

οαὐπ ἰοα ἷπ (ἢ 6 σουγΒο οὗ {89 Υ6Β} Π0Ὸ δχρίϑίουυ 
βδογίσοθ, οουϊὰ, ὑπάορ (6 οομαϊιίοι οὗἩ γοροπί- 
8060, γοσοῖγο οχρίαιΐοη. Ἰμοθθ ῬΘΥΒΟΙΒ, ἔπ θχ6- 
ἔοτο, δτὸ ἰοἰοπάοα, τῶο, ἰπ ἀἰδ ϊποιΐοη ἤγοτη (ἢ 6 
ἐτωρίουδ ΣῃΟΟἾΚ6 ΓΒ δὐ {ἰδ 7, ἀἰτοχαγα θα, ἱπ (Βοῖν 
πϑίυγΑὶ δὰ Βουθ ἸΑΥῪ δἰ] μο88, ἰμ9 Ὀϊνὶπο 
ὙΠ|Ι, δὴὰ Ὄγ γίοϊἀϊηρ ἰο ἰοιιρίδίΐοη, ζ611 ἰηΐο 
ΘΥΤΟΥ, 
κα. 8, 4. Β΄ πόθ ΒΘ Βΐπλδο]{16 οοτιραδαοᾶ 

ὙΨ{{1Ὲ [ Βεηταν --- οἴου κα ἴοσ αἰ Ὡ.--- Ασθένεια 
8 ΒΟΥΘ, 88 δἱ οἷ. υἱἱ. 28, ἰηδιὶ πδίϊγο ΣΏΟΣ αὶ τυθδ]ς- 
Ὧ085 ὙΠῚὴ τ ΒΙΘἢ δὴ 8 ΘΠ δοΙαΡΘΒ864 ποί βο ται ἢ 
885 ὈΥ͂ ἃ σαγηιοηΐ (1,η.), 85 ὉΥ ἐϊσλί, οὐ ὉΥ ἐλ Ἔχῖπ, Βο 
(δῦ Βὸ οδῃ ἷπ δὸ σδοπάϊοῃ οὗ ϑδυίμ]ν 16 6 
οοποοίγραά 85 βορασαϊοαὰ ἴγοιαῃα 1. 786 οἷδβδβὶσαὶ 
ἵοττα περίκειμαί τι ([ουπὰ 6 ΒΟ Βοτο ἱπ ὑπο ΝΟΥ 
Τοδιδιηθηὺ ΟἿ] Αοίβϑ χχυϊΐἱ. 20), ΘΧΡΥ 6808 δά- 
ΤΑΙΓΔΌΪΥ (μἷ5 σορ αἰ οι, 80 δηξ γον ἱπἀορουάοηί 
οὗ Βυτηδῃ Μ1ϊ. Ὀφείλει Ῥοϊπὶβ ποὶ ὀχοϊυδίνοΥ 
ἔο {μ6 1θ58] γτοαυϊδἰ ἴοι (Βδὅδπι., ΗΠ οἴπι.), δῃὰ ποί 
οχοϊυδίγοιΥ δραΐῃ ἰο 8 ᾿ΔΟΓδὶ πΘΟΘΒΒΙ͂, ὙΓΙῸΒ 

ΤῊΗΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤΗ͂Β ἨΕΒΒΕΜΞ. 

᾿ῖοϑ ἐπ ἐμ ΥΘΥῪ παίυσο οὗ (ἢ 6886, 88 κρτϊυκὶ 
ἴτομι [86 1110 διαίο οὗἁ ἴῃ τίν, (Β]., ᾿ἴπ.). Βοὰ 
ἃγο Ὀϊοπάορα ἴῃ ἰδθ δοποοριΐοη οὐ {πὸ δῖ θοῦ 
(θ6}.).. Εδοῦ ποὲ ΟὨΪΥ ἄοοβ ἰδ ΔῊ ἰδῖζο ἴο 
Ετδηιθα (μον. ἐν. 8- 12} {μδι (8ὸ δ κῃ- Ῥτιεθὶ με. 
8180 ἴῃ 188 ΘΟΌΓΒΘ οὗἩ {π6 γεδν δηὰ δἰ τηδ6 7 ἀπὰοῦ 
ἃ πΘΟΘΘΒΙ(Υ οὗ οδοσίηρ δὶ οἴ στ ἢρ8 ΤῸ Βἰπιδοῖ, 
Ὀαΐ οα (86 ᾳτοδὲ ΓἘδίγ8] οὗὨ δίἰοποπιοηί, (δε δἰᾳ}- 
Ῥυϊοβί, δῇεσ δοσοϊρ)] μίηρ 8.6 ΟυΒ(ΟΙΠΔΤΥ τποΓ- 
ἱπρ βδοσίβοθθ, νν88 ΟὈ] χε ἰο ]Δγ δεῖς (86 εὐ- 
σα] οὰ ροϊάθη μασιηδηίβ, δη ἃ ἴῃ ΕἸ Π}Ρ016 τίθει 
οἰοίοβ, γεί οὗ Ρεϊυβίδη Ἰΐποι, ἀοβοοπὰ ἤτοι ἢ 
θαι ἰὴ ἀραχίμηθηΐ ἱπίο ἐπα ἱπῆοσ ζΌγθ ΟΟυΠ, 
{6 ΓῸ ἸΔῪ δὶβ βδῃὰβ οὐ {Π6 Ὀυ])]ΟΟΚ (δδί βιοοὰ ε8 
ἃ δἷη οὔεσίηρς Ὀοίποοι ἰῃ6 σουχὶ οὗὨ (8 ἰομρὶε 
δά ἰδ δ)ίδν οὗ Ὀπτγηΐ οὔδσγίηρ, δηὰ ΟἿΘΙ ἰπύε- 
ΘΟΒΒΟΣῪ ῬΓΒΥΘΙΒ, ἢγϑὺ [ῸΣ ἢ 15617 δα ἢἷ8. ἢοῦ!ο, 
{6} 70. {86 Θῃ ἐἶγο Ῥυἱοϑί ποοά, δηὰ ὅη4}}γ [αἱ] 
ἴδτϑαὶ; ῬΓΘΥΟΥΒ ἩΒΙΘΝ Ὠ6]. ἴῃ 15 ΒΙΒΙΟΥΥ οἵ γε-- 
8} ΡΟΘΙΓΣΥ, Ρ. 184, 18δ, ἢδ8 σίτϑ απὰ οχρἰδἰποὰ. 
Το ἄγεί Ῥσϑυοσ οὗ ἰμίογοθεβίοι σδὴ [Δυ8: 0 
Φεϊιονδῆ, 1 δπὰ ΣΩΥ͂ ουθ0 μανο ἰγοβρδβεεὶ, ματὲ 
ἄοπο τὶς αν, πατὸ σοτητη 6 δῖη Ὀεΐοτε Τμεε. 
Ο, ἰπ (16 παπιὸ οὗἩ ϑοβόνδη (δ οσογά ἴῃς (0 δοί θεῖ 
τοδάϊης, Ο Φο ον} οσρίαϊβ, 1 ῬσαΥ ΤΒες, τε 
ἸΣΟΒΡ68568 δπὰ {86 6Υ]] ἀοοὰβ διὰ 86 5185 θεῖε: 
ὙΠᾺ μᾶνς ἰγοδβρδββοὰ, δ ἃ μαγο βἰππο δρδίμεὶ 
ΤΏοο, 1 δηὰ ΤΥ ΡΟΝ 88 πσί(οη ἴῃ {86 ἰὰπ οἱ 
Μο8ο98 ΤῊΥ ξοσυαπί ; ““ΕῸΣ ο ἐδὶ5 ἀδγ π|}} δε 
ὭΏΔΚΘ 8 δίοποιηοῃΐ ΖῸΣ γόοῦ, [0 οἰοδηϑὲ χοῦ: 
ἔγοτα 811 γοΟῸΣ δὶ 88}} γο Ὧθ οἸεδῃ Ὀεΐοτο ὑεἰ- 
τ,᾿ (μον, χνΐ. 80). [ἀ τδα ΟἿΪΥ 85 ΒΑτΙδΈ 
Ἐἰτ80 1 γοοοϊνοὰ οχρίδίΐουι δαὶ {πὸ δὶ Β.Ρτίεδι 
σου] πιαῖζο δἰοπμοτη θη ἴῸΣ ἐμ ῥγἰοβί μοοά δηὰ ἰδὲ 
οοηρφτορβδίίοι δοοοχάϊης, ἰο (86. γῥτίπεΐρ!ο: [αὶ 
δ ἱπποοοϊ ῬΌΓΒΟῚ 601η6 Δ Πα Τηδἶκο οχρίδίϊου [0 
ἰμ8 συλίγ, δηὰ ποὶ 8 συ γ Ῥογβοι οοῖμε ἐπὲ 
ΤΩ ΚΘ εχρίδιϊΐοη ἴον (86 ρυ].}].88. Προσφέρεν 
βιδηβ αὐβοϊυϊοῖγ δα δἱ 10 Κὸ νυ. 14; Νυμπι. ΤΊ, 
18; οορ. ΒΕΙΟΗΒ ΟΌπιπι. ΟΥ̓. 1Π|. δὅ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΪΙΟΛΙ,. 

1. Τῆε ἰάεα 9 τλὲ Ῥυιεείλοοα 8 ἰΒδὶ οἵ 8 τε!" 

εκἷουβ πιοάϊαἰΐοι, τυ ῖ ἢ, συ] τυ παι ΐης ἰπΊΒς ἐν 
»ηἱεδίλοοά, οοποεπίταίεε ᾿ιΒ6 1 ἴῃ δαογῖβος, διὰ τὲ- 
οοἶνοα, δοοογάϊηρ ἰο (88 Βροοΐδὶ σμδυδοίεγ οἵ 189 
τοὶ: ρίοπ, ἐϊ8 Ῥϑου αν ὀχργεβδίον, Ὀυὶ τεϑοβαδ 18 
ΟὨγ βιϊδαὶίγ 8 αἀδαυδίο Σοδ᾿ἰσϑιϊοῃ. 

2. Αἰπος βδοτίβοοβ, (Βοβα τγβΐοὶι γεϊδίο ἰο (88 
τοβίογαίίοη οὔ ἐμαὶ γ6]] ον δῃὶρ οὗ τυδη πίϊ οῦ, 
οι δἷπ 888 ἰηίοστυρίοα, ἀσὸ οὗ 80 ἐτεϑιεεῖ 
ἱπιροσίδῃοθ ; ἱπαδίωυο 88 {86 σοὶ βίου {8 οἵ 
(16 πυπιδ ΣΟΘ ἱπ ἰἰ8 δοίυ 8] ΘΟΌΓΒΘ ἰὐυγηδ ὈΡθδ, 
δηὰ 88 ἰΐ 6.6 Του οἶγοδ δϑουΐ, ἐπ τεαί ζαίίοι οἱ 
ἐλε αἰοπεπιοηί, 88 δΌουΣ ἐΐα Θαμ Γαδ] ροὶδί ὧβ (δὲ 
τουΐυ αὶ τοδί ϊοη8 οὗἉ δα δῃὰ στϑδοῦ. 

8. ΤΠῸ ἐμοί μίέοη 9. ἰλὲ »τιοειἷν οὔῆεε ἰδετε- 
ἔογϑ οὐἱ κί παίθβ ἱπ ἐμ: πιθοθβϑὶ 168 οὗ τιθῃ 5580 81 
ἴἰο δ6 τοοοποϊϊοά ἰο θΘοἃὰ. Βυὶ ΖῸΣ {818 τοββοῦ 

ἀραῖῃ ἰμ6 ρυίοδὶϑ ἐμ οτοβ 68 ΔΣῸ (Δ }κ ἢ ἴΓΟΙΩ ΠΙῈΒ. 
ἐπ ΒΠΘὮ 88 ΔΗΥ͂ Κοπαΐπο ᾿πἰεσοοδδίου ψιὰ αοὰ 

γοαυΐνοβ ἰδὲ (Π6Ὑ Κποῖν, ὕὅοιι ἱλεὶ οΚΆ ΡΟ" 
ἕδηδο, (06 ποοοδβαὶἐΐοβ οὗ δὶ] σηθη. Βαί ἔγοιι 

(ῖ8 ἀραίῃ ἰδ πϑοθϑβδυ ν 10]1ονγα, {μι {8} 878 
τον ΟὈ] ραϊΐοπ ἰο οΟΥἿΡ ΟΧΡίΔίοΥΥ 5807 
ποῦ ΤΠ ΘΟ ΪΥ ΤῸΓ οἰμοσβ, αὶ 4180 1Ὸ0) {βεμιδείψεῖ, 
ἀπε] 186 ἌΡΡθδσϑῆοθ οὗὨ ἐδ βίῃ1688 ΗΠ ΕΒ Ῥσίοδί 
Φ 6805 ΟἿ γ δῖ. 



ΓΒΑΡ. Υ. 4-10. 108 

ἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΙΟΑΙ. 

Ουν οοπάϊἑου ΒΒ ΠΠΟΠ5 05 ῬΣΪΩΔΥΪΥ; 1, ἰὸ 
ἐμοὸ λυπδίο οοη εδείοη οὗ ΟΌΓ δβἰηὔυϊ πο88 δηὰ τ 66} - 
Ὠ685 2, ἰοἃ Πιέπο ἐνπιραίλν πὶνν᾽ 6 ογτίης δηὰ 
δἰηδαϊ; 8, ἰο 1τἈ}0 σοῃϑοϊθῃί οι. ΘΙ οσιηθαὶ οὗἉ 
ἐμο δρροϊηϊθαὰ πλϑδῃ8 οὗὨ φτδοθ.---Τ τὺ ΒυτραΥ 
δρτίησε ἔτοιι 8 ρογοορίϊοῃ οὗ ουῦ ονη ἸἰΔὈΪΠἐν ἰοὸ 
ἰσαμϑζγοββίου, δηὰ σιαίξεα ἃ8 ἴὉΓ 8 οοηβοϊϊης 
ταϊἰβίυυ.- Ἴοὸ οδέοα λολ, ἰδ οοπηπεἰοα 0 8 ἀο685 
Ὡοῦ ἔσχοθ 8 ἔγοπι ᾿ἔπο βίῃ ὑπ ὶο ΟἸοαΥο 8. [0 6 8 
ἀϑθοταῖὶυ ; αὶ ἰὲ οαἰγαδίϑ ἰο υ5 {89 πιδαπϑ οὗ Τ6- 
σοποϊ!αιϊίοη ἰο Β6 ἐπιραγίἑαϊἧψ ἀρ» )οα 'π {89 εοπ- 
δοίεπίοιιδ ΘΧοτοἶβθ οὗ Οὐῦ ΟΒΊΟ6. 

Ξτλβκε:- πα ουδρο}168) ἰδαοθον, δἰἐΒουρὰ 
6 ὑγαἸ8 που ϊγ οὗ ὑπ αο5Ρ961, τησβὶ 8.11}, ἴῃ 
86 ῬΓΟΡΟΙ οδίϊπιαὶθ οὗἨ ἷ8 ΟὟ ΘΔ Π95868, ἀο6] 
τὶ! 41} δἰπηοτα, ἱπ ὑπ6 τά δι οὗἩ βουδεὶγ, νὰ ἢ 
ἰδηάδν ϑυτρδίμγ δπὰ Ἰοῦο, ὉῪ το ἢ6 ΜΠΠ1' πὰ 
811 (9 Βαρρίϑν θη γδηοο ἰαίο (6 Θομ βοΐ 668 οὗ 
8 ΒοδΡΟΤΒ (2 Τίπι. 1ϊ. 24).--- ὸ ρῥυϊοβιμοοὰ 18 
οονγίδί ΠἸν ἰοὸ Ὀ6 ΓΤΟΒΡΘῸ 8η4 ἰπΠ0 ΜΟῸ 8Γ.Ὸ 
ο8116ἀ ἰο ἰὐ ἃγτὸ ἰο Ὅ6 Βοποτοά ; διυιῖι ἰΠ6Υ 8.6 ποί 
ο Ὅθ ἰοο εἰ ΚΪΥ ἀπ βδοσοάϊγ γορδράθα; [07 (ΠΟΥ 
ὍΤΘ 8180 δῃοοιηραβδοὰ πὰ πῆγε! γ, δὰ ἃτο 
οὐ] χοά, ἴῃ ἀσ6 ογάθν, ἰο ῬΓΆΥ 88 Ὑ0}} ΤΟΣ ἐπ:6 [0Γ- 
εαἰνθη 688 οὗὁὨ ἰποῖν ΟὟ 81:8, 88 οὗ (8086 οὗὨ οἰ ΕΓΒ. 
(2 σον. ἱν. 7). 

ΒΙΕΟΕΒ:---αοα [.48, ὀνθὴ ἤγομπι δησίθηξ ἐΐπη08, 
ζογτοβδάοποά {86 Ὁ] βϑί ἢ κχ8 δὰ {8}: 6 60η80] αὐΐοη8 
τ 81οἷ. ἨἨο0Ο'ἃ«ΠΑγο.0 ΘΕΪΟΥ ἴῃ ἃ Ηἰ σι) -Ὀτὶοϑί, δῃά ἐπ ἐλδ 

ἀοοόϑ (ο αοὐ, νἱ]ἰιϊοῖ 18 οὐδ πο ὃν πιοαπδ οὗ νΐπι. 
018 ἃ δαίατο οὗ ἰπθ σοοὰ δα φστασΐουϑ σοιηβοὶ 
οὔ αοἃ, ἐμαὶ Ηρ ἰαἶκοβ ἔγοτῃ {116 τηϊάϑί οὗ τχθῃ 
{Π089 σοὶ Ηθ ἀθθὴβ ὙΌΣ οὗ {818 σα] ηρ 
δηά οἴαρϊογμοπί, Εον (8086 ὙΠΟ 8.6 ἑαζφη, 1ὲ 18 
8δη δἀπηοηϊίοη ἰδὲ, ἀρδνί ἤγοια ἐμαί ποῖ {πο ἷν 
οἴὟἶοςα Δ8β: ΧῺΒ ἰοὸ ἔμοτμ, ἐπ διὸ ἰπ πὸ οἰγουτ- 
βίδῃοοβ ὙΪΓῈ ἐμοὶν ὈγοΊ ΤΟΣ : δηᾷ, ἴοχ {ἢ 0856 τ ποτα 
(ΠΟΥ͂ 8ΓΘ ἰο Β6γγο ἴῃ {Π6 Ὁ πιϊηἰβίσυ, ἰδ 158. ΒΌΓΕΙΥ 
ϑδποουτασοιμθηΐ μα ἰο0 Βοιηθ ἴῃ ὑδοὶν τηϊάβί, ἔγϑο- 
ἄοπι ἴο ἄγαι πεαῦ ἰὁὸ αοα ΒαΒ Ὀδοπ (ἢ 5 ἸΑΥ ΟἿ Υ 
οροῃοὰ.---3ϑϑψυ ὁ} α ΗἸ ΚΕ -Ῥτῖοϑί ἰἸοἢ ἴγοηι διηοπς; 
ἴλθη, δὰ (8 πὸ χγουπὰ οὗ 8Β6}1- ΘΟἸΔΡΙΔΟΘΏΟΥ ἰο 
οχαὶὶ Ηἰπβ Υ ΔΌοΥΘ οἰ γ 8; υ ΓΙ ὉΡ ἰ0 ΘΟΧΟΓ- 
οἶδθ 8 δυταραίἰσίης δπὰ ροη (16 δρὶ γι ἰοινατὰ Δ]], 
δη4 ἴὸ Ὀ6 γὉ5}} αὐγαρα οὗ 6 ὑγγὸ δϑϊάϊηρ ΒοΟΌΣΟΘΒ 
οὗ βἷπ, υἱζ : ἰσπογαποθ δι 6ΥΤΟΥ. 
ΗΕΟΒΧΕΒ :--ὸ πθοὰ οἴ ἃ ῥσἱοβίῚΥ οὔ ο τηδηὶ- 

ζοδβι8 1.8017 ἴῃ 8}} γοὶῖ κί οπΒ δῃ ἃ διηοης 81} παίὶ 088. 
Το 8 βΒου)ᾶ τηδκὸ ὺυδ αἶνο δἰϊθηίΐοη ἰο ἐμ6 ζεπὰ- 
ἷπ6 Ῥχίοδί. - --Ἴ ὁ οΠοα οὗ ῥυίοδὶ 18 ποὶ ἱπβιϊτυϊοὰ 
ἴον ἰδ οὐ 8816, Ὀὰΐ [Ὁ (86 δαῖκθ οὗἉ οἱ  Υ8. 
Ηο ἰδ ἰο ὃ6 ἃ Ἰοδάορ οὗ οἰβοσβ ἰο αοά, δὰ 1,8 
βϑδογοὰ δοῦυΐοθ δου] ὰ ὃθ ἴο ἷπιὶ ἃ ρΡ]θδδιισο.---ὦ 
ΒΥ ρδἰζίηρ μοανὶ, ἸοΥϑ, 18 {86 τηοδὺ ἱπάΐβροη- 
88 Ὁ]0 αὐΔ}ΠῪ οὗ 6 ρὑυΐοϑί, Ἧς 18 ἰο ΠΟῪ ΠΊ6Π, 
(86 1} ἩθδΙκηθδ88, ἰποὶν ἀοδοΐθῃοΥ, δπά ἐπ ἷ8 δῃουϊὰ 
τ κὸ ἶπὶ ΒΥ ρδι Εἰ ζίηρ πὰ αδἰϊοηίίνο; δμα δὸ 
Βδουϊά γοδεοὶ ὮΡΟΒ δἷΒ ΟὟπ ΘΟΚΠΟΒΒ, ἴῃ ΟΥΟΡ 
(ο ὈΘΘΟΠΙΘ (δ 6 ΠιοΥΘ Ῥαίϊθηί. ΤΟΥ] 688 ἀπά 86]- 
Δὺδβοιβθηὺ ΣΏΔΙΘ 118 ΒΡ ἰζίης. 

Π. 

Ηδ ῬΟΒ865565 ΣΠΟΥΘΟΥ͂ΘΡ ἐμὲὶ8 ΟμδΙϑοίου ὉΥ Ηἰἶδβ Ὀοΐηῃρ οΔ]16ἃ οὗ αοἂ ἰο ἐμῖ9 οἶοο, δῃὰ ἐμὲ δ5 
δηϊ γρθ οὗ ΜοΙοἰβοᾶρο. 

ΟΒΑΡΤΕΙΕΊ. 4-10. 

4 Αμπὰ πο τηδῃ ἰδκοί {18 ΒθμΟΣ ππύο Ἀἰτβο] δ, θὰξ μο ὑπαῦ [ἴπ ὑπαὐ 67: 18 οα]οὰ οὗ. 
ὁ ἀοά, 258 [7υ8ὲ 48, χαθώσπερ7' τσαβ [4180] Αατοῃδ. Ξ'ο α]8ο ΟἸγῖβὺ ρ]ουθθά ποὺ δἰ 86} 

10 θ6 πιδ46 8 ἱρἷι ρυὶθϑί; Βαὺ μὸ ὑμιδὺ βαϊἃ πηίο πα, Τῆοα τέ Υ ὅϑοη, ὑο-ἀΔγ Βανθ 
6 1 Ὀεφοιίθη ὑπθ0; 88 ἢ6 Βαϊ} 4150 ἴῃ δηοίμον ρίαος, Τῆοα αγέ ἃ ῥτἱθβί [Ὁ ΘσῸσ δΙοΣ 
7 {86 ογάον οὗὨ Μοϊο ἰδοάθο: ἯὦΒο ἴῃ ἐπ ἄδγβ οὗ 18 β6βϑ, σὴ ἢ δὰ οἴοτοά τρ [οἵ- 

ξουϊηρ 0] ῬΓΔΥΘΙΒ δῃ ἃ ΒΡ] οι οἢ 5 ἩΠῸῈ βσοπρ ογγίηρ δα ἰθαγβ ηΐο ἴμῃ (πδὲ γγὰ8 
800 ὑο β6 6. Εἴπ ἔγομη ἀθδίϊι, δηὰ τὰ8 βοαγὰ ἴπ ἐμαὶ μ6 ἔδατοὰ [πάλ ηρ Βοατκοηδὰ 

8. ἰο ἔτοτῃ ιἷθ Ῥἱουβ ΣΟΥ ΘΓΘΠ06]; ὑμουρῃ ἢθ πογο [07,88] ἃ βοῃ, γοῦ ΙΘᾺΓ Θ [οηι. 6] 
9 οδοάϊδηοο ΒΥ͂ Γ[ἔτῸπ}} [Π6 ἐμ ηρΒ το] Β6 βυβογοὰ; Απὰ δοΐῃρ πιδάο ρογβεοῦ, ἢ δ6- 

10 σαπι6 {86 δαῦμογ οὗἨ ϑέβγβὶ βαϊναίίοαῃ ππίο 811 ὑμβθῖι ὑμαῦ ΟὈΘΥ δἷπι 6 Ο4116ἀ [Ὀεοΐπρ 
Βα] υὐδα προσαγορευθείς] οὗ ἀοἄ ἃ Βὶρὶ ῥτιοβὺ αἴνον {86 ογάοσ οὔ Μοὶ  Ἰβθάθο. 

ΣΨοΥ. 4.---ΤΊιο Ασί. ὁ Ὀδίογο καλούμενος, [8 ἰο Ὀ6 οταδοά δξον βίη. Α. Β. 6.5 Ὁ. Β. ΚΕ. 23, 57, 41. 
ἐγ οτ. 4.-.--ἥἸἰποίοδὰ οἵ καθάπερ, ἯΘ ἃτὸ ἴο τοδλὰ, νἱἢ δίη. Α. Β. ἢ.5, καθώσπερ. 
ΦΎΥ͂ος. 4.--Τῦο Ατί. ὁ Ὀοίοτο ΔΕΡΟΝ, 48. ἴο 0 ἀχρυαηροῖ αἶπος βίη. Α. Β. 6. ἢ. ΒΕ Κ. 1. 
4 Ψοτ. 9.--Ασοογάϊης ἰο βίη. Α. Β. Ο. Ὁ. Ἑ-, 17, 51, 86 ογύογ οὔ [πὸ πογὰφ 15 84 {0110 Ὑ18: πᾶσιν τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ. 
{{ ε-. 4.--καὶ οὐχ ἑαντῷ, απά ποὲ 70Υ λίπμεζί, ἑαντῷ, οπιρπδιίο π᾿ ΡοδίἰοὩ.---ἀλλὰ καλούμενος (οαιἑ της ὁ), διέ δείησ 

88 Ὀοίπρ 68] βαρὺ οΥ, κ΄οἢ ἔδο ατουπὰ ἐπαξ Βο ἐδ οἀ...-καθωσπερ.: ὡς, ἀἢ; καθώς, ἀοοογαΐῃρ αξ; καθώσπερ, »γε- 
«ἰρεὶψι οΥ, αοοογαϊηρ ας. 

ὁζ. λαλήσας 5ε|]. ἐδόξασεν αὐτόν. 
γον. 1.--- δεήσεις τα καὶ ἱκετηρίας, δοίδ, οπίγοαξίες αν δὠμρρίἐοαξϊοῃε.---πὶ 

.“ τ θη δο δὰ οὔογοάῦ Ὀρ,, ποῦ, “ μανΐίπα οἥἽοτγτοὰ υν "--οαᾷἰτσακουσθείς, δείπρ λεαν 
ἀεοοιπέ “ἢ λέξ γευεγενέ ͵ἈἉἈϊίαὶ 

κας, οὔεγίπρ ὡρ, οτ, ὃν οὔενί Σ ποῖ, 
ρ΄ ἀκὸ τὸς τὐχαβείατ, ἼγΟῸ 

“αν, “παν: ΜοΙ͂Ι, δγοκπίρκείς, ρίείψ: οἴογα, “ αἰ (ΕΥ̓ "--Κ. 
ἕας, 7οπε ("πΟῊ 
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ἘΧΈῈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΘΑΙ,. 

γεκ. 4. Δπυὰᾶἃ πόοῦο τδισοῖδ προῖ Ηΐτη66]:--- 
υδὶ 656 αἷἰδο Αβζοσ.--- Το ραγ16010 καὶ ΘΔΥΤΙ68 
Ὀδοῖὶς λαμβάνει, ἀπ δοῃηθοίβ ἰῦ 11} καθίσταται, [ἢ 6 
ῬγΪϊποῖραὶ τοῦ οὗἩ μ6 ροσὶοα (νοῦ. 1), δὰ ἱπίσο- 
ἀπ665 ἴ86 Βοσοπά Ἰοδάϊηρ αὐ) 1βοαιΐοη ἀοπιδηαἀρὰ 
ἴα 186 πἰχῃ-ρτίοϑί, υἱΖ., {0 ἴδοὶ οὐἠἨ δμἰβ θοΐης 
) υϊπεῖν εαἰϊεα, -ττὸ, αὐ] 1} δοαιΐου τοδὶ σοὰ αἱ (89 
ΤΞΥΥ ἰηδαυρυταιΐοι οὗ (Π)6 δ᾽ σαὶ! -τἰθϑίΒοοά, ἴῃ (89 
ο186 οὗὁἨ Αδῦοῃῆ. Βὅδιηθ, ΒΙοοὶς δηὰ Βἰβρίῃρ 88- 
δυο ἩϊΒουΣ βυβιοϊοπί στουμὰ ἴῃ λαμβάνει ἃ 
Ῥβγοῃοϊωδϑία τ ἰἢ λαμβανόμενος, γεν. 1. Το τιμή, 
ἀοποτ, τεβισϊοἰθὰ ὃγ 186 δγίΐοϊο, γοΐοσδβ ποὶ ἱπάἀε- 
πἰΛΟΙγ ἰο αην Ῥοδί(οπ οὗ ΒΟΟΣ ἩΒδίουοσ, Ὀυὺ χο- 
ἴετβ ἰο ἰλ 9 Βρϑοΐδὶ ΒΟΏΟΣ ΒΟΥ ἰῃ αποδίΐου, ἐμ 
οὗ {πὸ λισλ-»τἱεειλοοά; δὰ ᾿Ααρών ἀραὶπ 18. ποί 
Β6ΓΘ 8 οο]]οοἰΐνο ἴογαι [Ὁ Αδτοι δηὰ ἰκιΐ8 ἀδβοθηά- 
δηΐβ, θυ Αδγοῦ, {80 ἱηάϊνι 8] ροτγβοη, βίδπάϊηρ 
8ἃ8 ἃ πιοἀοὶ ἀπ ΘΧΔΙΠρ]6 ΖὉΣ 81} βυ Ὀδοαπθπὶ Βἰρἢ- 
Ῥυϊθϑίβ, ὈΥ̓͂ Ὑ βοῦ, ἰῃ οοτηοι πὰ ἱδοὶν Βοδὰ 
αηα ῥγοχοπίίον, (Π6 οΠἕοΘ νῶβ οὐ αἰ ΑΙ Βεϊὰ 
ἀυτίης 1ἴ6, (Π6 οὔἶἕδο δ᾽ ἰθυπδιΐπς θοίννϑοη (86 [8- 
ΤῊ} 165 οΥ̓͂ {Π6 ἔννο ΒΟΠΒ ΟΥ̓ ΑΔγομ, ΕἸΘΆΣΟΥ δηά 
ΤΠ πιατ. [πὰ Μ|Ιάγαβῃ ρα Ὁ] 9864 Ὁ ϑομδίιίοη 
απὰ ΝΥεἰβἰοΐη, Δίοβοϑ Βα υβ ἰὸ (π0 ἰσόὸρ οὗ ΚοτδΆ: 
“1 ΑἌγοη, ΓᾺΥ̓ ὈγοίΒοῦ, μαὰ ἰδίςθη ΡΟΣ δἰ πι86 ] 
{πὸ ρυθϑί οοά, γὸὲ ψουἹὰ 6 οχουβδῦϊο [0 τυ Γ- 
ἹΠΌΓΙ ΠΣ δρδίϊηϑὶ ἷ. Βυὺΐ αοὰἂ ραγνο ἐξ ἰο δἷπτι, 
δηὰ μὲ 0 τ} 6]8 αρδὶηϑί Αδγοῃ, γθ 618 δραϊηβί 
αοά. Τὸ ψΒίοἢ ΚοΥδὰ ΒΔΥ8 ἴῃ ΤΟΡΙΥ: “ΤΉΪΚ γ9 
{π8}1 οἷαῖπι ἰο ἰδ ἐμ ἀϊρηϊν [Ὁ τγδοῖῖ 1 
ΒΙΤΩΏΡῚΥ ἀφιηδηὰ {παὺ 1ὑ Ρ685 ἰο0 υ5 8]1} ἰῃ τοϊδίϊοη.᾽, "ἢ 
ὕπάογ {μ6 Βοπιδῃ ἀοτῃη!πΐοῃ, Δρροὶϊπίπηοπί8 ἴο ἀπὰ 
ΤΟΙΠΟΥ͂Δ]8Β ἔγοπι (6 Ῥτγϊοϑίμβοοὰ ψ6ΓΘ τη δἱ 
Ῥίοαβυγο, νυ πουὺ γοΐθγομσθ ἰο {π6 ἀοβοοπὶ οὗ (ἢ9 
Ἑδηαϊἀαίο ἔγσομι Ααγοῦ. Τδο ἰοχί, ΠΟΎΘΥΟΓΣ, χὶνοδ 
πὸ αγγαηῦ ἴο οὖρ ἱπιαρίηἰης (τ ΟἾΓΥ8., 
(ἔσυπι., ΤΉ ΘΟΡΙ., εἰς.) δὰ δι υϑίοη ὈΥ ἰδ δαῖ!οῦ 
ἰο {μΐ8 δίαίθ οὐὁἨ ἰ(μβίηρθ. Καθώσπερ, ρτεοϊδεῖψ αο- 
οογαϊπ αδ, ἐπί ἰγεῖν αΦ. Λαμβάνειν ἑαυτῷ ἄἀοο8 ποί 
οὗ ποοοϑϑῖν ἰηνοῖνο ἰδ 6 1ά66 οὗ ἐδυγραίίοπ (ΚΘ 
χὶχ. 12). Βυι 176 Ὀἰνῖπο 681} δὰ ρουβοηδὶ οἢοἿ66 
οὗ [86 μοϑί(οὰ ἃγὸ Ρ] δορά ἱπ δουηίτγαβί, ἰμθη 89 
Ἰαίίον 18 ΓΘ8}}} ὑδυγραιΐοη---ἃ ζΔοὶ οὶ Ἠοΐπι. 
ζ8118 (0 Ῥογοϑίγϑ. 
εκ. ὅ. υδ 6150 ΟἾσίαϊ μ]οσ δοᾶ ποῖ 

Ὡἱσλ βοΐ, εἰς.--- ΠΟΥ͂Ν. (ϑολγχιδ. 11.,1,282; 2 Ἑὰ. 
11., 1, 898) βηγ8: “1 γ͵δ8 πὸ δοί οὗ βε]-μἱονὶῆ- 
οδιΐοι ὈΥ τυῖὶοῖι 86 Βογαὶ Μοάϊεαίοῦ οὗἉ βαϊνδί 0 Ὲ 
Ῥοσοδπῖο Ηρ ἢ -Ῥσὶθδὶ ; ἦν 88 ο ἰδ γϑ.}} οὗ 80Γ- 
ΤΟῊῪ δηὰ βυβουίηρ {πὶ Ηο δἰἰαϊποά ἰο ὑπ δὲ σἸΟΥΥ 
ἧπ πο Ηο 18 ΠΟΥ ἃ Πὶρἢ-Ῥγοδὲ αὗἶἴονρ 86 οΥὰοΣ 
οὗ ΜεΙοΒίβοάοο, » δαὶ 118 οοπίχαοβί οὗ δοξάζειν 
δηᾶ παθεῖν αἰιὶρ (65 {80 δυθδοαυθπί ἀϊδουδββίοη. 
Τη6 Ββᾶπο ἱ 9 ἰΐ νὸ σοῖο 80 ραϑϑᾶχθ (ο 
ΟἸΥἰβι᾿ 8 σόγὰϊ ἀἰρηϊγ, οί. τὸ δηὰ (86 4110- 
βἷοι ἰο ἐξ ἷῃ ὁ χριστός οΥ 'η ἐδόξασεν. ΤὨ6 δόξα 158 
δα δὴ οαυϊνα]οηΐ ἰο ἐδ τιμ οὗ γος. 4 (Β]., εἰς.}, 
δηὰ {π6 ἰοτπὶ ὁ γριστός 15 Βοϊοοιοα Ὀθαδιι56 968ι1.8 
Ογῖβὶ 18 τορασάθα Βασα ποὺ ἱπ Ηἰβ ρέγεοη, Ὀὺΐ ἴῃ 
Ηΐβ οπαγβοίοσς οὗ Μεβείαλ, Ὧο, 88 “ποιϊπίεαά Οπα, 
15 βϑοδιϑὰ δἱ (Π9 υἱριί μδηὰ οἵἉ αοὰ. 

Βυῖϊ ΒΘ ὙΠῸ δεἰᾶ ἴο Βΐπ), εἰο., 858 8150 ἰπ 
ΔΟῖΒΘΥ Ῥ888866.--ΤῊὴο ὑπὸ οἰϊαιοηΒ ἂἀο ποὶί 
ΟΧΡΓΟΒΒ ἰη6 Βδ)6 ἰᾷεα: ΠΟΥ ἰδ {6 ΤΌΣΟΥ 86- 
ἀποοᾶ ἰο ῥγοτο ἐμαὶ ΟἸσὶβί ἰβ 8]80 6 Ηἰρὶ- Ῥγίϑδι 
(βοΒ]ολι., ατοῖ,, Βίδηρ., ΕὈΣ., εἰς.), θὰΐ δἰ ΡῚῪ 
ἴο 681} ἰο πιϊμα ὑἐμ9 χοϊδίϊοιι ὑσϑυΐοι δὴν υπζοϊὰοά, 

(μὲ, υἱΖ., τ σὰ {10 αοα 1.0 ᾿δ88 Ὀοβίονοα {ἢ}18 
Ῥυΐοδιν ἀϊσηϊν οὐ Οιγὶδί, βυιβίαϊ 8 88 ΕδΙΒΟΥ (0 
ιμὶ8 Αποϊηιοὰ Οπ6. Το δοοθῃὰ οἰἰδίϊοη ἔσγομι 
Ῥε. ΟΧ. 4 ργοσϑϑὰβ ἰο ἀθῆῃθ 8:6 Ῥυ ΘΒ} ῬοβὶιῖοᾺ 
οὗ Φοδυδ, δ γον σοροδίθαϊν δ᾽ υἀθὰ ἰο ἴῃ ἃ χο- 
ΠΘΡΔΪ ΝΑΥ͂, ὈΥ 1.8 δρϑοῖϊδὶ ἔθαίυσο, δἰἱερίην, τὰ, 
(δαὶ ἐΐβ ἔγυθ ἰγρὸ 18 ἰο Ὀ6 Τουπαὰ ποὶ ἰπ Αδζγοι, 
Ὀυὶῤ Μοϊολιίθοαοο. Τμ6 οβδοῃῖαὶ ᾿τηροσχὶ οὗὨ 186 
βιδίοταθῃΐ 8 Β 86 ΘΠ }Υ πῃϊοϊάεὰ, Τάξις εἷζ- 
ἰδο8 ὩΟΙΒΟΙ ΟΥΟΩΈΓ ΟΥ̓ διοοεδείοη (β΄. Ὀ}12), ΠῸΣ 
γαπῖ, Ὀυΐ »οεϊίοπ, φωαϊείψ, πιοάφ, οΥΣ ζιπα, ἴοσ 
τ ΒΙ οἢ οἷν. υἱὶ, 16 5 κατὰ τὴν ὁμοιότητα. “Ἡϊὼ 
νοι αοά, ἰπ ἰμ6 ποσάβ, "ΜΥ ὅθι: δὶ ΤΒου; 
ἀρφοΐαγοβ ίο Ὀ6 Ηἶβ νον] ἀ- συ ρς Αποϊπιοὰ Οπο, Ηθ 
4180, ἱπ Ηἰ8 πογάβ, “Του δεῖ ἃ Ῥυϊοδι,᾽ ἀδοϊαγεδ 
ἴο 6 8 οἰοτυμδὶ Ρσγὶοδὶ---ἰττο ΟἸΟΒΟΙΥ υπϊίοὰ διὰ 
κὶπάγοα υἱϊοτδῦοοβ οὗ Οαοα᾽ 8 Ῥχορμεῖΐο ποσὰ ἷπ 
{16 Ῥ581πὶ8᾽ (0 κ:.). 
γε. 7. ὍἷΈηο ἰῃ 80 ἄδγα οὗ ἴα 866}-- 

δυΠοτοᾶ.---ΤῊ.Ὸ ὃς Τοΐοσα Ὀδοὶς ἰο τς ευῤ)οεὶ 
ὁ χριστός, ἰο ἩΜΒῖοι ἰδ6 ΑΟΥ. ἔμαθε ὈεϊοΣ δ, διὰ 
οὗ νι σὰ μι ΘΟ ΘΙ ΡΟΥΔΏΘΟΙΒ οἱσουτοβίδπεοδ, ΟΣ 
(0 ιτσαν δῃὰ πιαηπεῦ Οὗ ἸΘΑΥΠΪΏΣ, ΔΙῸ ἀοποϊοά ὉΥ 
{09 Αον. Ῥασί. προσενέγκας δπὰ εἰσακοισθείς. Τὰς 
Ῥῶταβο, οἴω ἐπ ἀδγβ οὗ Ηἰβ βεβὶ,᾽ ἐ. ἐε., οὗ Ηἰ8 
Ἀυτηδ 1179 ὁπ οδσίἢ, 18 οοῃίγαβίθα 11} ΗῚ5 ρμεγ- 
[οοϊοὰ βἰαίς, τηδπίἰοηδὰ γοσ. 9, δπὰ Ὀο]οΏ δ ἰὸ 
(80 τλδῖη τοῦ, ἔμαθεν. Ἶἴο ἔμαθεν ἀτιδν ΕΓΒ ἐπάαθεν, 
αἰ δὴ ἱηίομἀρα δββοῦδηοθ. ἔγοπε ἰδαΐ πλιεὰ 
(ποῦ πὰ ζοηοταῖ: ““ὉΥ {8 1Δοὺ {μαἰ)) ἤ7ε ευβετεὰ 
ἐπὶ τὶ μανθάνω, ΔΒ Μαίίῃ. χὶ. 29: παρά, ΟΥ ἐκ, 

δἰὶ. χχῖνυ. 82 ΓΜαίίῃ. χχὶν. 82 8δ5 ἀπὸ τζς 
συκῆς, ψ Ἐϊσι που]ὰ Ὀ6 {80 ΤΏΟΓΘ ΣΟρΡΌΪΔΙ ΓΟΙΒΙΓΙΟ- 
(ἴοπ 1} {λύισα; παρά “ἰϊῃ ῬΟΣΒΟΙΒ, ἰδουκῃ ἴ86 
Ὁ5Δ69 18 ὈΥ͂ ΠΟ ΠΙΘΒΠΒ ἈΤΡΕΕΡ ΙΕ ΚΟ Ἧε ἱεατπεά 
Πς (ἰὶς Ατὶ. τήν θείης Βρϑοὶῆςο) οὐεάϊετιεε. Ὧο 
φῬυΐ ἴῃ Ῥδυθη με ϑὶβ [86 οἶδυδο, καίπερ----ῦπακοξν, 
δηὰ {π5 (τ 1 ΑὈΤ65ο}., Ὀἱπά., Ηεΐην., Βίοις. 
εἰς.) ΘΆΥΤΥ [86 ὃς ΟΥ̓́ΣΡ ἴο ἐγένετο 85 1ΐ8 ἢτϑὶ Ῥσὶῃ- 
εἶραὶ σοὺ, 18 ἰοἰ8}}γ ἱπδάσηβδὶ Ὁ]6δ. ΕῸΣ καίπερ 
ΘΠ ΠΟΥ͂ΘΡ Ὅθ σοῃδίγχυσίϊοα π|ι|ῖλ α δηϊΐα τοτῦ 
ΟΝ ΒοτΘ που] ὰ δ0 ἔμαθε [ἱ. ἐ., ΔΙ ΒΟΌΡΆ, ὃς 
Ὀοΐης α' δοη, δ Ἰεοαγποά, εἰς., Ὑ ἘΙΣΝ πο ου]ὰ το- 
ααΐτο εἰ καΐ, ΟΥ ΒΟΙΩΘ ΘοΙΩ ἰαίΐο τὶ} εἰ. Βαυὶ 
ποῖ ΠΡ 18 ἰ.1|60 ΟἸδ86, καίπερ ὧν υἱός, ἴο δθ ̓ ο- 
ποοίρα, 88 ὉΥ ΟἾγΥ5. δῃὰ ΤἼΊΘΟΡΆ., τ εἰσακουσ- 
θείς. ἙἘον (6 Ῥαχίϊοῖο ρμοΐηίδ ἰο δοσὴθ ἜΡΡΟΤΕΝΙ 
ἱῃοοῃβιβίθ οὐ Ὀοιοο ἰπ6 οἷαῦκο ἱπ ἘΒΙςΣ ἱξ 
δίδπάβ (αἰ δλοισὴὰ Ὀοΐπρ 8 801) διὰ {86 τωδίη ἀθ- 
οἸαγαιϊΐου τι τ ΐσ ἰὰ δἰδπμαα οοπποοίο. Τεῖ 
ΠΟ ϑυσὴ ἱποομβίβίοοΥ 68 ὃ0 Τουπὰ Ὀοίν οι (6 
τοϊαιΐου οὗ δοη δῃὰ {86 ἔβοὶ οὗ Η18 δείπηρ ἀεατχεπεᾶ 
(ὁ (το 1.6 ΣΘΥΘΥΒΘῚ, Ὀυΐ 1 ἀοεδ δέεῃε Ἰποοῃβὶεὶ- 
οῃΐ τὶ 86 Ἰοδάΐηρ ἰδοῦσα οὗἩ ἰῃ 6 γνετϊοα δῖος ὰ 
Ροΐπίβ ἰο Φ65ὺ8 ΟΕ Υἱδί᾽ 5 λυπιίαίίον δυὰ ἴο Η]8 
Ῥοβϑοδϑῖοῃ 88 Μδῃ οὗ ἰἴ 6 σοὶ γοαυϊδῖίο οὗ ἃ δὶ ρὲ- 
Ῥτϊοβὶ, πιοπίἰοηθὰ γυὙον. 1-8 (781 δ8 νυ. δ, 6, ἀε- 
ΟἾδγο Η18 μροξόραδίου οὗ ἰμ δὶ βοοοῃὰ σϑαιυΐβὶΐς πιο δ- 
ιἰἰοποὰ τον. 4). 789 ““Ἰοασηΐηρ οὗ οὐδάϊοποθ ᾿" 18 8 
ΤΩΣ οὗἨὨ ΠΌΣΩΔΗΪΥ - δηα ουϑ ἴῃ {πὶ8 ζαοὲ οὔ [Π6 φο- 
ἐμαΐ ἀευεϊορηιεηί οὗ 7 εβυ8, νουϊὰ {π σείμαϊ εἰαίε δοὰ 
οοπαϊἴοη οὗ ἰ᾽ 6 ὅοιι οὗ Θοά, 'δνὸ ἀϊδβοϊοβοὰ 1|8ε]ζ 
Βυΐ Βοτὸ 180 αιυοβίϊοῃ ᾽8 ποῖ οὗὨ δαὶ δοίυ] 60}- 
ἀἰιΐου, νἷ., οὗὨ ΟὨγἐ δὲ 8 οδβοη δὶ ἘΚο θ8 ἰο΄ διὰ 
Θαυδ!} 7 τὰ Ὀυπιδηϊ, ΌΥ υἱσίθο οὗἩ 86 ἱποδτ- 
πδίϊοθ. ΤὙπδὶ πιδίϊοῦ 8.88 Ὀθο Ῥυϑυϊου εἶν ἀἷ5- 
Ροβοά οὗὐἄὐ ΤῸ αποβίϊοι δ ΠΟῪ οὗ Ηἱΐβ βίπεαϑ 
ἴον Ὀοΐης 6 Ηἰρῃ- τοδί, δηὰ {μῖβ Ὁγ υἱστίυ οἵ 
ΗΪΐβ Βυτρδίϊυ τὶν 186 ΘΔ ΚΏΘΒΒ65 οὗ θη. ΤῈ0 
ΘΙ Ρἢ 8818, ἱβοχ ΟΣ Θ, τοδίβ ποὺ οὉ ἔμαθεν, ἰεατπεὰ 
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(061.), θαῤ οα (6 νι 8ο]θ ο] 56} Υ δοπηθοίθα 
Ῥῶγδβϑδοθ, ἔμαθεν ἀφ᾽ ὧν ἔπαθεν. 

νεβ. 7. Οοδδυϊηᾳα τῷὸ διρΡρι!οδιὶ ὁ 8---8 ἃ 
Ῥθὲπα θαυ) θηθᾶῈ ἴο, εἰο.--- 10} ἱκετηρία (ποι 

αἱ Ποῦ χ]. 20 19 δ'δο οοπποοίοα πὶϊ δέησις) ἔλαια 
ΟΥ ῥάβδος [οΥ κλάδος], 18 οτἱ αἴ ΠΑΙῚΥ ἴο Ὀ6 Βρρ]ϊ6ὰ, 
(86 ποτὰ ἔμ8 ῬΓΟΡΟΣΙΥ ἀοποίϊπρ ὉΥ 6111 818 (110 
οἵἴϊτο Ὀσδηοὶ, δῖοι 88 ὈΟΓῺΘ ἴῃ ἐδ 9 Βδηὰβ οὔ ἃ 
ΒῸΡΡ ἰδὴῦ το ὙΓ65 ᾿τπη ]οσίηρ 6 }} οΥ' Ῥγοιθοιίοῃ 
[8ορΡη., (Β.. 7υτν.. 1. 87: ὙΘΠ0Θ ΔΡΟ50 {0} 86 βὶς- 
πἰδοαιίοη οὗ ἐαγπέδέ ἐπίγεαίν -εεϊκεσία, ἱκετεία. Τὶ 18 
πποοτίαϊῃ πΒοΐμον (Τ ΒΘΟΡὮΪ].) ΒΙ., ὨΟΥ͂., Βῖ5Ρ., 
εἰς.), ἯΘ 8΄Θ ἰ0 Δ58Ό1)0, ἰἱῃ τοϑρϑοῦ (ὁ {8:9 τοῦθ δ] 
οοϊοτίης οὗ ()686 οΪ8Δ.308, ἃ Τοίο 6806 ἰ0 Ῥα. χχίϊ. 
διά οχΥϊ. Τοτο οΟΥ 81} 15 ΠΟΠΘ ἴο {86 Ιου ῥΓΑΥ- 
πᾷ οὗ (80 26» 88 ἰ κἢ-᾿σῖθϑὶ ὁπ [9 ΔΠῸ 8] ἀδΥ 
οὗ δἰοποιηοί (Βγδυη, Βδδεηο, εἰς.}; πιοϑὺ Ῥτοῦδ- 
οἷν [{1πτδῖηἰκ οογίαϊπῖν ---Ε.  τοίθυθῃ 9 15 ὮΘΥΘ τη Δά0 
ἴο ἐμ Ῥγαγον ἰῃ ἀοἰ βϑηδηο, δῃ ἃ ΓΟΐογθηο9 ἷπ (ἢ 6 
ΡῬίυτδὶ ποι ἰο (8 Βυσθοδβϑίνθ τοροίϊ θη. Τ89 
δαάοὰ οἴδυδβο, “τ {ἢ βίσοηρ, Ουΐογγ ᾽᾽ (μετὰ κραυγῆς 
ἐσχυρᾶςὶ, 1Ἰθο8ἀ5 Οαϊν., Βοϊυῖ:, Βυοίῃ, οίς., ἰο γτοζαγὰ 
19 Ιδηχυᾶκο 845 τοίθυεϊ προ, δος τ ἐμ 089 
ῬΓΆΥΟΓΒ, ἰο {π0 Ἰουὰ οτγίης οὗ 9988 οἢ 180 
6τοϑ9: Οα᾽οίδη, ἔΞιο., Οαἴον, δπὰ Μ γΔΌ 885, ΓΟ Σ (86 
ὙΠ οΪΘ οχοϊιιϑίγοῖν ἰο {μἷ5 Ἰδίίον, δηὰ Κ͵ὁ0 60ῃ- 
Δηθ65 ἰξ ουὐϑῃ ἰο ἐπο ἰἸουὰ οὐΐογῪ τὴ τ ἢ 10 7 98118 
ἀϊοά. Τ1996 ΔΡΡΙΪσαι 005 οὗ [0 Ῥδ58δρ8 810 ὈΥ͂ 
ΠΟ τιθδη8 (τἰΐ 6 Ἧ.) ἰο Ὀ6 τοβραγάἀρὰ 85 πη- 
δαϊιοα ἰο (86 σοίοχὶ, (ΠΟΥ ΔΙῸ ΓΤΑΙΠΘΡ ΥΟΤῪ Ππδ- 
ἐυγαὶ, ᾿πδϑπλιοῖ 88 [Π6 βίγαρσίίηρς οὗἨὨ 968ὺ85 τ ἢ 
ἐμαὶ βυβονίηρ οὗὁἩ ἀθαὶ ἢ πο τγῶϑ ᾿ΠΑΘΡΑΓΔΌΪΟ 
ὅτουι Ηΐθ8 Μοβδίδηϊο οβῆοϑ, δηὰ πῖον δα Ἰοηρ 
ὈόΘα Ῥγοβθηὶ ἰο Ηΐβ ἰβουρδί, τγὰ8 ποὶ ᾿ἰπιϊοὰ ἰο 
ἯΙ δ δφοπϊ τίς Βυρρ σαίϊοη8 ἰὴ οἰ βϑθαιδηθ; δηὰ 
(80 ἐτγγο Αοτΐδβί ρδυιορ᾽θ8 δ. ποὶ (0 Ὀ6 γοβοϊνϑα 
ΌΥ αὐτὸν ἰλαὶ, υἱΖ., αἴϊον ὑπαΐ 77ὲ λαά οβεγοά, εἰο., 
(Ρο Υ., Ηοΐπι.), Ὀαΐ ἐπ ἐλαὲ (υἱΖ., ἱπ (α΄ 17 οἵ- 
ετεά, οὐ ὃν ογενγῖηγ). 9 ποτὰβ αἰϊυάθ, μον- 
ΘΥΘΡ, Ῥγοδηιποηί, ἰο ἐμ9 δβυβοτίηρ ἴῃ Οοίμ8ο- 
ΤΩΔΏΘ; δη γὙὸὸ ΒΑΥ͂Θ ΒΟΥΘ, ῬΡΟΓὮΔΡΒ, ΚΤ Ὼ 18, ἴῃ 
οἷοβο δοσογάδηδο ἩΠῺ [π6 δοοουπὶ οὗὨ [0κὸ χχὶΐ. 
89--46, α δοοῦορ οὗ ΟΥ̓Δ 611081 ἰδίου χοδιΐϊης 
ΡΟΣ ἰγαάϊϊίου, ὙΒσὴ 85 4180 ουπὰ ἰΐβ ὙΔΥ 
οὐϑῇ ἰπίο ἰδ ἰοχὶ οὗ Βοῖῃθ σΣΘΟΘΏΒΙ0.8 οὗὨ ΓιΚο 
Ηἰταβοῖῦ, ΕῸΥ βοοοσάϊης ἰοὸ Ερίρμδπίυϑ (Α4ποοτ. 
81), (89 πιθηϊΐοη οὗἁὨ ἰοαγβ 18 Τουπὰ ἐν τῷ κατὰ 
Λουκᾶν εὑαγγελίῳ ἐν'τοῖς ἀδιορθώτοις ἀντιγράφοις. 

4 [1ἰ δο00π15 ἕο τὴ (ἢ 99 οΙί6) [μδὲ ἃ Γοΐδγθποϑ οΥ̓͂ [ἢ 9 
Ἰδυχυδρο ἴο ἐδο δυὔἴΤογίπρα δηὦ οχοϊβπιδὶ! ουδ οὗ Φσδῖν οἡ 
Ἐδο οτοδδ, τσομζαά ἴογΟ Ὀθ0 ἱποοῃβίδέθηξ τ ἢ τ 9 ϑνόβαοι οἴ 
Ἔ)ο Ἡτίϊος. Ἧο ἰφ Ροϊῃίης οὐδ πον οὖγ Τοτὰ ἢδὰ Ἰοαγηϑὰ 
“ οδεάξεποα ΌὉΥ Ῥεδυοσα δῃ ἀ δηρρ  οδείοης ἰο Ηἰπὶ 0 τδδ δοϊο 
ἕο δυο Ἡϊΐπι ἔγοπι ἀδδιὴ.," Τὴ " οὐδάϊΐθηο9 ᾿ ὩΔΙΌΓΔΙΥ Π48 ΓΘ- 
Ἴοτοῦοσο ἴο ἴμαὶ τ ΐσ ἢ νγ88 ἐμ οὐὐθοῖ οἔἩ Ηἰς ογγίηρ δά δι- 
Ρ᾽Πσατίου, δηὰ ἐμπὶσ ἰσ ΟἸΘΑΓΙΥ [οἰϊπιαίοἃ ὉΥ (π9 οΟχργϑϑϑίοω, 

ἴο Ηἰπὶ πὶιὸ τα δΌ]6 ἴἰο δᾶῦο Ηἰπὶ ἔγοπι ἀσϑδ." Τὴ δ. 
ἔαγαὶ ἱπιρὶ! ἰςδεου οἵἁὨ 1πἰ8 Ἰαησιαρο 5, [Βδὲ Ἠδ ρὑγαγοὰ ἰὼ ὕο 
βουοὰ ἤἴτοπὶ ἀοδίῃ. Ὑοῖ ἐπῸ τοηποδὶ τῶϑ τοΐῃνοα Ηΐπι, δὰ 
Ηοσ οχογοίοοα οὐοάΐϑησο ἢ δυθπι  ἰἰης τοδϊ χη ἴο πο νεῖ] 
οἴ Ηἰο Ῥλίδον, δηὰ ρμοίης πῃ οὐοάϊθποο ἴἰο ἔπαὶ νεῖ}} ἐο 16 
ἐτοθθ. παν ἔδο Ῥγᾶγονῦ οὔ Οθιμθοιδηθ: “ 1 μοδβδί]ο, 1οὲ 
ἐπ 6 σῸΡ 858 ἔζοπὶ ἴη6, πὶ [ἢ 9 ΜΟΓΟΡΊΡΔΩΥΙΩΕ βυιϑπιίδοῖοῦ 
οἵ ἴδιο πιιιοὶϑ πιδεϊον ἴοὸ [6 τΣΙ οΥ̓͂ Ηἰ68 δίπουν, δὰ ἐπ δαὺ- 
ϑοηυοῦὶϊ οδοάϊοηοο ἴῃ κοίπα ἴο {Π6 σγοβδ, δΔΓΘ ΠοσΘ οἴϑασ γ 
Ῥογίγαγοί, τϑ 16 “(9 δἰγοῦς ὨΚ.᾽ πρίο ἰδ υηπηθῃ- 
τἰοαοὰ ἰη πο Οοαροὶ, ἰδ ΠόΓΘ οἷ 85 αὶ ὨδίΏΓΑΙ, δηὰ τὸ 
ΤΆΛΥ Δάν, ΑἸπιοδὲ ὨθοθβδαγΥ δαϊαποὶ οὔ [Π9 Θοδὴ6: [0 τὙο͵ι 
Φοῦ ἃ ΘΟΔΙΌΟΘΙΥ οοποεῖγο τοθ0 δαοπίσίηχ ῬΓΆΥΟΙΒ δηὰ [ἢθ 
ὈΙΟΟΙΥ δποδῖ, 85 υὐδοσοιῃρδηΐϊοὰ ὈΥ ἴπ9 ᾿φαὰ ΟπΐΟΓΥ Β6Γθ 
ΣῃοὨτοηοά: δηὰ δἰοχοίπονῦ ἐὮ6 ὈτΑΥΟΥ, ἐπ ΟΥΥ, ἔἶδιο βϑσοδέ, 
ΦΓΘ ῬΓΟΌΔΟΪΥ μαγία οἵ {πὸ ονυδηκοίίςδὶ ἐγδαϊἰοη τοχαγάϊης 
τμαῖ εὐ εἰσδ: δοϑὴθ ἰῃ ἴδο [ὁ οἵ οὔν τὰ. Τπὸ ἀοαϊῃ βοϑηθ 
οἵ; ἔπ οτοδα ἰοοῖὶς ρἷδοθ πο ἰπ6 ὅθ δὰ δυροῖδη  8}}} 
οὐογοὰ; ἐδο οτἰδίϑ γγἃ8 ΟΥ̓ΟΣ, δηὰ “926δι.8 δὰ ΔΙΓοδὰν δοοοριθά 
Ἡ!ς ἀοειίην..Κ.]. 

Μογϑοτορ, [υκΚὸ χὶχ. 41, δηἃὰ Ψηο. χὶ. 86, βῇῆονν 
86 Ιοτὰ ποθρίηχ; ὙΔ8Ὶ19 αρζαΐπ, ὁπ ἐδ6 οἵοῦ 
Ββδπά, ἰμ6 ἀγωνία οὗ 236805 ἴῃ [86 βαγάθῃ ([υκο 
χχὶϊ. 44), 56 ποῖ πὶίμβουϊ Θχϑιρ]6 ἱπ {Π6 τϑοοσὰ 
οὗ Ηἰβ 11ἴϑ, ὅπο. χὶϊ. 22. Ἧο τοδῪ ἱππαρίηθ (δαὶ 
{86 γρἱοίιγο 60 ἀγα βυβίδίὶ δ ἃ γοϊδίϊομ ἰο ἐμ 9 
αο8ρΡ6] πδγσγαίϊυθ 'ἰκὸ ἐμαὶ ὙΔῚ6Β Ηοβοδ χὶϊ. ὅ 
βιιϑίδί:δ (0 ἴηο ἩΓΘΒ ]ηρ οὗἩὨ Φασοῦ δἰ (86 ΖΔ ὈΌΟΚ, 
αθπ. χχχὶϊ. 26 (Βόὅδιτηο, θ6].). ϑ΄;σ6 Θ᾽ βϑνν Ἀ 6.9 
ἴῃ οὖν Ερίβι]9 ἸΗ 14: χὶ. 4), 88 ἴῃ {δ οἰαϑβϑῖοβ, 
προσφέρω ἰα οοπποοὶοὰ πίΐη ἰδ Ὀαϊΐϊτο, ἐλ ἐδ 
τηοϑὺ ὩδΔία ΓΑΙ ποὺ ἴ0 τᾶ Κὸ (τὶ 1,ἅη.) πρὸς τὸν 
δυνάμενον σώζειν αὑτὸν ἐκ θανάτον ἀοροπάοῃϊ οἱἡ {19 
γορῦ, θυΐ οη δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας. ΤῈ6 τιργο 
ὀχργοδϑίουῃ σώζειν ἐκ θανάτου δάπ 5 ̓ πα ἜΣΘ ΠΥ 
οὗ Ὀοΐηρς τοΐουγοα ἰο ἀο]ἑσθῦθηοθ ἔγοσῃ ρεγὶΐ οὗ 
ἀθδῖ (Ἰποοά., Οαὶν., Βοηροὶ, εἰς.) δὰ ἰο σϑβ- 
ουΐης ουἱ οὗ ἀεαίλ ἐδεῖ πο Οδίον, Εδβίθ., εἰς.) ; 
Το. Μ ΏΪΘΙ σοϑβου Μίομδοὶ., Β]., ἀπά οἰμοσβ, απϊΐθ 
(80 ἐνο. [Βυὺΐ τροϑὲ δβϑυγθα Υ ΘΥΓΟΠΘΟΒΙΥ, 
Ἐὸν Ὑδδὶ οἷν βαυϊοαν ὑγαγοὰ 7ὉΓ, τγᾶ8 τοΐ ἰο ὃθ 
δυδιο θὰ ἔσοιῃ ἀθδίι δον Ηο μδὰ οχροσγίοηοοὰ 
ἱξ, αὶ τοβουσὰ ἔγοιλ [18 ἱπιροπάϊπρ ΔΡΡΣοδοὶ. 
[ἐ ν͵ὰϑ ἰο "6 βαγϑὰ ἔγοιῃ “πὶ μουν" --ἰΟ 6 ἀ6- 
Ἰἱνογϑὰ ἔσγοπι “ἀντὶ πἰείη ς ὑμδὲ οὰρ "---ἰο οντδᾶϑ ἰῃ9 
ἰοΥτἶ Ὁ]6 ΒΟ0Πθ ὝΔΟΒΟ ᾿ἰδοῖς ΒΔ 0 γγ88 ΠΟΥ 
τόν οὐονρ Ηΐβ βουὶ, ἰδ Ηθ ρῥγαγϑά, οπᾶ (ΐἷβ 
Ἧ88 ἀοηΐθαὰ ΗΐΩ. Ξ84|1}}, 8 Ηΐβ8 ῬΓΆΥΟΣ τγῶ8 τηϑδὰο 
ἷπ ϑῃϊγο τοδὶ χπαιϊϊΐοη ἰο Ηἰβ δίῃ γ᾽ 8 π|ι}}, Η9 
85 “ΠοΘΑΥΚΘηΘα ἰ0,᾿ Δρρσγοτθὰ δηὰ δοοορίϑα ἴῃ 
ἷξΐ, θγθῃ ἱμουσὴ ἃ ᾿ἰθγαὶ οοταρ  ἴδησο ψίιἢ ἰΐ οου]ὰ 
πού Ὦἢ0 δοοογάρα ἰο Ηΐηι. Ἦθ ““ νἃ8 μοδυϊκοηϑὰ 
0," ἴπ ἰμδὺ δὴ δηροὶ νϑ8 δοηΐ ἰὸ βίγϑη κί 
Ηἰἶπι; ἴῃ (μδὲ Ηἰἱβ ἀϑαί νγαϑ δοοερίθα ἱπ δἷϊ 8 
διοπίηρ ἱπιροτί, δπὰ ἱπ ἱμδὶ Ηθ τοοοϊτοὰ ἐμο ζ0}} 
τοιυνατὰ οἵ ΗἰΒ ϑυδονίησ; (δαὶ ΔΡΟΙΙ ΣΙ ΠΣ ὈΥΑΥΟΣ 
Βοΐηρ ΟὨΪΥ δὴ δὰ αἰ ιἱομδὶ δὰ {Ὁ]16Υ Ῥγοοῦ οὗ ἐδ9 
ἄορι οὗἩἨ Ηΐβ ἐεταρίδίίομβ, δὰ {μ6 Θομιρ᾽ δίῃ 88 
οὗ Ηἰϑ8 χοϑὶ ηδίΐοι.--- .]. Ἡ’ε σαπποί ὕγοπι ἰλὶδ 
ἀεοῖάδ ἴῃ τοχατὰ ἰο ἐμ Βθῆ89 οὗἩ (09 ψγογὰβ οέδωϑ 
τσας ἀεαγὰ ἀπὸ τῆς εὐλαβείας. ἯΤΟ τὸ ΒαΤΑΪΥ ἰο 
ἱπίοσρτοὶ {π|8 οὗἨ Ηΐθ Ὀοϊπρ ἔγοοα ἔγοιῃη ἤδαν, 
(ΑἸωῦτοβ., ατοί., δὰ τοδην, ζ0]οτὶηρς ἰδ ]7ιαία 
ἐχαμαϊμα α πιείι), ὙΒΙοΒ ΟδἸ νη δὰ βοΒ] οἴη ς 
τπηἀογϑίδηᾷ, οὗ ἰδ οὐγεοέ οὗἩ (μ0 ἔξδζ, υἱΖ., ἀθαί. 
ΤΗ18 Ἰηἰογρχοίδιΐοη ου]ὰ ὃθ ΔΙ]ονγοὰ, ἱπάθοὰ, ὈὉῪ 
(86 ἀπό, δηὰ, πόθου, εὐλαβεία Ἀ88, ἴῃ ζδοί, (86 
ταϑδηΐηρς οὗ μαν (184. χυὶΐ, 8; 2 Μδοο. Υἱῖϊ. 16). 
1 δα, 88 ΔΡῬΘΑΥΒ ἔγοτι βίγδοι ἷν. 1, 8, Ῥ888 ΟΥ̓ῸΣ 
ἱπίο {πΠ6 δἰ μη) βορίίοη οὗὨ 6 οανα Βοϊάϊηκς Ὀδοϊκ, 
δηὰ οὗ βιυδάοτίης δὲ ἐμο οοπίδοί δπὰ ᾿ηβίοιΐοα 
οὗ {π6 κρίμα ϑανάτου; νἌθποο Ηοΐπι. υπἀογδίδη 8 
ἷν οὗἨ 7 68.8᾽ τϑοοῖ πη ς ἔγομι ἀθδίμ; δηὰ Ἐδβο]αοῖς, 
δέον Αγοίΐυθ, ὀχ δίηβ ἰὑ οὗἨ δηγιηκίηρ, βιυά- 
ἀγρίης, αεἰτοοίαίο, ἀπὰ γοιιϊπὰβ υ8 ΟΥ̓ {}10 εἰ 
δυνατόν, ὑ τ ἐξ ροδοϊδίε, οὔ {8:0 ῬΥΑΥΟΥ ἴῃ αοίμβο- 
ἸΏ8η6. Βαΐ εὐλαβεία τη 88 ΔΒΒΌΓΘΑΪΥ ἴπ ΖΟΏΘΓΑΙ, 
οὐἷΪγν ἱλοισλιμΐπεε,, ρῥγεσαιίοη, ζοτεεῖσλί, ἰμ9 τἱ καὶ 
ἰδ κίης μοϊΪὰ δηὰ ρταβρίῃς οὗ 8 ἰΐηᾳ. Τὺ 186 
Τυπαδιηηθηΐ) 468 ρμοΐη 5 ποὺ ἰο “αν 977) ἀαησεν, αὶ 
ἰο ζεαν ο7 ἐπωγν, νυ ὶοι, ἴῃ ἐμ6 Βρθθτο οὗἉ σοὶ χίοη, 
5. εοπεοϊεηοιιδηέδδ τη ἀεαζὶηγ το ΟἿ τοϊαίίοπ ἰο 
Οοά, διὰ πὶ (86 ἀυϊΐο8 γον δρυίης ἔγομα ἰἰ. 
ΤΏυΒ {18 τοτὰ βίδηαβ δὶ [01κὸ ἰἱ. 26: Ασοίμ ἰϊ. ὃ; 
Υἱῖ!. 2; χχὶϊ. 12 (μδοβπ.); δῃᾷ δὸ ΟἿΣ δυϊῃοῦ 
1.868 ἰξ οἷ. χὶ. 7; χὶϊ. 28. ΕῸΥ {118 ΥΘΌΒΟῺ Ὑ0 
Βῃουϊᾷ δἷϑο ργοΐου {80 τοπάϑγυΐϊης οὗ ΓΒ ΟΣ 
ἐδο Ψαυϊκαίθ, »γοὸ σμα τευεγεηίία ; δΔη 8ὸ ψὶ ἢ 411 89 
ατγθοῖκς ἱπιογργοίουβ, Β]., 1, ὕη., οὶ., εἰς. Το 
Ῥτοροδί(οῃ ἀπό ρΡοϊΐῃίδβ ποῖ ἰο (9 οδ)εοί, θαΐ ἰο ἰΔ9 



106 ΤῊΒ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤΗῊΕ ΒΕΒΒΕΥ͂Ξ. 

στουπά οὗ (0 μοατίπρ [{ἱ. 6., ποὶ Βοΐης μοδυϊκοποὰ 
ἴο 80 88 ἰο ὃ6 ἀοἰϊϊνογοα ἔγοτα (89 ἐδπὶπρ δαγοά: 
Ὀαυὺ ΠοΑΥΚΘΩΘα ἰο ἔγοζῃ-- -ἶη σοηδοαῦθῃοο οὗ Ηΐδ 
Δ]114] ΣΕΥΘΓΘΠ66]:; δπὰ 18 804 88 δ [υϊὸ χῖχ. 8; 
Χχὶϊ!. 41: Ασίβ χὶϊὶ. 14. χχ. 9: χχὶΐ. 1]. 
[πᾶν ὀχρίδίηθ δῦοτϑο {86 ἴὉΣῸ9 οὗ εἰσακου- 

σθεὶς ἀπό ΘογγΘοΙΥ ἱπίοτργοίθα Ὁ (89 δυΐδον 
“Ὀρΐης Βοδυκοηθα ἰο ἔγοι, ἐ. 6., ἴἢΏ δΟΠΒΘΑΌΘΏΟΘ 
οὗ μιἷβ γίουϑ τούϑγοῃοθ.᾽"" Ηδθ νδβϑ Βοδυϊκοποα ἴῸὸ 
ΠΟΩΘ [86 1688 ΠΟΥ (Π8ὴ ΤΩ 85 δἱ Φοὶπ χὶ. Ηδ 
βαϊὰ, “1 Κπον ἐμαὶ ποὺ Βοδγοδί τὴ6 δΙνγαυβ.᾽ 
Ηἰδ ὑργαγοῦ ὑγχὰβ οουοῃ θα ἴῃ δυσὶ 8 ρογίθοί βρίὶγὶΐ 
οὗ γεείγπαίίοπ, ἰιαὶ δ νγὰ8 Ὠοδγὰ ἴῃ ἰΐ ποπὸ ἐῃ9 
1688 δρργονίηῖν, ποὺ βἰδηάης ἰδὲ ἐδ 6 5ρ6- 
αἶῆο ἰδίης Ὀταγϑά [ὉΓ νγγχδλιΞ ποί, δηὰ οουϊὰ ποὶ ὃὉ6 
ἔταπίοα. Απά ἰὺ γγδϑ οὐ (86 τιοϑὲ ἀγεδάζυ] 
βιυογίης δὰ ἱορίδιίοη ἐμαὶ οοὐά ματο Ἰυσυῦς 
ουΐ, οΟΥ̓Θἢ ἔγοσι {86 Βυηϑη ΘΔ 688 οὗ (6 84- 
νἱουν (6πὰ ουὐοπ τ} ἐμ 18 δὶ ἱπηροτίδηϊ αυ4]}18- 
66.108), [6 ῬΤΑΥοΥ, (116 στδηϊίης οὗὨ νι ϊοι πουϊὰ 
οὗ ΘΟ Γ86 ΒΑΥΘ 0} ΠΠ0ἀ (μ6 θη ἰἶγο ῬυγΡΟΒΟο οὗ {116 
ϑανίοαγ᾽ β ἱποδυηδίϊοῃ.--- Καὶ]. : 

Ἠοῖΐπι. τορατὰβ ἰμ6 οἴου πρὶ ΟὗἮἨὨ ῬΤΑΥΟΡΒ δηὰ 
ἔθδνϑ 88 ἃ δαογίἠοίαὶ δοῖ, πὰ ΡἈ͵]ασ68 ἱΐ, 88 βίδπηἀ- 
ἰπς δσοππθοίοα νἰ ἢ Βυϊηδ ἩγΟΔΙΚΏ6598, ἱπ ΟΧΡΓΘΕ5 
8.8116] τὶ (10 προσφέρειν περὶ ἑαυτοῦ, τ ϊοὮ, 

ἴπ (Π0 ο4860 οὗ {π6 δἰ ῃ-Ῥυῖϑβί, τηυδὶ, οὗὨ ποσοβδίίυ, 
Ῥγϑοθᾶθ ἷν Ὀγίησίηρς ἰμ9 οοτίηρσβ οα Ὀοδ ΔΙ οὔ 
80 σοηργεκαίίοι (οὗ σοῦτβο τ (6 ἀἱδιϊποιϊου 
ΜΓ 1ΟἿὮ οχὶδίβ Ὀοίγθοη (8.6 ὙΓΘΔΊΚ 655 οὗ (δ εκἰπίῳ] 
δἰ χῃ-ρυϊοδὶ, δηὰ ἱμδὺὶ οὐἤἁἩ {μὸ δ᾽η]685 ϑαδυϊουτυ). 
Βυὶ ἐμὶθ ἰάθα, νοῦ 6]. (δῖκθβ ὕπο ΒΒΑΤῪ 
Ῥαΐῃβ ἰο στοΐιίθ, 18 ΟΧΡ ΒΒ οοηἰγδαάϊοίοα ὈΥ ἐδ 6 
Ῥαϑβαχο Υἱΐὶ. 27. 

νεβ. 9. Δυᾶἃ Ὀοίηᾳκ Ῥοσίϑοιϊθα, εἰο.---Τ 9 
ὑπακοὴ πίστεως, Αοἰδ τἱ. 7: Βοιι. ἱ. ὅ, ἰ6 ἐμ δ0π- 
ἀϊιίοι οὗ (86 δἰίδιπθηΐ οὗὨ βαϊγδίίΐου, οὗὨ Ὑδῖο ἢ 
Ομεδι, ἴῃ Ηΐ8 ὑπακοή, ἰΒ {0 δυίμον ἰο ἔμ δπὶ ἐπ δὲ 
ΟὟΘΥ Ηἶπι. Οα Ῥοί(δι δἰάθβ, δἰ ῖἶκο ἰπ δαυΐουν δπὰ 
Βατοά, (η)0 Τιογὰ] οπδυδοίοσ οὗ ἰδ σχοϊδίϊοῃ ἰδ 
δι ΓΟ ΘΡ δεϊζοά, δηὰ δ {86 δδῖηϑ ἐΐτηο, ἐμ 6 
πᾶσιν, ἰο αἰΐ, Ὀτίπρα οὐδ ἐμ6 ὈΠΙΎΘΓΒΔΙΣΥ οὗὨ {δὸ 
ἀοδίση οὗ {19 Βα γαίομ, δ {88 ἰϑστὶ εἕεγπαὶ 
(αἰώνιος), ἀρδίφηδίοβ ἰΐϊβ πδίυγο, ἴβ8. χὶνυ. 17: 
ὙἘ1Ὶ10 19 Υοδ σαι διηοηζ το ἀοιδηᾶβ, ὁ 
ἐδὸ οη9 βἰ49, ὑδ6 ροσίβοιου οὗἩ ἐδο Ἰ᾽ἴο οὗ Οτἰϑβί, 
δὰ οὐ ἰδ6 οἰκο, ἰδ6 ἰτηϊδίϊοη οΥἨ Ηἱἰδβ Ἰ᾿Ἶἴδ. 
Τὴ6 οοπποοίΐπᾳς Ροϊηπὶ οὗἁὨ 686 1ά688, 1165 ἱπ ἰδο 
ἴαοι (μὲ ΟἸτὶϑὲ Β85 ποὶ οὐβογν)ἷδβο Ὀθοη ρογίϑοίοα, 
δηὰ εἰονδιϑα ἰο {μ6 ρδγίἰοἱρδιΐου οἵ Ὀἱνίπο αἴουυ 
οα (89 ἔβγοῦθ οὗ ἰμ6 Ηθαυ ηΪΥ Μαηΐθδίγ, [μη ὈΥῪ 
(0 γο]υπίαγΥ οδοτίπρ οὗἠἨ Ηἰΐβ 118, ΤΩ ΟΥΔΙΠῪ ροτ- 
Τοοίοα δι άδϑὺ ἐοταρίϑιΐ 8 δηὰ δυ δον ρα. ΤΉυ8 
Ηδφ 888 ὈθοοπῚ6 πού ΙΠΟΓΘΪΥ 8 ῬΥΪΟΒΟΪΥ κως, Ὀυὶ α 
λισλιρτίοεδέ αὐἴὸν (λ6 ογάενρ ο77 Μεϊολίδεαεξ, δὰ 88 
δυσὶ Ηο ἴ5 ποὺ δ0 τοῦοῖὶ »γορλεί σαὶ ἀδεισπαίεοα 
ὉΥ ἀοἀ ἴῃ Ῥβ. οχ. 4 (νῇοσο τὸ δανθ ὈΔΥΟΙΥῪ 
ἱερεύς), Ὀὰπὲ δοίεπιπῖν σγεοίεα ὁπ ΠῚ αγτίυϊπφ αἱ ΡὲΓ- 
“εοἰΐοπ, ἃ8 βοσση ὈΥ (86 ΑΟΥΓ, Ῥατί., προσαγορευ- 
θείς, ψϊοΝ ΟΧΡΓΘΒΘΟΒ 8 δαί σοΟπ ΘΠ ΡΟΥΔΗΘΟΌΒ 
ΜῈ (86 ἐγένετο. ΤἘ6 δύϊμον ἐμ 8 Βαγβ (πὲ (δ 9 
ῬΤΓΟΡΒΘΟΥ͂ 88 Ὀ66ῃ ἤυ 8119, δπὰ 58ὸ {{|8]16ὰ ἐμαὶ 
οἱ δ ΠΟῪ ἴθδίιυτσο, ἐμαὶ οὗὁὨ ἰμ6 Πισλ-Ρυϊοδι ῃοοά, 
8 ἰο Ὁ6 δοησοῖγθα 885 ᾿οἰ  }ν ἱποϊυάοὰ ὑπ οΓΒῸ) 
ΤῊ ΓΟΔΟΣ νν1}} ποίϊσ6 Βοηθ τογῦδὶ 8] 8ῖ0}}5 

διὰ οοῃίγαβίβ ἴῃ ἐμὶ8 ραϑδδᾶρο, ποὺ ὈΠΎΟΡΕΥ οὗ 
αἰϊοπίΐοη. ΟὨγὶδὲ Ῥγαγοὰ ἰο Ηΐπι ἢ τγδβ δὉ]90 
ἰο φαῦε (σώζειν) Ηΐτι ἔγοπι 8. τηοτηοηίδυυ ἀθδίῃ, --- 
ἔοντ βυοὶ 8, σωτηρία,---γοὺ αἰἸὰ ηοὶ τοοοῖγνο ἱΐ, Βαϊ 
Ῥδβδίηρ [σου ἱΐ, Ὀθσδῖο {86 Δυΐ ΠΟΥ ΟΥ̓ ΔῺ δἴεγ- 

παὲΐ σωτηρία ἰο Ἠΐδ Ῥοορῖο. Ακαὶπ Ηθ βυδιιϊιεὰ 
ἴο ἰμὲὶβ ἀοδι ἢ ἰῃ ὑπακοῇ, οδεάίΐεποε, ἴο Ηΐβ ΒΔΙΒ ΟΣ ἃ 
Ψ}}}, δὰ ἰδ .8 Ὀοοδῖμθ πᾶσι τοῖς ὑπακούουσιν αὑτῷ, 
(ο αἱ οἷο οὗεψ πε, (ῃσ δυίδμοσ, εἰς. Τμὺδ ἰδ6 
δϑαυΐπρ ἴτοτα Ῥἢ γεὶοαὶ ἀθδί δῖοι Ηο ῥσχαγεὰ 7οσ, 
δ οοπίγαϑίοἑ τὶν (μ6 εἰεγπαὶ δαυέησ ψὨϊοὶ Ης 
Ὀοδβίονγβ οὐ Ηΐβ ὑΡϑορὶθ; δηὰ [ἢ οδεάϊεηοε π ΠΙΟΝ 
Ιοὰ Ηΐπι ἰο δβδυδιιὶϊν ἰο ἐμαὶ ἀθδί!, 15 ρβαγδὶ]ε]οά 
τ (πὸ οδεαίεποε τ αἰ οἷν ΘΠ 8165 ἐμ οσῃ 0 σῈδρ ἱϊ8 
ἔγυλίδ ᾿π οἰθση δὶ] βαϊτϑίΐο.--- Κὶ,]1. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ἙἘΤΉΙΟΘΑΙ,. 

1. ΕοΡ ἰὸ Ἰερί ἰπαῖΐθ δχογοΐδο οὔ δὴ οἴδος, 
ῬΟΓΒΟΠΔὶ Πίπεδε, 18 ποὶ βυβιοϊεπί; ἴμοσὸ 18 ἀ6- 
τδπαοὰ [ΟΣ 1ὑ ΘΒΡ οὶ Δ}}γ ὦ γέσυΐατ εαἰΐ, τ ἰς ἢ πδ5 
118 ογίσίμ 'ἰὰ αοά, δὰ ἴπ ἰΐπιε8 οὗ ἀϊβδοσὰοσ δπὰ 
οοηγυ βίου, χοοϑῖνοδ δὰ ἤπαᾶβ ἱπ αοἀ Σἰ8 γεξεία- 
ὀίωλπιεπί. Τὴθ πιοάεε οὗἨ Ο08᾽}}πῃρ ΤἸΩΔῪ ἰδβοσείοτο 
89 ΥΟΡΥ͂ Ὑδσΐίουδ, διὰ 1 ἱδ δροοΐ!ἷγ ποοόα- 
ΒΏΣΥ ἰο ἀϊδίϊησυΐθε {πὸ ΤΟΣΤ,8, τ Βὶς ἢ, ἴῃ ἰἶχηςδ8 οὗ 
στεαί παίτοπαὲὶ οοπυιίδίοη, Οοα λας ὕπείμίεα 70Γ 
»τονποίπρ ἰλε οδγεείς 97 Ηΐ ζίπράοτι, ἴτοιι 1οδὲ 
νοι, μὰ ἀοδηϊίο βοοὶδὶ σοϊδίϊουβ δὰ ἜρΒοτοδ 
οὗ 16, δ΄τὸ οδίδ Ὁ] 186 Ὁγ υἱσίιια οὔ Βυχηδη 1 π8, 
ὁ" ὈΘΒ ΑΙ οὗ τἰχὶ δπὰ ζιβίΐοο, 0 {86 δἰϊδὶ ππηεηί 
οὗ βρϑοϊδο οπάβ. 

2. Τηδί, ΒΟΉ ΘΥΟΣΡ, ὉΠΟΣ 8]} οἱΓΟΌΤΩπίδ 68, τ 0 
ΔΙῸ ἰο Ῥχοοσοθοὰ ἐπ ἀεσοοτάαπεε τἴίλ (ΐε δετίρίωτε, 
δὰ ἰδαὶ, οὐ ἷπ υπννοηίεοα σδ8ε8, αοά, 85 ἃ 
ἀοὰ οὗὨἩ ϑοτάοσ, Ῥγοσθοὰδ δοοοσάϊης ἰο γχεζοφηϊζεά 
ἰαιοα, πὰ ἰπ ΒΑΥΤΩΟΩΥ ΜΠ} ΗΒ λοίῳψ τευείαίϊον, 
δ οοδὺ ἴσοι ἢ: Ἔχ} ]6 οὗ 765δ1᾽:8 ΟἸ γὶδὶ, δὰ {86 
τοϊδίϊοη οὗ Ηΐδ Ηἰκῃ-ρυϊοδί βοοὰ ἰο (μαὶ οὗ Αδτοῃ 
διὰ Μοϊ ἢ βοάοκ. ΑἹ] ἰὮγοο ἃσὸ ογτἀ δὶ πεὰ οὗ οἷ 
ἴον ἀοδηῖία ῬουΣοαβ δα οἱ ουτηδίδηθοδ; δὰ [86 
ἩΟΙ͂Υ βονὶρίυγο ἀἰβοϊοβοβ ρεσγίξοι γ ὑμοῖγ ταυϊθδὶ 
Το ἰδίϊοΒ, 80 ΓὰΣ 88 (ΠῸ0Υ ΔΓ ἐπροτγίδηϊ ἰο {με 815" 
ἰοῦ οὗ γσοδοιιρίίοα. Τὸ Αδσζοῃΐο ρυϊοδί βοοὰ, νὶὶὰ 
δϊα Ἰοχαὶ, ἈΟΡΘα ΙΑΓΡΥ δυσοοϑδίου δηὰ 1, ους 8) 
ΘΠΔΥΔΟΙΟΓ, 18 ΘΧΡΤΘΒΘΙΥ ἀοδί διε 88 δ᾽ ΡΥ 85 
ἐπίοσυθηΐῃκ δῃα ῬΥΘΡΒΙΘίΟΣΥ δίασο. ΤΠ Ὀπῖοἢ 
ΟΥ̓ (6 Ὀυΐδβι]γ διὰ Κίον οΠοο5 ἴῃ ἈΠΟΙοἰδεάες, 
ΔΡΡΡΟΔΣ ΠΩ 88 Δ ἰπδυ]διοα ζδοὶ, δὰ πὶ δουὶ {8 
ῬΓγθοϊποίβ οὗ {86 οσογοηδηΐ Ῥθο}]6, 18 δίσ ρρεὰ οὗ 
118 ΔΡΡΑΓΡΘΕΙΥ ΡΌΓΟΙΥ δοοϊἀ οί] ομδσδοίεσ, δὰ 
οἰοναιςὰ ἰοδ ἰγρο οὔ ἰδμαί Δ ϊο δ, τι δῖ (8 6 ΡΒ εσα 
οὔ 1μ6 οογομδηὲ ῬθΟρ]θ, 88, ἱπ 0 ῬΘΓΒΟΣ οἵ (86 
Μαοβδβίαμ, ἰο δίδιιὰ ζοσί ἢ ἴῃ οϊοδβοδὶ σομπθείΐ οι 
πὶ (6 1 ΒίοΥγ οὗἉ βδαϊγαίΐοῃ. Βυὶ 5 6δυδ, δ μου κἢ 
δ8οῃ οὗ αοὰἂ, [88 8611}, ἔῃ πὸ δβ6} -Ὑ}1οὰ δηὰ δυϊ- 
ΑΥΔΙῪ ΤΩΔΏΠΟΡ, ἴδ κο {15 αἱ ρστιλὶγ ἰο Ηἰσοδο, Ὀπὶ 
ἱπ (δ 9 8} τ Ιοῖ δὰ θ6ΘῊ ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ δῃηουκοεῖ, 
.).88 Ὀ66Π Ρ]δορα ἐπ 1ὑ Ὁγ ἐμο δίδου. 

8. Ττῦο »γεραταίίοπ ἴ0᾽ δ Οἷα ἩΔΙΟΝ 18 10 
ΒΆΌΒΟΣΥΟ {86 ΠΟΠΟΣ οὗ αοἀ δηᾷᾶ ἰ86 βαϊναίΐσῃ οὗ 
τηθῃ, 5 ἀσαυϊτοα πού ὈΥ͂ διιρ]υἂο οὗἩ Κπον]εὰξο 
δηὰ οἵ 8111}, θα. Ὀγ ἐεαγπίπρ οἵ οδεάϊεπεε, ὈΥ σι Ἐ 1. Β 
(89 τΐΟΪ6 ῬΟΣΒΟῚ 18 ΡΥΘΡΒΓΟα ἰο ὃθ 8 ἩΠ|Π}Πρ δὰ 
ΘΑΡΘΌΪΟ ἐπβίσυϊηθηί [0 (86 Ὠνίηθ σουπδ6]5. [ἢ 
ἐμπΐθ ΤΔΥ Δοδυ5 Ηἰπ.56 17 Βα Ὀδοη Ῥοσγίδοϊ οα, διὰ 
ἴον {18 Γϑᾶβου ἀγδνβ 41} Ὑ8ὸ Ὀεϊΐενο πῃ Ηΐτ ἰδὶο 
{8 761] δεΐρ οὗ Ηΐθ σοηδίοὶΒ δπὰ Ηἷἱδ υἱοίογὶεβ, 
οΥὗ Ηΐβ βυϊοσί 8 δῃὰ ΗΪ8 Ὀ] οββοάῃθδβ. 

4. Τὴ6 μαγαϑδὶ ἐπὶηζ ἰο σοηοείσε ἴα ἱμδὶ (δε εὐ- 
ετίασε ὁ ἰλδ ρίοιιδ, διὰ διιοῃς μ 6 0) ἃ ξδίῃ (8056 
οὗ (6 βου οὗ αοἀά, 116 τοὐδλέπ ἐλ6 δρᾶεγε οὗ 186 
Ὀϊνὶπο δουπδοῖβ, δ ἃ ῬΡΟΒΒ688 ἃ λεαζέπσ ακα εατὶπς 
οἵδ. Απὰ {ἰ|ὸ Βαγάοθαδὶ ἐδίηρ ἰο γεπάεγ 18 οὔδ- 
ἴθῃσθ, νι ἰοῖ ποῖ ΟὨἹΥῪ δ 495 ὈΥ͂ δὴ ἃ δοοορ "δ 68 

(80 νὶ}} οὗἩ αοἀ απ άδέ ε7εγίπσεο, Ὀαὶ ἐπ (λ6 ευετο 
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ἑπσα ἐλεπιδεῖυσε, 8}}} ρογοοῖνο δηἀ ργουο ἐμ Ὀϊνἷη9 
Ὑ{11 45 α τοεέ 97 ἰοσε, διὰ ἰο ουῖποθ δηα πδϊ ηἰδὶ ἢ 
(ὸ λαγπιοὴν οἵ ΟΣ ῬΟΥΒΟΏΔΙ Μ{{11 1} (86 Μ]]} οὗ 
6οά, Ὁγ α,7,ἐε τεσερίϊοιι οὗ π9 ἀοϑ ποὰ δπὰ δ] ]οἰϊοα 
δον κ. 

ὅ. Α5 ρυϊποΐραὶ αεχίδαγὶεα ἴῃ {818 σοπβῖοί οὗὮ 
ζαϊ! ἢ διὰ βυδογίης, τοόοΆι Βᾶγο αν ἰο ἃ8 [86 66 Ὁ- 
ἰδἰπίν οὗ ἐμ9 ποαγίῃς οὗ Ῥσγαυον, 9 οοπδβο]ϊη 
ΘϑϑΌΓΘΏΟσΘ οὗ ον αἰἰλπηδῖθ ΡΘΓΒΟΙΑὶ ρογθοϊζοη, αμὰ 
189 Ρον6 ΓΚ οὗ οοτηιππηΐοι ὙΠ} 6885 ΟΠ γδί, ΕῸΣ 
Ομ εῖβι ἰβ το 8, μοῦ ΤΠΊΘΓΘΙΥ 88 ἐχαπιρὶε απα ραί(εγη, 
Ὅαϊ ἰο ἐδοῖι τὲ οὐόν Ηἰπι, Ηο 8 (9 δαΐμπον οὗ 
οἴογηδὶ βϑαϊναιϊΐοα, δἵϊον δανίης Ὀόθὴ ἨΗϊπιβο] ἢ 
»εηζειεά. Ηΐδβ ρογίϑοίίου βϑέϑυϑ, οἱ {}10 ὁπ μδηά, 
ἰο Ηἰ5 οὔῆοο οἵ εἰ -ῬΥ  Β}}γ Μοάϊαίον ; ῸΓ, δῖ Ὁ 
ἐπα Ηο Βαά Ὀθοοιηθ οδοάϊθπέ πο {μο ἀθαι οὗ {9 
οΓο95 (ΡἈ1]. ἰϊ. 8). Ηθ ρα5ϑοἀ ἰαἰο Ηἰ5 βίδίθ οὗ ὁχϑ]- 
ἰδιΐοη ἴα ψϊοῖ Η15 τιον 5 Βμηουὰ τοίαἰϊη δὴ θυοῦ- 
Ἰδϑιϊης δ σδοΥ. Βαϊ (μἷ8 ρεγηγεοίίοη, ὁ ΗΠ Σ σαγέεγ, 
ἀορϑπάδαϊ οα τΠ0 Γυἱ αἸπιϑηὶ οὗ ΗΪ8 6ὁΔ}} 1, ῬΥΓΘΒΌΡ- 
Ῥο369, οη 86 οἱδον Βδῃηά, ὑμαὺ οοπιρίσίς ὠπίοἑαΐπς οΥ 
Πιὦ ρεγεοπαὶ ολαταοσίεγ, ν᾽ Ἀλο ψγ͵ὰ5 ἀδροπἀθπὺ ἀροπ 
Ηϊΐ8 δοίυδὶ δυπιδηϊίγ. Εαϊϊὰ ἰπ ἰδ6 σοπογοῖθ 
ὉΠ οὗ [μ6 118 οὔ [πο ἀοἄ-πιδῃ, τοααΐγο8 (6 Δὃ- 
Ρἰ οδιϊοα οὔ ἐμ 1ά6α οἴ ἀογοϊοριμοῃί ἰο ΗΪ5 θη τ 
Ῥουβοπδι γ, δον {80 ὀχϑιηρὶθ οὐ [Κὸ 1᾿. δ2. 
Βυὺ (ἢ ἰὼ ΗΪ8 δέη οδδη688 Θχο] 468 ΘΥ̓ΘΡΥ ἰδουραί 
οὗ πιογ8] ἀοθοίΐθ μου, δηὰ οὗ ἃ σγυδάυδὶ ἐγ υπιρὰ 
ΟΥ̓́ΟΣ ἰὑ ὮΥ (6 Ρῥγοοϑοβϑ8 οὗ ἀογυθὶοραιθηί. Ηἰ8 
ἰοαγηὶμ οὗ οὐοάΐοποο, ἀδθηοὶθθ ποὶ 8 ἰγαῃϑβιιϊοι 
ἤγοαι αἀἰϑουνοάΐοποο ἰο οὐδάϊΐθηοο, θυ {μ6 Ῥτδοίῖσαὶ 
Ῥονγοῦ δηὰ ἀορίῃ οἵ Ηΐ8 ρογϑοῦδὶ θχρουύϊθῃοο οὗ 
ἐμαὶ σϊοῖ ἰ8 σοηποοίοα τὶϊῃ Βαπλδπ 119. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΡΒΕΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Οπνῖδι 195 ισλ.ρτίοδί ὉΥ υἱγίυο οὗ Ηϊβ βυδενίης 
οὗ ἀδαιῃ ; Ηδ ἰ8 ἃ πἰχῃ-ρυϊοδὺ ζόγευεῦ δἴνοῦ [Π6 
ογάον οἵὗἨ Μοϊολιίϑοάϑθο, ὉΥ υἱγρίυϑ οὗ Ηἰἱβ οχαϊίδ- 
ἐἴἰοα ἀροῦ ἐπ ἰΒγοπθ οὗ αοα.--- 16 ρνυἱοβιβοοὰ οἴ 
Οτίδι ἰθ ραγυν δὴ οἵα οοπμπίεα ἰοὸ Ηΐπι, ΡΑΓΡΟΪΥ͂ 
ἃ οΑ] ἰὴ οὐξαϊπεα δι τσοπ ἀροῦ ἰἰο Ῥαίλι οὗἁὨ δβιιῖ- 
ἔοτίηρ.-ἴἢ δοοογάδποο τὶ (ἢ ἃ ἀϊνίπο δαϊέϊησ, γτὸ 
δἂτο ἴο ἄδϑιι π0 βογυΐοο, δηὰ πὸ βϑδύυγίῆοο ἴοὸ 
ΠΟΑΥΥ, δηά διὸ ἴῃ {μι15 ἰο ἰδὶεθ Ομ νῖϑὺ 85 οὔν ρμαί- 
ἐεγπ θὰ οὖν λείρεν.--- 6 δοοο] οὗ βυδοτίης, ἴῃ 
πἶολ ψγὸ Ἰοᾶγῃ ΟὈθαάϊθησο, 195 ἐΐθ ἰοησοϑὶ δηά 
δουθγοϑὶ: ὃιι 18 ργοάιιοίίγο οὗἉ [110 τἰ σι οϑὺ γι 108. ---- 
Ουγ ιοαᾶν ἰο σίογψ διὰ οἰθγδ)] ὈΪ] ββϑάπϑϑθ, 1688 
ἐπνουχὰ βυβονγίπς τ σὰ αἀο ογάαῖη5 δον (89 
ὀχϑιιρίο, ληὰ ὑἱγουρσὰ ὑπ μοῖρ οὗ 9 6805 ΟἿ ΥἾ8ι.-- 
Νο φογὶοἀά οὗἉ Ἰἰΐθ 15. βϑδιισο ἔγοια δωβεγίπσ; πο 
ΤΑΝ δα δοπαϊἰΐοι ἤοόγων ἃ ρεοϊοοίΐ οι ρα ηϑὶ ἴϊ ; 
πο Υἱγίαθ δὰ η0 τηοῦϊν ἃγΘ βοσυτθ διζαϊηδὶ ᾿ὑ ; Ὀαὶ 
ἦι ΒΟΥτ 5 ἴ0 ἐδ σα ἄγοι οὔ αἀοὰ 85 ἃ τπῃηθ8ῃ8 οὗ 
αἀἰεοεὶρι ἐπα ἐπ ρίοείψ, αὐτιὰ αἱ 8 ἰπ {ἶἰπιο ἰο {88 »εγγεεί- 
ἐπ7 οὔ ουἂν Ἰἰΐο ἴον οἰθγῃ γ. --- ῬΥΑ 18 ἀπ 085 
8δτὸ δπ δἱὰ ἰο τοὐξέϊη7 οὈθάϊοποθ.---ὍΠ]Ὺ {089 βαΐς- 
ζετίησο πϊοὴ Γοϑοπ Ὁ]9 Οἠγίδ᾽ 8. σοπῆϊοί 97 δ} 767- 
ἐπ 7. ὁδῃ δοπιίοτί, ΡυΥ Ὗ πὰ βαγο. 

ΒΤΑΆΚΕ :-Οῦβογτο μον ἀθοΡῚΥ ΟἸτῖϑὲ τγλβ Βὰ- 
τα αἰθά, μον Σϑα]ουιβὶν ΗΘ ργαγϑὰ, μον ονοάϊοηί 
Ηο φσουρὰ Ηἰπιϑοῖῖ. Ῥο ἰοὺ α͵8ο ᾿ϑᾶσῃ ἔγοπι 
Π πὶ, ὑμἷ8 264] ἴῃ Ῥσγαγον, {8 οὐοάϊθηοθ ἴπ βυῖς- 

ον β.---ΟἿὟν ργαγοῦβ δηᾶ ὑπδηκϑρί υἱ ρ8 ΔΥῸ αἷδυ 
οἴδενίπ ζο, γοὶ ποὲ ρτορίἰδίοτυ ; θυΐ ῬγΑΥ Ρ δηὰ 
ἐπδηκ-οἴογϊη σϑ, ἐμαύ τγ9 τῊΔῪ ουΐποθ ΟΡ ΚΆ  δηὰ 
{πη ΚΙ] 689 οὗὨἩ ποατί.--- 7688, δ'ποθ Ηθ τὴ88 109 

ὅου οὗ Θοά, δπηὰ 5111 ἰοοῖκ ἀροὴ ΗΪπιβε]ἢ βυθδον- 

πο, ἰο τοι μ6 τοὶρδὶ ππάοιθιθ αἱ Βᾶγθ το- 

Ἰηδ1ηθα ΒυΡΟΙΪ ΟΣ, ῬΓΟΥ͂ΟΒ ἐμ 8 (Πα Ηδ βυδογοὰ 
πού ἤγοπι δοιρι]ϑίου, Ὀαΐ τι (16 τηοϑὲ Ροσξοοὶ 
τ Π ἢ ρη.658.---ΟἸὨγὶδὲ το γ8 {Ἰ|ο86 Ὀ]6ϑβθὰ Ὑ8Ὸ 
Δγ0 οὐ οάϊοπὶ ἰο Ηΐπι. Νο οἰμβοσβ Ὀθδοπὶθ Ῥδγ- 
ἰοῦ οὗ Ηἰἶδ8 βαϊνδαίΐου.-- -Ἴ8 9 οδογίης οὗὁὨἨ {}}0 
[ιογὰ 4 6808 οῃ ἰδ (γ06 οὗ {110 ΟΥΌΒ8 18 ἐδ στδπά 
ἴοαϊαγο οὗ {110 δἰοποιηθὶ ᾿δὰθ οἡ Οὐγ ὈΘΒΑΙῖ, 
διηὰ οὗὨ 8]} [16 αἴΟΥΥ οοπποοίοα ὑπογον ἢ. 

ΒΙΊΕΘΕΒ :-ἰΓ ἴθ οὐν Βυδη ποδγίβ ἰμ6γ 0 σλἢ 
ὯὍο Ὑτουρδὶ ὈΥ ἐμ δρὶ τὶς οὗ αοα ρστοδπίΐηρβ πο ἢ 
ΔΥΘ ποῖ ἰο Ὅθ υἱἱογοά, οἷν, ἰμθη, δαὶ ῬΥΔΥΘΥΒ 
τηϑὶ ἐμ Εΐοτηδ]ὶ βρί τὶς, (σου ἢ οτὰ ΟἿΣ στϑαὶ 
ΗϊχΒ-Ῥυίοθὶ οἴοτοά Ηἰ 8617 ἰο Ἠΐ8 αοά, διᾶνο 
οαἸϊοα ότι ἰὰ Ηἰπι: ἯΠαὶ βδηοι γίης οὗὨἩ αοά, 
οὗ Ηἰδβ ἤδη, δου 86] πὰ Μ11]; τ μβδὶ υδι γίης 
οὗ Ηἰβ Ἰυάρηιθπίβ ; νι μδὐ ἃ ῥἱογοΐης ἰο ὑπ6 ἀδρι}}8 
οἵ Ηΐβ Ἰονγο; τυβδῦ δρρθδὶ ἰο Ηΐβ οπμηἱροίβῃοσο ; 
νὰ δ βυ )θοιΐοη ἰο Ηΐ8 βουθγοΐμῃ ἄθοσγϑ; ψμδὶ 
ΒΌ ΡΠ ΒΒ 0 ὉΠΘΣ 4}1 ἐμαί νγδβ ουϊνγαγα Υ τη οϑὲ 
Ῥαϊηΐα! δηὰ ἱμποιϊπίουδβ, αηὰ νι μαὺ ἃ ἰοηδοΐουϑ 
᾿ιοΪ ἃ ὈΥ ΠΟΡΘ οἢ 8]} ἐμπαὺ 8 πιοδὲ σ]οσίΐουβ, γγ8 γ0 
υπἱοά, ἐοχοίμοσ ἴῃ ἐμ 18 ὈΥΓΑΥΘΥ '---ΕΣ (Βἷ5 τοῦ- 
ΒΟ Ὅ89 ἰδμὸ Βυβογίηρ οὗἨ «681.8 50 ταὶ ἰὸ 
οχρίδίο ὑπὸ βἷῃ8β οὗ ἐπ6 ὙμοΐΪο ποσὶ, θοόδυδο, ᾿π 
Ηὶπβ βυδογίης Ηδ 80 ᾿υδιϊδοά, ἴπ {1.6 ῬΓΌΥΟΣ οὗὨ 
Ηΐδ ᾿Ἰ1Πἔης δρίτῖι, ἐπ ἡυάσιιοηῖ οὗ αοα ὉΡῸᾺ 
δῖπ, δηὰ γοί τδἃ8 ποί ἰο δ6 ἀγδνῃη δΎΑΥ ἴτοτῃ ΗΪ8 
ἰσυϑὲ ἰῃ Ηΐτ σγο πδὰ ρῥ]δοοὰ Ηΐμ ἴπ ἰμ18 οΥ̓́οο. 
--Π͵ςτοδά, ἤδασ, 18 ἐπ ββδγροβδὺ βίϊῃρ ἴῃ βυβοτίην. 
Τἷ8 (π9 βαυϊοανῦ γὃδὲ8 ὉΠ8ΌΪΘ ἰο ΘΒ6ΆΡ6 Ῥαδγίΐου- 
ἸΔΥΪΥ ἴον (89 ΒαΚο οὗἨ πϑϑα[} βυπιραι εἰσί τνἱἢ 
18. ἸΤδοτο σ οχρογϊοποοὰ ΠΟῪ ὙΘΔΚ Ο0η6 τηΐχ δὶ 
0 αιλϊἀϑὲ δηςγο πὶ] 688 ΟΥ̓ Βρ᾿Υὶΐ, Βο Ἰοπς 88 
ΟὯΘ ἰδ ἐῃ ἐμο δοβὴ : πον δ ΚΟ 4180 Ψ δι 11 18 
9 6 μεαγὰ."---Φ(Ὅ8ὺ8 δὰ δγθδὰν ῬγΟΥΪΟυ ΒΙΥ͂ 
οὐϊησθα 30 σηυοὰ ΤΠ, ᾿ογία! οὈοά 6:66 18 Η 9 
μογοῖὶδ σοῦγθθ ἥτοιυ ἰμθ Εδίμβεν, (πτουρῃ 180 
ποσὰ, ἰο ἰδ ΒαίμοΣ ; Ὀαΐ πον Ηρ Ἰοαγποα Ἡδδὶ 
18 {0 ἀθορεβὲ οἱοπιθπί ἰῃ Δ}} ορϑάΐξθησο, συἱΖ; ἐμαὶ 
ἷπ βϑυβοτίης ἔνγο βορασδίθ ὙΠ8 οοπθ ἰηἰο 60ῃ- 
Βῖοὶ τὴῖϊἢ οδοῖὶ οἰμογ, οὐὁἩ ὑπ ϊοῖ {89 ΟοὯ6 τηϊϑὲ Ὀ6 
Βυ )]οοἰοα ἰο ἐδ8 οἰμοῦ; (80 ν1}1}} οὗ [9 865} πὰ 
[6 11 οὗὁὨ {Π6 δρίγὶϊ,-- τσ σίδὶ πον ἀονοίοβ δὲ 
88 τσοὶ δα ο᾽ ἰγ ἰο (89 οἀΥγυΐης οὔἱ δηὰ ροσίεοί- 
ἴῃς οὗὁἨ οὖν βαϊναιΐοι, 88 Ηθ αἷὰ ἔουιηουν ἴἰο 189 
οδίαἰπίηρ οὗ ᾿ἰ.--Ὑ ΘΑ Ἰκἢ 688 οὗ {0 8195}) ὈΘΟΟΠ.65 
δ᾽ αὐ} θη ἰῦ που]ὰ δυθάσο ἐδ6 ὙΠ σι 688 οὗ 
86 βρὶσγίυ; Ὀυΐ 1 τὸ ΟΥΥ ἰο αοἂ ἷπ ῬΤΆΥΟΣ, 80 
ἰδὲ γὸ ἃγ0 ποατὰ δπὰ ἀοϊϊνοτοα ἔγοτι ἰΐ, 10 Ὀ6- 
σοῖο ἐΐθ δρρτορυίδαίο αἰδοῖ πο ὑπο  ΒΙΘΒ 
Ὑ0 ἴθασ δηὰ ργδοίΐοο οὐρα ΐθη66. 

ΗλΗΝ :---Οτῖδὶ Κπο 5 ἤγομι ΧΡ υϊθηο9 πΒδί 

Ῥοϊομ 8 ἰὸ 8 ἸΔΡΡΥ διβογαίηρ ἔγοτα ἰσῖ8] δῃὰ βυϊ- 
ζοσίηζ. Νοὸν Ηο πιοϑβί βυτιρδί αἰ ΣΙ ΡΥ »ἰθδὰβ ΟἿΥ 

οδυ86 τίῖϊ Ηἰἷβ Εδίμον.--- 6 νν}}} δπὰ σΔΠΠπρς οὗ 

89 ΕἌΙΠΟΡ τὸ οἶδα ἥγοια ἰδ ἴδοί ; 1, 18 {86 

Ῥαΐδον Ηἰπιβοῖ, δ8 ἰΐ τυεγο, δολοοϊεα ἨΪ8 ὅοῃ 

ἰποτοίο ἴῃ ἐμ ἄδγϑ οὗ ΗἰΒ ἤθβῃ ; 2, ἐμαί {πὸ Εδ- 
(μ6ν Ηἰπι8617 ρογίοοιοὰ Ηἰπι δῃὰ πιδὰθ Ηΐμ (89 
Ῥἰοαρσα δηὰ βυγοίγ οὗ οὔτ βαϊγδίίου. 

ΗΞΌΒΝΕΕ :-- ΤΟ ΓΕ ἀΥ0 8 βρη οὗὨ βίτοηρ, ζοτ- 
γϑηΐ, ϑασποδὲ ῬΓΘΔΥΟΣ, δ ἃ ῬΥΑΥΘΡ ἃ βίρῃ οὗ (890 
ΒΟΙ͂Υ πείυγο οὗ 08 8.---ΟἸ δὶ τησϑί Ὀθ6 ἰ0 08 ἃ 
οοῃϑοϊαἰΐοη ἀπά ἃ βουτοο οὗ αὐυἱοκοηΐηρ ἰμαὺ Μ͵ὸ 
ΤΩΆΥ ποὶ τἱΙ ΒΓΑ ΟΌΤΒΟΙΥΟΒ ἔγοιι ἰδ βοποοὶ οὗ 
αοὰ.---ϑυβονίη 5 Ἰοδὰ ἰο ρογίθοϊίοι, δὰ γῥτο- 
ἄυοο ἰδο τηοϑὺ ὈΪοββοὰ ἔγυϊ(8.---Ν  ηο, Ἰθαϑὲ οὗὨ δ]] 
(86 Ῥγίοβί, βῃουἹὰ ρυβὲ δἰπιβοὶζ ἔουαγὰ ᾿ηΐο 
ΟΠ166.--Ηο ὙΠῸ δυτορβαίοβ ἰὸ Εἰ β6]  ΠΟΠΟΣ 158 ποί 
νουίῃν οὗὨ 1ἰ.--Τὸ Ὀϊνίηθ 6811 ΘΩΒΌΓΘΒ 85 Β0Π- 
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ΟΥΔΌΪΟ οἵἕοο.---Βεσοδῦδο αοἀἁ 64]1]8, γγϑ τηυϑὲ ΒΕΓυο. ] ̓ἰἰπ688 ὑπαὶ 86 18. Δ0]6 του ΣῪ ἰο 1018] δυςῖ 6 
-- ΟἸσῖδὶ 18 δἀρροϊηἰοὰ οὗ Θοὰ; Ηἰΐδθ ἀϊχηὶγ, Ηἱἷξ ] σα! ς.---Ηο πὸ Ῥυδθοα ΕἸτΩΒΟΙΥΓ ἔογπαγὰ ῥτο- 
τὶ κί, δγὸ Τουπᾶάοὰ προ Οοά᾽ 5 ον πδίϊοη.---Τ 86 ] τιδίυγοὶν 19 1οἃ ὈΥ͂ ΘΙΩΡΙΥ ΒΟΠΟΡ; δῆ οἴδος πδίοι 
Ὀινίπο δοπδβμὶρ οὗ Ομ σῖϑί γ88 (6 ταδί στοιπὰ οἵ 18 διἀπιὶ πἰ δίογοα ἱπ ἃ Ομ νἰ βίδη ΤΏΔΤΠΕΟΣ δά δρίὶ τὶς 
Ηἰδβ ῥυϊθϑὶν αἱχηϊγ. Το ἰμῖ86 αοαά 888 ὍογπΘ] Ὀγῖηρδ τὶ (ἢ 10 ἰχ0 ΒΟΠΟΓΥ. 
ὙΓΓΓΏ 688 ἴῃ ΗΒ νοχά. ἩΞΕΡΙΜΝΟῈΒ :---ΟΓΒΟΏΔΙΙΥ ἰτϊϑᾶ, ΤΕΔΟῪ ἰοὸ θ6- 

ΚΒΤΕΙΝ :--ΟΔ]]οα Ἰοης βίποθ ὈῚ ἴ6 ΕΔΙΒΟΥ ἰο Ὅ0 [1Ίογ6, τ ἹΠξὴς ἰο ΒΟΙ͂Ρ ; 81} ἐ686 υπϊίοα ἰδοὺ δδεὶ 
ΜΙ -Ῥυἱϑαί, (Δ 9 ὅθ ῬΓΟΥΘΒ ἐπ Ηἰδ8 Βαπιδὴ ]ον- Ϊἰπ ἰδ γ ϑδυίουσ. 

ΡΑΒῚ ΒΕΘΟΝΗ. 

Ἐχαϊιαἰίοη οὗὨ ΟἸσὶβθὲ 88 ἐδ βίῃρίο Ῥυίθϑυυ Κίηρ, (86 διαυῖῦρο οὗ Μοϊοβίβοίθο.. 

ΕἸΗΒΤ ΒΕΟΤΊΟΝ. 

ΤΕΑΝΕΙΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΙΞ ΤΒΟΌΒΒΙΟΝ ΒΥ ΜΕΑΝΗ ΟΕ ΟΕΝΒΌΒΕ, ὙΑΒΝΙΧΟ, ΟΟΝΒΟΙΑΤΙΟΝ, 

ΑΝ ἘΧΗΟΒΤΑΤΊΙΟΝ. 

1. 

Τὴο ΤοΔάΟΣΒ Δ.Ὸ δὲ11}} ἀοδοϊοηΐ δ {86 {ἐἶπιθ ἴῃ ἰμο χἱρδὶ ππἀογβίδηἀἑπε οὗὨ ἐμῖ8 ἐγγρὶοδϊ σΣοἸδίοι. 

ΟΠΑΡΤΕΚΒΎΥ. 11-}4. 

11. Οὗ βοιι [ςοποοτηίΐηρ ἩΜΙ6ἢ]7 17 ΒΑΘ ΠΙΔΩΥ ἐπΐπρβ (0 ΒδΥ, δπὰ δπαγὰ ἴο Β6 υὐξετοὰ 
12 [ἰο 6 Θχρ δ ῃ6α1, ββοΐηρ γ9 δὸ [ὮδῪ9 ὈΘΟΟΙΔΘ, γεγόνατε] ἀὉ}} οὗ μοατίηρ; ἴον ππθα 

[πὑ|}}19] ἔου [οὰ δοοουηῦ οΓ7 ἐμὸ ἐἶπηθ γο οὐρμῦ ὑο Ρ6 ἰθβδοθοσβ, γο [ἀρϑὶῃ] μανθ ποδὰ 
ὑμδύ ὁη6 ὑθδοὶ γου [ἀρφαὶῃ οηι. ἩΒΙοἢ ἧς [τλδὺ 816] 86 ἄγεύ ῥσϊ μοῖρ εβ οὗ (86 ογδοὶεβ 
οὗ αοἂ ; δῃὰ δύϑ Ὀθθὺμηθ Βπ0ἢ 88 δυο ποϑὰ οὐ τὰκ, δ ποῦ οὗ βίσοηρ πιοδῦ [βο] 1 100]. 

18 ΕΌΥΡ ΘΥΕΣΥ͂ Οη6 ὑδαὺ ἀβο νεῷ 18. ἀπ Ὁ 11] [ΠΟ Χ ροτὶ θη 64 ἴῃ {86 Ὑ͵οτὰ ΠΟ ΕΓΠ66] οὗ 
14 τὶρηὐθουβῃθββ, [Ὁ [6 18 ἃ ῬᾶΡ6; Ὀυΐ βίτομρ; τηϑδὺ [80]14 [004] ὈοΙοΠρΒ ἰο (δοδα {Π|δὺ δτὸ 

οὗ [11] ἀἂρθ [86 πιδίατοα, τελείων], αγοὰ ἐμοδβα [οηλ. ουθὰ {8.086} ὙΠῸ ὈΥ͂ Ταϑβοῦ οὗὨ [88 
[Βερὶῦ, ἕξιν] μανγθ ὑμοῖσ Βθῆβ68 ὀχοσοϊβαὰ [8.168] ὑο ἀΐβοογη [(0 ἀϊβίληα!6}} Ῥοῖὰ 
βοοά δηά ογ1]]. 

ον. 11.--περὶ οὗ, οοποεγπΐηρ ποῖον, τοίοττίης ἴο Οπτίοξ, οὶ Μοϊομίεοδοῖς; οτ, Ὀολίαν, οοποεγείης τολίολ περαίξεν, τίΣ.: 
σαήνις ΜοϊοΗἰδϑάοὶς ῥγίθοιΒβοοά." --ἡμῖν ὁ λόγος πολὺς καὶ δυσερμηνεντός, οἱν ἀΐδοογθο ἐς ἐξίεπαοὶ απὰ λαγὰ ἴο ὅε οἰοατίῃ 
ἐπρομπάεα ΟΡ εεί γοτίλ.--- γεγόνατε, γε ατα δέοοιιε, Ὠοῖ, αγε. ΤΏ αἰ ἤδγθηοο ἰ6 ἐπιροσίδηϊ, 88 τρδεκίης 8 ἴδρδὸ ἤο: ἃ βοί(Σ 

, ον, 12.---φείλοντες εἶναι, δείηρ δοωυπᾶ, οὐ ᾿πᾶεν οδἰίραίίοη, ἰο δε---ιολίϊα νε οιρλί ἰο δε---διὰ τὸν χρόνον, ὁπ ἀοοοιρε 7 (δε 
ἐπιε, ὈοίίοΣ ἴπδὴ Ἐπρ. τοῦ. οὐχ. “707 ἔδο εἰπλ6,᾽ πίοι [5 ἀνε ταγά, ἐγ ποῖ οὐθουγο --- πάλιν χρείαν, γε αθαΐῃπ λατε πεεὰ : δ 

Δ γ. 18.--ὄπειρος λόγον δικ., ἐπεχρεγιεηοεᾶ, μπεκιΠοα πὶ γεεροοί 47) α ἀΐξοοιγεε οὐ ἀοοιγ ἵπε 9 λίοοιεηεεῖ, πο ἰδὲ 8 ἰδ 
ὉΠΑΪ:]9 86 ἃ νήπιος ἴο απίον ἰηἴο δηὰ ὙΣ δ ϑεβῶς 1. ω ἐδ 

Ἑίον, δθθ68..---διάκρισις, ἀοοτεπιίκαίτον.-Κ} ΤΡ ένα, ἀἰξεοίριἐπεᾶ, ἱναϊπεα, ἐπ οροϊδοα.---αἰσθητήρια, ονγβανε ψ' Ρατοῷ- 



ΟἸἿΙ͂ΛΡ. Υ͂. 11--4. 109 

ἘΧΕΘΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ψεβ. 11. Οομποθσηΐηκ ΒϊΟΣ γ͵Ἴι Βανὸ 
ΤΑΒῺΥ ἰμΐη Κα, εἰος.--- ΤΠ περὲ οὗ 18 ποῖ (0 ὯΘ Γ6- 
ζοσγοὰ τ ΓΟ ἰοὸ ΜοΙομβοάθο (Ῥοϑὰ., Οαἰν., διὰ 
(9 πιδίουὶ Υ) οὐ ἰο Ομ γὶϑι ((Εο., Ῥεΐπιδβ.), θυὺ ἴο 
ἐπο φΡτγθοοάϊης ἀθοϊδτδίζοι ἐμαὶ Ομ νἰδὺ 18 6 Ηϊρὶ- 
Ῥχίοβὲ δῖον ἰ06 ογχὰον οἵ Μοϊοιποάθο: δηὰ 189 
οὗ ἰδ ἰο ὃὈ6 ἰδίκοη, οἶμον τΐΠῈ 1,.ἅη. 85 Ιη886., ΟΥ 
αἰ ατοὶ,, εδἴ6., ἃ8 πουί. Ἐγδϑῃι. δηὰ ΤῈ ΠῸΣ 
ἐγδιηἸδίο, τοα ππίσλέ λαῦε, ἱπδίοδα οὗ λαυδ, ΘΟ. ΓΑΥΥ͂ 
(ο ἐδθ ἔθπον οὗ [89 ζ0]οτίης ρῬδγί οὗ πὸ Ερίδβι]ο. 
[ΑἸέοτά δβι}}} τεΐϑτβ οὗ ἰο Μοϊομίπδοάθο. Βυΐ {μθγθ 
18 ποὶ (89 58] χϊοϑί σγουῃὰ (ὉΓ δυρροδίηρ {πδὺ (δ 
ΔΌΓΠΟΡ 1610 δὴν αἰ Βηου Υ ἴπ τρδιεϊης Ο᾽60 8 ΒῺΥ 
ἴδοὶβ οοποογπΐηᾳ Μοϊολιίϑοάθο, ὑροὰ τ Βοπι, ἱπ- 
ἀοοά, βὸ ἀν 60}}85 ὙΘΥῪ Ὀγϊοῖγ, δὰ πίἰϊμβουΐ ΒΗΥ͂ 
βοθηχΐπρ ΘΟ ΒοϊΟΌΒΠ6Ά5 Οὗ ΔῺΥ ἐπίῃ ρ, ΒΡ οΙΔ}Ὺ ἀἰΐ- 
βου ἰο υπάἀογϑίαηά ἱπ {80 δοοουπίδ σοῃοοσηΐηα, 
κἷα. Τὸ αἰδῖου εἶ08 τοχαγάϊης [6 ῬΟΥΒοΏ οἴ 
Μεϊοκιίϑοάοο, ἀρὸ {86 γϑβυὶὺ οὗ 8 χταϊυϊουβ ταΐ8- 
ΒΡΡυοβομβϑίου οὗ (9 βδίγοπζς βἰδίθιηθηίβ οὗἨ ἐδπὸ 
Ἡτὶίογ. ΤῊ ΓΟΔ}Ὺ ἀϊ π οα]ὲ ἰορὶο 8 οἰ μον ΟὨ γἰδβὲ 8.5 
ἩϊκΙ-Ῥείοδι, οὐ δ ΜΙ 6] οἰβοάθο- Ρσϊοϑί, οσ, ἰδία 
ἐπ 9 ῬΡΓΟΠΟΌΠ 88 ὨΘΌΓΘΡ, ἐμ ἐορίο οὗ ΟΠ νἰδί᾽ 5 Μ| 616 ι}- 
δοάοο ρῥγϊἰοδιοοὐ.----Κ.]. αι ο Ὁ α͵8ο οτου]οο κϑ 
τὸ γεγόνατε, ψέ βαῦθ δέοοπιθ. ΤὨΘ ἀμ 688 ΟΥ 
δρὶ γἰίυδὶ μβαγάηθ85 οὗ μοδγίηρ οὗὨ ἰμ9 Τοδάθυα 15 
ποί ἀρδϊ χηδίθα 48 ἃ Ὡδίυγαὶ ἰγαῖὶ, Ὀὰὺ δὲ (6 σθ- 
δ]: οἵ α τοἰίσοαταάἀδίϊοπ ἩΔΙΘΝ ἃ 8 Ὡ0 ΔΡΟΪΟΦῪ ἴῃ 
ἐποῖν ΒἰδίοΟΣΥ δηὰ ουϊνατγὰ οοπάϊΐοη. Ηδθποθ, 
π|ὸΐι γοβροοί ἰο [86 ἰορίο δϑουϊ ἰο Ὀ6 ἱγοδίοά, {89 
δΔΌΪΒοΥ ἴσο 5 ἃ αἰ συ ἴῃ δηάϊηρ, ῬΤΟΡΟΡ ΟΧΡΤΟ8- 
δῖοι ἴου ἰμ6 οἶον σοι υπἰοδίΐοι οὗ ἰμ8ὲ τισι, 
ἷπ 18 δα ͵6οὶ τηλίίον, 15 8ο τἱοῖ δηὰ τδυΐουϑ. 

Ψει. 12-14, σοσ 62, οἱ δοοουῃῖ οὗ [89 
εἶπιθ, γ9 οτχδῖ, εἰο.---Ἰποϊοδα οὗἩἨ Ὀδοοιΐῃς ὁ8- 
ῬδΌΪϊο οἵ ἰοδοκίηρ, [86 γοδάϑυβ ΒᾶΥθ ὈθοοσΩΘ ἱπ 
πορὰ οὗἉ Ἰοδυπίπρ ; δηά, ἱπάϑϑά, ἰο {πὸ οχίϑων δαὶ 
ΠΟΥ͂ Βαγθ ὕδ 116 Ὀδοῖς ἰο (μα ᾿ηΐδη 16 ἀχὸ τ αἰ ἢ 
ΤοαυΐΓ65 ταῦ ἶκ, πὰ μαυθ πυ8 1416 η ἱπίο 86 ἀδῇ- 
ον οὗ Ἰοϑίῃς οῃἰίΓΟΙΥ ὑμοῖὶγ ῬΡΟΤΘΡ οὗ δρίτἰ τι] 
αἰδονίτηϊπαϊΐοη. ἴῃ υυ. 18 δὰ 14, ἰὴ δυῖδοῦ 
οχρδηᾶβ (Π6 ἄρατοίννο πιοάθ οὗ οχργθβϑίοη τὶ ἢ 
δ δδὰ οιιρϊογοὰ δὶ (89 61080 οὗἁ Υογ. 12, δπὰ δἱ 
ἐμὸ δδὴο (ἰπιθ ῥιι8ἰ18695 18 ἱπιροτί. Ηθ 68 ἐδ9 
Τοδουβ ἰῃ ἷθ8 ογθ, Ὀαυὺ (16 ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΠ8 ΔΘ 6ῃ- 
Εἰ ζοθογαῖ, Τὴ6 ΚΟΒΘΓΔΙΥ, ΠΟΊΥΟΥΟΡ, δϑοοίβ 
ΟἾΪΥ [89 ἔογη. ΑΒ ἃ πιδίϊον οὗ ἴδοί, {πὸ σοῃάϊ- 
εἰσι ΟΥ̓ 9 γοδ9 1.8 8 ἀἱγοι γ ἱποϊυἀ θα δα ομδγδο- 
ἐοσγίζοά. ΕΤΟΥΥ οὔθ ὙἢΠ0 τοϑοοΐγοβ ιἷ8 δἰ]οἰἰϑὰ 
{οοὰ ἰπ ἐΐο ἔοτπι οὗὨ παῖ, ἐμαὲ 18, δη 45 Ηἰτη 5617 πὶ 
ἐμ οοπάϊιΐοη οὗ ἃ βι οἰ] πα, 15 ἱποχρουϊθηοοϑά, ποὶ 
ΤΑΘΓΟΙΥ ἰὰ Ομ νὶδιϊδηϊίγ (μἅπ.), οὐ ἴῃ {μὸ βρϑοΐϊῇο 
ἀοοίτίηθ οὗὨ ͵υβιϊβοδίϊοη ὈΥ ἴα! (Β]., Τμο]., 
ἘΠ0γν.), ΟΥ ἐπ {π6 ἀοοίγϊηθ νιΐοῖ 1οδ5. ἰο σἱριὺ- 
δουδηποδα (Βίσθμα, θὸ Ὗ΄.), ΟΥ ἷπ τἰρδίθουδ, ἡ. 6.» 
τὶ σαι ἰοδοκίηρ ἀϊδοοῦγβο (}6].}, 8ο ἐμδὲ {89 οὃ- 
ῥδοὶγ οὗ δροακίῃᾳ ἢ τοχδὰ (ὁ ϑρίγιίυδὶ ἐμ ἰ ἢ χ 8, 
δοοογάϊπρ ἰο ἴμ9 ἰδ δηὰ ραϊέοσγῃ οὗ ἐγσαῖμ, σουϊὰ 
ὈῸ τδιηίίης, Ὀυΐ ἰἱπ ὑπὸ λόγος δικαιοσύνης οὗ ΘΥΟΡῪ 
κιηά, Τ818 Β85 ἰΐ8 πη ἴῃ {80 παίυγο οὗ 8 
νήπως (Ῥοαϊ. ἐν. 89; ἥν: γἱὶ. 16; Φοπδὰ ἱν. 11). 
Βοϊϊὰ πουγβιηιηθηί, οὰ ἰδὸ ΟΟΠΙΥΔΥΥ͂, ΘΟΥΤΘδ- 
Ῥοηά ἰο ἐδ παίῃτο δηὰ ὑπὸ ψϑηὶβ οὗ ἰδ ταί, 
ὝΠΟ ΡΟ55685 ΟΥ̓ΖΒῺΒ οὗ ρογοορίϊοι (αἰσθητήρια) ἴοτ 
0 αἰϑιϊα χυϊϑΐης οὗὐἨ πδὲ 8 τ οϊοβοηῆθ δηὰ 
ΜΠδὲ 6. ρμογηἰοΐουϑ, δη ἃ {ἰπ689, ἰηἀθρά, 48 αἰδοὶ- 
Ῥιϊποὰ διὰ τὴν ἐξν. ἝΞξις ἰδ ἰδ λαδέξιιϑ, λοίαἑπσ, οἵ 

δἰδίο δοαιυιϊγο ΌΥ ὀχογοῖΐβο, ἰῃ ἰΐ8 Ῥοσιηδηθηΐ ὁΠ8- 
Υδοίοῦ ΟΥἩ ΤΟΒΟΪί, δα. κι, τεαάϊπεδα, οσαραοσὶίψ. Ἷὰ 
158 ἀου 1 τΠΟΙΒΟΡ ΜΔ δ΄ (0 δοοοηΐυδίο τίνα ΟΣ 
τινά. ἢ ο Ἰδίΐου γὰβ Ῥγοΐογγοὰ διχοης (6 8}- 
οἰθηΐθ ΟὨΪΥ ὮὈΥ (ἔος., πο ὈΥ [Γ8. δηὰ Οδϊν.; 
ἸΩΟΥ̓Θ ΤΟΟΘΙΪΥ ὉΥ Βόδπιο, ΒΙ., ΕὈν., ᾿η., Β΄8ρ., 
ΑἸέογά, εἰθ. Βιυϊ (μ9 φσγδιγσηδίΐθα)] σοῃδβίγιοίϊοη 
ἀοοϑ ποὲ ἀοπιδπα {818 τοδάϊπς ; ταῦθ ν (88 δοίϊνο 
οοπδίσχιοίου [48 οὗ διδάσκεινεεείλαί οπὲ ἱεαοὶ ψοι 
δρασί ἔγοτῃ ἐμ ἀουδίζαυ] τοδάϊης, 1 ΤΊ. 68. ἷν. 9, 18 
Τροαιθῃῦ 480 ἱπ {89 ο4881ο5 ( ̓η. ν. 808, Μααυϊ. 
ϑνης. ᾧ 148-50), διὰ {9 Θοππϑοίίου σαί μο᾽ ἴΆΥΟΥΒ 
16 ΟἾ ΟΡ ΦΎΓΩ ; [0 [89 Σοδάουβ δτὸ ποί βυηὶς ἰο 
βΒιο ᾿ζθοόγαηοῦ ἐμαὶ δοπιεδοαν πουϊ]ὰ Ὀ9 τοαυϊγοὰ 
ἰο ᾿ηδίγαοῦ ποῖ δχαῖη, ᾿κὸ οαὐθοδυτϊηθηβ, ᾿π 09 
Υ̓ΕΥΥ ἤγες οἱθιμθηίβ οὗὨἨ ΟἸ τ ἰδ ΔἸ Υ ; (86 δᾶ γῸ 
ταῖθον Ὀπὶ Δ ἰρογίδοί δηὰ ἀυ}] 6 ΔΡΡσϑμϑῃβίοι, 
80 ἰμδὶ (ΠΟῪ ἀο ποὶ βυδοίδη γ ἀἰϊϑιϊη συ δ τ δὶ 
8Δ1Ὸ οϑϑοηὶΐαὶ δὰ ἱποϊἀϑηίδ) τηδίΐουβ, τυ δὶ 18 ἔπ ἢ.- 
ἀδιηοπίαὶ, αμὰ ταῦ 8 ΒΟΟΟΠΟΔΥΥ δηὰ ἀογὶνοὰ : 
δηὰ {Π6Ὺ δυο 7116 5 ἰηἰο ἀδη σοῦ οὗ ἰουροϊ ης δηὰ 
ἀοηγίηρς (μὸ Θββοηίαὶ ἀἰδιϊποίλοπ Ὀθένγοθα ΟὨγῚ8- 
ἐἰδηϊ δηὰ 7υἀδίδη,. 

[ΑἸέογὰ, ἱπρϑηϊουδιΎ οπουρὶ, Ρότμδρθ, θυΐ, 1 
(ἰηὶς, τῖι πα ὙΘΥΥῪ δ] χῃῤ στουπὰ οὗ ῬγΓορΑΟΙ  ν, 
ἀοἴοπαά 8 τινά, δϑοπιὲ 0Π6, ἃ8 οομίδίηΐης 6 βοχί οὗ 
ΒΕ 110 ἸΓΟΏΥ, 88 ἱἢ (Π0 γοδάδθυβ τὸ ἱβποσδηΐ οὗ 
ἰμ8ὶ ὙΒΙΟΝ σην ὁπ ΜΒ οοτηροίθηϊ (0 ὀχρ]αΐπ. 
ΜΟΙῚ δγῦχιιθ8 λζδίηδι ἐδπὶβ γοδάϊης οἡ 86 ρτουπὰ 
ἰδὲ 9 χοδάοσβ δὰ ποὶ βυηὶς ἰ0 ὑπαὺ ἀσρτοο οὗ 
ἱζίοόγδηοοθ, ἐμαὶ ὑπ 6Ὺ σχοαυϊγοα ἰο ὯὍθ ἱπδιγυοίοα 
ΟΥ̓́ΘΡ διρδίῃ ᾿ἴκὸ σδίθο μα 8 ἰπ {ἰδ ο] ὁτηοὨ ΔΥΥῪ 
Ῥεϊποίρὶοθ οὗὁἨ Ομ νὶβυδηϊγ. 6] σοι τοχατὰβ 
{89 τινά, ἐμ δοσοπέιαίθα, 85 ΒΙΠΡΙῪ ἔθθ]6. Τ 18 
οὐὈ᾽οοίξοη πορὰ ποί, ἱπάθοἁ, Ὀ6 Ῥγοβϑβεά, δῃά 
ἐπ|8 τοπάογίηρ κἶνοϑ 8, ΡΟΓΏΔΡ5, ὑπὸ οδβίοσ σοἢ- 
βιγυοίΐοη. Τ6 οἶμον, υἱΖ., ἰδ ῥγοίογγοὰ ΓΚ 
6]., ΜοΙ͂, θ)ὸο εὶο, 15 τότ ἀϊβήουϊι, Ὀαΐ 
ἸΏΟΓΘ ἤογοῖθ]ο: ““ποροὰ οὗ θ [οπ6᾽8] ἐοδοδίης 
γου νδῦὺ δτὸ (9 ἄγει Ὀυὶποῖρ]68,᾽᾽ ἐσ. [π (118 
6886 ἯΘΠπ τιϊχῆν οχροοί διδάσκεσθαι, δείπφ ἰαυσλί, 
δὺς (9 Βαγβῆηοδδ οὗ τῃ6 ἔοτιι νοι ]Ἱὰ Ὀ6 8 βυβῆ- 
οἷοπὲ σϑϑβϑοὴ ἔου ὑιὸ δυΐμογ᾿ 8 υοϊάϊηρ ἰΐ, δηὰ 
ῬΓοΐοσσίης (μ6 ποὺ ὉΠΑ]]ΟΥ 8016 δοίϊνο. ΙΒ {818 
τοδάϊηρ, διζαίη 1 18 ἀουδίζι} ἩΒΘΙΒΟΣ γ᾽ δτο ἰοὸ 
ὀχρὶ δίῃ τίνα α8:-- ποῖα, οΓ υλαί δογί, τ ὈΪΟΝ ἰΐ ΘΑ 5:1} 
ΤΩΔῪ Ὧθ, ΟΥ ὙΠοΙΠοΥ, τὶ ΜΟ}}, τγϑ ἃγϑ ἰὸ σοζασὰ 
πὸ τεῖνον 88 ἀθοϊδσὶηρς (αὐ ἐπ ὁ ΓΔ ΘΓΒ Βα Υο Βα ηὶς 
ἱπίο ἃ βίδίϑ οὗὁὨ ἱποοιρθίθπου ἰὸ ἀἴβοορη οί γθ 0 Ὼ 
σαρίΐ8] δηὰ ἱποίἀοπίδὶ, οί θοῃ ζὰπάδηιθϑηίαὶ δπὰ 
ΒΘΟΟΏΘΔΆΑΣΥ ἰγυΐμδ, δπὰ ἐμ ΣΟΙ ΟΡ ἰῦ ΒΙΠΠΡΙῪ τσλαΐ, 
ΥΓΒΙΘὮ 1 Ῥγοῖοσ.--Κ, ]. 

Τμο λόγια δτοὸ ποί {86 πογάϑ οὗὁὨ ἰδ ΟἸὰ Τοβία- 
ταοηΐ, ΟΣ ΟΥ̓ ὑῃ9 ρῥγορδμοίβ (Ῥεΐγοθ, ϑίθηρ., θᾶγ. 
ϑομυϊές, εἰς.}, Ὀαὶ {89 ἀθοϊαγαιοπ5 οὗἩ ὑπὸ ΟἿ γἾ8- 
δὰ τουοϊαιϊΐου, 989 ἔυπαδηιοηί] οἱοιηθη ϑ 
δοπδίϊία 9 ἰδ Ὀαδβὶ8 οὗἁ ἱπβίγιυοιϊου, δπὰ δἱ (86 
δῶη6 ἰΐπηθ οοπίδία 1.8 Συἀἰ τη ΘὨ ΔΥῪ ῬγΐηΟ10168. 
Το ἰάοδ οὗἩὨ γωσίπιεπίας σοπίαϊποα 1 τὰ στοιχεῖα, 18 
μΒοϊχιϊοποᾶ ὈΥ (16 δαἀάϊίοι οὗ τῆς ἀρχῆς (Οαϊὶν., 
[.). 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΣΙ, 

1. Ὑμαὲ ἱπ οὔ οοπάϊἰΐοη 848 ΟἸ τὶ βίη 
δανγο Ἰοδγηθὰ οἵὗἁἩ ΟΒν β δ, τν9 8.6 ποί ἰο Κθὲρ 
ἴον οΌΓΒΟΙτΟΘ; υΐ ὁ ΔΥΘ ΣαίΒοῦ (0 ὈΘ ΓΟΘΔΑΥ ἰοὺ 
ἐοοπιπιμπίοαία ΟἸ τ ϑδπη Καον]οάρο δὰ οὐῦ οὐδη- 
“61164] οχρογίθῃησο, δὰ ἰο σοζαγὰ ἐΐ 88 Ὀϑ] οηκίης 
ἴο Οὐν οἰ], ποὺ ΤΘΓΘΙΥ ἰ0 ΤΌΠΟΥ δῃ δοσοιιηὺ 
οἵ (86 χστουπὰ οὗ {16 ἢΟΡ6 Ἡϊιΐοὶ 18 ἰῺ 1.8, (0 Ἀΐπλ 
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ὙὮΐῸ ἀοιηαπβ ἱ{ΐ, Ὀὰΐ ἰο ταϑῖτο Κπόνγη (86 οὐδη- 

κοϊϊοαὶ ἐγαϊὰ πο αἰἀβ οὖ Ο τἰϑεϊδα 1176, δηά, 
80 [ὯΓΥ 88 5. ἴῃ 5, 'ἰπ ΘΥΟΡΥ͂ ἀἰγοοίΐοα ΓΘΙΔΟΥ͂Θ 
ἱχζπογδποθ ἴῃ βρίγἰϊαδὶ ἰδίῃ ρθ, δὰ σοῖο ἰο ἐδ 
αἱά οὔ πὸ νοδκ. 

2. Απιοηρς {680 ἐπίῃ ζθ ἰο Ὀ60 σοτϊητηυπϊοϑίοα, 
ἐβοτο ἄγ Τουπᾶὰ (δ ο80 νοι, οα δοσοιῃηί οὗἁὨ {89 
γατίοίυ οὐἁ γοϊαιοη ἰπ ὑυϊοὰ {Π0Υ βἰδηά, Οὐ οὐ 
δοοουπὶ οὔ ἐοὸ ἀορί οὗ 89 βου χβ ψΐοι {86 
ΟΧΡΓ689, αγό λατά ἰο δὲ πια(ε οἶεαγ, διὰ οδῃ ΟὨΪΥ 
τ Ῥαΐη8 Ὀ6 Ὀγουρδὺ τῦῖ ἰα ΟὟΥ ΔΡΡυο ϑηβίοι. 
ΤῊ15 αἰ σα ἰδ, 'ἰπ οσογίδί ἢ τιαἰίθτβ, μοὶ ϊοποὰ 
ὉΥ ἐμ οοπαάϊιίοη οὗ ἰδ ΙθΆΤΠΟΤΒ, δηὰ παὺ οσθῃ 
ἰο ἐμ ἄεζτοο ὑἐπαὺ ὑπὸ σοπίίπιοι 5 ἀουθὶοριηθηί 
οὔ τδο ἰπουσμίθ 15 οὈϊ κοὰ ἴο ὃο ἱπιογταρίοα. 

8, ΤῊηἷ8 δίαϊο οὔ {πη 8, ΒοΎΟΥΟΡ, ἀοθ8. Ὡοὶ 6Χ- 
οῃηρὶ δἷπι 0 18 68]16 ἃ ἴο τα κα {86 δοπιπῖ68- 
ἰΐοα ἔγοαι 0 ἀπ οὗ δοοκίης ἴθ οὐ ὙΓΔΥΒ 
Ῥοΐπίβ οἵ οοπίδοὶ ὈΥ͂ ΤΒΙΟΝ ἢ6 ΤΑΔῪ Ῥτοπηοίθ ὑπο ῖγ 

1] γϑ.ῖρ, δηθὰ ἸηδΥ δοὶ αἀἰγϑοι ν οὐ [8099 ἯΒῸΟ 
ΠΟΥ͂ ἴας ὈΘμΪπά, [Ιπ (89 ρΪ866 οὗ ἀοοίγἷηΔ)] ἴῃ- 
διγιισίίΐοη, σοπ68 [6 σηχίομδ φτγαοίϊσαΐ αρρεαϊ, 
ὙΒῖσι δἰναίκοηδ ἰδ6 δοηϑοίθηοσο, αἀἰποϊοθοβ ἰδ ἰῃ- 
Ὧοῦ βζτουηὰ οὔ {πεῖν βαρ αἰ Βα πι6 58, δ ἃ ρϑποίσαϊθβ 
ἰο {π6 ΥΕΥΥ͂ τοοίϑ οὗ ἰμοὶν βρὶ γιϊ4] ἴθ. ΤῈθ 
οἰ μίσαϊ οἱοπιθαΐ ἰῃ ἰοδολίηρ ᾿85 105 οἴη ἱπίνϊηβἷ6 
ΟΠ οΔοΥ. 

4. ΑἸπους 056 ἢ ἀτο  οἷν ὈΘΠἱ πᾶ ατὸ Τουηά, 
δΙ'οη υἱλὰ ἴ|086 οὗ ἔθ ὉὈΪ0 οπἀονηθηῖδ δὰ οὔ 
ἱπιροτγοοι βρί γι] ἀθυοὶορημοπί, αδἷ8ὸ ἴθ ο80 50 
Βαγο σοπς δαοζ. Τθ656 Ἰδαίου οδη ἃ} (ἢ 1688 
ἀΐβρϑηϑθο τῖϊῃ πρϑοῖὶδὶ πιοραὶ δηὰ γοϊϊσίουβ ουϊ- 
ἰυτα, ἴῃ {(Π|δὺ ἐμ οἷν ὉὈδοϊκο)ἀϊηχ8 πανθ ΓΘίοΓΘΏ 66 
ποὶ ΘΓ ΟῚ ἰο κηπον]οᾶσο, Ὀυΐ οτοα ἰῃ (ἢ 8 Ττὸ- 
Βροαὺ ἴδτο ἱμοὶρ στουηά ἴῃ ἃ ἀθο] πο οὗ βρί σι ἐπ] 
116, δὰ ρῥυϑοΐβοὶυ ὕον {μ18 σθϑβοῦ σϑοῃογαίθ δηὰ 
ἀἰδυ56 ποὶ ΠΟΥΟΙΥ ἀοζεοίνο υἱονν 8 πη ἔγαχῃθη- 
ΔΤ Κποπνϊοᾶχο, Ὀαὶ ἃ οοηὔιδθοα σοποορίΐο δηὰ 
ἃ ῬοΡΙ οι 5 ἀἰπηη 685 οὗὨ υἱδβίου τοχατγαΐης ΘΥΘῺ ἰδ 
ζυπ ἀδπιοηίϑὶ ρυϊηοῖρ 98 οὗ ΟἸτἰϑιΐδη ἰσυῖῃ. 

ὅ. ον ἐμΐβ γΤοδδοὴ ἴβοόσγο 18 ποοάρὰ ἘὮγ ἰδ9 
ἑοῖο ἰδ αἱ οὗὐἨ {10 αἀἰοογπίπρ οΥ 8ρίγιί6 (1 
Οον. χὶΐ, 10), νίϑάοπι οὐϑὴ ἰπ ιτοιίλλοίαϊησ 
ἑηδίσυοίίοη, δηἃ ἰδ τί οὗ τί μΕν αἀϊυϊαίη) ἐδλε 
ωὡοτὰ (ἰ Τίπι. ἱ. 7; 2 Τίπι, ᾿ἰ. 2). ον ἐμ18 Ἀθ 
ταϑὺ ἢ πλ56 1 ῬΟΡΒΘΟΥΘΓΘ ἴῃ [89 Ῥτδοίϊοο δηὰ αἰβοὶ- 
Ρ]ἷπο οὗ οοπβίϑῃι Ἰοαγηΐπρ δρᾶ ργάγον (768.]. δ); 
πὶ ἮΘ ΤΩΔῪ ποὺ ΟὨΪ 1.89 ἸΔῪ δῃὰ Ο608ρ6] 568- 
ΒΟΠΔΌΪ  δηή] ἱπ ἄυσθ ογάον, θὰ ΙΏΔΥ 6180 υἱ 6 γ- 
δἰαπὰ Ποὺ ἰο Τυγη θα ταὶ κ ἰο ἐπὸ οἰ] άγθα δηά 
80114 Ζοοάἁ ἰο {6 πιδίατο (ζ ον. 111. 2). 

ἩΟΜΙΓΣΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝΌ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤΙ,. 

ἘΔΊΊασο ἴῃ δά ἐν Ὀοροίβ δῖ] αγῸ ἰΏ ΟἿ ΟΧΡΘ- 
γΐθῃσο πῃ βρί γἰ( 8] 1178; δηὰ ἤδί τὸ ἴῃ ΟΧΡου θη 66 
Ῥτγοάιτι668 ἕδί] το ἴῃ {π6 ἀπάἀογβιδηϊηρ οὔ ἰδ 9 τγορὰ 
οὗ 6οἀ.---Τ 9 ἱπιροτίδηϊ τηδίίον 8, ποὶ ον Ἰοης 
009 888 θδ6οθὴ ἃ Ομνϊϑιΐδη, Ὀυΐ ΠΟῪ δατηθδὲ δ6 65 
Ὀδοη πη ἷ8 Ομ τι βία Ῥτοίοββί οι ---- που ΟΧΟΥ- 
οἶδβο, ἐγ 18 ποὶ {86 ποϑα [ἢ] ρυόορῦοϑβ οἱ πον ἴῃ 
Ομνἰ βιϊδη πον] θᾶχο ον 1π Οπ τ ϑιΐδη 116.-- ΤΉ 6 
ἷθ θαΐ ὁπ ἐγαϊῃ ΤῸ ἰμοβο οὗἁ σὶροσ δρθ, δῃὰ ἴοτ 
9 ᾿πιηδίυγο; ας {π 09 δ’ αἰ οσοπί τηοᾶ 685 οὗ 
Θοταπἰ σαι; δά οὗ Δρργοβοπάϊηρ ἰ(.---Ἰποχ- 
Ῥογίθησθ ἴῃ ἐμ6 ἀοοίγϊπο οὗ τἱρμίθουβηθ88 ἰ8 8} 
τοσϑύ ἰβποσθηοθ: α. ΟΠ. δασοιηὶ οἵ 8 ογἰχίη ; ὃ. 
ΟΠ δοοουηΐ οὗ ἰ8 ΘΟ ΒΘΑΊΘΠΟ68. 

ΒΊΛΒΚΕ:---Ἶ (89 Κηοπ]οαρο οὗ βαϊναίίοι δηὰ 

ΤΗῊΕ ΕΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΞ ΗΕΒΒΕΥ͂ΞΒ. 
δὸς τς οἴ Ὁ δ σ᾿ τος τ, πειονίοι ει -εεξξεςτσ ος: 9... 

οὐ Ὀϊνίπο {μίηρθ, γγχὸ τοδί Ἰποσοδδο ἀδὶ]γ, οδοῖὶ 
δοοογαϊΐηρ ἰο '8 οδρδοῖίν.-- 9 αἰ ΒΙ ΟΥΠΥ οἵ δβοπιε 
(ΐπχ5 ἰὼ ϑογίρίατο 1165 ποί 'π 16 {πίηρβ (ποι. 
βοῖγθβ, Ὀὰὺ ῬΓΟΡΘΙΥ͂ πὶ ὑμ9 ΘΔΡΟΣ ΟΥ ΤΟϑΐεσ (3 
Ῥοί. Σἰΐϊ, 16). ΘΔ ΟΒΘΓΒ ταιδὺ βοιηδίΐ 88 δἀγεβα 
ὑμοῖν ἈΘΔΙΘΙΒ ΘΥ͂ΘΏ ΒίΘΓΪΥ͂, ᾿π ΟΥΟΣ ἐμδὶ (Πμ 6 Υ τηΩΥ 
Ὀθ δ᾽εοιδοὰ ἰῃ τποῖν δβίδίϑ οὐ ἱζποόσδποο, δὰ ουἱ 
οὗ ὑμοῖν δ αρσ ΒΒ 988.---Ἴ8ὸ ῬΘου αν γ δπὰ ἀυγ 
οὔ πιέπ ἷπ ΟἸγίϑε ἐδ ὑπ (πὸ ἰδαοῖ δηὰ δάυβῃοο 
οἰ Υ5, πού ΟὨΪΥ͂ ἰπ Τοβρϑοὶ οὐ Κπον]θᾶρσο, Ὁ 
Μογάθ, Ὀὰΐ αἷδὸ ἱπ ῥγδοίϊοο, ὈῪ ἐμὶν δα γίηρ 
ΘΧΘΙΡΪΘο.---ΟΣ}" ΒΟῪ ΙΩΔῺΥ ΘΕ άσθῃ οὗὨἨ Θά οου- 
εἶπιιο Εἰ ΘΒ τε Ὁπὰοσ δρο ἵπ (86 ὙΟΙ7 τυάϊ- 
ἴηθπΐθ οὗ δβρίγιιίυ] 1176.---ΟὨΠ]Π ΓΘ, 580 ΒΟῸΝ 89 
{8600 δΔ΄Θ σΔρ8}}6 οὗ Ἰεδυπὶπρ, υυϑὲ 6 Ὀγοῦρβι ἴὸ 
[89 Ὀ1]65804 Κπον]εάρο οὗἨ (6 ΟΘο8ροὶ; ἐδ ποτα 
δανδηοθα {πο Ὺ δύο ἴῃ ὙΘΑΣΆ, Β0 ΠΟ ἷἢ [ἢ 6 ΠΙΟΤῸ 
βϑιουϊὰ ἐμὸν Ὅθ δἀνδησθᾶ 4180 ἴῃ ἱεποπ]εὰρα: 
Οὐβον 86 ἰμοὶνρ δρ0 ὈθοοῖιοΒ ἃ χαργοδοὶ ἰὸ 
{6 .---ϑοογοὶ, δῃὰ ἱπαυΐγο: τδὲ 18 8ι}}} πιληῖ. 
ἴῃς ἰο ποῖ δου νι ῖϊ δηὰ ἐμαὶ μου δσί 8.}}} ἀθ- 
βοϊθηί ἰῃ ΤΩΘΔΗΥ͂ {πἰηρσθ. ὁ ο; τρᾶκὸ ᾿ 
ἀυνίης (Βγ Ἰἰἶδ ἱπ Ἰθϑδυπίης δηὰ αἱβο ρ]ῖπο, 1 
Τμεδα. ἦν. 1, 10.-αιδίποο αἰδοῖ] πο ερὶ ταδὶ 
ΒΘΏΒΟΒ 8ΙΘ Οἀοπιδηθοα [05 ἐμ αἰβονιπιϊδίϊου οἵ 
βοοά δῃηὰ ΟΥ̓], διὰ (Π6 86 ΔΥῸ ἔου πα ΟἿΪΥ πὶ (Βς 
Τοβοδογαίθ, ΠΟ ὉΠΟΟΠΥΘΤοα τὴϑ ΟΘΠ ΤῈΆΚΘ6 ἐδ 
ἰγθ δρὶ τἰΐαδὶ αἰϑυϊποίϊοι Ὀδίνγ οι ροοὰ δηὰ εΥἹ], 
ΔΙ Βουρ, δοσογΐπρ ἰο ἰδ ᾿ἰΐοσαὶ Κηοπ]εάρο, Βο 
ΤΩΔΥ ΒΡΟΔΙΚ ΥΟΥῪ δαθηίν τοχασγάϊηρ ἰἰ. 
ἘΙΞΟΚΕ:-- 10 ΤΟΓΘ Βρ᾿ τ π8] ἃ (ἴῃς ἰδ ἴῃ 18 

πδίυσο, ἱ (Π6 πιοτὸ αἰ βου ἀοο8 ᾽ξ ὅπὰ δἢ 
ΘΏΪΤΘΠΟΘ, 80 Ἰοηᾷ 88 ὑπ ππερίγίϊιδ) πὰ πηροῦὶγ 
πδίατο ΒΝ ΒὰΒ 80 ἀσΟΡΙΥ ῬΡεποίγαιϊθαὰ οΌΓ Ὀο- 
ἴηζ, 8.11} 8ὸ χτγοδιϊγ ργοροπάογαίθβ.--- ἔα 80 ἀοες 
ποὶ οδιι.86 ΘΥ̓ΟΥΥ͂ (μἰηςς ἰοὸ 6 οἴἶοοί τῖῖἢ ἰτιβο 
ἴον ἷ8 δι γθο ΒΟπ ἢ δηὰ ρστονίῃ ἴῃ (86 ἴΏΠΕΡ 
δ, Ὀσὰὺΐ ογουϊοδὰβ πη 8617 ἷἱπ ΣΩΏΔΩΥ (μη ρὲ 
ἸὩΘΥΟΙΥ τἶ0ἢ ὕγδριηηίδτυ Κπον]οάμο, Ἡ]]}} δἱ ἰδ 
50 ΘΠ ΔΗ 616 Εἰ πηδοὶΥ {πὲ Β6 ὙΠ] ΠῸ ἸΟΙΚΟΥ ΚΗΟΥ͂ 
ΔΩΥ͂ ἰμἰπς 88 Βὸ οὐρμῖί ἰο Κηον ἰὶ.---- ΜῚ}κ ἱἰϑο 
ΙΔΔΥ Ὀ0 ΚΡΔΟΌΔΙΥ ἰἱταπδίοτταθά ἰηΐο δἰ ΓΟΩβῈΣ 
[οοὐ.---Τὸ οἰ εἴ σου δου αΥὶβϑβ ἔγοσῃ {86 [δεῖ 
ἐμδὶ ΘΥΟΣΥ͂ ΟὯ6 80 ΘΔΑΙΥ Οχδρρογαίοβ ἰδδὶ τ 8 ῖοΒ 
Ἰηροίβ 18 ΓΆΏΟΥ͂, δηά ἱπ 80 εἰυσ ρίβἢ ἰοτνγαγὰ ἐμοὶ 
ἩὨΐοῖ ἰα διιοά ἰο ἱπίτοάυοο δἷπι ἰηΐο ἐμ {τὰ 
ταὶ α}9 Ρδί. 

ΗλΗνΝ:--αἀσολὶ σαί ἀοιηδπὰ 4190 86 οουίαΐ 
Βρὶ εἰ] δρσὸ δηά ἀἾ86 1} πρὰ β6ῃ868.---Ἴ οὴ6 ἀο683 
ποὺ ΘΟΥΤΘΟΙΥ πὑπαἀογβίδηαἀ δ ἱδπίηρ, 16ι Ηἰπὰ δχεὶ 
ϑϑοὶς ὑπ6 ὕδιϊί ἐπ δἰ πι|89}7, διὰ δά πμἱ πἰδίοῦ ῥσορεῦ 
860 («ΤΌ Κο. 
Ηβυβνξῃ:--Γ Βα υΐομοβ οὗ ΟἿ δ Δ ΠῚ Ασα ἰπ- 

ΘΧΒαυϑΕἰ 016; [6 ῬΓΤΟΙΡΟΒΒ οὗ (8 ἸΘΆΣΠΟΙΞ ἴτο-. 
ἀπ ΪΥ 78115 βιοσὶ οὗ ον ἐχρβοϊδίϊος..-- ΤῈ Βὶ- 
Ὁ1]6 ΟὨΥ θυ ΠΥ ρίταβ νανίουϑ βρὶ σ᾿ [4] πουτίβΒ- 
τηθῃΐ. ἔζη 1Ἀ86 σοπίοϊηρ]δίΐοη οὗἩ Ομ νἰϑέΐδη πον- 
Ἰοᾶκο ἱμόγὸ δὸ αἰ ογθηί βίδροβ οὗ τηαιυγγ, ἀϊΐ- 
ἴοροπί ῬονοτΒ δηὰ βυδβοορε 1165. Το τουδὶ 
διχῖὶνο [ῸΓ {πὸ ΒΙρμοβὲ σοδοὶ οὗ ΟΕ τ ϑιΐδη τηδί τ γ 
δη Ρουθ Ρ. 

ΒΤΕΙΝΉΟΡΕΆ :--Ἰ πὸ Βαγτο ἰσοδάθῃ ἐμ γμδίμϑ 
οἵ φοπυθυβίου, δηὰ, ἴγοπι ἃ βὍΠΟΓΑΙ Κπον]θάβο, 
δυὸ Κποόοῃ δηὰ ἈρΡρυθβοη θα {πὸ βαϊταίϊος οὗ 
δοδυ5 Ὁ. οὖν 7Ταϊηἰἰὴρ βου], δὰ ματα ἰδὰ8 θεὰ 
ἱδαρῦ ἰο Βο]ὰ 7165ὺ8 ἀθδυορ ἰἤϑδη 411] {πίπρ5 εἶξε, 
{μοι ἰΐ Ὀ66Οπι68 ργοόπιϊ πϑαι]γ ἱτηροσίδηι 105 ἀΔΙΥ 
νον π᾿ δρίτγίἰυδὶ 1ἰ7ο, ΤῸ ἃ τόσο ἱβοσουρὰ 
ατουπάϊπρ ἴπ ον [61] οὐνβΒῖρ τὶ ἢ 7 δβυβ, Του ἀδὴν 
ἴοοὰ ἔον ἔμ6 βρίσεξ, ἐμαί γγϑ ΒΟ τροχὸ ΟἹ οΒε}. 
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δΔηὰ ΤῊΟΣΘ ῬΧΟΪΟΌΠΙΥ ἱπίο 6 ἘΚπον]οᾶσο οὗ |τιυϑὲ Ὀ9 ὑπουχῆὶ ΓπγοῦρὮ, απὰ ᾿νε ἐμβρουρι, ὈΥῪ 
“6908. Θδο ομθ ἷἰῃ δὶ οὐ ΑΥ. ΤΒὺΒ ἯΘ ὈΘΟΟΙΩΘ 
ΕΒΙΟΚΕ:-- αϊ τῦΉαι Βαῦϑ δρρυοβοηαϑὰ ἰπ δὶ ἢ | βίσομε. 

1, 

Ἦδθποθ ὑμὸ Βα) 0}}8 ἰο ἰ᾿9 ΤοδάουΒ ἰο0 βίσί το δεσ Ομνἰδίἑδη ταυτὶ ἐγ πὰ ροχζοοίζοιι. 

ΟΒΑΡΊΕΕ Υ]. 1--Ξ. 

ΤΒοτοίοτο ἰϑαυίπρ [86 ῥυϊποΐρ]68 οὐ ἐ6 ἀοοίσϊηθ οΥ ΟἸσἰβί, Ἰδοῦ ὰ8 ρῸ οὐ []6ὺ 18 ᾿αβύθῃ 
οὔ, φερώμεθα ἀπίο ρῬοτίδοϊίοη : ποῦ Ἰαγίηρ; δραῖῃ ὑπ [4] Τοπηἀδίϊοη οὗ δ ϑιν ρρὰν ἔγομι 

2 ἀεδὰ πουῖβ, δὰ οὗὨ ζδι(8 ἰοπασγὰ αοά, ΟΥὨ τὉ806 ἀοοίχίμθ οὗὅὨἨ Ὀαρίΐϊβπιβ δῃ οὗ Ἰαγίος οἱ 
8 οὗ παῦά8, διά οὗἉ τεβαγγθοίΐοῃ οὗ {86 ἀθδα δηὰ οὗ [οπι. ο{7 οἰθγῃδὶ ᾿υἀρτηθηύ. Αηὰ 0818 

Μ}1 τὸ [ογ΄ ἰοῦ 57 ἀο,1 1 [ρτουϊἀθα ἐμαί, ἐάνπερ] αοἂ ρεογμιϊῦ. 

1. γονῦ. 83.---ἰοϑἱοδὰ οἵ ποιήσομεν, τγχὸ τὸ ἴο τολὰ ποιήσωμεν δδος Α. Ο΄. Ὁ. ΕΒ. 23, 81,89. ΤΠ ΤᾺ 0} πονεονυοῦ, ἰβ ἰουηᾶ [ἢ 
Β1η. [1 Οοά. Υαῖ., δῇ ἃ ἰδ τοϊαίποα ὉΥ Τιδο. Ὑπὸ τοθδηίης ἐσ φοοά πψίξ οἰἴπος σγοαάϊῃρ; [8 ΤΩΥ ΟΡ 
ποιίον πὶ ποιήσομεν.--Κ.]. 

ὉΣ. 1.--φερώμεθα, εἰ υἱ8 λαείεπ οπισατά, ερεεα 7ογισαγά. 
ΘΓ. 8.---ἰἰἄνπερ, Ῥγεοίξεῖν ὑγκαρτουϊαεα ἐδαί.---Ἰ.]. 

ἘΧΈΕΘΟΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸῺῸ ΟΕΚΙΤΊΟΑΙ,. 

γε. 1. υδοσθίοσθ Ἰοανΐπα τῃὴ6 ἢσχαὶ 
Ρρυϊμοίρ θα, εἰς. (1. 9 ἀοοίγϊηθ οὗἩἨ (6 Ὀορίη- 
πἷηρ οὗἩ Ομ τ βι).-- - ἈΚ πα σταπιπιαίοαϊψ, ᾿ι 5 σοΙ- 
ΤΩΟΩΪΥ͂ σοηϑίἀογτοά ἰπαὺ ἰμθ80 πογὰβ ταῦ ΜΙΝ 
δϑουϊ δαυλὶ ργορυί οὶ θ6 τορατα θα οἰ 6 88 {δ6 
ἀεεϊαγαίίοπ, οΓ᾽ (λ6 αμἰδόὸγ γὙοβρθοιϊηρ 18 ρώγροϑε, 
Ἰοανΐηρ οι πὰ πἷπιὶ ἰδ 6 ΕἸ ΘΠ ΔΥΎ ἀοοίτῖπο οὗὨ 
ΟὨτῖὶβι, ἰο αἄναποθ ἰο μογζοοϊϊΐου ἴῃ ιῖ8 ἐδασλίπο 
(Εταϑιιυβ, ᾿αἐἢ., ατοί., θ9 Ἧ., ΤῈ0]., ΒΊ8ρ., εἰς.), 
ΟΥ 88 ἃ Βυϊη 008 ἰο ἰδ 6 Το οΓ5, ἀϊπιδε  ἐποϊ μα δὰ 
αἰοησ τοἢ ἰλόπι, ἰο βισῖνο δέον ὑμὶν βυ  )͵]θοί νο 
Ῥοσίδοϊίοη (Ομ Υ8., 11}... εἰο.). Ἐ---Ἴ 6 Ἰαϊίον υἱθν, 
ἨΟΎΟΘΥΟΘΡ, ἱα ἀοοϊάδαγ ἔδυογοᾶ ὈΥ {116 ΦΌΣΠι οὗ 
16 βοπίθῃοθ, οΘοηπθοίοα 88 ἱξ ἰβ ΌὉΥ͂ διό, ἃ8 ἢ ἱπὶ- 
τηοάϊαιο ἀοάἀποίϊοα ἔγοῃ ὑμ6 ῥσγϑσοάΐηρ: Ὀγ {80 
αοσοὶ ὑπαὶ τελειότης τοίαϊη5 ἰδ9 ἰῃ 6 Β6η86 ᾿ ΠΙΘὮ 
89 Ὀδοὴ ͵σ80 ῬΓΘΥΪΟΌΘΙΥ δϑϑίρηοα ἴἰο 1ΐ; δηὰ 
Βη ΔΙ ὑπο ἀφοϊαγαίϊου ἴῃ γον. 4 1ἢ.--- ὸ σοη(οηί5, 
Βονουον, οὗ {δὲ ραγιϊεὶρίαί οἰαιι8ε8 (ποὶ Ἰαγὶηρ 
δεφαΐη ἰδθ ἔουηάδιίίοη, εἰσ.) ταῖσϊ τνάυτδην (86 
Βαρροϑί(ίοα ὑπαὶ ἐδ} Ρ]υτα}8 (καταβαλλόμενοι, εἴς.) 

4 [βοπιθ, μουγονοῦ, 85 Ὅσο δηὰ Ὁ) 61} 25 ἢ, οοῃσοῖνο ἴ Ρ05- 
εἷν1ο ἰο υπΐϊο ὈΟΓ᾽ πηϑληίηχη. ΤῸ ἔΐο80 4]80 Αἰογιὶ ραγι}}ν 
αἰίδλομοθ δἰ πηθοὶ, οοποίἀοῦίπς “(δαὶ οὐ (6 οὔθ δαηά, 
θεμέλιον κατ μενοι οϑὴ ΠαΙΪΥ Ὁ9 ὈΓΟΡΟΥΣΙ͂Υ δα ἃ οἵ ΔῸΥ 
Ὅσι ἃ ἐέσολεν ; δῃά οἢ ἴδ οἴου, υϑγ. 4 ἴ., ἀδύνατον γάρ, εἴο., 
Τηπαἱ ΠϑΟσδλΑΓΪὙ Πᾶν ἃ ζοΘΏΘταΙ Γοΐδγθησθ οὗ Ἰταγπίηρ ἴο [ἢ 0 
Το οΓ.---Ἴὸ ΠΟΘ. ἔπ 6 π, ἰδ ἃ συγκατάβασις οὗ ἴῃυ υὔτί τον 
ἴο δῖα τοδιοεθ. Ἧσ, υἱτἢ ἠϊ8 νοσκ οἵ οδολς, σοπιδα ἀοντη 
ἴο [πον Ἰονοῖ οὗ Ἰοαγηίηρ, δηὰ σοραγὰ ὑπαὶ ἰοϑο πίη δηὰ 
Ἰθδύη!ηςς 85 411} οὔθ σοῦ χοΐηρ οἡ ἰοχοίπον: ὨΪηϊδοῖῖ δηά 
[θη 85 ὈΟΠ ΠΔ ὩΡ [ἢ ΟἿΘ ὈΓΙΓΟΣΖΤΟαΒ. ΤΠῸ8Β ᾿νοδὲ ΤΊΛΥ γὸ 6Χ- 
Ῥιδΐηῃ [Π9 οχργοδδίοῃυῃδ ὙΠ ΐοῖ οδο δῖο Ὀϑίνγοϑη τί 0 Ὁ δηὰ 
Γορογβ.᾽ 8ὸ ΑἸογσὰ. ὙΥΏ 6 Ὠοϊάιπκ οἸοαγῖν τπαἴ [6 πηαίῃ 
ἴθπονῦ οὔ πὸ Ῥαβδδαχο 45 σοίϑύθησο ἴὼ ἴΠ6 ἜΠΙΕΝ ῬΓοστοῦΣ 
οἵ [Π6 Ὠθάγοῦα, ληι δαῖ [ἢ6 σΘΠΘΓΑΙ ὈΓΌΔΟΪΥ οὗ {Π 6 Ὑγὶοῦ 
Ὑοηἶ Ὀ9 συβῆείοπε ἴ0 Δοσουηΐ [ὉΓ πο ἤγεῖ μούβοη ρἷητ. κηὰ 
πὴ ἢ6 6160 ςοποοϊνίης [Δἴ καταβαλλόμενοι θεμέλιου ΠΙΔΥ͂ ΓΘ- 
ὅδτ ποῖ ᾿ΠΔΡΕΥ ἴο το γοθάογβ, 1 γεΐ σοπσοιγ υΐτἢ ΑἸΩ, ἰη 
δηά!ης ὦ {π||10 οσοἹοτῖπες ἰῺ (δ 8 Ρ Γαδ 6 ἀγάνγ ἴσοι ὨΪ8. ρυδὶ- 
τίου δϑ ...-.Κ.} 80 

Ὠΐομ, θαυ} κοοὰ οΥ 

δυο ΠΟΙΘ ΔΙ ΗΪΥ ΧΟΐδγθθοο ἰὸ (86 ΔΌΪΠΟΥ, [07 
ΜὨΐσἢ σϑϑϑοη οὶ. πὰ Εἰθῆπι ππὶΐθ Ὀοίὶ ἰἀ688, 
τοραγάϊης ἐμ ο᾽υγαὶ οὗἨ {86 »γίπείραί υεγὸ 88 
Βαυΐϊηρς παι δβιξο Δ ὈΪῪ ἃ ΘΟ 0 τοΐθγοηοο. ΤῈΘ 
φέρεσθαι ἀφῃοίθ5 α τιογοτηθηί ἰο τὰ ἐμ 6 508] 'ῃ- 
ἀδῃ ἃ τρί δηὰ ἱτπιροίπουβ συϊάδποο. Το ροιὶ- 
ιἶἰνο τοῦ χριστοῦ ἀορομὰβ ποὶ Ὡρομ ἀρχῆς, Ὀπί᾽ 
ὍΡΟΙ λόγον, ΒΊΟΝ ἰαιίον ποσὰ 18. ἸΏΟΡΘ δχϑοίγ, 
ἀοβηοα Ὦγ τῆς ἀρχῆς. 
οῖ Ἰαγίπα δακαΐῃ ἃ οι δαῖίοι, εἰς: 

-Τ]ο86 ρονίϊοηβ οὐὗὁἨἁ ἀοσίγϊῃθ δΔ.Θ Πθῦθ οοτα- 
ΤΩΟΏΪΥ ΒΌΡΡΟΒΟοα ἰο ὉΘ τοΐοσγοά ἰο, τ οἷ Βθοῖι ἴ0 
Βαγο οσοῃδβιϊίυἱοα ὑπ οαἰοομοὶ 68] ᾿ηϑἰγι οἰ 08 οὗ 
(0 φασὶν ΟΒυσοι. ϑουηθ οΪἀ οχροβίίοσβ ουθπ ΠὩ- 
ἀεογβίδηα {9 τοτὰβ ἐπὶ ϑεόν ἀϊτοοιγ οὗἩ Ολγίεί, ἱπ 
οτάον ἰο ἱποϊυάθ {π6 ᾿πα βρΘΏ 88 Ὁ1]0 σατα 8] ἀ06- 
ἰσΐῃθ οἴ ἔδι ἢ ἰὰ ΟὨΥβί, πὰ ΔρΡρθδὶ 1π ϑΌρροσιέ' 
οὗ ἐμοὶν νἱοῖν ἰο Βοιι. ἰσχ. 6: ὙἘ)116. οἴ 6 ΓΒ τηδὶπ. 
ἰαἴη ἐμαὶ ΟΠ τἰβιΐαπ ζαὶ ἢ, 88. δυσὶ, 18 οὗἨ σου Γ80 
ἰΚοὴ ὉΡ στδῃίοα, δῃὰ ποοᾶβ, ἐβογοίουθ, 80 ΒρΡ6- 
οἶδ] πιθῃιΐοθ. Τόσο 18 οὐθ δὴ ΑἸλουΐοδῃ δοοῖ 
{πδὲ τοζαγὰβ Ῥγθοίβοὶυ ἰμ6 βὶχ δγίϊοϊθβ 6. 
πδηχθὰ 88 ἰδ 6 ῬΓΟΡΟΣ οσαγαϊῃδ) ἀοοίτ! 68 οὗἉ Ομ νἷ8- 
εἰδαῖϊίγ. ὙΠ ἃ δοτγϑοὺ ροσοθρίϊου οὗ (86 ἴποοι- 
ΠΥ οὐ ἰδ ο ν᾿ βοῖθ ραᾶββαζο 88 ἰμβ ᾿πίει ργεὶοά, 
ὈΓΑΓα ῬΓΟΡΟΒ6Β ἴο ρὸ Ὀδοὶς ἰο ἐπ οΥἾκ'Π4] βί ρῃὶ- 

βοαιΐοη οὗἩ καταβάλλειν, ἰο εαδί ἀοισπ, ουετίλτοιν, 
ὙΠ σὮ 18 4150 δαορίοαὰ Ὀγ ἐμο 1(4]8, δῃὰ ἰο ἴακθ 
πάλιν ἴῃ ἃ ῥτίναιϊϊΐνο ΟΥ τευογδίη Β6Ώ86, 88 ΟΔ]. 
ἦν. 9: Αοἰβ χυὶ!. 21, δχρ αἰεί ἰπ6 ΔΌΒΘΠΟΘ 
ΟΥ̓ 116 αὐίϊοῖο θοΐογο ϑεμέλεον, ῬΑΡΓΪΥ ἔγοτα 118 
Γρδαποπὶ οὔιΐββίοη. ἰπ θαν ἘΡρίβι]6, Ῥϑτιν ἔγοπι 
ἔο ἴοι ἐμαὶ ἰξ 15 ΒΒ οἰ ΘΠ οχρί αἰ πο ὈΥ {μ9 
δοσοιῃρδηγίηρ αοπἰἶνο95. αὶ {18 γι  βοῖλ] τὸ- 
βοτὲ (0 δὰ ὑπηδίυγαὶ ᾿πιογρτοίαιοα 18 (οἰ Δ]}} 
ὈΠΏΘΟΟΒΒΆΥΥ. ΕΌΓΊ ΘΓ ἤγβί, 1, ἔο δ ΠΟΥ 15 ποῖ 

Βροακίης οὗ βροοϊ οι! γ. ΟΠ θέα ἀοοίτ!ηο, θὰὶ 
οὐ 1π056 ΨΕ σι ἰ.6 Φονγ8 Βαὰ ἴῃ σοτητηοι τ ϊ [ἢ 1110 
στ ϑιἰδη5 (Βοηρ., Τπο].. εἰς.}, δὰ ἴῃ νι ἴον [89 
ἀϊδβιϊποιίτο ΟἸ γι ϑιϊδη οαΐυσδβ: ταῦ ΘΔ5}}Υ. Ὁ9 
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Ἰοδὶ εἰχὲ οἵ, 1 (μοβϑὸ Ῥυγοὶν οἱ θιπμθηΐδυ δηὰ 
Ταπἀἀδταθηί) ργϊποὶ 168 οὗἩἨ ἀοοϊσϊπο ᾿νόογὰ μοϊὰ 88 
Υ υἱυϊπιαῖθ δὰ ὅπ]. [ἢ ἰμ6 βοοοῃὰ ρἷδοο, 2, {89 
αυοδίίου 'δ ποὺ οὗ ψμπάαπιεπίαΐ ατίϊεΐε5 οὗ ΟἸὨνἰδιΐδη 
ἀοοιγίπο, θὰ οὗἨ δι οι ἑαπἀδιχοπὶαὶ ρμοΐπ 8 88 πυυδί 
Ὧθ Ῥγοδυρροδοα ἱπ ἰμὸ 6686 οὗ (89 τοδί οσ5. Απὰ 
Ἄπδ]]γ, 8, (ἰῃ6 αὐδπίϊοι 18 ποῖ ἐχοίμείυείψ ο7 ἀοο- 
ἐγίπε, Ὀὰϊ ῬΥΐτδΡΣ οὗ ΓΟΡΟμί8η00 πα ΘΟΠΥΘΥΒΙΟΙ 
ἔγοια ἀοδὰ σοσκβ, δηά οὗ ἰπδὶ ἰυγηΐης ἰο {δ 9 
Ηἰνΐης αἀοὰ το} ΘοΥγοβρομ δ ἰο (πὶβ δοὶ. Τμ15 
ἷθ {10 Ὀδδὶβ οχ τ ΐο (π0 το ογβ 8.6 80 ἰοὸ δά- 
ΥΔΠ66 ὑπαὶ {6 Υ 5.8}} ποί δἰ γαυβ 6 Ἰαγίπρ ἔοι - 
ἀδιϊοηβ δπὸν; πὶ οἢ ἐδΐθ Ζουπάδίϊοη δἰσοδὰγν 
Ἰαϊὰ 69 Ὀγουσαὺ οἡ ἐποὶν Ῥατί ἰο ΟὨσλβίἑδπ Ρ6Γ- 
Τοοϊίου ἃ8 τ|9}] ἴῃ: σα υδοίοῦ δπὰ 1 δοίϊοῃῃ (ΟἼἜσγα., 
(Ες., εἰς.) 88 ἴω ἱπιο)]θοί δ] σἰρθηθδα δηὰ τη8- 
ἰαγὶγ. Τδ9 ΟΣ ΚΒ δτὸ 68]16 ἃ ἀδδάᾶ, ποῖ Ὀδοδιδο, 
85 διπηίμἦ ΟΥ̓Κ 5, (ΒΟΥ Ῥτοάιυοοθ ἀθδί μι" (ΒοΒ] οἰέ,, 
Κᾶπ., ΒίΒρ., 6ές.}, οὐ ἀ6816 ᾿ἐἶκο ΘΓ Ρ868 (Μίοδιδο- 
115), θὰΐ Ὀοοδυδο, 88 ὙΌΣ 8 οὗ ἃ τηδη ὙΠῸ δβίδπ ἀϑ 
ἷπ ἢ0 σίρμὶ τοϊδίΐου ἰο {86 ᾿ἰνίης αοά, ἐμ οΥ̓͂ 68 ἢ 
ΠΟΙΓΠΟΥ ΘΧΡΥΘΒΒ ΠΟΥ αἷγο ᾿ἰΐθ. [ῬΟΥΒΔΡΒ, οοπϑὶ- 
ἀογίηρς ὑμ6 σΒΔΥδοίον οὗὨ (86 γτοδάδγβ, 6580 διζαΐῃ 
ΤΑΔΥ͂ Ὦ9 {86 ἀοδὰ ἡγοῦ κ8 οὗ (16 7 ον» 18} 16 νν.---Κ, ]. 

γεβ. 2. Οὐ ἴ89 δοοῖσὲπο οὗ Ὀαριτίδεηδ, εἰς. ---- 
Βεηρ., Μ|ΊοΒδΕὶ., Ἡποσ, 06 οι(9 τρᾶῖκο διδα χῆς 
ἀορεμάοηί οἢ βαπτισμῶν, μηὰ γχοῖον ἰδ ἴο ἰδο86 
“ἰΒοΒίης Ὀδρίΐβτηβ,᾽" τυ ϊοῖ, ὉΥ ὑμ9 πίοι ἢ 8 
18αὶ ψόγο οοπηοοίοα ἢ ἰμ θη, ΨΟΥΘ αἰϊϑιϊη- 
δυϊομοὰ ἔγοπι [6 ΡυΓΟΙΥ Ἰοζαὶ Ἰυβέγαίοη.5 οὗἁὨ {Π6 
ον. ἸΤΠ6 ἸΏΘΓΘ οτος οὗ ἐμ πογὰβ ἀοθβ ποί 
ἀδοϊάθ {80 αυροδίϊοπ; [ῸΣΥ, 88 Τηο]. μὰ5 βῃοιγη, 
ἐθοτο δΔ΄ὸ ποὺ υπίγοαυ θη! ῦ ἤουπὰ σὰ ἰδ0 
τοῖα, [ῸΓ ἐμὸ βαῖ, ποὺ τρουοὶν οὗὨ δ. }}18518, 
θυ οὗ ΘΌΡΒΟΠΥ͂, ῬΓΘΟΐΒΘΙΥ βυοῖὶ ἱηγορίοα οοη- 
βίσυυοὐ! ἢ 88 ἰδὲ ΒΟΙΓΘ δϑϑιιτηθα ὮὈΥ 8.6 τη ΟΥΥ οὗ 
'σοτητηθηΐδίοσδ, ὙΠῸ ΤΩ 6 ποῖ ΤΠ ΘΓΟΙΥ βαπτισμῶν 
“δηὰ ἐπιϑέσεως χειρῶν, Ὀυΐ 4180 ἀναστάσεως δὰ 
,κρίματος ἀδροπάθην οπ διδαχῆς. Απὰ ι}ι18 18 ἀ6- 
"οἰ ἀοα]γ χοααυϊγοὰ ὉΥ ἰμ6 οοπποοίΐοη. [πδίἰγιιο- 
]ΟΏΒ ἴῃ Τοχδγὰ ἰο βιυσῖ Υἱϊ05 δὰ ἀοοίγίηθδ 88 
«8ΓΘ Θ᾽ΘΙΠΘΏΤΔΤΥ ἰο ἰδ ΟΠ ἰδίῃ, πὰ, τυ 8116 ὑπ 6 
το Ἰουπὰ 4180 ἱῃ Ζ7υἀδίδη, Βαγο γχοοοὶγϑά ἔγοιῃ 
"ΟΒΥἰδιϊδεὶ ἐν 86 ϑρεοὶδο ἱπιροτί δηὰ ομαγδείοσ, δὰ 
ἐμθ80 πιυϑὺ Βανθ ὈΘΘῺ ΟἾΘΔΡ ἰο ΗΟΌΓΘΥΒ ὁοη- 
γογίο ἃ ἰο ΟἸΥἰδιϊδηϊ, τοσδὲ τοὶ ὍΘ Δ᾽ νὰ γ5 
ποοαρα αἴγϑϑα ὈΥ {86 γϑδάθσβ (δορ. οἷ. ἷχ. 10). 
Τὺ δἷἶδὸ 8 ὀχρίαϊποὰ ἰ}6 ρ]υγ8) βαπτισμῶν ; 
ἴογ βαπτισμὸς ἰδ ἃ ἘΟΙΕΡΕΒ ἸΒηεῖτο ἰοστα, ἩΒΊΘᾺ αἱ 
6. 1χ. 1ὃ; Μαρὶς Ὑἱῖ. 8, ἀοηοίοβ 6 Φον ἢ 
ὙΓΔΕΙΐ πη, δὰ ἴῃ ΨΦΌΒΕΡΗ. ὑμά. 4π||. χυὶϊ!. ὅ, 2 
᾿ἀοηοίοβ (89 Ὀαρ ΐδηι οὗ 508, τ Ὲ116 (6 Βροοϊῆ- 
οΟΙΪγ ΟὨνἰβέϊδῃ Ὀδρίΐβπι ἐδ 'ἰη 80 Νοὸνν Τοδβίδιη θη 
ΔΙ νΑΥΒ οΔ]1]16ὰ βάπτισμα. ΤῸ ἱῃοΓΡσοίοσβ 80 
ΒΌΆΡΡΟΒΘ {9 Δί Ποῦ ἰο ΤΟΙ͂ῸΡ βρϑοΐδὶν ἰο {δ ἷ8 1δἰ- 
ἴογΥ Ὀαρίΐδηι, Ἔχ] δίῃ (6 Ρ᾽Γ6ὶ οἰὐμοσ οὗἁὨ ουϊῤνατγὰ 
δηὰ ἱππναγὰ Ὀαρί δια (ατοί., Βα]ά., Βγδυη, Βουβ5 
οΥ οὗ ἐμ αἰ δογοηί δοίδ οὗ Ὀδρίΐβω ((δ]ογ), οὕ ὁ 
εἰγῖρ]ο ᾿πιπιογβίοι (06 Ἧ.), ΟΣ οὗ ἰμ6 ἐβνϑοῦο]ὰ 
Ὀδρίΐδπι, ἠωπιϊπΣ, Πανιϊπϑ, δαπσωϊπίδ (ΤΒοΙηα8 
.Ααυΐῃ88). ὅϑόπιο (48 Βα]ά, διὰ Βσοοβῃ.) Γοΐο 
ἐλε ἰαγίπφ οἡ οὗ λαπαδ ΘΒρ6οἾ8}}7 ἰο οταϊηδίϊοῃ ; 
10:6 τα ΟΣ Υ ἰο (86 Ἰαγίηρ οἢ οὗ ἢδηάὰβ ἱπιτηοαϊ- 
“Διοῖγ οοπηροίοα ψῖῖῃ Ὀδρίΐδαι, τ 16, αΥ̓ΘΣ (ἢ 9 
ἐμϊτὰ οοπίυσν, ΜΔ8, ἴῃ σοῃπθοίϊοη Μὶϊ {86 
«οδτίϑι, οἰονεῖ ἰο (86 ἱπἀοροπάορηίϊ δοὶ οὗ ὁσο- 
δγιηδιϊοη. Βαϊ ὙἘΥ δδουϊὰ ψὸ τοὶ χοΐδν ἰἢ6 
ἔοτγιῃ ἰο βοίἐϊηρ δρασῖ ΟΣ ἀοαϊσαίϑη πῃ σοθοΓα] ἢ 
ΑἸΙΚο ἰμ6 ἱτιροτί δηὰ {πὸ σγίπλῖοα] βἰσυσίαγο οὗὨ 
εἰ815 ροχὶοὰ τὸ ορροβοὰ ἰο ἴμ9 νἱοῖν διοβίἰομ θα 88 

ΘΑΣῚῪ δ (Εο., (μδὶ 6 δοϊθπιδ 8 ἰο Ὀ6 ρῥἸδοθὰ δῇεν 
βαπτισμῶν, διδαχῆς ἰο 6 ἰακοῃ Βαρδγαίεὶγ β6 
φσοὔγαϊπαίο τ} βαπτισμῶν, διά, 11ὸ {π|8 ποτά, 
ἀοροηάοηΐ οα ϑεμέλεον ; πὰ ἰδὲ {Π686 ὍἨ6 δΓ6 ἰὸ 
υπἀοτβίδηἃ ὉΥ ἰὴ πογὰβ εαἰεολείίοσαΐ ἐπείτιιοίἑοπ, 
ὙΠΟ ἱπ ἰη9 ΘδΥΪ1οδὲ {ἶπι6ὸ8 Ῥγ88 ζγθα 6 ΏΓ1γ ἴπι- 
Ραγίϑα ΟἿΪΥ δἱον Ὀδρέϊδη. Απὰ ἴ{ 8 δαυε}}} 
᾿πδά πη δδὶ ὉΪ]Ϊ0, τι ἀοηπδ 8 δὰ ΚΊοο, ἰο τη κὸ 
ούθ {μ6 Οδθηϊνοβ μετανοίας δῃἃὰ πίστεως ἀδ- 
Ρθηάθηῦ οἢ διδαχῆς; οΥ, Ὑΐϊ ΘΑ] γπ, ἰο μαϊΐ ἴῃ 
Ῥδγθαί μθβὶβ (Π6 το βαπτισμῶν---χειρῶν. Εἰ- 
ΠΑΆΪΪΥ, ἰμογὸ 18 ΠΟ ΤΌΔΒΟΣ ΤῸΣ Ττοίοσσίηρ, τ 1} Ἐπί. 
ΒΟΒΠΙΟΒί., δὰ οἴμοσβ, ἰλ9 ἀνάστασις Ἔχοϊαδίτεὶγ 
ἰο ἐδ Ῥίουβ, (89 κρίμα ΘΧΟΙυδιγοῖγ ἰο ἰδ υἱ- 
ξοάϊγ. 
γε. 8. Δι δῖα 1οῖ τυ᾽Ὁ ἅο, εἰο.---ΤῊ 6 ἀδ- 

ἸἹηΟὨΒ ΓΔ 6 τοῦτο 18 τοΐίοστοἀ ὈΥῪ ατοί., 1πῦ.. 
6 1]., Β.ΟΣΡ, ες. (το αἰ ἴῃς (86 χοδάϊπρ ποιήσομεν 
88 πα ]ϊοδίϊνο ζυϊΓ6) ἰο ϑεμέλιον καταβάλλειν, κηὰ 
86 ἰδθῃ ἴδικο καίτεξκαΐδο, δ ἱπιρ] γίπς ἰμαὶ ἰδὲ 
ΔῸΣ Ὑ1}} υῃ ἀοτίδίο 1815 τοσῖὶς οὗἨ Ἰδγὶπρ Τουη- 
ἀδίϊομβ 0 βοοὴ 885 ἀοἂ ᾿}} ΔἸ ον ἰτα ἰ0 οοπιε ἰα 
ῬΕΓΒΟΣ ἰο ἐμ Ηθῦτονθ. Τμ6 ΤΩΔΙΟΥΣΥ, ΒΟΎΟΤΕΙ, 
τι Εν σοῖο ἱΐ ἰο φερώμεθα 88 (6 δπῖϊο τοῖῦ οἵ 
86 Ῥτοοοάϊης βοπίθῃοο; γοῖ Ἡ1Γ} (Ἀ}8 ἀἰ εσοηοο, 
ἰδὲ δοοογάϊηρ ἰο0 βοσῃὴθ {6 δι ΠΟ» πουϊά Βεόσι ἰο 
ὯΘ ΟΧΡΓγΘδδίηρ (06 ῬύΤΡΟΒΟ ἰ0 Ῥσχοοθοὰ πον, ἴἴ 
Ρογταϊιιθα, ἐο υπο]ὰ ἐμ6 ἀθορον τηθδηΐηρ οἵ ἰἢ8 
ἀοοίτίπε ὁ τίσλίεοιδηεδα (λόγον δικαιοσύνης), πἸΜ1Ὲ, 
δοοογάϊης ἰο Οἰδ6Υ5, ὙΠῸ ἰδκὸ ἐμθ ποιήσωμεν 
εοπηπιμποαίυεἶῖψ (ἰ. 6.,) 88 ΘΙΛΌΓΣΔΟΪΠρ (86 δΔΌϊΠΟΥ 
πὶῖὰ 8 Τοδ 618), Β6 18 οχοσίἱηρ ἐδμοπὶ ἰο δ(- 
Υ8η09 (0 ἐπο ἀοεὶγοὰ ΟἸιχβιΐδη μῬεοσίθοϊοη. Τ]8 
Ἰαΐιον Υἱοῦ δοοοσὰβ πὶ [86 οοῃπθοίΐοη, ἴδ 
οοπαἀ  ἰοπδ] οἶδιιδο (ρ»γουϊαάρα {λαί---ἐάνπερ, εἰς.) 
Ῥοϊηίβ ἰο (Π6 Ροδδὶ Ὁ} ΠΥ οὗ 8 78}}[}π|Ὸ δΎΔΥ, παὶοῖ 
του ἃ ΔΌΒοΪυ οἷ Υ ὁχοϊυὰθ 186 ΡΥορΓοβ5 σοζεστοὰ 
ἰο. [118 ποὶ τηδάο ἃ τηδίίον οὗ ἀϊτεοί δἰδίομι επί, 
ἩΒΟΙΒΟΣ ἰπ 1δοὲ δυο! ῬΟΥΒΟΏΒ ΔΓῸ Τουπὰ ἴῃ (86 
ΟΒυγοῖν. Βυΐ ἰλ Ἰαγδ ὉΡΟῺ ἐδοὸ ἱπαϊνϊ δ] (86 
ἀυγ οὗὨ βεϊἰ-οχατϊοϊηδίίΐοη. Τἷβ ἐπι ϊτηδίϊοι ἰ8 18 
Κοορίης νἱ {0)0 Σοδυκίηρ δπὰ πδιηΐηρ ἰοπο οἵὗἉ 
(μ9 βοοίΐου Ῥ ΙΟΝ 18 ἰοβί δίκῃ οὐἩ ὈΥ Αὔγεθοβ 
δά })6 εἰίε. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἙΤΉΙΟΑΙ, 

1, πὸ κοα] οὗ ΟΠ κεἰ βίϊδη ἀουθϊορταθπὶ ἷ8 ρεῦζο- 
ἐἰΐοπ. Ἐογ (0 εἰἰδίπταθηὶ οὗ (μἱα χοαὶ ἃ “γίείησ 
18 τεαυϊγοά, ψ ΕΟ Σοδίδ ὍΡΟΣ ΣΟ] 1816 7ουκάα- 
ἰΐοπδ, αὐὰ 5 χἱργ αϊτοοϊοά ὉΥ {6 ποτὰ οὗ 
δουπά ἀοοίγίπε, δὰ ὉΥ (89 δωρεγυϊδίοη διὰ ἀϊεῖρ- 
ἐϊπε οὗ ουτοῖ {61 ΟὙΒΕΪΡ. 

2. Τπδὶ ποῖ ἰξεε αὐ ἰλε δαεὶΣ ἷΒ ποί {86 ἀο0- 
ἰὑγὶπο οὗ Ὀῖνίηο ἐπΐηρ5, Ὀὺὶ ἃ ρεγδοπαὶ δ σϑπὸθ 05 
(8 ὙΔΥῪ οὗὅὨ δπαϊγδιΐοῃ ὈΥ ἰυσηϊης δ Ὺ ἔσγοια ἀοδὰ 
ὙΟΣΚΘ ((μδὲ 18, ΟΣ ΚΒ ἩΔΙοΟΩ οομίδιῃ ἴῃ ἰδ οΣὰ- 
Βοῖγεβ πο Ἰἰΐο ἔγοτη 604), δπὰ ἃ ἰπσπίτς ἵπ ἔδὶιμ 
ἰο {86 ΟὨΪΥ ἔσχὰθ διὰ Ἰινίηρ αοἀ οὗ Βογνοεϊδίϊοη 
διὰ Ποἀοιηρίΐϊοα. ΙΒ {818 ῬΟΓΒΟΏΔῚ οηίγαποθ 
ὁ5 (86 Ῥδίιι οὗ βαϊγδιΐ τι, σοῖο μοαδβ πο ΤΠΘΓΕΙΥ͂ 
180 ῬΓοδοβίης οὗ Φόοδῃ (6 Βαριϊδίὶ δηὰ οὗ εξ 
Ομ σῖδὺ πὰ (86 ἰδίου οὗ (6 αοδροὶ (Νδσὶ ἱ. 1δ;. 
λέαίι. 111. 2; ἰν. 17; Αοἱδ χχ. 21); Ὀαΐ δἷϑὸ (80 
ἰηδαθηοο οὗ ἰμο οτχά οὗἩὨ αἀοἀ οὐ ἰμε μεισγίβ οὗ 
ἸΩΘΏ. 

8. Τ|ι6 νίπο Ῥοιοῦν διὰ γϑδ] ὺ οὗἁὨ δβοῖ ἃ οοπι- 
τοϑποοπχθηὶ 18 ἱποοιρδί}]9 ψῖτ ἃ βίταρὶο “ίαπά- 
ἐπ ο{{| δὐϊ δὲ (86 ὙΘΥῪ τυδϊτηοπίβ οὗ ΟΣ  βι ἰδἢ 
Ἰο δηὰ Κπον]εάρο, ἀπά οχοϊυὰθθ 86 ὈδΓῸ Σερδ- 
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ἐϊεΐοι οὗὨἨ ἰδοβὸ ἑυπάδηιθηίδ) δοίϑ ψπὶσ ἢ ἰηδυρι-} πορίθοῖ ἱπ ἐδι6 Ἰηθ 88 ΟΥ̓͂ ρΚὙΔ66 70} ἰὴ ἔυγίμογ- 
ταῖο ἰμθ σοιιμοποθιηθηῦ 848 δυσὶ: δυΐ αἱ 0Π66 
ΣΖ65 1.5 ἴο, δηὰ ἤϊβ τ ἕον, (1.6 σου δτταίης δηπὰ 
πῃζοϊάϊηρ οὗ (19 πον σχοϊδίάοῃ ἰο ἀοἀ, νοὶ ὑμαὶ 
ζουαῃάαίδου 88 βοοσυγοὰ [ὉΡ υΒ, ΡὮ1]. 111, 14. 

4. Βοροπίδηοο δῃὰ ἔδιμ τηδὲ 81} ἰθαιὶ Υ 
{ποῖν οχίβέθποο ἰὼ ἰδ86 1916 οὗὁἨ μὸ Ο νἰβιῖδπ, 1η88- 
τὰ οἢ 88 6 8848 ποὶ γοὺ Σοδοιμιθὰ {πὸ σοι] οὔ ροῖ- 
Τοοϊίοι, αὶ 15. ἰθῃμάϊης ἰοναγὰ 1, ΤΟΥ ΠΔΥΘ, 
Βονονον, ἃ αἰδογοηὶ εαἰκηϊβοθηοθ, δοοοσ ἰης 88 
ΠΟΥ ἀγὸ ιπάδιμοηϊδὶ δοὶβ μγεοδάϊπς ἀπά οοπαϊ- 
ἐἰοπῖηφ τεσεπεγαίίοπ, δὰ δοοοσάϊης 88 ὑμοῪ ὃ6- 
Ἰοὴς ἰο δαὶϊζν Ολτιδίίαπ, Κεπειοαῖ. 

ὅ. ΤῺΘ ΥΟΣῪ ΟἰοιμπίδυΥ ἀοοίγῖπο οὗ Ομ τἶδέ 888 
ἰο ἀο π|ῖι} δαογαπιεπίαϊ τἰϊοβ δηἀ ἐεελαίοϊοσίσαϊ 
ἴδοιδ, δηά, δοπβθαυθηίγ, αὐθη Θἰθτ μία ἰῃ- 
βισυοίίΐου ἰὼ ΟΕ ἰδ  δΏΣΥ τηυδῦ 6 δομμρὶοὶθ ἰῃ (ἢ 9 
δτίϊ6165 οὗ ἀοοίξῖηθ, δπὰ ἸοαΥθ πὸ χδῃ ἰο Ὀα Δ]1οἃ 
ἋΡ ἰὼ ({π6 οδρ'(8] ροϊπίβ. Βυΐ Βθ ψποὸ που]ὰ σχϑ- 
βιτῖοι ἱη) 80] ἰο ἐπ 6 γυάἑπηοιίβ, πὰ δ᾽} 9. Ὠῖτη- 
8617 ἰο ἀθδ]ὶ ΟἿΪΥ τὶ ὑπ θη, ποὺ ΘΩΪΥ ἀοΡΥ ἑν θ8 
Εἰ πη56]7 οΥὗἩἨΎ ἀοΘΡῸΓ ἰπϑὶκῦ δπὰ οὗὨ σχίοσμον Κπον- 
Ἰοάρο, αὶ δ'8ο ρυΐβ εἰ πιβο] πο διίδροηΐβτα τὶ 
(80 Ἰοσιπαΐθ δηὰ ζ}1Ὑ7Υ αμίλογίζεά ἀεπαπά οὗ 
Ῥτοχγοϑϑῖγο Ομ σὶϑἰΐδη 1176. 

ἩΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

119 δηά ἀοοίγῖμθ ἤδγθ ἰπ ΟΠ γ βιϊδηἶ ἃ ὙΟΥΥῪ 
Πποίο ΤΟΥ ΠΥ͂ ΤΘοΐΡσοΟδὶ ᾿πδιιθπο66.---Οἡ (μ6 ζουῃ- 
ἀδιΐοη Ὑδϊοδ ᾿85 Ὀδοη δὰ τὸ τηυδί, 80 ΤᾺΣ 85 
αοὰ δΔ,]οτ ἱΐ, ὑγοοοθᾶ οππψαγὰ ἰο ροσίφοι 0}.---ο 
ὙΠῸ [688 ποὺ ἱπογουΥ ἑπγποα δ᾽ πι86 17 ἰο αοὰ 
17}}} ΒΑΣΑΙῪ κοῦ οἢ τ 9 }} οσθπ ἱδι (μ9 Θ᾽ σοί ΔΎ 
ἀοοίχίπο οἵ Ομ τἰϑὶ. ---ηἤάοπορ ἱπ {80 ραΐΐοηοο 
διὰ ρσοοάῃο85 οὗ αοἀ χευδί ποὺ ΥΟΠΟΡ 8 π66}}- 
κοιὶ ἰα εἰσίν ς δἵἴνοσ ρμογέδοίίοη..- -Ἴ ΒΒ γῸ ἰδ 8 

8Ππ090 οὗ (δ Ομ γιδιϊαη ᾿ἰΐο, τ ἰσὴ σδηποὶ ὯΘ τηδᾶθ 
ποοά; Ὀυὺ Ὀτΐπρβ τἱΐὰ ἰὑ ἀροβίαδϑΥ δηὰ ὨὈϊνίηθ 
λυάᾳπιοηί. 

ἢ ΒΊΛΒΚΕ:--ἰὶ ἴθ ἃ βαὰ βἰβη οὗ ἃ ατοδὲ ἀθοϊῃϑ 
ἦπ ΟὨΥἰβυϊαπίϊν, (δύ ὑπ 0γ0 ΔΥῸ 80 ἔθνν ὙΠῸ ἸΔΥ͂ 8 
τίσ φουπαάαίζίοη ἴῃ {πον Κπον]θᾶρχο, δηά ἃσο Ζεα- 
ἴομα ἴο τηᾶῖκο ΓΙ ΠΡ Ῥγόργοβ8 ἱμογοΐη.--- ΒΟ στο 
αοἀ ἀοεβ ποὲΐ δἰὰ υ8 νι ΗΪΐ8 στο τἯὁἫ οδῃ 80- 
ΘΟ Ϊ88 ποίη τἰ κὨ Ϊγ.-- -ΤῊ 7 ἀτὸ Ὁδά Ομ γ8- 
ὑΔΏΒ, ΟΥ ΤΑΙΒΕΣ ἰμποὺ δ΄Γ6 ῃὸ Ο Υἰβιΐϊδηϑ, ἢ ο 
ΚΗΟῪ ποὶ ἰμ6 σγουπὰ οὗ 89 Ομ τὶ βιϊαη σοὶ ρσίοι. 

ἈΙΕΘΕΒ :-- 9 ὈοϊΪά ἀριοτιηϊηδίϊοη: ὯὯο ν}}} 
ἔο οἱ ἴἰο ρογίϑοίϊοῃ  χαυϑὶὺ βὲ}}} γούοὶδθ ΘΎΘΥΎ ὁπ9 
ὙῸ Βδ8 Ὀυΐ ἃ β᾽ἐχς Κπον]οᾶρο οὗὁἨἩ ψδὲ ἰ5 δῃ- 
ἰσυδίοα ἰο 8 1 ἐμ (1ΟΒΡΘΙ. ---Ἶ ἸΠΔῪ οὗὔοιι ΠΟῪ 
8.1}} ὀχροσίθησθ ὑἐμαΐί νγὸ δυο Ὡοὺ {16 ΒΒΠῚΘ ΡΟΥΤΟΣ 
ΟΥ̓́ΘΡ 0Π9 Ῥογίΐοη «οὔ {86 ἰγοαβιγοθ οὗ ἐμ6 Κηον- 
Ἰεάχο οὗ αοά, 88 ΟΥ̓ΘΣ δηοίβαρ, δηὰ ποΐ (6 8816 
ῬΟΥΟΣ δί ὁ. [ἶτη0 88 δὖ δηοί 6}. 

ΠΛῊΝ :--- 0 τϑα]πὶ οὗ ἰγυὶῃ 18 ΤΟΣ πῖάο. 
Ἧγ)9 χηυϑὲ ποί, ἐπογοῖογσο, δβίδπα 811}, Ὀυὺ σὸ οὐ ἰο 
Ῥογίδοϊίοη. 

ΗΕΌΒΝΕΒ :-- ογὸ 186. ἃ ἀϊδιϊποίϊοη Ὀοίϊνθοθη 
Ομ γἱδιΐδη ἀοοίγίη 68, ποὶ, Βονγούον, ἱῃ γοβροοί οὗἁ 
ἐπ ρογίδῃοο, 88 ΘΒ η (4) δὰ Ὁποβϑοιη 8]---- Ὁ 0 
Β.0} ἀοοίγχϊηθ Βατὸ “681::8 δηὰ ἰδ ΑΡοβί]θ8 46- 
Ἰϊνοσθά ἰο υ8-τθυῦ 88 δἱοιμθηΐῦ ΟΣ ῬΓΣΟΡΟΥΪ 
7ουπάαίίοπ ἀοοίχίποθ, δῃὰ ἀοοίσῖ ποθ Ὀ8}}} ὍΡΟΣ 
ἴμόῖι, δῃὰ οὗ β|11}} ῥσχοίουπᾶον ομαναοίοσ. ἸΤθοχο 
18 188 ἃ ἀϊδιϊποιξοη οὗ ογάοσ, οἵ δοπηθοίζοῃ, διὰ 
οὗ δου ΡΡΘ,ΘΙΗΒΙ Ὀ]ΘΏΘΒΒ. 

ἨΕΒΡΙΝΟΕΒΕ:---Ιἴ 18 Μ.0}1 ΤΟΣ ΙΏΔῺΥ (0 δάνϑῃσο 
ΒΙΟΥΪΥ ἷπ ἰμ6 Κπον]οᾶχο οὗὨ ἀοοίσῖμο, ὑπαὶ ΠΥ 
ΤΑΔΥ͂ ὯΘ 41 (89 ΣἸΘΠΟΣ ἱπ δίμβοθῦθ δῃὰ β11}ρ]6- 
ταϊπ ρα δοίΐοι. 

ΠΙ.᾿ 

ἘΣ ἴὲ 8 τω ροβδὶ 19 ἰο Ὀτΐῃ Ὀδοῖς ἰο ἃ βἰδὶθ οὔ στδοο ἰΐ 089 ὙΠΟ, ΔΈΟΣ Θχροσϊοποίηρ (80 στϑοϊου. 
ῬΟΎῸΡ οὗ ΟἸ γἸβιδηϊ, μᾶνοὸ 1Ἀ116 8 Ὀδοῖς ἔγομι ἐΐ. 

ΟΠΑΡΊΤΕΕΎΙ. 4-8. 

4 Ἐξου ἰῦ 18. ἐπιροββῖῦ]α ἔὸγ [1 τοϑρϑοῦ 0] {ποθθ τὸ 6γ6 ομσ6 ΟὨ]Ιρβέίοηοα, δη πᾶν 
ὅ ἰδβιοά οὗἨ ὑπ6 ΠΑ ΘΩΪΥ σι, δηὰ πότο [θ66}} ἸηΔάθ ραγίδίζοσβ οὗ ἐμ Ηοὶγ αδοβί, δηὰ 

Βιανο ἐαβθα {86 ροοᾶ ποτὰ οὗ ἀοἀ [ἃ ῥγϑοίουϑ πογὰ οὗ αοἂ] δπὰ (6 Ῥροόῦοιβ οὗ (86 
6 πουῦ]ὰ ἴο οομιθ, 1 (ΠΟΥ 88}4}} [411 ασὰν [πὰ μᾶνὸ ΖΔ]]6 ΑἸ Υ, παραπεσόντας ο ΤΘΏΘῪΥ 

[Βοτὰ δραΐῃ πηΐο σορθηίδῃοθ, βοϑίηρ' ὑπ 6Υ ΟΣΌΟΣ Υ [πὑ|}1}6 οσαο! ἔὙ]ὴρ} ἰοὸ ὑπμθηλβοῖνοβ {86 
7 8οη οὗἉ ἀοὰ δἴγοβῇ, δηὰ ραῦ [ρα Εἷπι (0 δ Ορθῃ ββδιιθ. ΕῸΥ {86 δατίῃ []Δπ4} τ ΒΙ1ΘᾺ 

ἀγιη κοί ἴῃ (86 ταὶ (πα σοπιοίῃ οἷν ἀροη 10, ἀηὰ Ὀτηροί ἤοσ ἢ ΒΟΥ Ρ5. τηθϑού ἔοσ ὑβθῖῃ 
[πιβοῦα] ΒΟΥ ῸΒ ἴον (8066 ὈΥ͂ [ἴγ ὑπ βαῖκο οἵ] σου 1Ὁ 18 ἀγοββοὰ [ου]υϊναἰθ4 1, σϑοϑϊ οί 

8 [5μδγοῖῃ μεταλαμβάνει] ὈΪοδβδίπρ' ἔτοπι αοἂ ; Ῥαύ ἐμαὶ προ μι Ὀοαγοὺμ [αὐ πθη Ῥθδτ- 
Ἱῃ07 ὑβοσὴΒ δηὰ Ὀγῖουβ [{{ι|86168] [10] 18 το οί οα [τϑργοραὐθα, ἀδόχιμος δῃᾷ 15. πἰρἢ απο 
ουχβίηρ, 086 Θηἀ 8 (0 Ὀ6 Ὀαγποάᾶ. 

[ἴλν. 4.--τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας, ἴλοξε ισλο ᾿σεγε ὁποῦ 70» αἱ (ποῖ αἴ οπε (ἔπιε, οὐ 7ογηιοτῖν) ἱππμπείπαϊεα, 
Ψος. δ.-- καλὸν γευσαμένονς θεοῦ ῥῆμα, αἢ ἐχοεϊεπέ ΟΥ̓ Ῥγεείοις εἰίεγαποε 4. Οοά. 
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Υον. δ.--καὶ παραπεσόντας, απὰ γεἰϊξ αεἰὰε οὐἦ 7εῖξ αἰσαν ; παρά, ὨδατῚΥ Δ5 ο].. ἰΐ, 1---πάλιν ἀνακαινίζειν, ἰο γεπειο ὅαοῖ 
αραΐπ, οὐ ονεΓ' αραϊῃ, πάλιν, Ὀοΐ ν]οοπαδίίς (88 ἀτοί.) υὰὲ ἐμ ἰοαἴθ8 ἃ δεοοπα γερονίην, τς ἢ ἰδ ποΐ Ὡδοδαβαγ]γ πὸσΣ οτοξ. 
ΠΆΓΙΠΥ ἱπηρΡ]| 164 ἢ ἀνακαινίζειν, "πὶ δἰ ΠΙΡῚΥ γεηεισίπσ. (ΑἸ. δῃὰ Μο]]., -εὶς μετ. ἐπίο 

γ γεπαϊϊασ ἰο ἱλε ὑγγέπρ αὐγεεὶ «--ἀναστανροῦντας, ισλίϊς (δεν αγε ἜγΟ ς, 

μοῦ ὁπ απὰ γεηπαϊπιηρ ὁΗ.---τίκτουσα, απὰὶ {ε 

14ἰοπιδλίίο δῃὰ εἰοχαῆῖ. Οὔσόσνο ὅπ τ 
Ἑπᾷᾳ. γοτγ. ὃν Ἰτολοηι---μεταλαμβάνει, ἐλατείλ ἐπ, νατίϊοϊραζείΆ. 
ἐΐϊ τοῖς σης λαμβάνει). 

ΘΓ. 8. 

γῈΡ βοο Βοιω. ἱ. 23; Η60. ΧΙὶ, 17, ἀπεδοκιμάσθη, τσαὲ 

ἘΧΈΘΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γκβ. 4. Ὸ: 1 ία τ ροκδίΌ]6, εο.---Τ 89 γάρ 
ΤΟΐουβ ΠΟΙ ΠΟΥ ἰο {π6 σομ 1088] οἷδυιδ6 ἱπηπχοαϊ- 
δἰοἷγ Ῥτοοοάϊης [ΑὈΌΓ686}}}, ΛΟΥ ἰο {Π6 οἶδιιβθ μὴ 
πάλιν ϑεμέλιον καταβαλλόμενο, γον. 1 (06  οἰΐο 
δίϊον {86 ΘΑΥΪΐοΣ ἱπίογρρ.), μὸν ἰο Ὀο(Ὰ ἰοροίθμοῦ 
(Βο} ολι,); θὰ ἰο {6 Ἰεδάϊης οχμογίδίίοα οὗἍ 
ΥοΣ. 8, τοῦτο ποιήσωμεν, ψ  Ϊσἢ Ἰοοκα Ὀδοῖς ἰο 189 
οσχδοσγίδίϊοῃ {τον 1) ἰο βίγίνθ δὴ ρμοσχίδοίίοῃ. 
Ἴὸ ψοῦκοη ἀονη ἰῃ0 ἀδύνατον ἰηΐο ρεγαϊοειϊἐδ 
( δγοπιο, Εἔγαβιι., Ζ νη ρῖ6, εἰ6.} ἀηᾶον {80 Ρ]68 
οἷα γϑοίοσί οδὶ ὀχαρχογαίϊου, 18 ῬΌΓΣΟΙΥ ΔΥΘῚ ΓΑΤΥ. 
ΝΕΙΠΟΥ ΔΥῸ γ͵ (0 ΒΙΡΡΙΥ παρ᾽ ἀνϑρώποις ἀοοογτά- 
ἴῃς ἰο Μίαίἢ. χὶχ. 20 (ἀπιῦγοβο, ᾿ΐπιΌ., Βεοης., 
ΗδυρΡῃ., εἰς.). Τ6 οὈ͵οοί οὗὨ (86 δυί μοῦ 18 Ῥγθ- 
οἴβοῖγ (18: ἰο βοὶ Ὀοΐοσο {Π6 ουδὲ οὗ {116 Γεδ ογβ 

. ἴλο νν δο]θ τπδρηϊίαάο οὗ (5 ἀδηροτν, δὰ (6 ἴδαγ- 
[0] ἱπιροτὲ δπὰ χταυϊ οὐὗἁ {16 οΥ1818 0 νἡ ἈΙΘΒ {6 
δαῦθ ΘΟΠ10. 

Ομοθ θὩ] ἐκ ϊοη6ᾶ.--- Το γμαϊγ ϑιϊσ ἰηΐον- 
Ῥγοίουβ δἰπχθὰ ομ εν ἴο Ορροϑδθ [ἶΐἰιοὸ Μοηπία- 
885 ἀαηὰ Νογαίδηβ, νν 1ὸ βου ὈΥ {}}18 ραϑβῆρο 
ἰο 750} {86 1} Γοίι58] ἰο τοδα πὶ ἰο {1:6 ΟΒαγοὶ 
Πο56 ὙΒο δὰ Ἀαοκβι ἀάθη. Τθ 686 ραἰσίϑιὶο οχ- 
ῬοΟΒΙΟΥΒ, δὰ αἷϊον μοὶ ΒΟ. Ααυΐηδ8, Ἐϑίο, 
Οογη. ἃ [αρὶάο, Μ|Ίομδοὶ., Ἐσηοβιὶ, ἐΐς., ἰαἶκθ 
φωτίζειν ἴπ (86 86:86 ἴπ ᾿]ιϊοῖ ἐΐ 18 Θρ]ογοά ὈῪ 
ὄτυδτιν ΜΆΒΤΥΕ (4οϊ. '. 62, 66), υἱΖ., οὗ δαρίϊδηι. 
ΤΏΘΥ δουρί, ἴμθη, ἰο βμον δαὶ 86 δυίδβοσ ͵ἰἜ8 
ποὺ βρθεακίηζ Πογθ οὗ στοβζοποζγαϊΐου πὶ 1:10 πᾶσ- 
ΤΟΥΤΟΥῚ Β6Ώ86, Ὀυΐ οὗἁἩ τεσορίΐοι ἰπίο (86 Ομ ἰϑι'δῃ 
ΘΟ ΠΪ ὈΥ ΙΩΘΔΉΒ οὗἁὨ Ὀδρίΐϑηι; δηὰ ἐμαί {8 
ΟὨΪΥ ἰπθ τοροϊϊ οι οὗὨἨ Ὀαρίΐδϑηθ ὉΡΟΩ ἰμ6 χϑ- 
δαχηϊβϑίου. οὗ ἰβοδὸ ὙΠῸ ιαὰ ἀθορΡῚῪ 2902|16 πη, 18 
ἀοοϊαγοὰ ἰηδαχ  ββῖ Ὁ]Ϊ 56. Βὰΐ ἰαὰ οοηίοχί, δηὰ 
{86 υδὸ οὗ ἰδ9 τογά, (6Ἐ. χ. 82), ββοῖν ιμαΐ {116 
ΟΣ ΠΟΤ ἀδηοίοβ βριγὶαδὶ ΘὨ]ὐοηποηΐ οἷ- 
Ιςοἰοὰ (του ὑπὸ Ῥγθδο]ιίης οὗ {δὸ αοϑροὶ 
ΤΟΙ, Φόμῃ ἱ. 9; Ερῃ. 111. 9; δ. χχχυϊ. 10). 

Ιῖι9 ἅπαξ βἰδηὰβ 15 οοπίγαδβὲ τῦῖ(ἰ πάλεν, τοῦ. Ὁ. 
Δθη Ῥα88 ἐδ ἰυτηΐϊης Ῥοϊαὶ ἔγοπι ἀαυκΏο88 (0 
Ἰιριὶ (Ερδ. τ΄ 14) ΟὨἿΥῪ οὔσο; {μ6 ο᾽ιληζο οδὰ 
ΠΘΥ͂ΘΥ ΟΟΟΌΓΡ δραὶῃ (8 6].). 

Εἴανο ἰδεϊϑθᾶ ἴ89 θαυ ΘῺΪΥ κἰΐι.---γ (818 
ΒΟΔΥΘΏΪΥ αἰδὲ ἸΩΔῊΥ ἱμίοσργοίουθ, ἢ ῬΥΪΠπΙΔ8., 
πηαἀογβίδηα {μ6 Τογὰ β ΘΌΡΡΕΟΥ ; οἰμοσϑ, νν1}} 
ΟἾΓΥΒ., υϑυιγίης χγδοθ, οσὐὁ ουχίγθῃοβϑ οὗἁ βἷῃ; 
ΒοΙη6, ΓῺ ατοίϊ 8, ἐπ 9 Ῥοδοο οὗ τηἰϊπά, ψ 6} 
1ῦ ΘΠ ΚΘΏΘΟΓΒ; ἸΠΔΗΥ͂, ΠῚ Ο(ἰαἸπλοί, ἐμο ΗΟ δρὶ- 
Υἶϊ, ΟΥ τψίιϊὰ ΚοΌ. βοδιιϊάϊ, ἀπὰ Βοηροὶ, τδὁ 
ῬΟΥΒΟΝ οὗ 5685 ΟἸγὶδὶ. ΑὈΓΣΟΒΟΝ δηα Β]οοὶς Ὠἢ- 
ἀογείδπὰ {π9 δϑονο- πιθηξ οποὰ ἱλ]υτϊπαιίοι οΥ 
{116 ΒΘΑΥΘΩΪΥ ᾿ἰσαῦ 1 σἢ ρῬγοάμοο8 {μῖ8 ἡ] υτΐηδ- 
ἰἴἰοα; Μοτγὰβ δηὰ οἰμουβ, ἰπ6 Ομ γἰβιΐδη σοὶ βίοη 
ΟΥ {0 αἀοδροῖ; ἸΤ]ο]αοῖκ, Βούγονοῦ, δηὰ ἐ}λ0 τὸ 
γοσθηὺ ἱηιογρτοίοσβ, ἀθοΐασο {βόσιβοῖνοθ, Ὑ18 

αἰγὶ διμίοεῖψ.---τριβόλονς τοπάοτοὰ Μαίῖ. Υἱῖ. 16: ὕδϑῃ. Ηἰ . 18 
γοδαίοά. ᾿ 

ὙΠῸ Ἑηχ. Υεῖ. ΝΟ], εἴο., 
ἢ ΒΌΟΙΣ [19 ἴοτοθ οἵ ἴ80 ἀνά δρὰ 186 μιγεδεῖςξ 

{τ γγοσζηδὴξ θη. τῖϊ τοὺ οὗ τποίΐΐοαι 

οὶ δ 
ες. Υ ον. γεοείτείλ, τοΐδαοβ {89 βρϑοΐδὶ ἴοσος οὗ ἴδο νοχὰ (κ6 ἐξ 

--ἐκφέρουσα δέ, διμέ τολίΐε ὀγίηρσίαρσ ζογίλ, Ἰοϊηοἱ ἴο ἐἴ8 Ὡοῦπ γῆ »γειἐοαίδνεῖν, τ }}}} 6 τίκτουσα ΜἰΓῚ ἡ ἰ. παρὰ το ἐς 
ἐλίείίες. βο ΜΟ͵ΟΙ]: ΨΜίξέεϊν.---ἀδόκιμος Ὦ 8 ἴεσια οὗ 

αἰδεαταεᾶ.--- ΕΠ]. ἜΝ ἘΣ 

ξοοά τδαϑοῦ ἀρεαΐπϑὲ ΘΥΟΥῪ δρϑοΐδὶ ἱπίοστ τοι δι θη, 
Ῥοϊηϊΐης ἰο 2 Οογ. χ. 1δ, σεῖο βαϊναιϊοη ἰπ 
Ομ γῖβι 15 οδ ] θὰ “16 ὉΠΒΡΟΘΚΔΌΙο σἰΠ1᾽ οἵ στβοο, 
δπα Ἰαγίηρ δίγοβϑ, ῬΑΥΓΥ οἢ ἰδ 6 οΪ056 σοππι δοῖῖσε 
οὗ ἰμἷϑ8 οἴδιβο νἱἱὰ ἐμ 6 Ὀγοσοθαΐης, λὰθ Ὀγ 186 
ῬΆΣΕΟΙΘ τε, δὰ Ῥαυί]Υ οὐ {πὸ διρμδιΐο ρμοδιτῖοι 
οὗ γευσαμένους δἰ ἴὸ Ὀερί ππΐηρς οἵ {ἢ ς οἶδα βο. 

ΤῊΘ οοῃποοίΐοη δηὰ ομ]οοὶ οὗἨ (Π6 μαϑεᾶσο σο- 
αυΐτο ἐμαὶ τῶ ἰαἶκο (818 αι ΟΡ δοσογάϊης ἴο 
ΤΑΌΙ 108] ὑδᾶρο, δὲ 88 δἰ οι. 1). 9, 'π {116 Βοσιβθ 
οὗἨ ῥγδοίϊ 68] ὀχ ρουῖθῃοθ, ὈΥ͂ δοί:8] ῬΡΟΣΒΟΠ8] ἂρ- 
Ῥτγορσίαἰΐοῃ δὰ δηὐουπιθί. Τδμα σοπδισαςίον 
Ὑ1Ὲ [80 αεῃ. (᾿ἰπδἰεδὰ οὗ ἰμο Αδεου8. 85 δὲ τεσ. δ) 
ἀοο8 ποὺ πγσγϑηΐ 89 ἰῃίογρσοίδι 0. τηδὰδ ᾿ἰπ (86 
ἰπογοϑίβ οὗ Οδὶυϊ πίβιῃ, οὗ 8 γα ἰδδῖϊηρ τ ῖῖ ἢ 
{πὸ τ ΟὗὁἨ ὑπο ἰοῆριῃο. ΤΟ ΖΦΌΣΤΩΕΣ δοῃδιχυςσίϊ οι 
'ἰ6Θ ἀγοεὶς---ἰμο Ἰαίίον Η δ] εηϊδίϊο.Ό. ῬΌΡΒΔΡ5 ἐξ 
ΠΙΔΥῪ αἶἷδο 06 βαϊὰ ἰδαὶ {6 οδοῖςο οὗ {86 ζοσοοτ 
σοηδίσυοίζοι τ᾽ῶϑ ἀϊοίαίεα ὈΥ (86 Ἰάδα οὗ 8δῃ ἐ- 
αἰογομί ουἱ οὗἁὨ (16 ΓὯ]Π688 οὗἨὨ ἰποβϑα οδτθην 
ΤΟ 65 οὗ στδοὸθ ψ 810} ογο ἀρεϊχηρα ἴον, δπὰ 
Ῥτγοβογοα ἰο, 86 οοἸ]οοίϊγο θοάγν, Μ᾿ μΐϊα {86 Βοσοπ ἃ 
σοηϑίγαυοίϊοη Ῥοϊμίβ (ὁ {πὸ 1668 “"1λαὶ ἴῃς ροοὰ 
ποτὰ οὗ αοἂ 888 Ὅθεθῃ, 88 ἰὺ μνετο, {86 ἀἈΠΥ 
Ὀτοδὰ οὗὨ ἰμὸ Ῥθυβοὴβ ἡ βοῖὰ ἰΐιθ Ἰδῦσιαρσο ἀθ- 
ΒΟΥ 68᾽ (}ε}].). 

γεκ. ὕ. Τὴ6 ρσϑοΐουῦβ τοστᾶ οὗ σοῦ, δὴ ἃ 
89 ρονγόσε οὗ ἴ86 υυοσ]ᾶ ἴο σΟ116.--- ΙΆΩΥ 
ἸποΥρυθίοσβ χοχζασὰ, 18 ΟὨσγβ. δθὰ Ῥχίεχηδα., 
(16 ἢγχϑί Ἴσρχοϑδίοῃ ΠΟΥ 88 ἃ ἀθβουὶριΐοη οὗ 
{11ὸ αοΒΡ6Ϊ ΖΘΏΘΓΑΙΥ; Οαϊνίη δὰ Βσαυὴ γοβατὰ 
ἴϊ δὖ Ἰοδϑὶ 88 ρ᾽δοορὰ ἴῃ οοπίγαδί υἱ18 {μὸ ᾿υαϊοῖαὶ 
τος οὗἨἩ ἰβὸ Μοβαῖο ἂν. Τὴθ χηδὶοσ γ, δοτ- 
οὐ Υ, σοΐοσγίηρ ἰο Φοδὶ. χχὶ. 48; Ζθοὶι. 1. 18, δὰ 
Β᾽ τὰ Δ Ῥαϑδαροθ πὰ ἴῃ ἰἰ ἃ βρϑοΐϊαὶ σοίεγομοο ἴο 
ἐμ6 αἰνῖπθ Ῥσγουΐβοδ οὗ ἃ Ὀ] δβεὰ ζυΐαγο, πὰ το 
ῬΟΔΟΟΘΙ] γοϑὲ ἴῃ ἰμ9 1.8Δηἀ οὗ ῬΙΤοΙἶΪδο. ΤῊ6 ποτγία 
ο εοπιῷ (αἰὼν μέλλων) Βιδῃ δ ἐπ ἰδ ΒΒΤῚ6 86:56 88 
οἢ. 1ϊ. ὅδ, μέλλουσα οἱκουμξνη, πὰ (16 “ῬονΓΟΣΘ᾽ 
(δυνάμεις) οἵ (αὶ ψοτ]ὰ ΓΘ ἰμ 086 τη ῃἰϊοπει ΟΒΔΡ. 
ἰϊ, 4ά(. Απὰ (ἰἰὰ8 00 ΒΑΥΤΟΥ 18 ἴδ ΤΟΙΌΓΘΏΟΘ, Οἢ 
(9 ὁη6 ᾿ιδηά, ἴο {μ6 ζοτείδβίο οὗ ζιΐίατο οἴου 
(Ρεΐμιαβ., Βόϊνηθ, εἰς.}, δῃ ἃ, οἢ 1116 οἰ εδσ, ἰο 16 
τὴ γα] ου 5 αοἰϑ οὗἨὨ {16 Αροβίϊοβ ἰΒαὶ βατὸ Ὀξεπ 
νἰ ποββοὰ Ὁ Ὀδ]ίονοσθ, ΟΣ ὀχροσι ποθ ἴῃ {δεῖ 
ΟὟ ῬΘΥΒΟῺΒ (Ἐ1{{16}1, Βτγδαπ, εἰε.). 

γΕΕ. θ. Διῃᾶ μανθ {8116 δννδνγ.--- Τιιο 
ΔΌΙΠΟΥ 88 ποὶ 1 τϊηαὰ ῬδΥίϊΟΌΪΔΙ σΤΟΒ5 ΟΥ Π0}- 
ΒΟΪΟῚΒ δ'η8, ἃ8 ΠΟΥ ΘΥΓΟΠΘΟΌΒΙΥ δ ΡΡοϑοα, δοὰ 
Βοῆσο ἰοοῖὶς οἴρησο δὐὖ {86 ραβδᾶρθ. ἢ δα5 
ΤΑΙΠΟΡ ἴπ Υἱθὺν ΔΡΟΒίΘΒΥ ἴσοι [116 Γοσορβηϊζεα δυὰ 
δχροσίοῃοοα ἐγωί 07 φαϊναίίοῃ, 88 ἃ δΒὶῃ ΟἸ ΒΕ 
Δ1|Ἰοὰ ἰο ὑἐμὸ δἷῃ δραΐημβὶ πὸ Ηοὶγ αδιοδί. Ἴὅ8ο 
ΑοΣ. ρασγίἰςῖρ. ροϊπὶβ ίο {δ ἤδοί ἐμπδΐ {18 Ὀσοδκ- 
ἱπρ ΟΝ ἴγοιῃ αἱἱ 76] υϑαῖρ ἢ ΟἸγὶβὶ 18 ἃ βίηρὶο 
δὰ οὔσὸ ΓὉΣ 811 δοδοιαρ 5ηοὰ δεῖ; τ 816 1}6 
ΓοἸ]ονν ας Ῥγοϑοηὶ Ῥαγίϊο Ρ͵ 68 ἜΧΡΤΟΒ8 {ἰπῸ σοηα]- 
(ἴοι τυ ί οὶ 9}0]]ονγα ὌΡΟᾺ (818 [ας αὐνδυ, ἘΒὸ- 
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τδοίογί σης ἰἰ8 βίαίο αἱϊο οὐ υἱοῦ ΠΟροίΘβ8η 6858 
δηα 8β6] -σοπἀθιπηδίίοη. [4 ἰο (86 αιοϑιίοη 
οὗὐ (δ6 πιοῦδὶ σοπάϊιΐοη οὗ ()6 Ῥϑυϑοιβ [16 γ0 
ἀοβογί δ, 1 8..8}} δὰ δυΐ 11:16. ΤῸ απ68- 
του Βα ΡῬΥΟΌΔΟΌΪΝ πανὶ ρῬγοβοηίοὰ ἰἰβοὶ δὲ 
(μἰ89 {ἰπ|0ὸ ἃ5 6 αἰδίϊποὶ ρμοϊηὶ οὗ Ολγίδίίαπ ἀοο- 
ἐγῖπο, ΒΘΙΒΟΡ ἃ σοζοηογαίοα ρϑγβϑοη οουϊὰ ζ4}} 
ΔΙΑ. Ομ ἐπίηρ νγὰ8 οαγίδίῃ, υἱΖ., ὑπαὶ {86 
Οδγίϑιϊδληῃ ρῥγοζοδϑίοη δηὰ ἰμ6 δου] Ομ δ ΐδη 
σμδγδοίουν οὗ {89 πιο 6.8 οὗὁἨ ἰδ σατο οὶ ἀϊὰ ποὶ 
ἰδκο ἰδοῖι οὐἱ οὗ {86 Θαίο ΠΟΥ οὗ ὕγε6 πιοναΐ ἀσεηίε, 
ὙΠῸ δἰοοά μεγδοπαϊϊψ τεεροπδίδίε ἴον {πον ῬΟΓδο- 
ΨΟΓΔΏΘΟΘ δὰ 5βίἰολάξαβίῃθεβ ἰὰ (μοῖρ ΟἸ τ βέϊδη 
Ῥτοίδββίου, δηὰ Ὑ0 ψϑγο, ἐπουοΐογο, ἰο Ὅθ ἃᾧΡ- 
Ῥϑαϊϑὰ ἰο ὈΥ͂ ΟΥΘΤΥ σοπϑίἀοταιϊίου πῖον οουϊὰ 
δἀάνοβς ἐἰβο] ἰο Ῥογβοὴβ σῆο, ὑπάον Θοά, μοϊὰ 
ἐποὶν ἀοβίϊην ἴῃ ὑποὶν οὐ κοορίπς. [ τῦῶϑ δ͵80ο 
δαυλ}} Υ οογίδία ἐμαί ἱμοὶν βαϊναίΐου ἀοροπά θα οἡ 
ἐμοὶ Ῥϑυϑουοσβῆσο; ἱμαὶ ἴθ, δῃὰ ἢθ ΟὨΪΥ, τ80 
λεία ομΐ ἰο (δε ἐπα, νουἹὰ Ὀ6 βαγοᾶ, απὰ (ἢ 19 τ188 
ΘΑΆΔΙΪΥ ἔσθ ΒΊΟΥ γ δάορὺ ἰμ6 βυρροκδὶίξΐοη 
ἐμδὶ ἐμου δείυ}}ν δοιὰ ἀροβίαιϊξο ἤγουν ἃ δίαίΐθ 
οἵ ξίδοα, οὐ μοί ον (ποῖν ἀροβίϑϑυ οὐἱΥ ῥτουοὰ 
ἐβαΐ {πΠ0Ὺ δὰ Ὥθυοῦ θθθῃ ἴῃ ἃ τοχοπογαίοα βίαίοϑ. 
Ιπ οἰἰμον οα80 ἰῇ πιοάρ οὗ βρἰγἰἰυκἱ ἰτοαίπιοπὶ 
85 {{)|6 δηῖη8. Νοπο δοιὰ Ἰοοῖς ὈΘμ πὰ (86 ουγ- 
ἐδίη ἰηίο ἰπ6 νοΐϊυπιο οὗἩ {πὸ αἰνίηθ ἀθότοθα: διὰ 
ἐπ ΟἿΪΥ Ῥγϑδοίίσαὶ ἰθβὶ οὗ (ἢ ὑϑα] 7 ΟΥ̓ ΟὨΟ᾽ Β 
Ομυϊβιϊδηϊγ, δὰ ὑπ6 ΟὨΪΥ ΘΒΒΌΤΘΠΟΟ οὗἉ [κΐ8 δα]- 
ὙΔιϊοη, Ἰγ88 5 λοίαη οπ [ὁ (ἦε πᾶ, ΑΒ ἃ ἀοο- 
ἐγίηδὶ αιιοϑίίοη, ἱμογοίουθ, ἰδ 88 οί Δ} ἀππ6- 
ΘΟΘΒΑΥΥ (μαι ἰξ βῃουϊ ὈὸῸ γναϊδοὰ δη  ἀοοϊἀοά. 
ΔΙοδῃι πὸ δηοί μον (Πἰπς 49 οαυα!  σογίαϊη, 
ὈοσΆυ80 ᾿γίπρ ἴῃ {86 ὙΘΡῪ παίιιγο οὐὗὁἨ ἰῃ9 ο486. 
1 ἃ ροσβοῦ ψῖιο Βαὰ ραγίακοη οὗὨ πο ργδοο οἵ 
Ομνίδι, δὰ θοαὶ θοτ ἀραηΐὶπ ὈΥ {86 ῬότγοΥ οὗ (86 
Ηο]ν ϑρίνῖϊ, δῃὰ βαποι θὰ ὃγ {π 9 Ὀ]οοά οὗ δ 6888, 
αἰά ἰαἸϊ ΑσαΥ, δὰ ἰὰγτη δ᾽8 Ὀδοῖς ΘΟ] ο 6 οη 
ΔἸ! (Π689 ρτϑοίουϑ δροποῖθα, δῃὰ ἰδ 686 λισλεϑί απὰ 
παΐ πιθδῃ8 οὗἩ βδ᾽ υδίΐοῃ, μεἷβ δᾶ80 τγῶϑ ἤώρ61688. 
ΤΌΘΥΘ ΜΞ ΠΟ ΤΊΟΤῸ βδουΐϊδοο [0 βίη. Ηο Βοά 
ἐχιδυϑιοα 41} (86 Ῥτουΐβίοῃβ οὐ Ὀϊνίπο ἴουθ δπὰ 
σοι ρϑϑδίοη, πὰ ᾿οποοίοσί ποίησ τοπιδϊηϑὰ 
ἰο πἷπι θυΐ 4 ἤρασίαϊ Ἰοοκίηρς ἴον οὗ ἱπουϊδ Ὁ] 
δυάραπιοαί. [Ι, (Β6ῃ, ἐπῖ8 δηὰ |{κ6 Ῥαββᾶζθθ ἴῃ 
Ἠοθτνονβ ἀο ἰθϑοῖ (μ6 ροββὶ ὉΠ οὗ ΓΔ }}ξἐξπὴρ ὕγοτα 
ατδοο, ὑβον ἰθαοῖ, ἱπ Εἰ κ6 πυδῆηον, [89 ἱπιροβδὶ οἷ- 
1 Υ οὗἁ τοδίογαίΐοη ἰο 1. πὸ δδίηΐ τῦῶδο 888 ὁΠπ60 
δροβίδιϊχοά, ἀκσς ἀροδίαί χε {ογευόγ. Μοϑηίίπιο, 
λ9 6880 ἰδ ΟΠἿΥῪ Ραὺὶ Βγροί οι δ}γ. ΤΏΘΡΟ ἴδ 
ποῖ, 80 ΤΣ 85 1 Διὶ ΔΊΥΤΑΤΟ, ἃ αἀἰδιϊποὶ ἀοοϊδυαίΐοῃ 
ἐμαὶ διδοῖ ἃ ὙΑ}}ἘἜπιΡῸ ΔΊΤΑΥ ἀο65 δοίιδ}γ οσουῦ; 
Ὀυΐ ΟἿΪΥ 4 ἀροϊδγαίίου, ἱ ἰΐ βῃουϊὰ οοσαν, δαὶ 
ἐπ 86 πδίῃσο οὐ (8:9 6δη86 τηῦϑί 6 ἰδ ἱπουΐ 8 Ὁ] 6 
σοηβοασθηθθ. Απα] οδηδβοὶ Του οαν δά ἀΐηρ, ἐμαὶ 
ἵπ παν λυάρηηοπί, {π 9 ἔθ ῃ0} ΟΥ̓ ΠΙΔΗΥ͂ Ραββαβοδ οἵ 
ἐο Νὸνν Τοϑίδπηοπὶ 18 ἀοοϊ ον ἀραϊπϑὲ {πο αο- 
ἐμαΐ ρμοεεϊδιδίῃ οὗ βυοῖ δροβίδδυ, δπὰ (δαὶ ἐδο δά- 
τηϊββίοη οὗ {Π6 ἀοοίτϊηθ ποιυ]ά τονοϊαΐϊί οἶσθ ἐμ 6 
ὙΠ οἷο οτἰ βοάοχ σοποορίϊου οἴ {86 Νοῖν Τ οϑἰδιιθηὶ 
δγϑβίθῃ οἵ βαϊ ναί οη.--- Κ.]. 

Το τη ν ἴΒθηὶ αρδίη πηῖο σορϑηΐδηοθ. 
-- Τὴ ροϑιἐΐοη οὗ πάλιν Το ὈΪά8 οὰν δοπποοίΐηρ; 
ιν ψἱπ παραπεσόντας (Ἠεοΐηγ. εἰς.}; ΠΟΥ πορὰ τῦϑ 
τὶ Οτοί. τοχαγὰ 1 85 ἢ] οπαϑίϊο ἴῃ 15 σοπηθοίΐοῃ 
τ ἀνακαινίζειν. ἘπσγγΥ ἀνά ἰπ σοτηροβὶιΐοι ἀο68 
ποὺ ὨΘΟΘΑΒΑΥΪΥ ἀδηοίο ἃ γαίυτη ἰπίο 8 ῬΥΟΥΪΟῦΒ 
δίαίϊο, Ὀσυϊ Τὺ Τορατγὰ ἐδ δοίΐοη ἃ.5 σοπιριθποῖις 
(πίε (Ὧ 6 Κι ηᾶτοά τποδηΐῃκ οὗ ἐργίπσίη7 ωρ). ΤΠ ὰ8 
ἀνακαιενίζειν, ἀνακαινοῦν, Ῥατιϊ οΟΪΔΕΙΥ ΤΥ ἀοποίθ 
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ἐμ ἰπδιισυγαίίοπ οὗ ἃ ποῖν βίπίο οὗἩ ἐμίηρβ, δηὰ, 
τ ίουγίηρ 0 τ᾿ Ὁ ἰγΔΏ 5.16 ἴγοπι 1.18 οἷά βἰαία, 
ἐπιρὶγ ἷ8 Ὀοΐῃρς Ὀτουριι ὦρ δαοῖ ἱπίο 8 ἰκθ ον 
1|1ῖἴ9, Βοι. χὶΐ. 2; 2 σον. ἰν. 16; 60]. ἰδ. 10. ΨΚ 6- 
»επίαποο (μετάνοια) ΡΡΟΆΣΒ ΒΟΣΟ ποὺ 85 (ἢ 6 πιέαπδ 
(ΟἈγγ8., ὕογῃ. ἃ δρίαα, εἰς.), θὰ 88 {πὸ σέζμἐξ 
δηά βἰαὶθ οὗ χσϑηθννδὶ. ᾿Ανακαινίζειν 8 ῬΤΟΡΟΤΙΥ͂ 
10 δα τοπειοῖπ, ἰο ἐπάξαῦον (0 τεπεῖο. ὅδοτῃθ, ἰῃοτο- 
ἴογο, (88 Απιῦτγοβο, Βοηρ,, ΗθΌθΠΘΡ, εἰς.), ττου]ὰ 
Ἄδα πὶ (Π6 ἀαοἰένα γοΐςο στουπά [0 γοϑισι οιΐης (ἢ 9 
βιαιἰοτηδηὺ ἰο0 ἰΠ6 ε70γί8 οΓΓ πιέπ, ἴοῪ {9 σοηγογ 5 οα 
οὔ οἴδοῦβ, Ἰοαυίης (οἷν σΘ6 γ 8] δὲ}}} δος ἢ) 6 
ἐπἱπρ5 ἐσλίοὐ ατὸ ροδδίδίε υοἱιλ ααὦ (Μαῖϊ. χὶχ. 26). 
Βιυὲ 186 ἴχοὶ ἐμαὶ ΔΙ1|Κ βογο τυ. 7, 8, δηά βυὺ- 
ΒΟαΌΘΏΓΥ οἷ. χ. 20 ΗΕ βρϑοῖαὶ δι ρ]αβὶβ 15 Ἰαϊὰ 
οη ἰδο ᾿υἀϊοῖα) δἀπὰ γτεἰγι θαϊνο ᾿υαάρπιοῦί οΓ αοά, 
ἴον] 5. βοὴ ἃ Ἰἰπιαιϊου. ΤΆυ8, ἀπἀουθίοαϊν, 
8:0 δοιϊνθ ἔοσιωη ἰ8ϑ ποῖίμαν ἰοὸ Ὀ6 σοπίοιηϊοά 
ἢ} (λ0 Ῥαβ8. (Υ]ς., Οαϊν., εἰς.}, ποῦ ἴο ὉΘ 
ἰδ κϑῃ γοβοχιγνο γεξίο τέπειῦ οπϑβεῖ (Οτῖς., Εταϑηι., 
Γαρίάο, εἰο)]. Βαΐ [Π0 δοίϊνε 18 δχρ᾽ δὶ πὰ ἔγοπι 
8 τοίθσθῃοο ἰο {ἢ 6 δι᾽ ογιηθηΐ ἴῃ {8:6 σμχοῖ οὗ 
186 ΟΥ̓ ΒΑΥΥ͂ πιοαῃ8 οὗἁ ρᾳτδδθ. 

ὙΥῈΠ16 οττιοίένίηξ ίοσ ᾿Ββοσδοῖνθα τἴῃ6 
δου οὗ ΘΟ οἅ εἰχ68}.--- 1} ἰμ0 ατγοοῖκ8 ἀνα- 
σταυροῦν ΤΩ ΔῊ 8 ΟὨΪΥ (0 παὶϊΐ 0 ἰλὲ οΥο88 ; Ὀὰιὶ οὐ ῃ 
(86 ατοοῖ οχροϑβίϊοσβ ὅ'πὰ θγθ οσρτυϑβϑβοὰ ἰῃ ἀνά, 
ἀπ 6 δίῃ γ8] πὰ δρρτορτίαίθ ἰάθα οὗ γχερεϊέοπ. 
ΤῊ ἑαυτοῖς ἰ8 ΌΥ͂ ΤΩΔΗΥ͂ ΘΟΧΡΟΒΙ(ΟΥΒ ΟΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ 
τοηάογοα (1 (ἢ (Ε0. 8πα (αἷν.), 8ὸ 76» αϑ ἐπ ἰλεηι 
ἤδδ; διὰ Ὁγ Ηδίηνοῖβ δαοὐ 70. ἀύμιεοϊ. δολυ 2 
(Δ ΚοΒ 1ἰ 28 θαι. οὔ ἰ8ο ἱπβίσυμπηοη ξεεδν ἐλέπεδεῖυεδ. 
Μογοὸ Ὡδίυγαϊὶ τνουϊὰ ὃ6 {μ6 Ζλαί. ἐος. (Βοπζ., ΑὉ- 
Ρ6ΒοΙι, Τ110].}, δοοογαϊηρ ἰοὸ ψ] ἶοἢ {86 δρορίδίοδ 
Ῥίδοο ἐμϑιηβοῖνοβ ὁ ἰδ 6 δ8π| μἱαἰΐογια δηὰ Ἰο τοὶ 
νι {10 ἀπδοϊἑονίηρ - δον; δα οι ἰμδη 
οἰ ΒΟΡ, 10 τᾶν Ὀ6 ΔΚ ἢ 85 {6 2)αέ. εοπιπιοάϊ; ποί, 
Βονονοῦ, ἴπ 89 8Β6η86 οὗ Κῖεο, δηὰ δίοηροῖ, υἱΖ., 
ἴοσ μοῖρ οὐση βαϊ ϑδοϊΐοα δηὰ (ῸΡ {10 στναιὶδοῦ- 
ἰἷοπ οὗ Ἰμεῖὶν Βασαοῃοὰ δοαγί, Ὀὺ γί Σ 88 (6 
αί. ἱποοπιπιοαϊ, οἷΖ., ἴον (μποὶν οὐ ἀοβίγιοιἑ ὁῃ, 
(αίΔ]., ΒΙ., Τ᾿ῦπ., 0 ὲ}). [{ὍΠῚ|} ΑἸΩΖῚ τοραγὰ 
{π18 δδὲ τοοδηΐης οὐ “ἴῃ ρογῃπίοϊομι Ὁ 88 ἴ00 
ΒΙΓΟΏ, δπὰ 88 σαγυυΐης ἐδαὺ ἩΒΙοΒ 1168 ἐπ ἐλό 
παίωτε απαὶ περοεδί(ἰδε οΟ7 (ἦς εαεο, Ἰπῖο 6 φτδτη- 
τη 1108] τοϊδίϊοη οὔ 86 νοτὰ. [10 181 ἐπί ἷκ Βἰπι- 
ΡΪΣ 16 .22αἐ. οοπιπιοα!--ο χρυ βίης ἰμαὺ ἩΒΙΟῺ 18 
ἀοΠ6 70γ, εοἱλ τοΐίεγεποο ἰο ἰλεπιδεῖυεδ, πὰ {80 41168- 
(ἴοι οὗ {π6 Θομβοα 6 ΠΟ668, τ οίΠ 6» ἀοπίγαοίίοη Οὗ 
οἰμπου Υΐδβο, ἰ8 ποῖ ἰο Ὀ6 ἕουπὰ ἴῃ ἰδ6 χοϊδίϊοι ἰἐ- 
56]. οτάβτυονι οχρί αἷηδ διι 1 βοΐ γ ογαοὶγ- 
ἴῃς ““ποὶ ἰο δἷπι, ὅθ᾽ ἢ ἰβ ᾿π|ρΆΒ880]6 ; πὶ ἰο 
(Βοίμβοῖγθα δηὰ ἰο ἐμοῖσ οὐ μονα ϊἰοι."--Κ]. 
κε. 7.--- ΟΣ 1.6 δα ῖζο οὗ ΒΟΣΩ.---δ οὖς 

ἦβ ΦΥΤΟΙΘΟΙΒΙΥ χούΐοτγοὰ ὈῚ ἰμὸ Ψαϊρς., Εγαἷπι., 
Ζὰ1ἢ., Οαἰν., εἰς., ἰο (ΒοΒα τδο ουἹυϊταῖο ἰδ Ἰδπὰ 
[8ο οὖν Επρ. Ψεν.. 1 ἴὰ ἔδοί γοΐουβ ἴ0 {μ6 ροδ- 
ϑέδδ078, ἰο ἩὮΟΒ6 Ὀθποῆϊ ὑπ σου ϊταϊϊπρς 18 ἰο ἰπ- 
υτὸ. 9 δαγο γχοπάογοὰ τὸν ἐπ’ αὑτῆς ἐρχόμενον 
ὉΥ (89 ρογῦδοί, λας σοι Ὡροπ ἰδ; Ὀδοδῦβο ἐπί 
πὶ 186 ὅση. πδοὰ τυὶτ ἢ γογὉ8 οὗ πιοίέοη, ᾿ποϊυ 68 
Α͵ῖθο ἰμ6 δβυθβοαποηὶ γέπιαϊ πη ἴῃ ἰδμδὺ δβίδίο..- 
(ὟΝ. στ. ὁ Τα. ». 880). 
εκ. 8.-- οδο θπῃἃ ἐπα ίοσΣ Ὀπτηΐῃᾷ.---ΤῈ9 

γοϊαϊΐοη οὗἩ {86 τνογὰϑ ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν ἰο 86 
ἱπητηοαϊαίοῖγ ρτοσοοαϊΐηρ κατάρας, οὐτδο, [υἱΖ., (Ὠ 9 
οπὰ οὗ ψΐοἢ 60.867 ἰθ ἐμαὶ το ταοϑὲ ἱπηπλθ- 
ἀϊδιον ἴογοοθ ἰίβοϊζ προ ἰδ9 Τοδά ον, Οδιθ ΓΑ σ., 
Αδν., Πεΐην,, Β1.), γοί ἐδ το οἱ οὗ Οχροδιίοσβ, 
δῖῃσθ ΟἾΣγδ. Βανθ χοζοστοά 86 ῬΏΤΑΒΘ Ὀαοὶς ἰοὸ 
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{86 πιαΐῃ βυδ᾽]οοὶ οὗ {6 οἴδαβα, τηακίπς ἢ ἀο- 
οἶδσο ποὶ (86 οπά οὗ {86 δωγδό, Ὀὰὺ 10 οηὰ οὗὨ ἐμ9 
ἰαπα (γῆς) --τα οομδίγασίϊ οι Ἡ᾽ ΒΙο 15 ΘΟΓ(ΔΙΪΥ Ρο85- 
δἰ Ὁ1]6. Αἱ δ]}] οτοπίβ {6 8)} υδίοῃ 18 ἀπαουι αν 
ἰο 8 δοπδβιυπιίηρ τ ἱ} Ὀγϊτιδίομϑ δηὰ δαὶ (δαὶ, 
χχίχ. 22: 18. χχχὶν. 9) ὈῪ τ δῖοι ὑμ9 Ἰδηὰ 8 Θοῃ- 
ἀοπιποὰ ἰο υἱέεν' βίου ΠΥ δηὰ 80] 6886 88. 8916, 
ἷπ δαγνοοδου οὗ ἐμ6᾽ ἀποκατάστασις, ΒαγΘ Θπάθα- 
γοτοᾶ ἰο ἄγαν ἔγοια ἰΐ 9 ορροδίίο ἀοοίτίῃο, δηὰ 
δηὰ ἴῃ (89 Ῥαβϑϑαζο ϑυ6}} 6 δυγπίηρ ὉΡ οὗ νοϑὰβ 
διηὰ ποχίουιβ υδροϊϑιίΐϊου 88 ββουϊἹὰ οἴθδῆδθ ἰδ9 
Κτουπά δπὰ σοϑίογο 18 ἔοσ  ΠΠ {ἡ γ (80 δ ] οι. εἰς.) ; 
θυΐ πο ὀχρί δηδίϊοη οου]Ἱὰ θ τηογ0 ἐοί Δ }}Ὺ 8.16 8 
ἔτοιῃ ἰμο οοπίοχὶ. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝ ἙΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

Ἧ ΤΙΔῪ ἱπηλρὶ πο 8 Τὴ8}᾿ 8 τοδοδίηρ 8 δβίδίο οἵ 
δϑΔηἀοπηχοπί δη ἃ ΤΩΟΥΓ] ΘΟΤΤΌΡ ΟΣ; ἔγομι τ αἰ ο ἢ 
πὸ αεἰϊυεγαποε 18 Ῥοββὶ ὉΪ6, δῃηὰ τ ἱοῖ ἀγα 8 ΑΙΟΡ 
ἐιΒ6 17 ἱπον 80] εἰεγπαΐ ἀαπιπαίίοη. ΑἸ] οηάοα- 
ΥΟΥΒ ἰο Ὀδηΐβα (818 ἱβουρῶὶ ἔγοπλ ΟΣ Ῥδβδδρο ἀο 
ὙἱοΙθ ποθ ἰο ὑπ6 ψοτάβ, δῃὰ βδρυίης ἔγοτι ἐμθογο- 
(ἰοσαὶ ργελυαΐοθβ δραϊηβὶ ἰ.ο ἰσυἢ τ ἢ 18. ΠΟΓΘ 
δἀναποοά, δηὰ τῇ]|Ξνἱοῖὶ 4150 χοσοΐνοβ οὗ. χ. 26 8 ἃ 
τότ 001} οἰυοίϊδαιοη. [Ιἰ 16 ποῖ, ΒΟΎΘΥΟΓΙ, βαϊὰ 
ἰδαι (8 Θομαϊοαῦ 88 ἱπ ἰὴ 6σ.860 οὗὨ ΔΩΥ͂ 0Π6 
ΔΊΣΤΟΔαΥ ἰλκοη ρ]δοο. Τὴ0 γοδδσ 18 ΟὨΪΥ νδγηθα, 
Ῥαυὶ 18 ἵπ {Π0 τιοϑὲ βίαν ΠΣ ΤΙΘΉΠΘΡ, Ἀρδῖηϑὺ 
δ᾽ αἰ ἰηίο {1118 δίδί 88 ὁη6 ἰμδὲ ἐπ γοδίθῃβ Πἶτ. 

2. Τμῖ8 σοπαϊιλοη ἀο68 ποῖ Ῥγοοθὰθ σοβζθῃοτα- 
(ἴοη, θυ πΘΟΟΒΒΑΥΣΪΥ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ ἰἴἔ; γοῖ ποί 
ἴῃ 110 ὈΓΤΟΘΑΟΥ Β6η86 ἴῃ Ὑἰϊοὶ Τοζοποσαίΐου ἀθ6- 
ποίθα, ἐἢ 9 ΤΌΣ ΚΙ ΥΘΏ 6885 οὗὨ βἷἢϑ δῃὰ ἃ ἰγδαῃβίοσ ἱπίο 
ἐπ δσομπάϊ(ϊοι οὗ ἐμ οΟὨἱ] του οὗἨ αοἄ, Ὀὰΐ ἴῃ ἐλ6 
ΠΑΤΤΟΊΟΕΥ δηδ6 ὙὨΐσΩ δἱ {86 β881ὴη6 {ἰπι|6ὸ ἱποϊιυ 685 
διεδδεσμεηίεηι τοπουαίίοπεπι (όγα. Οὐποοτά, 11]. 
19; ΦΟΗΝ ΟΕΕΗΑΒΡ, Ζος. ΤἈλεοί., ἰοτα. 111). 

8. Το γοεειδιϊίν οὗ βυσῃ δὰ ἱποχοῦβα}}]θ δηα 
ΘΟΏΒΟΪΟΙΒΙΥ κυ γ ΤΑ Πρ ΟΥ̓ ὕγουι ΟἸτῖϑὶ, δὰ 
γγἱοἢ ἰΏΎΟΙΥΘΒ ἃ ΘΟΙαρ]οὶθ 18 }1ΠΠὴῷ ΔΊΥΔΥ ἔγοιῃ ἰδ 6 
ἐτϑοὶουβ βίδίθ, 18 ργοβιιρροδϑά Ὀγ {86 οτὰᾷ 796 508 
ἩΗϊμλβο, ποὲ ἱπάθοὰ 1λ|κ0 χχὶϊ. 81 Δ., γοί 66 ὺ- 
ἰαἴηγ Φοῦη χΥ. 1 ἢ. δὰ (86 εἰμ οὗ ἀθῃΐδὶ τη - 
ἰϊοποὰ Μαί. χ. 88: [Κα χὶϊ. 9, (ἢ γοδίϑποα υῖῖὰ 
186 πιοϑὶ ἔδυ αὶ σου ΘΑ ΘΏΟ6Β, ῬΓΟΒΌΠΙ6Β ἃ 19 
οοπαϊΐοη ἰπ οὁπ6 8. δὰ 
ἀἰϑοὶ ]οϑἷρ. Μογθοῦον, 920 ΤΟΟορτΐ: 985 ὦ δἱη 
ὠπίο ἀεαίὰ (ἁμαρτία πρὸς ϑάνατον) 1 Φολπ ν. 16, 
ὙΔΙΟ ΟΥΘΏ δαιηϊίϑ πὸ ζὕαγίον ἱπίθγοοββίοῃ. 
ΤΏοΤΟ 8 ἐδὰδ. πὸ οοπίγδαϊοιϊϊοα ἱῃ ΟἿἿ ορὶϑὲ}θ 
ἰο ἐμ οἰ γα σϑοοχηϊζοα ἀοοίγΐηθ οὔ 16 
(οβροϊὶ, δῃὰ {μ6 ΟΔ᾽ν  ἶβιῖο ἰΠΘΟΥῪ οὗἨὨ (6 ἀπε ἐγ 
οὗ ἰἴὸ τεπαίμδ απὰ {19 εἰξοίμδ ΔΡΡΘΒΥΒ ἰη (}}}9 Γο- 
δΒρϑοὶ 8180 88 ὑηδουϊρίυγαὶ. Οομρασγο Ὀεδί 68 οἢ 
μ18 ροΐϊαὶ Βομι. χὶ. 2] ; 1 ον. σ. 1-18 ; 6]. νυ. 
4: 1 Τίμη. ἱ. 19, ἱν. 1, νἱ. 10,21; 2 Ῥεῖ. 1ϊ. 20: 
ον. 1ἰϊ. 16.Ψ 

4. Τὰο δείϊσο ἰἀοης οδίϊου οὗ ἐ6 δροβίδβυ 
Β6ΓΘ παηγοὰ ψἱἢ 1λ6 δ) ασαϊπεὲ (λα Ποῖν Οἢοεῖ 
(ἴῃ τοραγὰ ἰο σὰ οορᾶγο ἰΐ6 ἰγθδιϊβοθ οὔ 
ΜΑΟΝ Επ. ΒοΟΒ, 1771], ἀπά οὗ ῬΗϊ. ΒΟΉΛΨΥΕ, 
1841: Μύϊ:ΕΒ᾽ 8 Ζοοίτίπα ὁ. ϑίπ, 4 οἄ,, 1860: 
διά Ατεχ. ΟΝ (ΕΤΤΙΝΟΕΒ, 66 Ρεραίο ἐη ϑρίτ. δ. 

ὄμηι ἐδολαίοϊοσία Ολγιδίίαπα εοπεϊπεαίων ταϊΐοηε, 
1856), Ὀθδοτη68 αὐϑδίϊ 0 }8}}]6 ὕσουι μὸ ὕδοι ἐδπαὶ 
186 Ἰαίίο᾽ ΤΩΔΥ Ὀ6 οοπιμί ἰοαἃ ονοη ὉΥ͂ ἰποθο το 
ἔγοια (6 ὙΟΥΥ͂ δομηηθηῃδοιηθηΐ πᾶγθ δατγάἀοποα 
ἐμβοιβοῖΥο 5 δραϊμδὶ {ὑπ ᾿ἰπθπθηοο8 οὗ 6 ΗΟΪΥ 
Βρίσι, διὰ μανθ ἰμπ8 ραπϑδὰ οῃ (0 Οὐ ΌΣΔΟΥ δηὰ 

Ἂ 

ΤΟΥΪΟυΒΙΥ Ῥτγοίοβϑοα. 

ὈΪΙΑΒΡΒΟΙΩΥ, Μαϊ,. χὶϊ. 81 Β.; Μασκ 11. 28 δ΄. 
1 κΚὸ χὶὶ. 10θ. Τμ6 ΤΩΔΊΟΡΙΥ οὗὁ μι οσρσοίοσε, 
ἐβογοίογο, βίποθ ΒΙ οὶ χορζδσαὰ {8 βίῃ διζαϊῃπδὶ (δα 
ΗοΙγ αμοϑβί 85 {16 ὀγοαάεν ἀπά τοτὲ οοιιρτελεποίτο. 
ΟομΡ. ΒΊΞΗΝ, 11., 704 Β΄. 819 8. 

ὅ. Νοὶίμον ἀο68 {818 δἰδίοπιθηςξ οὐ ΟἿΌΣ δυίδοΣ 
βἰαπὰ ἴῃ οοηίΣδαϊοιΐου 1} 186 ἀοοίχίηο οὔ {ἢ9 
»οισεν ὁ ίυϊπε σταζέε, οΥ οὗ ἰμ6 “εἰ αυϊλοτίϊν οἵ 
ἐλε Ολυτελ ἰο Ἰοταἶῖνο 41] 5:8. Εον 16 στδοο οἱ θοὰ 
ΟΡΟΥϑίοθθ ΠΟΘΙ ΒΟΥ ΤΙ ΘΊΟΔΙΥ ΟΣ υἱοϊ θη} γ, δὰ (πε 
ἔοτεῖνϑη 6885 οὗὨ 5118 ΒΔΒ 70 1ΐϊ8 σοπάϊιξοι τορεδί- 
866 δῃὰ ΔΒ. Βυὶ (6 ὙΟΣΥ οδαχδοίοσίδίϊς οἵ 
1815 δἷπ οὗὁἨὨ δροδίϑϑυ δοῃδὶβὶβ ἴῃ ἰμὸ ζδοὶ οἵ το- 
λοοιΐης (Π9 τηϑῶπδ οὗἉ στδοθ, πίοι μΒαὰ Ὀδε ὕτοὸ- 
ΥἹΟΌΒΙΥ οἸμρ] ογοὰ δὰ ἐχροσίθμεεὰ δ8 ἵγαευξοὶ 
τἱΓ βαυΐπρ ΡΟΣ, δηὰ {Π18 ἢ ἃ χϑαϊςδ] Βοβι 
ἰο ἐδοῖν ἰσυϊὰ δηὰ καυϊς ἜἸΘΔΟΥ : δὰ {δὺ8 τοῦ- 
ἀονίηρ 8}} ἰβοῖσ ᾿μδτθηοθ οὐγεοίίτεῖν Ἰτοροδβδίθ]ο. 
ΤΠΟΤΟ ἰΒ ἃ οοηἰϊπυοὰ χ6- ΟΥΌςἾ Ὑἱης οὗὨ {86 ὅοῃ οἵ 
αοά, Ὀγ νοι Ηρ ὈδοοΙμοδ ἐχροβοὰ 8:6 ἰο (6 
ἀογίδίοπ οὗὨ (116 πνοσ]ά. 

6. Το ἀοδί κμδιΐοπ οἵ ἐμὲὶβ βίῃ δα σροείαεν ἰ 
88 ΤΥ ἔγομ ὁχοϊυάϊης ἢ 9 ἴδει οὗὨ 118 σγαύναὶ ἀ6- 
γοϊορηηθηΐ ἷἱπ ἃ δου, 88 ἰπ6 ἀοδοσί ρίΐοι οὗὨ ἰἱ 88 
εἰππῖπσ κι, (ἑκουσίως ἁμαρτάνων, εἶν. χ. 26) 
8 ἔσο ἀδηγίης (ἢ 6 ζδοὶ οὗ [86 ἀεεορίῖοε ποτκὶης 
οΥ̓͂ εἷπ, οἷν. 11). 15... “Εἰ ἴα 86 ἔσεϊ, ΟΥ̓ Δ οὨἰΐσο 
Β6Υῖθ8 οὗἁ ἱπαϊνιἀυαΐ, τ] ], δὴ ἃ πησοροπίοὰ κ'μδ: 
{80 ὅπδϊ σοβϑυ]ὶὶ οὗ 8 Ἡμοῖο βουΐθϑθ οὗ πιϊβαεεὰδ, 
Δηᾶ οὗ Υἱοϊοπὲ ΤΟΡΤΘΑΒΊΟΣΝ οὗ (6 ἱπη Ρ0]568 οὗ 
(60 ΗοΙγ δρὶγῖι," (ΒΊΘ Βα). ΑΙ] (86 πιοσὸ 86- 
ΘΟΘΒΘΡῪ (Π6Π ΔΓ ἰῃ8 ΜΙ (8 δὰ ΘΧΒοΟΣί δι ἱ 058 
ΟΥ̓ ΟΡ ΟΡ βί]9 0. 8080 ὙΠῸ Βᾶγο μοὶ χοί ἀε- 
βίτογοὰ τ πη ὑπο βοῖ γ 8 8 ΒΒοΟΡ ὈΣΥ ἰοὸ 180 
ἰὔπθησοβ οὗ ἰμ6 δρὶτι οὗ αοα, δὰ πῆὸ μιδγθ 
ποί 88 γοὺ τηδὰθ {μοσβ ῖγ 68 ἱπσαρ 6 Ὁ]0 οὗὨ Δ} ΟΣ 
οὗ τοροῃίδποῦ. 

7. Βαϊ ἱπ 9 ἀοείσασίΐοι ἰπ πὰδὴ οὗ (ἴ16 δΌΞΟΟΡ- 
ΑἸ ΙΕ ΟΥ̓͂ ΤΩΟΤᾺ] δηὰ ΤΟΙ χοῦ Το δουδίΐοι, 8 Έτὸ 
15 ΔΟΘΟΙΡ 18 δα ποῖ ΣΏΟΓΘΙΥ ἃ ἰαι οΥ Ῥενολοϊοσιςαὶ 
ἀευεϊορτιεηί, Ὀὰΐ δὺ {π6 δαῖηθ {ὐτὴ6 ἃ 2)ένίῃε, ρυηῖ- 
ἐἰσε γμάσηιεπέ τ ΪσΟ 885 118 σγοππὰ ἴῃ ἃ εν άιπιν- 
ἐπ δεπίεηοε οὗ αρά. Τ}8 βοῃίθῃσϑθ Ῥγόουθδ ἱίεε 
ὉΪ Εἰ πιαίο υδὶἱὰ δηὰ ἀθοϊεῖτο, ποὶ ἱπάεοὰ ἴῃ δὲ- 
δογάδηοο τἱ ἢ ΔΗΥ͂ οἰθ στ] ἄδοτοο, Ὀυὶ ἡμέϊείαί ῳ, 
ἴδον αοἂ [88 ρῥγουϑθὰ {πὸ δροβίδίϑ ἰο δ υἱἱετν 
Τορσγορϑίθ. αὺ {μὸ πῃ ἶτὸ οδυσυΐῃρ ἰμβσχουρὶ οἵ 
ει|8 ἡυάδρτηθηΐ 8 811}}} 'π ἐπὸ ζαίυσο. ΒΥ {δὶ6 
16 ποῦϑ ὃὈ6 ἀδοοϊγοα. “Υ οὐ νγὸ χηυδί καδτα οὉΓ- 
βοῖνεβ δἰϊκὸ δραὶϊπϑὶ το δ κῖης 1.1.6 ΔΡροβίοϊ ὁ ππδτ- 
ἱπᾷ 8 δοῦγοῦ οὗ ἰογίυτο διὰ ἀδδραὶν, διὰ δ ̓ ΌΣ]]ὸν 
οὗ ΠΘΒΆΪΥ βοουγὶ γ᾽ ()6}.). ΟομΡ. ὅβεικεα, Τλοο. 
Κοἠεοίίοπα, 1}. 084; 7 αἰεεὲ ΤΑεοὶ. Κοβεείίοπε, 1]. 
898; ΡΑΙΜΕΕ, αείοταὶ ΤΑεοίοσῳ (1860); 2ὰ εἀ., 
1868; ΨΛΙΚΝΤΙ, Ταείογαὶ Ἠξεαϊΐηφ, 2 γασία, 1832, 
“0η, δριίτίιμαὶ Οοηβίοί4.᾽ 

8. “Ηἢο νῖο ἰδγου ἢ τηοταῖ πηζαὶ: ΒΖ] 668 8.88 
8.16} ἰμίο ὑπο 1] πδΐοι ἐμαὶ ΒΒ δδ8 θθοι ἀεοοϊτεὰ 
ὉΥ οδ)εοίἐνο ἐγιίἦ, ΘΔ ὯΟ ἸΟΏΖΟΥ ῬΣΟΥΘ ἱπαϊδετοδὶ 
ἰονγαχαὰ ὑμὶ8, βἷποθ ἢθ 18 ἘὈΠ8Ὁ]6 δης  ΓοΪν (0 ἀΘΩΥ 
ἰϊ, [Ιε 888, δϑ ἰγυϊ ἢ, χηδι ἰδ ποὰ 186} 7 ἰὰ δἷ8 
ΠΏΟΡ Ὀοΐπρ; ποτ χϑιηδίηβ, ἐμπογοίοσε, πὶ ἢ 
εἶπα, 8 βίης οὗὨ οοῃϑοίδποο, ΠΟ Ν ὈΓΩῸΒ δὲδι ἰ6 
86}1-}υδιϊβοδιΐοι, δπὰ τὶ ἐμὲ8 ἐο ἱπνασὰ δυὰ 
ουϊναγὰ δἰσορμ]ο8, Ἡβοίμοσ ἐπ δυαθνη δὶ ΟΥὉ 18 
Ἡδηίοη ΓΑΙ διζαϊπδὶ ἐπεὶ ἐστί τὲ ἢ ἨῚ1 πὸ 
ἸΟῸΡ Ἰοδγο ἴδ 9 δίππον, ὙΠ οπὶ ἐξ ὁΠ66 εἸαἰπιοὰ 88 
ι8 ροββοβϑδίοῃ. [7 πον 6 (Δ ηΐο Θομ δἰ θυ 108 
ἐπὶ ουϑὺ συ ον ἢ Κ, ΘΥΟΥ ἀοοροηΐπ ας ΡΟΥΤΟΣ οἵ 6ὙἹ], 
ΒΟ 18 οχρτοδϑοὰ ἰπ (6 βαυίηρ: “[ὰ (δ0 τοὶ 



᾿ΟΗΑΡ, ΓΙ. 9--12. 

δίορ γ86 δγτὸ ἴγοοθ; δ {Π9 βϑοοπά, γ9 ἃγ0 β͵δυϑβ, 
ἰποὴ Θϑϑυγ αὶ ἯῪῸ ΘΔ ΣΟΟΟΖΙΪ20 88 ὈΟΒ551016, 
τὺ ἐΐπ [86 Βρθοτο οὗ 8ι.0}} ἃ Θοπβοῖουϑ που υπ- 
δου ἴοβϑοα 8βοὶ[-ἀδοορίϊομ, ἃ ἄορτοο οὗὨ ΟὈΔΌΓΔΟΥ ἱῃ 
ψΒἱοῖὶ δοΟ,γ  γβίομ 18 ἱτλΡΟΒ810}6᾽ (ἸΒΟΙΟΚ). 

ἩἨΟΜΙΠΈΕΤΙΟΑΙ ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Το ἴα056 ὕγοτῃ ἃ βίδίθ οὗ σσδοθ: σα. ἴῃ 18 οὐῖ- 
εἷπ; δ. ἴπ 118 ομδυδοίθυ βίο : ς. ἴῃ 118 60η86- 
4υφηο663.---Ηο Ὑ}0 Π88 74116ὴ ἔγοπι ρτδοθ 18 ὙΟΥΒΘ 
ἰ88η Βὸ ΨῆοΟ 858 ὭΘΥΟΣ δἰἰαϊηοὰ ἰο 1|.--- παι 
ψΐϊοῖ τὯδ ὙΓΙἰ6Ὲ ΤΌΣ ΟΣ ὙΔΡΗΪΉΩ, δὰ {}ναὶ 
ὙγὨϊοῖ ἰδ |κ65 οἶδ66 ὉΣ ΟἿΣ ΘΧΔΏΡ]0, ὙὙΒΘΟΌΟΡ πῃ 
παίυσο οὐ ἴῃ ἰϑίουυ, γ)͵ὸ δΒιουϊὰ ὩΘΥ͂ΟΣ 8]}10ὸτ ἰο 
ταὐϊπἰβίου ἰ0 ΟἿΤ ΡΟΓΥΘΥΒΘΏΘΒ8.---Ἴ9 ΒυΒοορ  Ὀἰ}ν 
ἐο ἐμο σορϑαϊοὰ ἰηβπθηοο8 οὗ ρτ809.--- 8 ὙΔΥ (0 
Ἡδαγυθῆ 18 σοῖλ Θαβίοῦ δηά Ῥ]θδβδηίοσ ὑπδπ (ἢ 6 
ὙΨἉΦΆ0 ἰο Ηθ]1; {ο89 80 Μ81Κ ἴῃ ἴὺ βᾶνο δίγοδαγυ, 
ἔπ ἴ86 δη]ογιπβοηί οὗ {μὸ Ὀ]οβϑίηρβ οὗ βαϊνδίϊοῃ, ἃ 
ζοτοιδϑίο οὗ ΠΟΔΥΘΕΪΥ ῬΟΟΥΒ 8δηα ἀο] δ ί8. 

ΞΤΑΒΚΕ:---Τ 9 ἰπρο 551} }}[{γγ οὗ {86 σου γοσϑίοι 
οὗ ἃ ἴδ! ]θη βίπηθν, οοηβίβίβ ποὺ ἱπ ἃ ἀοδοίΘΏΟΥ οὗ 
ἐ.6 στδοὺ οὗ οι, οὐ; οὔ ἰδ ππιουὶῦ οὗ ΟἸισὶβέ, οὐ: οὗ 
ἐπα ἰαθασθησο οὗ ἰιὸ ΗοΟΙΥ ϑρί τυ; θαὺ πη (6 608- 
ἀιοὶ οπὰ οδδγδοίοσ οὔ {}9 δίπῃον ὙΠῸ νν 1 Ὁ}}γ 
τοΐοοὶβ Ομγὶϑί, δῃὰ (μ6 ΘοοδοιΥ οὗ δβαϊναίΐοῃ.--- 
ΤΏΘ ΒΔΡΡΥ, βτιδοίουϑ βίαϊϑ οὗ Ὀθ]ΊΟΥΟσΒ, 18. ἃ ᾧ]οὸ- 
γίοιβ ἰοκοη οὗ ἰμ6 Ὀϊνίηο οτἱρίη, ἔγυΐῃ, δηὰ 
Θυσο] ὁποῦ οὗὨ ἰδ6 ΟὨγ βίη τοὶ ρί 0..---ΑἹἸ] Ὀδοῖκ- 
δ᾽ ἰάϊηχϑ τὸ ποῖ ΘαΌΔΙΥ ἀδηρογοιι8, Βαϊ ποπο 18 
αἰ μοὶ ἀδηρογ.---ἼΠ6 ρσύδοθ οὗ ὟὙαοἀἂ ντἱδβὶ(5 4]} 
χαθῶ, υὶ νγῖ τ ἃ χτοδί αἰ Όγοηο6 ἴῃ βρὶ εἰ 18] ῥτο- 
ἀιιοὶἑ γϑηθ88, βοσογάϊης ἐο {86 ἀυ8]}}} δα πιονὰὶ 
οοπάϊιϊοι οὗ {86 οϑνί.----ἰἾΤ ὁ Ὡθ6αἃ οΥοπ ΔΙῸ 60η- 
γογδίου, ρογροίυ δὶ δοσοββίοῃϑ οὗ {80 χσγϑβοθ οὔ (ἀοά, 
δι τοροαϊοαὰ δποϊπι(ϊηρβ οὗ ὑπὸ Ὀϊνίηο βρίγις; 
δἵνονς ἐμι|680 τηυδὺ ἯΘ ὙὑΘΆΣΙ, δηα ΘΟ ΟΥΙΥ͂ ΤΟΟΟΙΥΘ 
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πο, ᾿ἰκο ἃ το ]] ργοραγοὰ 86]4.---ΕὌΥ α1κ8 4180 ἷΐ 
ΤΑΥ͂ ἀου16885 ὃὈ0 δΒαϊὰ : “719 γῥἱουρὶὰ οὐ {80 
ΘΌΥ86.᾽ 

ΒΙΕΘΕΒ :-θ ὙΠῸ ἸΔΌΟΤΒ 1 δοσογάδῃσο Ὑἱὶὰ 
(10 Ὀϊνὶπο δρροϊηἰπιθηὶ, γϑοοῖγοβ Ἡμδὺ δ τουδὶ 
ὉΒΟΥΪ6 ποὺ ἰο ἷα Ἰδθοσ, Ὀαὺ τη 8} ἰο {89 
Ὀ]οβδίηρς οὗ αοἀ.---Ηἰάοη ἀπ δοογοὺ 85 ΤΥ ὯΘ 
(16 νουκίημβ οὗὅὨ κύδσϑθ, γγὸ οουἹὰ δ᾽ γαγβ ὑσαοῖκ 
βοτὰ ουἱ, ἰἤ τὸ πνουϊὰ ρσὶγθ ἰο ἔμθαι ἐδ: 6 ΒΆτηΘ 
δορὰ ἐμαὶ τἯὸ ΔΡΡΙΥ [0 οὐγ ἀοτηρδίϊο δηὰ του] 
ΔΑ γ5. 
ἨξυΒΧΕΒ:-- Το. οοπάϊ οι οὗ ταθῃ 18. ἃ]1 {86 

ΛΌΓΟ ἀδΔΏξΟΓΟΙΙΒ, {π0}ν σοξοσιμδίΐοι 41} {ΠῸ ΙΠΟΥΘ 
αἰ δσαϊ,, ΌὉΥ ΒΟ τη ιοἢ ἐπ ΤΥ ΠΟΥ Π6Υ δΥΘ 
ῬΥΟΥΪΟΟΒΙΥ Ὀθοῃ, ΌΥ ΠΟῪ τοοῖ ὑπο μἰχ᾽οτ {ΠΟΥ 
ἢδγο ἃΣίβ6}.---Τ]}0 αἰ 8 οὗ ζτδοθ δΔΙγοδαγ οὐἰδίηθα, 
ἸΡΟ56 8 Βοϊοιηῃ ΟὈἸϊ χαἰϊΐϊοα ; δηὰ Βὸ 80 ἢὰ8 
ΔΙΓΟΔΑΥ͂ Γοσοϊνοα {86 Ξρίγὶί, 88 ἃ ΒΘΘΥΥ͂ ΓΟΒΡΟῚ- 
ΒΙ ὈΠΠ1Πγ.---Ἴ ὸ ΓΔ] ΔΑΥ οὗ δάνυδποθὰ Ομ σὶβ- 
(ἴδη8 15 δπ ᾿πβυ} οὔεγοὰ ἰο Ομ νἰβιϊδηιν δὰ ἰοὸ 
Ομ τὶδε Ηἱηβοῖ; 18 α ἀδοϊαγαίΐου ἐμαὶ Ομ γὶδί γγ88 
5} ογυοϊδοά.---Τὴὸ Βοατί ἐπαὺ γοοοῖνοϑ ἴῃ 
γαΐῃ ἰῃ6 ἸΔΌΟΣ οι ρ᾽ογοὰ Ὁροὰ ἱΐ, δηἃ ὈΘαΤΒ Ὡ0 
ἔγαϊι, 18 το]οοϊοα οΥἨ 60. ----ογαὶ ἀοβοϊαιίοα δπὰ 
τορτοθδίϊοα ὅσο ὑπὸ Βοαυϊθβὲ ῥα ἰδ οῃίΒ δα 
λυάρπιοπίβ οὗ ἀοά. 

ΒΤΕΙΧΝ: - Β ΠΏΘΓΒ 8.6 γθαπθη  Υ τἱ᾽διίοά ὮΥ 
Ὀἰνίηθ χγδθθ. [ἢ ἐμὸν γγοάυσο ὑδ9 χσἰσμίθουβ 
γα 5 οὗὨἨ τορϑείδῃοο, ὑπ 6 ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ Οχρϑοὺ ΠΟ 
Ῥιοοῖβ οὗ {}1ὸ Ὠϊνίηο ἔὍγΟῦ ; Ἡ116 ἴῃ ἐμ 6 ορροβὶΐθ 
6880, {Π6Υ ΣΩΔΥῪ Θχρϑοῦ τὸ Ἰοηρ᾽ [ΟΥ̓ ΌΘΔΓΒΠ66, δη ἃ 
ἰεδϑδί οὗ 811, θὰ (ΠΟΥ Δροβίβδιϊσθ, ΤΩ ἐμ 6 Ὁ Ἰοοῖκ 
ΤῸΣ ΔΗΥ͂ ΠΟῪ ΘΧΟΙΟΪΒΟ Οὗ ΘΟΙ Δ ΒΒΊ0Η. 

ἘΒΙΟΚΕ:--ὶὶ ζοαΓ ] δέῃ, δηὰ α ἐγ μία] ᾿υἀρ- 
χροΐ, 

ἨΕΡΙΝΟΕΒ:-- Τὸ ἀΟΥ]] ἱπ 5 Βοαγί, ἀδαὶῃ ἐπ 
π15 Ὀοβοῖα, μ6]1] Ὀδη θα ἢ Ἀ18 ζϑοί, απ 8, ουΣΒο ΟΣ 
ἷδ8 Ῥοδβίοσ:υ. 

ΙΝ. 

Βαὲ (6 Τοδάοσ 800 8.111 ἴῃ ἃ δοπάϊ(ϊοι βίοι, ὉΥ (89 στδοο οὗἁ αοα, του θγ5 ροβϑὶ]ο ἐμὸ δἰἑαϊητηθας 

οὗ ἐδμὸ ψοαϊ, ἔοσ τ πΐο ὑΠ6Υ͂ ΓΘ ΘΑΣΠΘΒΕΪΥ ἰο βἰσῖυθ. 

ΟἼΑΡΤΕΒ ΎΥ͂Ι. 9--12. 

9 Βαί, Ῥεϊονοα, γγχὸ ἅτ ρογβυδάρα βοίξον (δ πρ8 οὗὨ γοὰ, δὰ ὑπο ρ5 ὑδπδὺ ΔΟΘΟΙΏΡΔΗΥ͂ 88]- 
10 ναὐΐοι, ὑμβουρῃ τὸ ὑπ Βρθαὰκ. Ἐν αοά ἐξ ποῖ υητὶρῃίθουβ [0 ἤογμοῦ γοῦν τοσκ δηὰ 

ἴδῦον οὗ [οηι. ἰδθοσ οὗ" ἰονθ, τ πΙοΝ γθ μανο [οηι. μα γ76] βῃοποὰ ἰοναγὰ ἷβ ἤδη, ἴῃ 
ἐμδῦ γὸ παῦο [οηι. μ806] τοϊπἰβίογθα (0 {86 Βαϊηΐθ, δὰ 40 ταϊη βίου [ἄγο σα ηἰβίουϊ ρ. 

11 Απὰ [Β}} γὸ ἀδβῖγθ ὑμαῦ ΘυΘΥ οη6 οὗ γοι ἀο Β,ΙΘῪ (ἢ Βαπιο ἀἰ]ρθηοθ ὑο [ἴῃ τοϑρϑοῦ 
132 0] {86 [Ὁ}} ἀβϑασγαπμοθ οὗ μορθ υπίο ὑπ πᾶ: Τμαῦ γὸ Ὀ6 [ὈΘΘΟΙΏ ΘΕ ΡΊΟΥ͂Θ γΟΌ ΒΟ] Υ68] 

πού β]οὐῦα], Ῥαὺ 20] ΟΥΤΘΓΒ [Ἰπι|ϊαὐογ8] οὗὨἨ ἐμ6 τι, τῈοῸ ὑμτοῦρ ΤΆ δηα μαίϊθηοο [Ποπς- 
ΒΌΒΘΓΙη 51 ΠΟΣῚ ῦ ἢ. ῬΙΤΟΙΆΪΒ6Β. 

1 Ψον. 10.--Τὴο νογβ τοῦ κόπον Ὀοίοτο τῆς ἀγάπης, ἈΠ ΟῚ ΕΥ Βοζα, ΜΠ, Βοηροῖ, διὰ οἴ θγΒ, 85 βΒραχίοτιδ, ΔΎΟ, βἴῃησθ 
Οτἱοδθαοῖ, θ66Ὼ ὈΤΟΡΟΓΙΥ σδῃ 6110 848 ἃ καἴοδδ ίγοιῃ 1 πε ν:. ἱ. 

.. ἔλε ἰλίπρε τολίοϊ αγὲ δεί(ε, απο αγὰ οοπηποοίοα εοἱία φαϊοαίίοι. ΤἸἘο διεὶοῖο ποῖ γοροαϊοὰ. {ΥϊῸπὈτ. 9.--τὰ κρείσσονα καὶ ἐ 
--αἰ καί, {7 αἴεο, χ οἵ 

ον. 11.-ἐπιθυμοῦμεν δέ, Βιὲ (Ὀο ον ἔδαῃ απα ΒθγΘ δὲ δνογβδε υ9) τγὸ ἀοβίγϑ.---τὴν αὑτὴν σπονδήν, λά δαημδ τεαὶ, 
πρός, υὐἱία γοεγεποε ἴο, ἐπ γεερεοί ἴο, Ἐς. γον. ἱπαάθᾳυπαῖθ!γ δἰ πρὶ ἰο, Δ ἃ ΤαΔΙΒ [86 50η86 ΟΥ̓ ρυϊζείπς ἃ σοζασλα αἴἴζοτ αὐ 

ον. 12.--ἶνα μὴ γένησθε, ἰλαί γε πεὰν ποί δεοογιό, ον Ῥγοῦέ γομγβεΐυε8---μιμηταί, ἱρεϊίαίογξ.---μακροθυμία, ἰσπρ-διιγετίπρ 
.- 1 
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ἘΧΈΕΘΟΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

γεβ. 9. Βυὶϊ τὸ δῖθ ρὑϑιβυδδϑα Ὀθεῖοσ 
τεΐπρε, εἰς.---Τ 9 ορ ἐμοὶ ἀγαπητοί (Ὀδ᾽ονοα), 80 
Τγοαυοηὶ πὶ} Ῥδαὶ, 15 Του ἱπ οὐγ ορἾβι}6 ΟὨΪΥ͂ 
πῃ {πὶ8 ῥἷδοα, τγῆθτο ἐ|1ὸ δαίμονῦ, ὈΥ [06 ὙΘΡῸ 
πεπείσμεθα, δταρπαιϊοΑ}} ΟΧΡΥ 6 8868 18 ΘοπΥ οἰ οἢ 
{μδὲ (89 ἱονν}}]9 γοϑα 5 πον μΒ6 88 ἀορὶοίοα 
ἢ] ποῖ Ὀ6 τοαδ]ζοὰ ἰπ {6 0486 οὗἨ ἶδβ τοδάϑυβ. 
Τὰ κρείσσονα ἰδ τοΐοττεὰ ὈΥ͂ ΒΟΙΘ (0 ἃ δείίεγ ἀεδίέην, 
ὉΥ οὐμοτδ ἰο 8 δείζεν οοπαϊοη. Ὑ86 ἔογιμον, ἱμ θη, 
τοχζαγὰ ἐχόμενα σωτηρίας δἰ ΘΟΗ͂Υ ἃ8 8 ῬΟΥΓΡΏΓΤΑΒΙΒ 
ἴου σωτηρία (8617; ψ 116 (16 Ἰδίίογ τοῖον {818 6χ- 
Ῥγοβϑίου ἰο ὑμαὺ πιιΐοῖ ἐεπά9 ἰ0 βαιγαϊΐοη. Μοσθ 
Χο οίΥ ἐχόμενόν τινος ἀδποῖοβ ἰμδὲ τσ βίδηὰβ 
οοηποοίοα Ἡ»]1ἢ δα ΟὈ͵οοὺ (τ ΒΟΙΒΟΣ Ουὐνγατα Υ ΟΥ̓ 
᾿πγΓάΪγ, ἸΟ6Δ}}}7 ΟΣ ὑθτΏ ΡΟΓΔ]]Υ), δα Βοϊοηρβ ἰο 
ἧι. Τλλὸ νογὰβ ἃγὸ {Ἰυ98 ἴο Ὀ6Ὸ ἰδῖκοπ ἰῃ 6 σοτὰ- 
ῬΓΘΠΘΏΒΙΥΘ 856η86, Δη δβἰαηαὰ ΡΔΓΔ116] ἰο ὑμ6 κατά- 
ἕὕας ἐγγύς. 
γε. 10. σοσ οᾶἅ ας ποῖ πηχὶρμίθϑουι, 

εἰς.--- 18 γοσδὸ σοηίδίηβ (6. ἀγουπὰ οἡ ὙΒΊσἢ 
ἐμὸ δυῦμοῦ "8808 δὶ8 ροῦϑυδβδίοῃ. Τα ργουπὰ 
ἦβ ποῖ ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ ἰμὸ γμαϊοίαΐ απά τείτι διμίἶθε γιδίἴοε 
οὗ ἀοἀ, πον {116 δηϊὶοἱ ραίίοη οὔ (π6 τεισαγα “ΪΟΘΝ 
αοά, δοσοτάϊηρ ἰο ἰπ6 Βοτα δὰ ἀοοίγῖπθ (6 πιεγί(ο 
εοπάϊσηο, ταῖς Ὀεδί ΟὟ οἢ διιοῖ χοοὰ ᾿ΟΡΚΒ 88 
τηδη 5 ΘΔΌΪΘα ἰο Ρογίέοσια ὈΥ ("6 δἰὰ οὗ Ὀἰνίηθ 
ὅταοθ, [Δ 18 γαίμοὸῦ ἰμαΐ ΘΟμ ΙΒ ΏΟΥ͂ Δα ππὶ- 
Τουτὶ ἴῃ αοὐ᾽Β ἀθδ) 5, ᾿ϑορασδϊο ἴσοι ΗΪ8 
δαοΙ ιν (1 Φομπη, ἱ. 9), ποῦ πουϊάὰ τοηον ἱὶ 
ΒΟΟΣ ἾΥ ἐπ ροϑδὶ Ὁ]9 ἴον Ηἶΐπι ἰο νι μάχαν ΗΪ8 
εταοΐουϑ 8δϑϑἰβίδποο ἔγοπι ἐμο8ὸ ὙΠῸ ἴῃ ἐπ 6ὶγ ᾿ἰξο, 
ὙΑΙΚ, δηθὰ σοπάιπιοί ἀἰθρΊδν (6 ἐγ δηἃ ΡΟΎΘΓΥ 
οἴ (μοῖν διε, δα {6 σου αἱ θη 6858 ἀπὰ ἀορίἢ οὗ 
μοῖρ οοπνογβδίοη. Τὸ ἔργον ἀθποίθ5. (86 ΤΟ] 
οοῃάποί 48 ἃ ψἘ0]0 (1 ΤΊ|1688. 1. 8, 614]. νἱ, 4), ἴα 
αἰβιϊποιΐοη ἥγοῃ τὰ ἔργα, ὙΒΐοΝ ἀθηοίοβ 18 
τὴθη 018 δἰἰοϑίδιἑοη8 (ΟΡ. οτα. 11, 6 νῖ νὰ ἱ]. 
16). Ἑὶς τὸ ὄνομα ΟὨγγδοβίοτι τοχδρὰβ δὲ 1ῃὰ]- 
οδιΐηζ ΡῦγρΡροΟΒβΘΟ -αῊ 70. ἐλ οἷοτύνιησ ὁ7 Ηΐδ 
παπιὲ, 80 ἰδαὺ ἰΐ χαϊχῆί 8180 θὸῸ ἰδίζϑῃ -ξΞ. διὰ τὸ 
ὄνομα, ὕον ἰλε δαζε οὗ ἰλα παπια οὗ Οοά. 86 τ)8- 
δον, δον, τὶ ΤΒΘΟΡΒΥ]., ἰδκο ἰξ 85 1} 
οΟὈ͵οοὶ οὗἨ τῆς ἀγάπης τΞ ἰουε ἰοιαγτά δ παπια. 
Το ΑοΥ. [πΐ, ἐπιλαθέσθαε ΟΧΡΥΘΒΒ65 ΠΟΙ Π6Υ Ῥδϑὶ 
{π|9ὸ (860. βοι1.) πον ζαΐυτο (Β8Ρ.}; αὶ {86 
ΙΔΘΓΘ αοίϊοπ οΥ᾽ (λὲ υεγὸ, τὶ ουΐ τοίθγοῃμοοθ ἰοὸ ἐπ 
τοϊαίΐοι οὗ ἰἰτὴθ [(Π8 Ὡοὶ ἐο λαῦδ 7ογσοίίεπ, ῬΟΥ 
ἰο δὲ φρίη ζ' “οτφεί, Ὀαὶ δὶ ΡΙῪ {ὁ 7}οτφεί]. (Κύμη. 
Ι. » Ὡ}» 

ο ἴ89 ἐΑΒΡΕΕΕῚ ΒΕ (Τὰ. Τλεοῖ. “αλνδ., 
18δ4, Ηοῖι. 8, Ρ. 878) πιδίηἰδίμ 5, αὐζον Ογθάποσ, 
1 1π0 ὀχργοββίοῃ τοῖς ἁγίοις ἰῃμἀϊοαίοβ ὑπαὶ (ἢ 6 
“ἩΘΌΓΘΥΒ,᾽" ἰο ψΒοπὶ Οὐν ορίβι]0 18 ἀϊγοοίοα, 
τη Ὀ0 Γοζασχαθα 88 ἃ που. Ῥα]οβιϊηΐδη ὉΠΒΌΓΡΟΣ 
νοι δὰ στοηάογοὰ βυσοοῦ ἰο ἐπο Ομ τ δ 85 οὗὨ 
Ῥαϊοδίϊμῃθ. ἢυΐ ὑπὸ πογὰβ τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ, 
νιοὶ 80 ΔροΒί]6 ἀθϑιηθαὰ ἐΐ ὩΘΟΘΒΘΑΙΥ ἰο δαά, 
Άσοαι. χΥ. 26, ἰο τῶν ἁγίων, τοΐαϊ68 ἷΒ Ὀγροίοδἷβ, 
Ὀαδοά οὨ ἰπθ ορ᾿ πίοι ἐμ δὲ {86 ΟἿ γἸβιδῃ5 οὗ Ῥὰ- 
Ἰεβίϊηθ, δπὰ ραγιου αυὶγ ἰθοδοὸ οὗὨ «60τὈΓ88]θηι, 
ὝΟΙΟ Σοχζδιὰ θα 88 ἅγιοι κατ᾽ ἐξοχήν (Βαϊ πἰ8 »αΥ 61- 
οεἰΐεποο), αμὰ Ῥαϑβδροδ 'κὸ Βομι. χυΐ. 2, 1 Οον. 
υἱ. 1, 2, ἰῃ σοππθοιίοῃ ἩΪῚ {86 δα] αἰδιϊουβ ἴῃ 
180 ορ᾽ϑ.195 οὗὁἨ Ρδυ], βου (6 στοῦ] οθθη688 οὗ 
4116 διϑαϊηρίΐου ἐπὶ 0590 οὐδοῦ ἴδῃ (6 οτἱ σίῃδὶ 

ἴαοι ἰμαὲ ἐμὶ8 τηϑηϊοβίδιϊοπ οὗὨἨ ἴσυθ ΠΙΔῪ ὙΟΥῪ 
Ὅ6}} δνθ ἰάθη μοἷδοο ἩΣΒΕΪΏ {86 11π|ϊ15 οὗὨ (89 
ΤΟΔογδ᾽ ΟὟΩ ΘΟΙ ΡΥ, ΟΚ. Χ. 84, χΙϊ!. 21: Ασοίϑ 
ἷν. 82, χὶ. 29. 

Υεκβ. 11]. 89 58:0 568] .---ΤῈ 6 δυῖ ποῦ ἀο68 
ποῖ Ἰηθ8ὴ ἰο ΒΥ ἱδμπδὶ 81} [8:6 ΤΩ ΘΙ ΌΘΥΒ οὗὨ 180 
Ομ οὶ μαΥΘ ἃ 11 Ἰονϊῃρ σοὶ, ΠΟῸΓ {Ππ|δι {Π 67 
τηυϑὶ 811}} ποὶ 7411 ἰο ονὐΐποθ {86 58:10 ἸΟΥΪῈς σοαὶ 
νὨΪΟ. (ΠΟΥ͂ πᾶῦθ ΒΙΙΒογίο ταδοϊοϑίοα (ΟἸγγε., 
Οτοί,, οἰο.}, θὰ} τίβοῦ 1μ8ὺ 186 ᾿|Κ6 568] ἡ δῖοι 
{Π07 δαγο τηδηϊζοδίθα ἰπ σοϑδβραοί ἰὸ ἴουβ {πε 
τηυδὶ ἴῃ αΐαΓο ουΐηοθ ἴῃ σοβασα (ο (1) 6 πληροφορία 
οὗ Ομγιβείδῃ ΒΟρ6 (89 [80 τππδ ΟΥ̓ δίπος Βεπρ.). 
Τὸ ναπὶ οὗ 8 “"1}}1 δββσγδῃος οὗ ζδὶ1 8 οΥ οὗ 
8) δδϑιιγοά σοηυ] οίΐοη οὗὨ {86 ἰσϊ οὐὗἨ [86 ερεεὶ- 
βοδιν ΟὨγϊβδα ΠΟΡΘ, 18 ῬΓΘΟΙΒΟΙ͂Υ (86 Τολεθς 
οὗἩ (86 ἀουδιι} δὰ υπβίδὉ]6 σοῖο οὗ δε 
ΤΕΔάοΥΒ, 0.0 δβίδῃα δῃ ῬΟΣῚ] οὗ ἃ ἀοίδςοςϊου ἴσοι 
Ομνἰβιϊδηΐίγ. . 

γὲβ.. 12. 8 δῖ γὸ ὅο ποῖ ὕχονϑθ δυρείςδ, 
εἰς.--- τὸ {(Ἰ16 δῖ μοῦ 18 Βροακίηρ οὗἩ στον ἰδ 
Ομτἰϑιϊδη Βορο, ἰῇ ὁ 6 ΟΥ ΩΣ ἃ δεδυχεὰ Βορε; 
αἱ οἷν. γ. 11, οὐ (8.6 ΟΟὨΊΓΔΓΥ, Βα ΕΡΕΘΚΒ οἵ ἃ ᾿ἴκε 
ἔτοπὶ ἴῃ {86 υῃ ἀοχβίδπαϊηρ οὗ (γί δίϊδη συλ. 
ΤΟΣ 18 (88 πὸ σοπ τδαϊοίϊοι ἷπ ΒΪΒ υδίηξ Βετὸ 
γένησθε, τιμᾶν (ποί) ὈΘΟΟπΙ6, δ ἃ ἱπΠ 6Γ6 γέγοτατε, λατε 
δεοοπιο; δῃὰ νὸ ποοᾶ ποὶί, νι οἱ σῖς δ, ἱπειοδα 
οἴ νωθροΐ σοπ͵ὐοσίυγα δορσογάϊηρ, ἰο (Ὦ. χὶϊ. 8 τηυζοι. 
[1 ἀουδὺ ποῖ ἰἶ 1:6 δυΐ μου Β ΟΠ ΒΙ ΒίΕΏΟΥ͂ τε- 
αυΐτοβ Ῥτγθο ΒΟ δυο} ἃ ἀοίεποο, εὐδείδη }8}}} 
δαὶ οὗ 1,ὕη., γἱΖ., (παῖ ἱπ (86 ΤΌΣΣΒΟΥ (886 (86 
ΔΌΓΒΟΣΙ Βρθδκβ οὐ “δ᾽ υ Ἔμμθ55. οὗἨ (τ εί 8: 
μιρασίπρ, οσὸ οὗὁἨ Ομ γί δι δὰ Ρσδοίϊςο."" Ιἱ ἰδ 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ ῬοΟΒΒΙ ὈΪ6 ἰπδὺ (80 ΒΟΏΣΟΙΒ δὰ 14]16}} δὸ 
ἸΟὟ ἴῃ βρὶτϊίυ] υπάογβίδηαΐῃρ δηὰ Ῥγουρλὶ 
{ποπιβοῖτοθ ἰο 1Π6 ΤΟΙ͂Ο οὗ δροβίβευν τ λΒουὶ Βατ- 
ἴῃς Ὀδοοῖηο αἰσγοδαν 11640]6 ἴο {6 σΒασρα οἵ εἸὺξ- 
εἰδιμθδδ ἴῃ ΟΠ σ δι δ Ῥγαοῖΐοθ, Βαϊ ᾿π δἀάγεε.- 
ἰὴ 8 Οδσί βίαι Ὀοὰγ {πὸ δυῖδβου 18 ποῖ ΘΟΕ ΒΒΑΙΠΥ 
δοηδηθά ἰο ἃ δβἰοσοοίγροα δβἰν]6 οὗἨ Ἐσρσοξεῖοδ. 
ΗΘ Τιϑγΐ δἰ οὔθ {(ΐπὸ σὔδυρβο βοτὰ ἘΠ1ΠῚῚ δοίαδὶ 
Ἀδο κα] ἀΐπς, δπὰ αἱ δηοί ΠῈΣ, ἰῃ ἃ βίσαϊῃ οὗ ἰθπά εν 
χδογίδιϊου, συδγὰ {ποῖ ἀραϊπδὶ ὑἰμς ἀδηροσ οἵ 
ϊ, ββρϑοΐδιῖγ δ8 τὶ στῶ8 ἔσθ οὗ δοῖὴδ τἰβδὶ 
ποὶ 6 ἔγυθ οὗ 81}, ἀπὰ ουὐθῃ οὗ βοτὰ ΟἿΪΥ ἴῃ ἃ 
ἄορτοο. -- ΚΙ]. ὙΤῈ6 ἱῃμοσιἰης (ἢ 6 ῬχοΣΐβε8 
(κληρονομεῖν τὰς ἐπαγγελίας) 18 ἀοδὶσιδίεἀ δι 8 
σουβεαῦθηοο οὗ ζδἰ(ἰι (πίστις) διὰ Ἰοηρ-δυδετὶξ 
(μακροθυμία). Τὰ οδπ (δ ποὺ ΤΟΙ͂Ο (0 γεςοϊνὶπς 
(δο τοογδ οὗ Ῥχοχπΐδβο (Β].}, Ὀὰὲ ἰο ἐπα οὐϊεϊπίης 
οὗ ᾿ἰἰ8 διδείαπεε. Ἴὴο Ργοβ. Ῥασχί. τῶν κ2ηροτομ- 
οὔντων ΄τ΄ῶλο αγὲ ἐπλεγί(ησ, ἰτα}} 1]. 8 ἃ σοί ϊπυοῦϑ 
δὰ δοίαάϊης δοὶ, δὸ ἰμαὺ ἰὴ σεΐδσεῃος οδἈ 
ΒΟΒΓΟΘΙΥ͂ Ὀ0 ΘΧοϊυβγοἷν ἰο 80 Ῥαϊσίατομε (Βὶ., 
ὈΟΎῪ., Το]., ΒῚ8Ρ., οἱς.). [ἐ 186 ποὺ ὑπ1} 186 [ο]- 
Ἰοννίῃας γογβὸ ἰμδὺ 116 βοῃίτηθπὶ, μοτα δἰδιεά ἴῃ 
ϑηθγδὶ ἰοσ 8, 5 1] υδἰσαϊοα ΤῸΣ ἰ8 6 Σοδάοσβ ὉΥ 
{9 σΟομ ΟΣ οίθ Ἔχ ΣΡ} ]6 οὗ Αὔτδδδιι. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ,. 

ΤῈ6 Ῥογβοθδὶ σοηνίοιϊοη ἐμαὶ (56 τοι 6.8 οἵ 
(86 ΟΒυγοι μανθ {(μποὶρ ἀοβίστοα δὲ}}} ὅχεοι οὗ 
ἐμ ΐηχα το 1ἰὸ τι πα 186 ΒΡΏΘΓΟ οὗ βδ]τδίϊο8. 
ϑδηὰ δαγτὸ ἴῃ ἰδοῖι (μι οἷσ δΌΡΓΟΙΩΘ Σηἰοχοδβὶ, ἀο68 
ποὺ Γ616886 (Π0 ἰδ. ἤγομι (86 ἀπ οὗἁ εἰιρΒδ- 
(6 8}0} νδζηΐης δαδίηβίὶ υηΐδι Ὁ] 685 δὰ δροῦ- 
880 ; ἥγοια Ἰδυγίης Ορϑὰ ἐγ ἈΓ1}}} 8 ὁδθ8ε5 δϑὰ 

σδυστοῖὶ οουἹὰ Βαγὸ Ὀθοὰ ἀοϑίμηδίοα δἰ} 88 ] ΘουΒθαυθῃ668, διὰ 80 ἀορίοιΐηρς ἐδ. 6 τολρυϊυάθ 
οἱ ἅγιοι. Μογοουον, 6]. 64115 αἰἱοπίϊοι ἰο ἐδο | δηὰ ἱπηπιΐποηοο οὗ (89 ἀδο ῸΣ 85 ἰ0 Ρμοποίσαιε δἮοὰ 
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αἴἴὔοοι (6 σοπϑοίομσο. υΐ, οα (ἰἰὸ οἱπον μαπὰ, 
8190, οτϑ ἴῃ {9 6156 οὗ ἰοϑ6 ψὶιο ἸιοΪὰ 8 αι168- 
τἰομαθὶο ρΡοβιϊίου ἴῃ ἐμ Ομ αγο, μὸ 18 ποῖ ἰο ζοῦ- 
ξεοῦ (μὲ αοἀ Ηἰταβοὶ 45 Ρ] ΒΥ ἰπ ΓΘΙΏΘΏΛΌΘΥ- 
ἴῃς ἰμαῦ τ πῖον ἀθβουΥοθ τοοορηϊίοη, δηὰ ψ1}} 
68}} ἴ0 ἕοτί ἡ δηὰ σομᾶδν ἰὑ ργοἀαποίϊνο οὗ Ὀ] δίῃ. 
Βαοἷ τηθ8ῃ85 οὗ ἰμδυσηοο ἅτ Ἰθαβὶ οὗ 411] ἰο Ὀ6 
ονουϊοοϊεοὰ ἴῃ ἐ}9 6886 υὗὨ {1|ὸὰ80 ὙΠΟ 8.6 π᾿ 60ῃ- 
ἀϊιῖοηα οὗ αβϑαυϊυ ἀπ α 671]; δηᾶ ἴμ0 ταδηϊοεία- 
ἰἰοι οὗἁὨ ΡΟΥβΟΏΔ] ΒΥ ΔΙΒΥ ἰός τὶ δὰ δῆϊθο- 
ἰἰοηδίο γοσοχηϊιίου οὗ {86 αἰϊοϑίαἰλοιβ δθὰ ᾿νοΥ 8 
οὗ Ομνϊβιΐαπ ἔθος δηὰ σοπάσοὺ τ οὶ {ἢ 6 
αν ἀἰβρίαγοά ἃ θα ΙΓΟΙΪΥ ἴῃ ὈΪδΔοο ΔΙ͂ΟΣ (δ 6 Υ 
δαυθ θ66η Ῥχγουϊ οΟΌΒΥ γοϑυϊκοά ἔγοι {86 τά οὗ 
αοά, δηὰ Ὀδθῃ δουνὶ ποορὰ οὗἉἨ ἱποὶν στοη. 

2. ΤΠογο 15 Ἰουπα ποὶ πη α ΠΥ ἃ Σοαϊοῦδ 
δηά οπάυτνγίηρς πιαηὐἐδίαϊοη ΟΥ̓ ἴουα Ἰοΐ ΤΑΘΤΟΙΥ͂ πῃ 
ἔϑποταὶ ἰοινγασά ἰμ080 Ὑ͵ικλῸ ἃγὸ ἴῃ πθρᾶ, Ὀυΐ ἰὴ 
Ῥαγιΐουϊαν ἰοναγὰ {πον ΟΡρσοββοὰ δὰ αιὶοίοα 
δοιιρδηΐοιϑ ἴῃ ἔδι ἢ, Βοῦγη ὈΥ {Πο86 ΟΠ ἸβιϊδἢΒ 
ὙΠΟ ΔΓΘ Ραυὶγ ἰηδθοιγο δπὰ πϑᾶὶκ ἴῃ ἰμοῖν σοὸ- 
σοχοϊίοη οὗ Ομ τ βϑιΐδη ἰσγυ ἢ ; ῬΔΥΕΥ ταυογὶηρ 
δηαὰ 1060 10 ἰπ {10 ΔΒΒΌΓΔΠΟΟΘ οὗἩ ποεῖν Ομ γ βίη 
ΒΟΡΘ; ΡῬαΥΓΪΥ πορθο Ὁ} δηὰ ἱηάοϊοπί ἴῃ ἰμοὶν 
δἰσιυϊης ΒροοΙ ον Δἰοσ ἃ {1} δϑϑυσαποθ οὗ 
2141. 0 ἃγὸ ἱπ (μἷβ τηδίίον ἰο ἰμδὶβϑὶ ἐμαὶ ἐΐ6 
ΟἿ6 ὃθ ἄοπο Ὑἱπουὺ ὑπο πορὶοοὶ οὗἩἨ (6 οἰδοῦ : 
Δη γὸό δύο ΘΆΓΟΙΥ (0 αΥ̓δὶΪ οὔγβοῖτοβ οὗὁἉ {86 
οασουτγακοπιθηὺ τ ΐολ 1168 1η {π6 ἴδοὶ (παἰ Ἰἱνίης 
δΒουυϊοο ἰοναγὰ ἰδ 9 ΠΙΘΙΌΘΥΒ οὗἩἨ ἰμο Ουτοῖ οὗ 
Φ2658058 Ομ τι 16. τορηγάρά Ὀγ αοά δ8Β ἃ ἐσεί γ͵π7 
9 ἐλεὶγ ἰους ἰοινανὰ 5 οἱσπ παίωγε, Μίαιι]ι. χχν. 
81 α΄. 

8. Ετοπι (6 ΟΙΥ ποίασο οὗ αἀοἀ {Π 6 Γὸ ΤΟ] ]Ο5 
δυσὶ ἃ Βγϑβίϑιι οὗ αἀἰνίηο δοίϊοῃ 88 ἰὸ ᾿πβυγο ἐμαὶ 
ΒΟ αἰἰοδίαίοι οὐ ἴον ἰο Ἠΐπὶ 5.}8]} σουγχδὶ ὑηγ0- 
ταγάοα, Ὀυὺ γαῖ ΒΡ 81}.8}} δγίπῦ α δἰοεδίησ ἐπι τοίη 
ἴῃ ΟὟΡ δβρὶ εἰ] δαἀτνδποοιηθηί. ὕηάον (18 δβίϑίο 
ΟΥ̓ (6 δσᾶ80, 178 ΤΑΥ͂ Τορχδχὰ Βυ0}} ἃ ὈΪοΟββίηρ 6180 
ὉὩπάον πο ρΡοϊηΐ οὗ Υἱοῦ οὗ γίσλίεοιδηεδα απὰ οὗ 
γεισαγά, 845 ἴὰ ἔαοί (0 δοτὶρίατο ΒΡρΟΔΚΒ οὐθ οὔ δ 
χεσοπιρεπδίηφ οὗ ἴὩ6 ροοὰ, Βιυΐ πὸ δύο ποί γγαγ- 
τδη θα ἰη ἀοιδηάίηρς {π|8 ΣΓΘΟΟΙΏΡΘΏΒ6 οἢ (μ0 8818 
οὗ ΟἿἍΣ οἷα πα ἰο ἃ Γουγατα ἔο 7 ΒΟΥ Υ 668 ΓΟΠάογο, ΠΟΥ 
ἴῃ Ὀαϑίπα ΟὨ ἰὲ ΔῺΥ ΔἸ] χοά {1{10 ἰο Βαϊ γί ΐοι : ΤῸΓ 
ΟΥ̓ΟΥΥ͂ ῬΟΙΟΥΠΙΔΏΘΟΘ Οἡ 186 ρμᾶγί οὗ πιὰ οὗ {ἰ]ιδὶ 
Ὑγὰο ἰβ δοοορίδοϊο ἰο αἀοα, δηὰ τ ῖὲϑϊοῖ δ ᾿ὰ5 
σοπιηδηἀοά, 5. ΟὨΪΥ͂ τόμ άἀογίηρ [(}}0 δεγυΐοο τολϊολ 
ὁ ἀμε (ἴλικο χυϊϊ. 10). ΒΒΆΝΗ. ἯΕΙΒ5, ἴῃ Β18 
εἰἰγτίης 7τεαίδὲ οη Οὐ γίδι᾽' 6 Τοοίγίηθ 9. Ἀειοσαγὰ 
εμίδελε Ζεϊίδολ. 7ὼν ελτίειῖ. ἨΓδ6. ἐπα εὐγίειϊ, 7,6. 

1868, Νν. 40.--42), ὙΘΥῪ δ᾽ ΚὩ ΒΟΘΏ  δ.}]68 (ἢ 9 
τοϊδιΐου οὗ τονασγὰ Ὀοίποοη ἀοα δηὰ πιϑῃ “81 
δοοποπμσοαΐ οτνθ, ἃ ταϑίΐον οὗ ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ ΟΥ ΔΥΓΒΗβ6- 
τηθῃΐ, ἰπδιϊαἰο Ὀγ αοἀ ἴον (μ9 τϑα]ϊσζίης οὗ Ηΐ8 
Ῥίαῃ οὗἉ βαϊνδίζομ."" 

4. Τὴ6 τοογὰ] οοπ οι οὗ ἰδ6 που] δά ἐπὸ 
δἰδίο οὗ {16 Ομ ν ϑίϊδη ΟΠ ΓΟ ΤΔΔΥ ρτοδι)ν 6οῃ- 
ἐγί θαΐο ἰο [π6 Δρραγϑηί ἱπιροββὶ ὉΠ οὗἁ σοδοβίης 
ἐμα κοαὶ οὗἨ γνογίθοίίου δηὰ οὗὨ αἰαϊπίηρς μα Ῥτο- 
ταϊβδοά ἱπΒου Δ Π66, ΟΥ̓́ΤΩΔΥ αἱ Ἰοαϑί ΤΟΏΔΟΣ ὑπ 6} 
διίαἰπιηοπὶ 8ὸ ἀ 8 ου] ἰμαΐ Τὴν ΟΒΥϑι δὴ 8 Ὀο- 
δοῦλθ δ᾽ υραὶϑεὶ δὰ σγοὸν οοἷὰ ἴῃ ἰμαΐ 268] δπὰ 
ἔετυοσν οὗἁἉ ἔδιι 8 τ ΐο ἢ μ65 Δρργουϑά 1{86}7 ἴῃ {Π οἷν 
Ῥτουΐουϑ γαὶϊς, δὰ τ ἢ 1ο 18 801}} οὐ ποθὰ πὶ Οἶ ΟΣ 
ΒΡΏΟΓΟΒ οὗὨ δοίϊοθη. ἴΙ͂ῃ {πὶ8 6450 [880 ΘΧΔΙΆΡΪΙΟ οὗ 
ἐο89 γῆ ὈΥ ζδί δὰ οπλἀυγίηρ Ῥαίίοποθ Βαγο 
τοδοβοὰ {μ|ὸ ρ08] Δ ΡΥΟΥΘ σΎΟΔΕΪΥ δυϊπιυι]αιϊ πα. 

ὅ. Βαὶ ἐξ Ὀοϊοη 8 θεβϑη 18 }}Υ ἰο {Π6 ᾿πδιυθηοο 
ΟΥ̓ Ἔχ απ 1689 ἐμαὶ {ΠΟΥ Ὀ9 ποῖ ΙΏΘΓΘΙΥ ΒοϊΪὰ ὑρ ἰο 
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υἱόν, οοηἰοπιρίαἰο, Δηᾶ δἀτηϊγοῖ, θὰὶ ἰμαὺ (ΠΟΥ͂ 
Ὅο ἱπιϊαιοὰ ; ἀπά ἴῃ {μ18 1168 {μ0 ἀΠΠΠ ΟΥ̓ δηὰ 
οοηϑοαυθηῦ ΣΌΥΘΠΟΒΒ οὗ ζαοπαΐηο αἰβοὶ ρ]68᾽ 116. 
Εοτ ΤΠ ἢ 885 ἰο ἀο τι ἐπο ᾿μυἰβ᾽ 016, ἸΘΔΥΘΗΪΥ, 
δὰ ζυίυγο, ν᾽ ΐολ ἰὐ 18 (ὁ ΔΡΡτοἰοη ἃ δπὰ Ἰιο]ὰ [δ 5ὲ 
ἃ5 {π60 πιοϑὺ δΔΌΒοΟΙΪ αἰ6}γ σογίδὶῃ δηιΐ σγο 8016 οὗὨ 4}} 
δῖ ηδ8; Ἀπὰ Ἰοηρ-δυ υηρ ρδίΐθησο, ““ἰϊπουΐ 
ΑἸ} ᾿πἴο ἀοΒΡοΠ ἀΘΠΟΥ͂ πὰ ἀσβρδὶῖσ, πιιδὲ αὐναὶἊ 
νὰ σὨΘΟΥΪ π688 δὰ τΐἢ Θαυλῦ]α, δοϊάϊηρ 
δούσαζο, {πο γοί ᾿ἰπρογίης βα᾽ να 1 0}.᾽" 

ἨΟΜΙΖΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΛΟΤΊΟΑΙ, 

]1μοΥο τηυδὲ ποὲΐ σθαθο ἰ0 ΔΓ, ἰ0 δότῖτο, δηα (0 
0Ρ8.---Ἶὐ ὸαΝ δζὸ ποὺ 6 τϑὶ οἡ ἢ 8 ὙΔΥῪ ἴ0 ροῦ- 
Τοοιΐοι ; ἰού 18 ἸοοΟκΚ ΜΡ6]] ἰο ἐὺ ἰμαΐ ψ ἀο ποί τοὸ- 
τη ὈΟΒὶ πὰ διηοης [Π0 168.-- ΘΓ ὑπ 6 ΓΘ ΤῸ 
8.}}} νοϊοὶβ οὗ ομδχϑοίον (μὲ 11} }κΚ α.5 ἰο Βα ναί] 0ῃ, 
(οά διαΒβ Ἰοῃς βίμοο βαὰ ἵμϑηι ᾿ῃ πη, δηὰ νουϊὰ 
Ζαλῃ ταῦϊζο ι.86 οὗ {86 Π|.--ἰΟΥὙ70 ΒΘ 5. 0 τονασχὰ: 
γεῖ 1 δηὰδβ 1{.---ϑδόγυΐοοθ χοπάδγοὰ ἴἰο οὔτ σομ- 
Ῥϑηΐοῃβ ἴῃ {(μὸ 741} δῖ ἃ νοτὶς οὗ απ τνἱτ 
νοι αοα 18 γγ08}} ρ]οαδοᾶ, δῃὰ 8 ἴδῦοσ οὗ Ἰούο 
ἢ} αοἀ ψ1}} τοναγὰ.-- ὸ Ἰονο {Πῶὶ ἸΔΌΟΥ8 
δηὰ βαογΐβοοϑ 0. ἰμ6 ροοὰ οὗὨ ΟὟΤΓ ποῖρηθοῦ ἷβ 
8150 ἃ βοσυΐοθ σοπάὰοσρά ἰοὸ ἀοἀ, Ὀυΐ {818 οπῚγ ἴῃ 
οοππροίίοῃ τἱῖϊὰ Ἰογὸ ἰο ἰΐ6 παῖὴθ οὗ ἀοὰ δπά 
ΜΪΓ ἴὸ ΚΑ 11} οΥἨὨ {116 Βαϊῃί8.-- ον 86 Βί γί νης 
αἴλον (16 δοιἰ οἱ ραίοα ἱπ]ιοΥ αποο οὗἁἨἁ {16 ῬΓΟΙΏΐ86 
15 ἰηδοτο ἴῃ {μ6 νόον], θὰ ἴπ ἐμ μαστοὶ οὗ 
αοἂ ἰΒ8 αἱ οὔοο ἀοπιδη δά απά ῥτοπιοίοα. 

5ΤΑΠΚΕ: ἦο τηυδὺ ΒΟΡῸ ροοὰ οὗ δὐοΥΥ ΟΏΘ, 
δὰ ποῦ θαβϑὶϊγ ἀοδβραὶν οὗ {19 βαϊναίΐοῃ οὗ 
ΔΩΥ; ἴον αοὰ ἰβ χοῦ ἰο γσὸ ἔουν ἢ ουθῃ “δϑοιὺ 
{16 οἴονοηία μουν." --ΑοΌυκΚο ἐπ νγ πο μθον, ἰἢ 
{πο γ9 8 στοαί ποοὰ, δ {π6 στρα ἰὴ ἀρὰ ἴῃ ἰμὸ 
τὶ αὶ Ρ]δοθ, [ἢ οοταραββίοι, τυ ]Ποὰῦ ἰ00 ΒΟΥΟΓΘ 
πογάδ, δὰ πίιιμβουῦ ἴμ6 βρίγιὶ οὐ ἀεἰτγαοσίΐοῃ. 
Ῥογοβδῶοο μου μκαϊποϑὲ πἾπλ.---α θο] ονίηρ ΟὨ τῖβ- 
(ἴδῃ ἸΠῈΔΥ ὍΘ ἱπάοορα οδοτγίαΐϊῃ οὗἨ ἷβ οὖν 6] 1ΟἾγ, 
υΐ βἰ1}} ποὶ πιιβοαΐ 6 ΒΟΙΥ δβο]οϊίαθ [0 }ι18 
ΡῬΘΥΒΘύΘΥΘΩ09 δὰ δἰοδα  αβί 688 ἴῃ ᾿ν Ὠδὶ 15 ροοσά.--- 
Οοἀ χοναγὰβ ὑμὸ χοοὰ του κ8 Ὑ Βῖοὰ Ηθ ἀοπηαπα8 
οὗἩὨ 5 ἴτγομι ζ1809.---Ἰὖ 16. ποὺ ἸΏΘΓΡΕΙΥ πὶ ΒΘαΎἘ ἢ 
ἐπαΐ ἰμ:9 βΒαϊπίβ ἃσὸ ἰο Ὀ0 δου χλῦ δπὰ ἴουηὰ : 1ΠῸ Ὁ 
δ΄Θ ἰο ῬΓΟΥΘ ἰβοσηβοῖυοθ βδὶ 8 οὐ ϑτίΪ!.---ΟὉ 
βἰγοηριεπίηρ απὰ βυρροσὶ δοτη ἱπάθεὰ ἔγοπι (6 
Ποτὰ ; θυὰῤ πὸ χτυσδὺ ἱπάυβιγ] ΟΌΒΙΥ ΘΙ ΡΙΟΥ {110 
ΙΔ 6808 Ὑ|110 Βίγοη σίου δηὰ Κοορ ὺ8 ὑπο εἰοΓ- 
ἘΔ] Ἰ176.---Νοι μη 80 τσοὶ ἕδυουβ Ὀδοϑι ἀΐηρ 
ἃ5 πορίΐροηοθ δηὰ β]οὶ}.----ΕαῚ 1}} δηὰ Ομ βίδα 
Ῥαϊξοποο Ὀϑϊοπς ἰοσεοίμοσ; [86 ΖΟΣΙΔΘΡ Ῥχοάισεβ 
189 ἰδίΐον, δηὰ ἐμὸ Ἰδαίου ἰδ ἃ βοῃυΐπο ἰεβὲ οὗ 
αὶ ἢ.---Β] εβθϑὰ 18 ἢ ὙΠῸ ζα}8 ποὶ οὗ {9 εἴ οσπαὶ 
ἱὨ ΒΟΥ 8 Π69 : 6 ΙΙΔῪ παγο τσοὶ, 11{{16, οΥ ποι ἷηρ; 

οὗ ἰϑιαροσαὶ ἰμἰηρθ: ἰ9 παγο ἀοἀ 18 (0 ΒΑΥΘ 8]]. 
ἘΙΕΟΕΕ: ΤΒουρἢ τὸ ΤΠΔῪ 876 σοοὰ ΠΟΡ6 1π Γ6- 

κατά ἰο ἐμιὸ πηδοῦν, τὸ βου] 8.}}} σὶνϑ ζϑα]ουβ 
δἰιοηϊΐοι ἴο ἱπάϊν ἀυ.]8, Αοἰβ χχ. 81.---Ο᾽ 6 ἸΠΩΥ 
ἔγϑαι θεν Ὀ6 ΙΔΟΤῸ γοδὰγ (0 Βυοσ [ὉΓ ἃ μοοὰ 
δδι.86, δηὰ ἰ0 Ρ6ΓΥΙΒ ἢ 18 10, ἐπα π ἰ0 ῬΟτΒού το ἐπ 
(86 ΒΟΡΘ οὗ 8 υἱοίοσίουβ :ββιιθ. Ηβδῃοθ οχλμοτγία- 
ἰἰοῃ ἐο Θ4}8Ἀ] αἰ σαποθ ἰπ ΒΟΡῸ 18 ΥΟΥῪ πορά[υ]; 
ἴον Ὁη16885 ἢῸΡ6 ΜΟΤῸ τοπονοα {89 ΒΡΑΓΚΒ οἵ ]ἸΟΥ͂Θ 
σοῦὰ Ὀ9 δα ρον οχὶϊηρυ δ οἃ.---ΤῸ τ κΚ (110 
Τοοἰϊϑίορβ οὗ ἰδοβοὸ ἐμαὶ αν Ῥγοοθάθα 8 15 0; 
{π γδοθ- ΟΌΓΥΒΘ Οὗ (11 8 στοαί δἀγδπίαδμο.--- ΕΔ1}} 
ἄγβί ρρσυόμοη δ δηὰ βοῖσζθϑ (89 ῬΤΟΙΪΒ6; δῖ 668 
διὰ Ἰοης-ϑυδοχίηρς αὐναϊ ἐξ ἰο ἐμ θῃα, 
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ΗκύΒχεπ: Τὴ ρῥἱοίυτο οὗἩ {πΠ9 τοί ΒΘά ἢ 688 
δηὰ συΐϊῃ οὗἩ δροβίδι οβ ἰθη 4.8 βΒιγο ΘΙ [0 ΔΥΟΌΒΘ 
{89 ΤΑ 87 Ὁ] δηὰ ἰο ρσυδτὰ ἔμθῖι δρδὶ δὲ βοου σιν 
διηὰ χοιμΐββη688.---Τὴ9 ἰδουροῦ οὗἨ ὈἰΥμα αἰἱὰ 

Βδουϊά ΒΡῸΣ οὐ ἃ δγουβθ ὺ5 8180 ἰο αἰ] οῆςο, 
168], μὰ ῬΘΙΒΟΥΘΣΔΏΟΘ.---ἶὖδοό [Δ᾽ ἔγοπι ζα 11 ἰδ πὰ- 
ἰης ἰο ομδοὶς δοἰϊϊυιγ, ἱΐ ΤΑΒΟΓ ῬΓΌΒΟΣΥΕΒ Ὁ8 
δρξαϊηδί βοί δῃὰ οἷν ὉΒ ῬΟῪΟΣ [ὉΓΣ δοίίοι. 

Υ. 

ΤῊ ΟΣΘΙΩΡΪΟ οὗὨἨ ΑΌΣΟΒΔΙΩ βμοῦγΒ ἐμαί ρϑσβούθτδηοο πη ἔδει 1685 ἰο (89 δἰἑαϊπτλθπέ οὗἁ ἐμ Ῥχοτοϊοθᾶ 
Ὀ]οβδίη, τ ΒΙοΝ ἰ8 ΡΙοακοά ὈΥ {86 οδί οὗ αοά. 

ΟΕΑΡΤΕΚΎΙ. 18--18. 

18 ον πβοη αοα ταδᾶθ ῥσοπιΐβο 0 Αργδθδιι, Ὀθοδῦβο μ6 σου] ΒΉΘΑΓ ΕΥ̓͂ ΒΟ ρτεαίου, 
11 δὲ βσαγθ ΒΥ͂ δἰπ|861}, βαυίηρ, ϑγοϊγ' Ὀ]οββίπρ 1 {}} 1688 {π66, πα τρα]ρ  γίης 1 
15 ψ1}} τα] ερὶγ (866. Αμπὰ βο, οἴου ἢ6 δὰ 

ΟὈιδιηοα {86 ῬΤΟΙΏΙΒΘ. 
ἃ μαι} δηἀυγοὰ [ραὐϊο ιν θη ἀ τ] ηρ], ΒΘ 

1 Του. 14.-1ηϑἰολά οἵ ὃ μήν πὸ ἐμοῦ] τοδὰ, ἢ σοά. Βἷπ., Α. Β. Ὁ. Ἑ, 11, 28, εἰ μήν. ΤΏ [6 [89 συδίοτολτγ ἴοσττα πιὰ 
6 υαχ., ρει κίυς Ἰτοῦλ ἴμ9 Ὀ]οπάϊης οὐ {Π 0 οἰαδϑίοαὶ ἦ μήν νι τα 1869 ἨΦΙ]δηΐδες εἰ μὴ, οι Ο. δορὰ “55 γεδὰ πεσε, δοά 

ὙὨϊσῺ ἰανἰδέοο [86 Ποῦτον Ν ὉΝ, 
[Υ τ. 18.--- Ἐπαγγειλάμενος Ἀ011] Τοπάοτα “ αὐ τα ἢ κ Ῥτοιηῖδο," [8085 τιδ κίπρ 89 Ῥγοπιίδο ργοσθᾶο [89 οαἴξ ἴῃ 

(ὴ8 Ῥ»τοιιἶδο Ὀοίπα αίνει δὲ γαγίουβ {{π|66, 85 ὕση. χί!. ἵ, χυϊὶ. δ, χυὶ!. 18, ΨἈ119 18 16. ποῖ πὴ] αδῃ. χχί!. 16-18 ἴμαι ἴθ 
οδίἢ ἰᾳ ρίνοῃ. 8.0, Ῥτζονϊίουδιυ, 09 ϊοϊίο δπὰ 1 ΟΠ ΒΏΏ. 
Τὰ 0 ἴΠ6 ἐπα 
ἴο Θοαη. χχί!. [πη κ, οογγοοῖ. 

Υοτ. 15.---ἰΞαὶ οὕτως, απᾶ ἐλιμ, (. ε. απον ἐποβοϑοοηάἑ 085 
86 ΡδεΘΏΓΥ θηπδατοί απὰ ονέαίπεαὰ; ποῖ λαυσίπρ ρμαϊϊεμπέῖν ἐπαμγεὰ, 

ἘΧΈΕῈΘΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γέεβ. 183, ΕΣ ἴο ΔΌτΣΘΒδ:Ω “---  χεπιρίδηι 
ΑΑὐταλο αὐδμοίίμγ, ποη φμΐα ἀπίσμηι δἰ, δε σεΐα 
» 7 αἰϊὲ8 ἐϊϊωδίγο,." (ΟΑχν.). 
αο ἰπ σρδϊείηβ Ῥσοσΐδθ, εἰς. --- ΤΠ τ. 
ΤΙ Υ ἕο] ον 1)9 Υ οἰΐθ ἐπ ἱακίηρ ἐπαγγειλάμενος, 
88 ἴῃ ἐπι »γεσεαϊησ ἰ. 6 ὦμοσεν, αιλὰ τοΐοχδ 1 ἰο 1} 6 
ῬΓοΐβοβ ΒΟ μδὰ Ὅθοη ΔΙΣΟΘΟΥ ροἴγοπ ἰο 
ΑΡταδδα, ἀοη. χὶΐ. 7: χυὶϊ. ὃ; χυἱϑ[δἕδ, 18, Ὑ ὶο ἢ 
βπΔ}γ, ἂδὐ ἄθῃ. χχὶϊ. 16-18, τ σὸ ποῖ ΤΊΘΓΟΙΥ ΤΘ- 
Ῥοαϊοὰ δῃὰ οομπῆστηθα ὈΥ δὴ οδί, Ῥυΐ δἱ {δ9 
ΒΔΙᾺΘ ἰΐτηο δὰ Δῃ ἱποϊρέεπι 18] δ. 6]. ΓΟζΟΤΒ 
{πο Ἰαηρίαρο ΟὨΪΥ ἰο {80 1Δ8ὺ πδιηθᾶ βδββαᾶρο, ἴῃ 
ν ΒΙσἢ, αὐτοῦ (89 Οἴοσῖης οὗ 18886, ῬΥΟΙ ΪδΒὸ δὰ 
οδίῃ ἃσο υμϊϊοὰ. Τπο ΑοΥ. Ῥασγί. σψουἹὰ ἤθη 
ΘΟΧΡΓΘΒΒ δὴ δού οοπίεπιρογαπεέοις ΜΐΪιῚ (ἢ 9 δηΐ(θ 
γοΣ. [(οα ρῥτοτηϊεΐῃς ΒΥ Οσ σε Ῥσοϊηϊδο δπὰ 
Β0ὕ70ΠΧ6.1] Βυΐ ΑὈΥΔΒ δὰ δα ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ ποιπῖης 
ὍΡΟΣ ὙΔ1Ο0 ἢ Π6 σου]ὰ τον Ὀαΐ ὑ᾿ὸ »γοπιΐδε. ΤῊΐΒ 
88 ΠΟΥ͂, 8716. Ἐ6 Βαὰ Ἰοηρ παϊϊοὰ ἴον {6 Ῥχο- 
τηϊβοὰ ὅοη, δηἃ δδὰ {θη σοπβοπίοα ἰο ἰδ βδου]- 
ἤσθ οἵ Ηΐπι, ὈΘΘὴ ποὶ πιο ΤΟΥ σοπογοὰ ἰο δἷπι, 
Ὀὺυν ὍΥ (Π0 Ὀϊνίηο οδίῃ δἰἐθϑίθά δ8 ἐβογοῦ ἢν 
ἰο 6 το] οὰ οπ; γοΐ δὐ {86 βϑῖπθ ἰΐπιθ δἰ κα ὈΥῪ 
{89 οδίἢα 1ἰ86]7, δὰ ὉΥ 1ΐβ οσσῃ ᾿π τὶ πδῖο παίυγα, 
18:6 ῬΤΟΙΏΪΕΘ γ088 ζηλτ]θὰ 88 086 Ἡ ΏΪΟΝ οοὐ]ὰ Βαγνα 
ΟὨΪΥ͂ 8 σγασμαΐ τοὶ] ζαίΐοι, δηὰ ἰπαὺ σοιαρ] οἴ ΟἿ 
ΟὨΪΥ ἴῃ {πο ἀϊδίδπε δυΐυτο. ΕῸΡ ἐπ ΐ8 ΣΘῦΒοΣ 
ΑΡσδμδ Μγὰ8 δυθὴ ἰὁ0 {Π6 ᾿δδὲ σοι ἰο ἐῃ9 
μακροϑυμία, ΜΟῚ παΒ σοπαϊιομοα ὑροι ἰδ, χα, 

ΙΝ ΟΧΡΓΟδα Δ δοὶ οοπ δι ρογδηθουδ Ὑ ἢ ἐπ ὥμοσεν, Υἱκ., αο(, εὐλεῃ Ηε 
6 Ἐπᾷ. γογ. 

Ἠοϊισδοῖ δὰ Αἰέογά, ΠΟΎΘΟΥΟΥ, ογὸ ΠΘΟΓΓΟΟΙγ, 1 ἐδίοκ, 
»Ἀτοιηΐδεα, εἰοοτε, αμὰ τεῖας Ὁοὶ 

ΞΞΞ ἐπέτυχεν, ὃ ἰεπἰ] ἵ ἐπεφεῖτΞς ὶ ᾿ύγεν ἰοβερατη δῶν γ᾽ γαϊλεμῖϊν ἐπ ωΣ πο Ἀε οδέαιπεαςΞ: 

δηα ἴῃ {πὲ8 το δίϊοη ἰδ ἂβ 85 δὴ ἱπάϊντ πὶ] δπὰ 
σοπογοὶθ θχδιρ]θ οὗ {110 ζοΠΘΣαὶ ἔσῃ αἰἱοτεὰ 
π {80 γδοθαϊηρ ὙὉΥΒ6, δῃηὰ 88 δὴ ἱπείσυσιϊτο 
αηὰ βιϊτυυ ας Ῥοϊίοτη ΤῸΣ 818 Τοδάθυβ' ῃγε- 
οἶδ 6 1 88 8150 δἱ οἷ. χὶ. 18, 29, ὑμγ δῖὸ σειϊμἀ δὰ 
{δὲ (80 Ῥαίτίασο!β ἀϊὰ ποὺ 11ν6 ἰο 866 ἔϊι:6 [0]8}- 
τοϑηὶ οὗ (89 Ῥχοζηΐβο, Ῥυΐ ΟὨἹῪ δαϊυϊοα ἐὶ ἴτοδι 
δἴαν. 
ει. 1δ6. Διοᾶἃ ἴδυδ ῬδΘἾΥ οηᾶυτ- 

ἴῃ, 6 οδνῖβδίῃϑοαᾶ 89 ρχοχηΐδο. --- Τὴε 
οὕτως, ἰλωδ, 15 ἰο 6 οοπδίιγυοσίοα Ὑ 11} ἐπέτυχεν 
ΒΙ., 06 Ὕ., 1π., Α14.)}, ποὺ 1} μακροϑυμήσας 
 διοῖε, ΤΒοΪ., Βῖβρ., Ηοΐῃ.), πὸ ἰὸ {89 ἐνεο οοϊι- 
Ὀἰποά (8 6}.}; Ὀαὺ μῬοϊπὶβ Ὀδοὶς ἰο 186 ἡα5ὲ ῥχὲ- 
ΥἹΟΌΘΙΥ τοοπιἱοηοὰ ρμ]εᾶρχο οὗἩ {1:6 Ὀϊνίμο οδἱὰ 
σοηβστηΐης 80 ὈἱΥ]ὴ6 Ῥχοσηΐβα. [1 ἐπ 8 Ὀγεδειί8 
{80 οὐγεοίξοε ἰδιοτὶσ8 1] οομπαἑιϊλοπ ὑπὰοσ πμϊοδ 
ΑΡσδβδῖ οὐδίδὶηθα ἰῃ9 ῬτΤοσαΐβο, 8 1}6 μακροϑν- 
μήσας Ἰπάϊοαΐο5 πἷ8 διε γεοίίυδ ΘΟ ἀἸ 0. ; ἑ. ἐ.. ΒΘ. 
ὑπάϑν 86 σοπάϊλιϊοπ οὗἩ μανυΐῃρ πδὶ(εὰ Ἰορ βδὰ 
ῬΔΙΙΘΏΕΥ βἷποθ ἐμθ9 Ῥχοιωΐδο οὗ Οοἂ ν88 ἤγϑβὶ 
τηδᾶο (σεν: ΧΥ.), πὸ (6 εῃ. χχὶϊ.) γχεοεϊτοὰ 
(86 οαἱὰὰ νι βὶοι μχυδγβηίθοα {86 Γ]Β]τοο πὶ οὗ ἰδ0 
ῬΧΟΙηΪδβο. ΤῈ δα ἀοἀ οἸδυδο πα ἐπ τοῖνο8 ἃ δ δὶ 
ΤΟΘΤΟΒΒ ἴῃ ὑπο ἀἰδοοῦγαο (θυθῃ 1 τὸ Σηδκο τῆς 
παγγελίας, ταῖδτ ΟὨἹΥ ἰο ἐπθ τοογα οὗ ῥτοιαῖβ6), 
ἸΠΑΒΙΠΌ ΟΝ 88 δὲ 811 ουθη β 1ξ μ0148 ἊΡ ἴο {86 ΥἹΕΥ͂ 
οὗ 86 Σοδάβσβ, δΔΒ. δίσοη μῖυ Ὀσουμχδὲ οὐ ἰδ ἰδ0 
ἰγρὶοαὶ ἰβίοσυ οὔ ΑὈγδῆδπι, ἱπδὶ 
ὙΒΪΟΙ 18. 80 Θββϑῃ Ἶ 811} ᾿ἱπυοϊνοὰ ἴῃ {πὸ ῥγεσεϊηᾷ 
Θχδοχίαἰΐοθ. 1 τ Βο6ΪΚ ἃ βι}}} ζυτί Ὁ δάνυδῃσο, 
Ἧ6 88}8}} ΒΟΔΥΟΘΙΥ δηὰ ἰΐ ἴῃ ἐμο νεγὸ (85 ἀοεβ 0ΤΤῸ, 
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ψο, Ρ. 108, ἱπίογρτοὶβ ἰμὸ ἐπέτυχε 88 δὴ αοίμαΐ 
ἰακίπα Ροδϑοδδίοη, ΟΥ 88 ΒῺ αἰίαϊππιεηί----Ὧ0 ἸΟΙΘΘΥ 
ἀοροπάθαην οα ὑπο ἰἐγὶοὰ δηθὰ δρρσγονοὰ βἀ 6} γ οὗ 
86 8 0 79οὑ---οὗὁὨ ἐμ: ἰΥΥΘΥΟΟΒΌΪΥ Ρ]οαροα ῬΣομ 86) ; 
ΟΡ ἴῃ {86 ἴδοὺ (δἰ ἐπαγγελία ἷΒβ ἰο Ὀ6 ἱπίογρτοιϑὰ 
δΒροοί ἢν οὗ [86 Αἰδεσίαπὶο εαἰυαίίοη (ΒΊΘ6Κ) ; Ὀυϊ 
ΟὨΪΥ ὉΥ οχρίδιηΐηρ ἰῃ0 ἐπαγγελία οὗὨ {πο διυῤ)γεοί 
πιαί(εν οὗὈ {8:0 Ῥυο 80, 089 αἰέξαίππιεηί (ἐπέτυχε) 
σοι 6Π668 ὙΥ1{8 {89 Το οἱ ΔῈ Κ οὗ 15880 (δι: 
χὶ. 17,19), γοὶ 18 ποΐ ἰο Ὧθ τοϑί τὶ οίβα (848 Ὀγ Ὠο Ἦ., 
15.) ἰο (αὶ το ΑὈΥαΒδπὶ εὐεη οη εατίλ Ἰἰνοά 
ἴ0 866 οὗ (Π6 τη} 10]1οαίΐοι οὗὨ 16 ροβίοσιίγ. ΤῈ 
Ῥτομἶδ0 (τ ἰοἢ ΒΟΤΘ βυθίζει 68 (6 Δ γουϊαιϑα 
δὰ οοποεπίταίεα ἴογιῃ πληϑυνῶ σέ, ἴον ἰδ Ζ]]ῸΣ 
ΟΧΡτ βϑῖοη οὗ ἰδ0 ΤΧΧ΄, πληϑυνῶ τὸ σπέρμα σου) 
ΘΙΏΌΓΔΟΘΒ ἴῃ 1.8 18] ηδηΐ 8 ὈΪοϑδίηρς Ὀοδιον θὰ ὁ 
Αθγϑβαπι, οχιθηίηρ ἀονγῃ (τορι ἰἶπη6 δηὰ ου- 
ΔΙ ἰηΐο οἰθγηϊίγ. 

[186 ᾿γθ6186 τοϊα οη9 δηὰ ἱπιρογὶ οὗἁἩ (ἢ Ρ85- 
8846 ᾽υϑὺ ὀοχρίαἰποά, ἃγο τηδίϊοσ οὗ βοιηο αἰ που γ, 
διὰ οὗ ἃ γοοά ἀθ4] οὗ αἰυόγβὶιν οὗ ορὶπίοη. 
Οτγαπιπαίοαἰίν ἰΒ9 αἰ σΌ] Υ 1108 ἴῃ ἀοιοτιαϊπΐης 
ὙΠΟΘΙΒΟΡ ὑπ 9 ΑοΥν. Ῥαγ οὶ ρ᾽68 ἐπαγγειλάμενος (Υ6Γ. 
18) δῃά μακροϑυμήσας (γογ. 16) 8.6, οἰ πο Υ ον οὶ 
οὗ ἰδεπι, ἰο ὍΘ σοῃδίγιιο ἃ 88 ΟΧΡΤΟ ΘΙ δΔη δ80- 
ἰἰοη ἀπίεγὶοῦ (0, ΟΥ σοπέεπιροταπεοι το ἰἶο υυὶπ- 

" οἷρδὶ γ6Ὀ--τοὐ Π 6 οὗὁἨ τ ΐοὰ οοηδ χα οίΐοι 5 σα 14 }}7 
οοῃϑίδίοην ὙΠ! (86 080 οὗὁἩ (06 Αογὶδί. ἴῃ {πὸ 
ΟΥΤΩΘΡ οᾶ86 ὙΟ6 5800] ΣΟΠΘΥ: “ αὐ8γ σίσίπσ Ῥγο- 
Ιηἶϑ6ὸ ἰ0ὸ ΑὈΣδιδΏ, αοὦ 5.ΟΓΟ,᾽ ἐἶς.; δηὰ “δηὰ 
ἰμυ8, σεν λαυΐπο τοαϊίοα ραΐξίεπίἷΐψ, Ἀ6 οὈίαὶποὰ,᾽ 
εἰς. Ἰῃ (80 Ἰαιίου ο886 γὙτ δου] σϑπᾶον ἰππ8: 
ἐμροπ σίυϊπσ ῬΤΟΙΑἾΪδο οΥὁ ὙΏΘῺ ὧδ σαῦδ ῬΤΟτηΪ586---- 
αοἂ β'ννογο;᾽᾽ δηὰ “"βυδοτίηρ Ἰοὴς δ ορίαἰ θα ̓᾽ΞεΞ 
“9 ψαϊϊοὰ μδίϊοπἸΥ δηὰ οὐίδὶπθα,᾽᾽ οΥ, ““ ὃν ψϑὶΐ- 
ἷπρ ρδιϊδη Υ 6 οδίαϊποά.᾽᾽ [π ὑΠ|9 ἔΌΥΤΔΘΤ 6480 (δ 6 
εἰν οὗ {8:9 ῬΎΟΤἾ86 »γδσεαδε {8:9 βυνθατίηρ οὗ {9 
οδίμ, διὰ ἐμ Ῥυοιηἶδβο {(ἐπαγγειλάμ. ταυαϑὲ 6 Βὰ0- 
Ῥοϑοὰ ἰο σοῖο ἰο ὐϑῃ. χὶϊ. 7; χυ. 4, ὅ, εἰς.; χυὶϊ. 
ὃ; χΥὶ, 18, δα ργοοοάΐηρς [89 οἱ κχίνθῃ θη. 
ΧχΙΐ,, δὲ πὸ {ΐπ|6 οὗἩ 6 οδοντίης οὗἨ ἴϑδαο. [1π 
(818 ο880 δἷδο ἰμθ μακροϑυμήσας, λαυΐηφ τοαϊϊεα 
»α(ίεπεῖν, ἰΔ ΥΘΙῸΣ ἰο ΑΌΤΔΒ τ᾽ Β Ρδίϊοηΐ ἡγαὶ της 
ἀατίης ἐδ 6 {ἴπ|6 τ ἰο οἸαρβοὰ θοίτθοη 86 ὕτο- 
ταΐδο οὗ ἰὰο Ὀϊγι ἢ οὗὨ ἰδ βΒοῃ, δηὰ :ΐ8 710]8] πηοπὶ, 
δηὰ 4150 ῬΟΥΪΒΡ5 ἰὸ Ϊ8 σμΘΟΡζα] δυθτιϊβϑίοη ἰὸ 
{9 οοπιπιδηὰ ἰ0 ΟἿΌΣ ὉΡ ᾿Ϊ8 Β05 ἰπ βΒδουῆοθθ. 80 
80 ραδβαρθ ἰβ ἰδίχοιι δι Ὀϑίβη }}}γ ὉῪ 6 οίὶο, 
᾿δποιδηη, δηὰ ΜῸ]}]: δηὰ ἴῃ ἐμὶβ 6886 89 ““ οὗ- 
ἰαΐπδισ [89 Ῥτοτηἶβο᾽᾿ δέου ειἷθ Ἰοης ναὶ ηρ, ἰοοῖκ 
Ηἶδοθ ἱπ ραγύ ἰῃ ἷβ γϑοϑί νης 18 βοὺ Ὀδοῖς ὕγοιῃ 
(86 χτγδυύθ, τ ῖϊο πὶ ρασὶ (18 ΟὨΪΥ ῥγοῖμυτοβ δηὰ 
ΘΟΙΏΠ6Π668 15 ἔυ} Β] πχοηδ, τ Εἰ Οἢ Τὰ 8 ὁα 'ἰπίο {89 
ἱπάἀοβηΐίο δὰ οπάϊοββ ἤαϊυγο. [ἢ ἐμθ Οὐβοσρ σοῃ- 
διτ οἰ] ἢ --- αἰ ΟὟ ΠΤ ΔΊΚ65 (6 δοίϊοι οὗ {86 Ῥαγίϊ- 
οἱρὶφ5 οοπίεπερογαηεοι8 τὶν {μα οΥἁ {νο ῥσὶ ποῖα] 
ὙΟΣΌ5,--ἰθ 016 δοίϊοπ σοῦ ποία] Υ τ ΐοσ 
ἴο {9 οὔθ ονὐϑηὶ ἰῃ μοὶ {116 ΡΓοταΐβθ δηὰ οὐ ἢ 
ὙΟΓΟ Ὀοΐἢ αἴγθη, υἱΖ., αθη. χχὶΐ., δη ἃ ψὸ βδουϊὰ 
ΤΟΠΔΟΣ ἰδὰ8: “Εὸν ἴῃ αἰτίη, οΥ σμθὰ Ηθ ζανθ 
Ῥτοπιΐδθ ἰοὸ ΑΌΡΘ δ, αοα, ὈΘΟδιι86, εἴς.) ΒΊΤΑΤΘ ὈὉΥ͂ 
Ἠϊπιβοῖ, ϑαγίηχ, ϑυτοὶν Ὀϊοββίημ, είο.; δηὰ 80 
(πάθον {μ686 οοπάϊἐΐοπ οὗ ργοπιΐβθ δπὰ Ὀ]Θβϑίηρ) 
ΑΒγδῆδιη ταϊϊοὰ μαι θη!  δηὰ οδίδἰπϑὰ (-- Ὁ 
ῬδιϊθΏ } παϊιἱηρς οδίαὶ πο) (86 Ῥχτοπιῖβθ.᾽ 80 
δα αἰ δη 141} 7} Πο ἸΣ8ο. ΤῈ οδ]θοϊΐοῃ ἐο ἐδ 
ἴοτταον ἰβ ὑπαὶ ἰΐ τηδῖκο8 85 ὑππδίυγαὶ βθρδσδίοῃ 
δείποου ὑπο ρἰνίης οὗἩὨ (86 Ῥγομιΐ89 δὰ ἐμ9 ρχἰνίης 
ΟΥ̓ (9 οδἱμ, (τῆ ϊοῖ (πὸ ΘΌϊμΟΣ βϑθηβ ἰὸ Ἰἰηὶς 
Οἰοβοὶυ ἰοχοίμου), απὰ ἐμαὶ 1ΐ 56θτ8 [0 δίίδοιι ἃ 

Βρϑοΐα] βίηϊβδοῦποθ ἰο ἰμ 6 ροσϊοά οὗ {ῃ9 ρὶ υἱης οὗ 
86 οαἱδ, νγ οἢ ἀο065 ποὺ ΣΘΑΙ Ὀοϊοηρ ἰο ἱΐ, Ὁ" 
ΔΙ μβουσὰ ἰμλὸ Ῥτγοιαΐῖβο 88 ἔθη τορθαϊοαὰ 1} ἃ 
ΒΡΘ6͵4] 1] 688 δῃρὰ ΘΙ μ6518, γοὺ ᾿ὑ "γαϑ Βρβίδ:- 
Εἰ }}γ Ὀαἱ ἃ Τοροιἴοη οὗ 08} ΘΑ Υ] 16 ῬΥΟση ἶβ68, νι Ἀ176 
ΑὈΓΔΙ ΔΙ ΒΓθσοῖ ἱ πς 1880} ἔγουι (μτοδίθηοα ἀοδίῃ, 
ν ἱσῖ (Π 6 οσουγγοα, ἰοο}Κ Ρ͵806 δείογε 6 υἱΐογ- 
ΔΏ69 οὗ (80 οδίἷ, δηὰ σου]ὰ Ὀ6 εοπδοϊγοά ἰο βἰαπὰ 
ἷπ πο σοπδβοσυίγθ τοϊδίϊοῃ ἰο ἱϊ, Τα οὈ͵θοιΐοι 
ἴο ἐμ βθοοῃὰ οοπβίχυοίζου νουϊὰ βοοῖι ἰο Ὀ6, ἐμαὶ 
ἸΥ (89 Τοίθγθῃοθ 18 ΟὨἿΥ ἰὸ 89 Ῥτοπι86 δᾶ οαἱ ἢ 
οὗ ἀδῃ. χχὶϊ., ὑβοπ 41} (16 ΘΆΤΙΪΟΡ ῬΥΟΙΉ8568 ΔΓΘ 
ΔΡΡΔΥΘΏΙΥ ἱρποχϑά, δηὰ ἐμβοσγοίογο Δ}} ΑὈΥΘ Βδτα Β 
Ῥδιϊθῃΐ ψδιτῖπρ δίποθ ἐμοῦ Ὅογο φίνϑη, οουϊά 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΘΟτ10 πο ἰμ6 δοοουηΐί, δυὶ ἰο {15 νεὸ 
ΙΏΔΥ ΤΟΡΙΥ, 1 Β1ηἸς, ἐδ αὐ ἐὺ 18 ποὶ 8 τηδίίον οὗ λτη- 
Ῥογίβδῃοο ἰοὸ ἰπ6 τΣΙΟΣ ἰο αἰδι! συ 8} (86 δοραγαίδ 
ἐΐηιο8 απα ζογηις οὗ ἰ..6 ῬΤοΙηἾἶ86 Ὑ ἶο ἢ τΥ 38 τῆλ ἴ0 
ΑὈγΒδπι; Ὀυΐ Βο παίυγα]γ, ἰπ σοουσίης ἰο (86 
ῬΥΟΙΏ]89, [898 {π8ὲ οοσδϑ5ῖοη ἴῃ ἡ ἷ6}} {8.6 ῬΓΟΙ 89 
ὙΔ5 ἤΠΆ}}γ, διὰ τἴ} ἐμθ ρσγοδίοϑδι 710 688 δὰ 
ΘΙΏΡ 8818 γορϑδίϑα, δηὰ γϑιϊδοὰ ὈῪ ἢ οαἱ ἢ: 116 
(η6 μακροϑυμῆσας ΤοῖεγΒβ ὁ ΑΡΓΔὮΒ ΙΩΒ δῃ ἦτο, Ρα- 
ἐἰθπὶ ψαϊης ἔον π 9 ζυ] Δ] πποπὶ οὗ (μΠ6 Ὀϊνῖπο ὑσο- 
ταΐδβο, δα ὑμ9 ἐπέτυχεν, 88 1ὖ ΒΟΟΙῺΏΒ ἴ0 πΊ6, ΓΟΙῸΤΒ 
ὩΔΊ ΏΪΥ ποὺ ἴο ἐμαὶ το ΑὈΓΑΒαπὶ οχρουϊοποοιὶ 
ἴῃ 18 11916-1π|6, Ὀὰἱ ἰο {Π6 τοπαγὰ οὗὨ }ιὶΝ ΓΔ 1}}} κ5.} 
ῬΡδιΐθμθοθ, τ] ΟὮ, Θοτητηθῃοίηρ ἱπ ἷ8 ἸἰΓ6-ίμεις 
οοπίἱπυρὰ οἢ ἰῃίο οἰδγηΐγ. 1 πουϊὰ (μι τορχανὰ 
ἐπαγγειλάμενος ἃ8 ΥοῖοΥΥΪ Σ ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἱπά Θαοἀ ἴο ἢ 0 
ῬΤοιΐδο οὗ ὅοῃ. χχὶϊ., τ γο ἰΐ δίδπάβ οοπηεοίοα 
ψΓ (16 οαἰ, θὰ ἰο {8 1. ΣΘΑΙ ΕΥ̓͂ 85 (86 ΥΟΡΡΘ- 
δοηϊαιἷνο οὐ αοἀβ ψῇο}]0 οο] θο 79 ῬΤΟΙΩἾΪ86 ἰῸ 
ΑὈτδΒδσα; δηθὰ {μ6 καὶ οὗτως μακρ. ἐπέτ. απα ἰλιιδ 
τοαϊεπς Ῥαζεπίἰψ ἂς οδίαϊπεα, εἰο., 8 Υἱτί 81} σου Σ- 
ἴῃς ΑΌΣΘΒ Ασα δ Ὀοδτίης ἀυτίηρς (ἢ6 οπέϊτο ρονϊοὰ 
αἴον ἀοἂ δὰ τηδὰθ ἰο ἶπι Η 8 ῬΥΓΟΠ 868. 1 ργοὸ- 
ἴον, ὑβοσοίοτο, βυ Ὀϑίδηἑ}}}} θ6}1{256]}1᾽}8 ΘΟΠΒΙΓ6- 
ιἰἰοη. Το τρϑῖο, 88 ΑἸζογὰ ἀοοσ, ἐπαγγειλάμενος, 
τοῖον ἰο (9 (πο οὗ 180 οαίλ (τολεπ ἂς »τοπιϊδεα, ἂδ 
λό δηα γοὺ γοῖοῦ μ . ἐπέτυχεν Ὀαοὶς (0 
ΑΡΥΑΒδμ ΒΒ μανΐης οδίαϊποὰ ἰμ 6 Ῥχοιϊηἶβο ἐπ ἐλέ 
διτίλ 97 α δορὶ ἴπὰ ΘΟὨΒΘΟΑΌΘΠΟΘ οὗἙ ἢ153 Ἰοηρς δῃὰ γμα- 
ἰοῦ τνδῖτρ, ΒΟΘΙΒ ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἱποοῃβίβίοηΐ, ἀπά 
(οἴ !}}γ οομὗι8ο8 {89 ῥΡᾶ5βαρο.---Κ.]. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΊΙΟΘΑΙ͂, 

1, ΤῊΘ ῬΓΟΙΊΪΘΟΒ οΟΥ αοά, ἴῃ 80 ΖΔΓ 88 ἰδοῦ 
8.6 ἀϑοϊασγοίοηβ οὗἩὨ ἰπ9 ἰἰπ9 δπὰ πογάβ οὗ (ῃ9 
ΑἸπιϊρῖν Ομο, μᾶνο, πὶ ἐμοσβοῖνοδ, ἐδ6 ρ]οάρο 
δια ῬΟΥ͂Σ οὗ ἰδεῖν δοσοιιρ]} δθηί. Βαϊ {0 
βοασγοδον οὗὁὨ μϑαυὶβ οσομάἀθβοοπάβ ἱπ Ηΐ8 Ἰονο ἴἰὸ 
16 δε 5 οὗὨ πθῃ, δὰ 5 τοϑρϑοὺ ἰο 89 θα ΚΠ 658 
ΟΥ̓ ἰοβοὸ ἐμδὲ δ΄ὸ δ834116ἀ, δπὰ χίνοβ ἴο ἔμ 6 πὶ [ὉΣ 
{86 βΒίγοηκιεπίηρ οὗἩ ἰδοῖν 1811} ΒρΘοαὶ ρῥ]οὰρο8 
δη φσυδγαπίδοβ [01 Ῥογίθοί σϑ] Δ Ό]Θμ. 688 ἱη ΗΪ8 
ῬΤΟΠιδοθ. [Ι͂}ἢ δοοογτάδῃσθ, ΠΟΎΘΥΟΡ, τὶ (0 
δαογεα οἸαταοίοσ οὔ 89 γο] αἰ οη8 816 ἢ ΔΤῸ ΒΟΤΘΌΥ 
(ο θ6 δοπῆσιηοα δῃὰ δῃμβδηοο, 8689 με ζ65 ΔΥΘ 
ἐποιηΒοῖνοδ οὗἩ 8 πιοταῖ δηά τεϊϊσίοιδ παΐατο; {Π6Υ 
Ῥοϊηῦ ἰο οἰθσηΐΥ, παγθ χοβροοὶ ἰο (ἢ ΒΟΙΥῪ δίῃ το 
οὗ αοάἄ, δπὰ δαυὸ σβὶυο δδὰ βἰ σι βοδησθ ΟὨΪΥῪ [ὉΤ 
εἶτα ψὙᾶὅο 18 ΔΊγοδαν ἃ Ὀδ]ΐονοσ. 

2. Ιπδϑιηυοἢ 853 απ οαἰὴ ἰδ 8 ἴοττοα οὗ ται γίης 
ἃ ἀοοϊαταιΐοη, πῃ τ ΐσ ἐδ 6 δἰἰσὶ θυ 165 8ὲ τηθη-- 
ἐἰΙοηρὰ ΔΡΡΟΔΡ ποὺ Ῥογοῦδπμοθ ἃ8 Ἂοποοηιίαπέ 
ΤΥ οἷν, Ὀὰὺ δὰ οοηδίδ(εἰῦ6, δηὰ βἰποθ ΓῸΣ {818 
Τοδβοῦ δὴ οδἱῇἢ ΓᾺΟΥΤῚΒ ΤῸΓ “πη ἰμὸ Βἰ σῃῃ οβὶ 70τηιὶ 
οὗἁ Βοϊθτηπ ἈΒΒΌΓΔΙΘΟ, δὰ βοαοτοᾶ Δ τιηδιΐοι, ἱΐ 



122 ΤἸῊΕ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊΕΒ ΗΕΒΒΕΥ͂Ξ. 

ὈΘΟΟΙΏΊ68 ΟἾΘΔΡ ΨΥ ὈΤΘΟΙβ ον {818 βοτὺ οὗ ρῥ]οᾶάρο 
8 (86 τηοϑὲ δρρυοργίδίθ ἴο 16 οΘοῃηἀοβοθηβίοι οὗ 
αοά, ἀπὰ (μ6 δἰ πιρ]θϑῦ απ βιγοϑὺ 10 (μ 6 διαὶ ἢ- 
τηθηΐ οὔ [86 Ῥγοροβοϑα ϑῃα. 

8. Ετοιὰ (6 πδίυτο δπα ἔοττῃ οὗἨ {16 οδί ἃ ἃ 
ΒΟΪΘΙῚΠ ΒΡΡΘῸΙ ἰο {89 οπιπίβοϊοεν ΠΟΙ αοα ἴῸΥ 
οοηδγιδίΐου οὗ {πο ἰγἢ πὰ γρα  Ὀ] γ οὗ 8 
ἀοδηΐίϊο αἰΐαταποα, ἐὑ 120] οτγ5 (παὶ αΟοα οδὴ ΒΘ 
οπῖν ὃν Ηϊπιδοὶ  (Ξξεβο ἰσυν δλ8 1 1ν6), Ὀὰΐ (παι 41] 
ἌΡΡΘΆ] ἰο {818 Ἔχατρ]ο οἵ αοἂ ἱπ )ιβιὶ βοδίΐοπ οὗ 
{10 86 οὗ Βυιοἢ 8 ΦὍΣἃ ΟὗὨ ΒΥΘΑΣΙΠ ΔΙΩΟΏ ἸηΘΏ, 
σαηποῖ Ὀ6 άπ 88:06. 

4, ΤΊ Ῥγοιηΐδοβ οὗ αοἀ οπίον ψ ἢ «οἰοντηΐπ- 
ἱπ ΡΟΟΣ ἰηΐο ἴΠ6 ΘΟΌΓ86 οὗ ἰδίου. ΤΟΥ Δ ΓΘ 
ποῖ ΙΏ6γ6 ὙΟΡΟΝ, Ὀυϊ ΔΓ6 σογηιδ ΟΥ δἰ εεδίπ απὰ εαἷ- 
υαίίοη ἱπιρϊαηϊοα πῃ (86 801}}8 οὗ Ὀδ]ΐονοτΒ, (ἢ 
ψΒΙΘΝ ἢ6 ΨἘῸ τοοοῖγοβ δηὰ δαὶ (Β οἵα σγοιοῦ 
ἱπίο Δ ἱπουο ΒΙ ὨΡῚΥ Υἱἱ8] υπίοῃ, δηὰ αἰαῖ (0 
180 ΣΙ ΘΒ π 688 οὗ (80 ῬΓΟΠΙΐΒ6. 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΛΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊΘ υμ οβοσυοα ροούῃο88β οὗ αοα ἰονασγὰ ἃ8 
ΒΟΥ 8 8617, ΒρΡΘΟΙΔΙΪΥ: 1. ἴῃ {π6 ῬτΟμΥδ68 οὗ ἰπι- 

Π 

ΤΩΘΑΒΌΓΘὮΌΪΘ ὈϊοΒββίηρ; 2. ἰῃ αἰυἱὴρ δδυτγΆπος οὗ 
{ποῖ Ὁ ΓΟ] Δ Ὀ]ΘΏ 658: ὃ. ἴῃ (Π6 Ἔχ ροσίθῃσο οὗἉ {μοῖρ 
ΤῸ] Ἰπιθηϊ.---ΟὨ} {ΠΥ πὸ πνοαὶ ἴῃ ταὶ δἰϊδίη 
ἰο τ δδὺ ἀοἀ [88 Ῥτοιηϊβοα ἴο (ἢ θῖ ἰῃ ΗΪβ στδθο. 
---Τῃ'ὁ σοτχηραδβίοῃ δηὰ ζδι τ ζι]η085 οὐ αοα τουϑὶ 
θ6 γτοβροπάβα ἴο ὈΥ͂ ὰ8 νι ῖτ 1761} δηὰ βι βαιά κε,- 
Π688.---Τ9 ΒΑΟΥΘμ688 οὗ (80 οδῖι {πγουρὶι 86 
δ χδιωρὶο οὗ αοὰ. 

ΒΤΑΒΚῈ :--Ο ΒΟΡΡΥ͂ ΡΘΟΡ]6, ἴῸΓ τ ΟΒ86 κακὸ σοὲ 
ΒΘΔΓΒ 8η Οὐἰἢ ἢ δηὰ πιϊβου δ Ὁ]6 ἴΠῸῪ ἩπῸ Μ|]}} ποί 
ἰτυθὶ ἴο Η15 οαἱ ἢ .---Ι αἴ ου 18} Ὀ] βδίηρ ἰδ ἃ Ὀοποῖι, 
Ὀυϊ Ξρίτὶ Δ] Ὀ]οδβϑίης 18 ἃ ἴᾺΥ γτοδαίεσ. 1 δου 
μδϑὲ {πὸ Ἰαίιου, ΒΟΥ τοδὶ μη (86 [ΟΤΊΩΕΓ; 
Ὀυΐ Δ αοἀ ρίνεβ {μδθ Ὀοί}, τοὺ τὶ ἀρ ν 
Ὀ]ο85864.---Τὸ ἴσον ἔοσνασὰ 8 ποὲ ἰο ἰδσοὸν 
αϑιάο; ἀϑίουσαὶ 18 ποῖ ΣΎ βδ)]; αοα ἀ068 ἜΤΕΙ 
(ης δὶ 8 σὶ ιί {π|6; τδὶΐ πὶ ΒΟΡΘ; Ἡδαδὶ ες 
1.88 Ῥγοτηϊβεά τὸ {πθθ, ἮΣ1 6 ἀοπθ Τοτ' (866. 

ἘΙΕΘΕΒ:--ΑΟοἀ᾽ 5 ομεἶτο πᾶν ὕγοιι ἴῃ 6 Βορσί πηΐπρ, 
885 Ὀδοη ἴῃ ἐπ8 ῥδίῖ οὗὨ τοαϊέίησ. αοα ξατοα ρ»γο- 
πηΐδεδ; ἰο ἴμεδβ6 ζὶ ἢ Βαὰ ἰο δἰίδοι :.8610. δά 
τ ΚΟ 8 ὙΑΥ͂ ἰΒχουρὮ 811 αἰ Βη υ 168. 

ΥἹΙ. 

Ἑσμοσίαϊίοι ἐο ΟἈ τ βἰΐδη9 ἰο Βο]ὰ ἴαδβέ ἐο ἐδ 9 Ῥγοπιΐβθ τ ὶο ἢ δ88 ὈΘΟῺ ἰῃ ΒΌΘΙΒ ἃ ΤΏΒΏΠΟΣ δδϑυσοὶ ἰὸ 
πο... 

ΟΒΑΡΤΕΒΎΙ. 16-20. 

10 ἘῸΣ πιθῃ συν [᾿ηδοοά, μέν7; Βχοαν ὈΥ {π6 στοαΐου : δηἃ δὴ οὐϊῃ. [07 δοῃξβγτηδίίοη ὦ 
ἴο ἐπιθπλ δὴ δῃηᾶ οὗ 8]] βίγὶ δ [ἀπά (ο [πθῆϊ ἃ ΘΟ γππδίοσΥ Πἰτϊῦ ἴο 8}} σι βδυΐηρ ἰ8 δὴ 

11 οὐ]. ὙΥ̓Βογοῖα αοα, πη]Πἶρς [πϑῃιϊηρ} ποτ δθυπἀδηῦ Υ ὑο ΒΘ ἀπῖο [86 Βεὶτβ οὗ 
[{Π6] Ῥτοπι8θ 086 ἱπιπνα δ Ὀ} ΠΥ οὗὨ 118 δου μβοὶ [ΡΌΓΡΟΒΘ], οοηβγπιοα ἐξ Ὀν [Ἰηπίοτροβοὰ 

18 τπ|ι0}] δὴ οαἵιι : Τμδὶ ὈΥ ὑπο ἱπιτηπίδθ]α ὑπ ηρβ, ἢῃ ΜΘ ἐξ τοας [18] ΠΏ ΡΟΒΒῚὉ]6 ἔοσ (οἱ 
0116, ;γὸ ταὶ ὺ [π]Δ0] ΠαΥΟ ἃ δύσοηρ, Θομ ΒΟ]  ] 0 ἢ ἈΡΚΘΒΡΕΓ ΠΟ Ὦδγο Β6α ἴῸΓ χει ρδ 

19 το ἸΔΥ πο] ά ρου (6 Βορο βοὺ δεΐοτο υ8β: Ἦ μἰοῖ ὧορε Ἧ6 ἴδύβα 88 δὴ δπόβοσ οὗ (δε 
ΒΟᾺ], Ὀοΐἢ βασα δηά βίοααξαβί, δμὰ ὙΠ 16 ἢ δηξοτ οί “Ἰηΐο ὑἐμαὺ [ὑδο ραᾶγ0}] πὶ ὶπ {86 ταῖ!; 

20 ὙΥΒΙΒΟΣ [ΟΥΑΙ Υ τολόγα, ὅπου] ὑῃ6 ἰΟΓΟΓΆΠΏΘΙΡ 158 [οηὶ. 18] [Ὁ Ὧ8 [00 ΟἿΣ 
Θηΐοτοᾶ, δσοη [οηϊ. ΘΟΥ 6] «6808, τηδᾶο [ὈΘΟΘΟΙαΪΏρΡ] ἃ ΒΡ ῥγίθδῦ Ὁ. ουδὲ δοσ (δ 
Ογᾶον οὗ Μεο] ΒΒ 6Ε. 

ἹΨογ. 16.--Μέν [6 Ἡδητίπς ἰη 51η. Δ. Β. 1,9. 47. 68, [απ ὰ 15 ὀχρῦηροᾶ ὃν [δος Β].. τ π.; νὰ τοϊαϊποα ὈΚ ΤΊνοΒ., ο]., ΑἸΌς 
αὶ οὗ σοῦγδο ὑὕυοΐογο ἴμον μαὰ [η0 τομεϊοην οὗ δίῃ. 11 δοδῖηθ οῇ ἴθ ψΒοΐϊο ποῖ Ὁπμαί γα, δὰ τοὶ δα ἴπο ΤΟ] οπ ἐσ οἰβΌθο 
ἥ ἐθὰ κβνβέμα νένασς 5: ἜΒΕΜΙΝ θεὸς δέ, Ὀὰΐ ταῖμοῖ δὲ 1 ΔΙ τς οὐδ ἔδο ἱμουκδῖ, (ἐν ᾧ), 1 δου] ὑσϑίοσ ἴο 10]}οὁνν ἐδ δυίδοιν 

965 παῖ οὐ ἰϊ.---Κ. 

[Υ̓γ. 16.--.λέν τοπάοτγεα 85. οἤϑῃ ἴῃ οὔτ ΕΡ. ἴπ Ἐπ δ. γογ., νεγῖν ; Ὀσὲ αἰ γαγβ ᾿ργορογῖγ. 1 ἴδ πότεσ' 8 μασίς}ο οἵ 
οπιρὶιαεὶφ Ὀυὰὲ οἵ οοποεεξίομ, ΟἹ δ ρὶ» ἘΞ ΟΤΟο ἐπ ἔτσο ΘΙ ὈΟΓ5 ἀγὸ Θα ΠΑ ν ὈΔΙ αποορα, οἵἩ οσπέγαεξ ; 0 δὲ κατε, ὦ ἐξ ἔγωε, ὑπαϊερεῖ.-- 
πάσης αὑτοῖς ἀντιλογίας, 47 αἷϊ ραϊπεαγίηρ ἰο ἐδεῆντες Γ αἷϊ ἰλεὶν ραϊμραγίησ ; μοτα ποῖ, δίσ δ δα Ὀοι οϑ ἐαυπ}9 οἱ τίνα, 
Ῥεῖ οοπέγασ τοίέοη, ραϊηϑαψίηρ, Δα οἵ οὴθ ν8ο ηηοοίίομα [πὸ δαδετίίου, οὐ ἀουυσδα 1π6 Ὀγοπη]δο οἵ ἀποίμοτ.-- Εἰς βεβαίωσω 

ὈΘΙοαρΘ ΔΡΡΔΙΘΠΙΥ [0 πέρας, ποῖ ἴο ὄρκος-τα ἐἐπιΐέ 70» οοηβγηκαίίοη, ἃ ῬἸἰϊταῖ! οὐ ϑῃηὰ ἀεείξηοα ἴογ πὰ ῃγοὐποϊης εὐπᾶτσταθ. 
εἴοῃ.---Ὁ ὄρκος. ἐδλε οαἴὴ.---ἰ(δὸ ἀτεῖοϊο ρεπεγίς, Ἐπλὶ τ ηρ σα] ]οὰ οαέλ. Ε 

γον. 11.--ν ᾧ, 1π τολίολ πιαίϊξεγἴη ν᾿ ὨΙΟ ἢ δίαἴο οὗὨἩ [Πθ ο880, υἱξ.. {π9 σοὴ Πττα ΟΥΥ μόνος οὗ [89 οαἱ ἢ: ενδαιοαρρθς 
(πἰιἢ ΒΙ., θὸ Ὑ΄., Τιοὶ., ΒΌτ., 1 π.. Ὠεὶ., εέ6.). ποῖ σλβο., δργϑοίης τ τ ὄρκῳ.-- βουλόμενος, τοξελίνσ, θέλων τοὶ ἸΒΌΓῸ 

ὈΓΟΡΕΡΙΥ͂ τοηδογοα εσεϊίηρ.---ἐπιδεῖξαι τοῦτο ΤΠ 6ῃ δἰ ΠΙΡΙ͂Ὺ (δηλόω φαιτρύθ) οἵ δυϑῦ ροΐηξ ομὲ (δεῖξαι): ταῖμος ἐχλιδᾶ, 
Ἠνακε απ ἐλ δίκίοι οὗ, αἑερίαν ; ἐπίδειξις, Οτοοῖς τ ΙΟΥΪΟΆΙ ἔθγτῃ ΤῸΓ ἄϊζερῖαν, ἐΣ ὁπ. ΤὮΘ ἴογτα ἴ8η8 οαγγίϑαε πίξι 1 δῷ 

Ιάφα οἵ πιοτὸ ογηιαϊτέν ΤΏδη 8 ἐπιρ! θὰ ἐπ [Π 6 δἰηιρὶο εδοιο.---ἐμεσίτευσεν, ὨΑΓΟΙΥ οοηῆγτιδα; τοῖον, οαμες δεέιοεεν, ἰ0 πῖξ, 
Ἡ δο Γ δὰ ΗΠ ῥγονμίδβο, ὦ ἣ : ᾿ 

γογ. 18.-- παράκλησιν, ποῖ Βοτο οοπϑοϊαίίον (προ [πὸ σοπίοχί ἀϊδίανοτθ), μὶ ἐποουγασενιεπὲ, ἐποιίσοιεηξ, επλονία 08 

(εο Ὅοϊ., ΜΟΙ]. Ἐγπιισιίεγισ, ΑἸΓ., εἰς.).---κρατῆσαι, ἰο δεῖξε προτὶ ἰο ἰαν λοϊὰ αἵ, (Ἐπ. νον.. Ὧθ Ὑῦ., Το ]., Βοῖ., ΑἸΏ, εἰς, στ 

Ὑἰ ΜῸΟ]], ποία 7αε,. Τῖ πὸ τοιοῦ λοϊὰ γαεῖ ἴι ΜΟυ]ὰ δοϑῖ [τὸ πδιῦγαὶ ἰο οοπποςὶ 1 πὶ παράκλ. ἔχωμεν (τόσα ΝίοΣ 
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οορείγαοίδ ἰξ με 1} καταφυγόντες). {ἂν λοιϊὰ 47 11 ἰδ τλῦῦϑ ὩδιγΑ γ, τ ἢ τοοδῦ οομοίττοῖοα τ 01} καταφυγ. Πεα 707 γεΐαρε 
ἴο ἰαν λοίά. πὰ ἴνον οἵ ἰὰν δλοίω ἰδ, ἂΒ νοητἰομοὰ Ὁ ΑἸΖ, ἴδ Αον. ἰθηβδ; ἴο 
κρατιν. Οη 180 οἵποῦ μα πὰ {19 ουποῖγασίίοι παράκλ, ἔχωμεν κρατ., ταν λανε δἰγῸπς 
βοητἰπηοηὶ δὲ ΕΥ̓ πὶ ΠΑΤΊΒΟΠΥ τ ΠῈ} [09 οοπίοχί. Βθξ 88 καταφνγ. [8 ΤΑΊΠΟΥ ὨΑΥΘΏΪΥ 16 αὐδοϊείε, ἀπ ἃ κρατῇ 

οπ ἰο “ουἱὰ βόθπὶ ἴο χοαυΐτγο τὸ Ῥγοα. 
ἐποϊίενμεπὶ ἰο ποῖα οπ ἰο, ΟΥ] ἃ τλδκθ 8 

σαι, Αοτ. 
ἐδὴ Παράϊγ ὃὉθ τοπάογοὰ λοία ζαεί, 1 ἐπ πκ [ἢ χοηθογίηκ οὗ [6 πᾷ. τοσ. Ῥγοίεγβ"]θ [0 ΔΩ οἶδιοσ, αὐτοοίπε 11} ΜΟΙ] ἴῃ [86 
ςουϑίγας ον, Ὀθὲ ποῖ ἰῃ γτοπάογίης κρατῆσαι. 

νοῦ, 19.--- Εἰσερχομένην, ἀσφαλὴν τε καὶ βεβαίαν. 1 δι δἰτο ἰθο]  ποὰ ἴἰο τοζαγὰ 411 8866 στογὰβ δ ααγοοΐῃς 
πίη ἣν, 5ο,}., ἐλπί δηὰ ποἱ ψ“ἰϊ ἄγκνραν. ΤΉ Ἄοοπδέγυοσίίοι, [6 μοΓίο ὉΥ ΟΒΔΥ δπὰ πδίωτγαϊ, ἀπά δυο 8 89 ἤχυτο οὗ 
ἴμο ἀπολον ἐπίεγίηρ, εἰς.) ὙΓΪΟ που ΜΘ ππδΎ, μη 1 16 ὁποθ δάτη θὰ, ἀοίθῃα δηὰ ουὐϑὴ πὰ Ὀοδυ (αι, γοῖ τηυδὲ ὃὉ9 
οὐποοίδὰ ἴο ὮὈΘ δὲ ὅγες υἱοῦν Βαῦϑὴ ἀπ πὩπηοῖηγαὶ.- εἰς τὸ ὁσώτερον, ἵπίο ἐδ ρατί ιυἱλέπτα 

ΕἸ ἴον ὅποι, τιολέϊλεγ-«ἰολίθλεν Ἠθ δπίογοά δῃᾶ ιολεγε δ γοπηδί πο. 
--πρόδρονος, 7ογεγμππενῦ, Ῥ᾽ασδὰ τα ρὨΔΙΟ8)}}Υ7 δὲ [86 νορίπηϊης οἵ τδ0 
ἡμῶν, ὁπ δελα ν 47 τι.---εἰσῆλθεν, ἐπίεγεα, ἰδιογὶςλὶ, ποῖ (8 Επρ. το Σ.), 2 

γο τ. 20.---ὅπου, τόλεγέ, νυ ἢ εἰσῆλθεν, ἀϑοἃ ΡτορΏδη 

ποὲ δείμρ 

ἘΧΕΘΟΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

γεβ. 16. Εοσ σϑε, ἢ ἅθΘᾶ, εἰο.---Βιαἰοτηοηΐ 
οὔτμο γοδϑοῦ ΨΥ αοα 88 διρὶογοα (ἢ 9 βυυθατ- 
ἴης οὗἩ δὴ οἁῃ, δηὰ ἐμαὶ ἱπ πὸ ἔοτιη πόσο ἀθ- 
δου δὰ, ᾿Αντιλογία ΠΟΥΘΥ 68 ἐπ6 δἰ ηϊβοαίΐοη 
ΟΥ̓ ἀμὀϊαίίο, ἀομδὲ, (ατοῖ., στη.) (Ὠουρ Σὲ ΤΑΥ͂ 
βατ ἰμδὶ οὐ γμαϊοαί οοπίγουεγδῃ (ἘΠΘΟΡὮΨ]., 
ἔταδιη.,, ΒΘ; ] οἰ ., ο6.). στο, ΒοΊΤΘΥ ΟΡ, [Π 6 Τλ6Δἢ- 
ἷηζ οΥ̓ γαϊπδανὶπ 18 ἰο Ὀ6 ργοίοστοά τῦἢ ΒΊΘοΚ, 
ἰπαϑαυσῖ 85 {Π| 9 Βυ)]6οἱ 18 μ9 ΟΥ̓ ΙΠ Πἰ γ οὗἁὨ ἐλε 
»τοπῖβδεβ οὐΓἹ α΄οα. 

ὕει. 17. ΤῸ ὑοῦ στ δτῖθσ, εἰο.--- Ἐν ᾧ τὸ- 
ἴοτβ ποί ἰο {ἢ οδἰ]ι (ὕ αἱΖ., ῬΓΙΠ.Ά8.), ποῦ ἰο ἰπ6 
ἰγδηϑδοίίου Ὀοίνγοθη ΑὈγδμασα δὰ αοα (Βες., 
εἰς.)}, Ὀιἱ ᾿πίγοάμπσοθ ἰμ6 ἀράαοίΐου ἄγαπτη ἔγοτη 
γον, 16, δη ἃ ἰβεξείη σεσοογάαπος τοὶ ιολιϊοῖ τοϊαίῖοπ 
οΥ εἰγοιπιδίαποο, υἱΖ., ἰδὲ [86 οαἷἢ 8 (δλ6 Ηἱρ]οβί 
ἸΠ68η8 οὗἨ σοῃπῆνγπιδίϊοη, ΟΥ, ὁπ ἀσοοιπέ οΥΓ τοἠϊτολ. 
γον, 18 δον (παῖ {80 ““ οῖτβ οὐὁἨ (89 Ῥγοιηἶβο ᾽᾽ 
ὁδηποὶ 6 πιογεῖψ {86 γίοιβ οὗ (9 ΟἹὰ Τοβίδιη πὶ 
(Οαἷν., ΤῊ οἹ]., εἰ6.}, Ὑν 110 ποῖ 0 Ὁ ΔΡΘ ὙΟ δ {110 Ὁ- 
ἰξοὰ (πίῖ 1,.η.} ἰο τεϑίγίοι (Π9 ἰἸδῆραδρο θη ΓΟ 
ἴο Οπγδιῖδπβ. Τῖθ Ἰδίίον σοϑιγιοἰϊο ψουϊά δη- 
πἰμ Ἰαῖο ἐκὸ λέφίοτίεαΐ ὈΔ518 οὗ Π 0 ΘΠ ΓΟ ραδδασε; 
Ἡἶϊ6, ἰῃ ἤδοί, (0 ἰδίου! αὶ] 1118 Σα ἢ. ΤΟΡΙΩ8 
[89 βίδνί ἴῃ σ-ροϊηΐ οὶ ἃ ἸΏΟΥΘ ὀχ ρδπαϑα βιδίθπιθηί. 
Βοξα δηὰ οὐ οῦβ ΘΥΤΟΒΘΟΌΒΙΥ ΔΚ περισσότερον ἃ8Β 
τ ΟΥ̓ῸΡ Δ ΔΌΟΥΘ,᾽" ἐΖ αδιεπαάαπίί. Ἐον (ἢ ροὶπὲ 
οὔ (δ βιαἰθιηοηὶ 8 ποί ἰο δέν αὶ αοἀ᾽ 5 ἰγὰ - 
ἴω] τορὰ ποορᾶς ἴῃ ἰιβαῖῦ πὸ σοηϑτγπιδίϊοη ὈΥ 8ἢ 
οδίιι, Ὀαὶ ἐπαῖ αοά, ἱπ ἃ σοπἀοβοοηάϊηρ τοχασὰ ἰὸ 
(18 το δεῖοπϑ δὰ πδαροθ οὗ 6, Ἦδ88 σίνοῃ Ηἰδ 
Ῥτοπιΐβο πὶ ἃ τ ΟΥ6 ΘΙ μαὶδο ΤΔΠΏΘΣ ἰμ Δ} ὈΥ ἰΠ9 
ἸΏΘΤΘ ΔΕΒΌΥΒΗΟΘ. 

γεβ. 18. Α ἴίστοηφ ἱποϊζοσηϑῃῖ, εἴο.---Τ}}0 
πλίυτο οὗ ἰἢθ οοηποοίϊοι ἔοσ 48 οὐν (αἰεὶ παρά- 
κλησις (σἰῖ 1αἰἢ. δηα πηοϑὺ οἰμθγβ, αἰΐϊορ (ἢ 6 
γα 0.) 659 --- οοπδοϊαίίοα. Ἐρατῆσαι, 88 πῇ. ΑΟΥ. 
ΤΑΣ 5 ϑμγροδε, δὰ 18 ποίξεξίαψ λοϊα οὐ, δεἶζο τπροὴ 
ἐμῷ Ἧ΄, Τιο]., εἰ6.), θαὺ λοία 7.21. πο γοδῦ 85 
αὐ Ὦορο: Ἡϊιαί (ΠΟΥ Ἰαοὶς 18 πληροφορία. Βαῖί 

(819 Ιηδπη. 18 ποὶ ἀοροπάοπε οὴ παράκλησιν ἔχωμεν, 
ὑδάον τίς σοηϑίΓγιιοιοη οἱ καταφυγόντες, (δεν 
ἐδαέ ἦαυς Πεα 70Υ τοΐωσε, ἀδηοίοβ ἐλς. ζωσίυε8 ΟΥ̓ 
δεειιγεὰὼ οπόθ, ἀπὰ 18 ἰδίκοθ δΌβοϊυἰοῖν ((Εο., 
ΤΌΘΟρΡΙΙ., ατοὶ., Β]., 1π.} 88. 8δη ἱπάδρθηάοπί 
ἰάρα, τοί εἰς θεόν, Ὀ6 υπάογβίοοα ΟΥ̓ ποί. 
ΤῊΘ προκειμένη ἐλπίς, ἰ8 ἷῃ ἐμπδὺ 6899 {ῃ9 ΠΟΡΘ, 
ἰνίησ, α5 ἐξέ ᾿τοετε, ἱπ τεασίπεδε ἴῃ ἴ 6 βοὺ]. 1ῇ, οὰ 
18:8 σοΠΊΡΩΥΥ (τῖϊ Ῥυΐμμδβ., ἔσαβιι., Βοζ., ατοί., 
ἢ Ἢ., ἘΌτ., Π6]., εἰο.}, 179 πιδῖκθ κρατῆσαι ἀδρεοῃ- 
ἀφθηὶ οἱ οἱ καταφυγ., (ἢ καταφυγεῖν ΤΟΟΟΙΟΒ 89 
ἀη]ου δ θαἢγ Ἰορὶ ἰπηδὲθ πιϑδηϊηρ οὗ »γοΐίσεγε, πα 
(9 προκειμ. ἐλπίς, 18 (86 ΠΟΡΟ, οὐγεοίυεἶῖψ Τὸ- 
ξατάοα, το ὈοΙοπρΒ ἰο ἀπὰ [168 Ὀοΐονο (ἢ γ]8- 
ἰδῆ. [1 δυίμονῦ δὰ γοδάθυϑ πΆΥ6 ΔἸΓΘΔΑΥ͂, 88 

εσίλίλ. 

οἴαῦδο, ᾿[ησοῦς, ΘΠ ΡΗΒΔΊΪΘΑΙΙΥ δὲ 115 οἷοθβο.---ὑπὲρ 
ἐπἰεγοά,.--Ὑ ενος, δεοοπεῖπο, ἩὮΘη Ηο οπίογοά, 

ΟὨν ϑἐΐληδ, ἐδίκου ἐπ ῖγ σοΐαχο ἴῃ ὑπο ποϊάϊηρ ἴα8. 
ἴο {8158 ΒΟΡρΘ, {6 Ὺ πηυϑὲ ΣΘΟΟΙγΘ ἃ δίγοῃ ἐποοι- 
τασεπιεπέ ἰο 18 Βοϊάϊηᾳς, οὐ ἔγοιαῃα {110 βινΟΤἢ 
Ῥτοχαΐβοβ οὔ Οοὰ. [πὰ ΒΑΣΙΏΟΏΥ 6180 υν11} (δ 
οὐ)εοίοα ταθοδπὶηρς οὗ ἐλπίς, 15 (Π 6 0] ον πα οἴδδο, 
ἧπ ὙΒΙΟῺ [89 δυο ὉΥ υαπὶιΐης (86 ἐνο ἰδ ο8 
οὗ 2.6 δηὰ ἰεπιρῖο, κἰἰάθ5 συδοοί ἢ Ὀδοῖς ἰο δι18 
δὶ ἰπθηθ. ΤὴΘ ὉΠΟΙΙΟΥ, ΘΙ ΠΟΘ. ᾿ΏΙΏΘΠ- 
(ἰοποᾶ ἰῃ βογὶρέυχο, ΔΡῬΘΔΓΒ οἴϊθη ἴῃ {ΠῸ 616585169 
ἀπά οἢ διποϊοηὶ δοΐῃ8, 88 ἃ Βυτι 00] οὗ ορθ. Τὴ6 
δούοσγαϊ ῃγοάϊοδί68---ῬαΥ  ἸΟΌΪΑΥΥ πὸ Ἰαδθὺ ὁΠ6, 
“ἐ ρηὐογίηκ, εἰο.," ---ἰδυϊταΐο ὑμαὺ {16 ΔΠΘΒΟΥ ἰδ 
ζουπὰ ποὺ ΤΙ ΓΟΙῪ ἱπ ἰμ9 βοΐ, θυ αὐ ἰδ Β8πὶ0 
ἐΐϊπιθ ἴῃ ἤϑανυϑῃ, δῃᾷ {115 ἰοο, ποί, ἃ8 18 σοι ΟὨΪΥ͂ 
τηδϊπἰαϊπϑᾶὰ, ὈΥ (0 ἴδεὶ οὗἨ {π6 8ου]᾽Β διαυϊης 
Λθγτόντα ἷπ (ἈἾΓΠΟΣ ἐΐ5 ἀποδον οὗἁ ΒορΘ, Ὀὰὺὺ ὈΥ 89 
[οἱ {πὲ Ογὲδί, 88 ον ΒΙ ἢ -Ὀγὶοδβί, λα »τεοεαοα 
μ4 (λίιλοῦ; ἀπὰ {110 Βοὰ], ΑἸ που ἐδ ἃ8 γοὺ 8668 
Ηΐπι πο, νι μάγον 85 Ηδ 15 ἱπίο ἰδ ΠΟΥ 
βΒαποίυδευ, δὰ Ηΐβ ἸΙΐο ἰἀἀοπ ἐπ αοά, γεὶ ἐπ 
7αἰιλ εἰαπάς σοππεοίοα εοἱἢ, Πῖπα, αὐτὰ ὉΥ 18} }8 σου- 
ποοιΐου δἰἰαΐηβ, οὰ ἐπ οὔθ δηά, κα {μ9 βῃϊρ 
τἱαϊπρα αὖ ὅπομοῦ, ἰ0 τέϑέ ἰῃὰ (815 τ βῖ]688 νου], 
δοὰ ὁπ {ἐμ οἶμον, ἰο {ἰπ 6 ροβϑὶ ὈΠΠῪ δηθὰ {80 ἃ8- 
ΒυγαμοΘ οὗ Ὀοΐηρ ᾿ἰβοῖῦ ἀσανγῃ ὑμῖΠῸ Ὁ, ὙΒΘΓΟ, 
δΒοϊάϊηρς; ᾿ὑ ΒοσυΓοΥ, 1(5 ΔΏΘΠΟΥ αἰγοδὰν 1168. ΕῸΡ 
δϑϑυτηΐης ἃ δέεηαδπρ οὗ (86 δι) οἴἶνο ἀπὰ οὈ͵εοίΐνθ 
δἰ ηϊβοαίΐοι οὗ ἐλπίς, ἔθ 6γο 185 πὸ λἀδαιδίο γϑᾶ- 
805; ΠΟΙ ἰβ προκειμ. ἐλπίρεεξἔέλπ. τῶν προκειμένων 
(ΒΙ., θ6 Υ΄., 180].). ΟὨἹγῪ ψ͵ὸ τυυϑὲ συανὰ δραϊηϑὺ 
ἰαἸεῖης ἐμ οὐγεοίίυα ἐλπίς, ἴὰ {10 5686 οὗ (Π0 τεδ 
δϑριταία (ἰλ 6 ἰλέπφ οροὰ ἴον); Ῥαΐ ἰᾶκο ἰξ πὰ (Π9 
Βδῖὴὼ0 ὙΔΥ ἰπ ποῦ Μ͵Ὺ ΒρΟΔΚ δρεοϊεαίϊἑ οὗἉ 
Ομγἰβίϊδῃ 94αϊἢ. --ὦ Ὅπου, τολότο, Ἰπϑίοδα οὐ ὅποι, 
τολίίλεν, ἱτ»}ϊο8 π9 τεπιαϊπίπς αὖ ἴμ6 αἰίαϊποα 
ποα], δὰ ὑπὲρ ἡμῶν, 18 ποὺ ἰο Ὀ6 οοπῃοοίοά ὙΠῈ 
πρόδρο 8ἃ8 Ηοίην., Βδὅλιι., Τ0]., ἘΡΓτ.), Ὀὰϊ 
αὶϊἢ εἰσήῆλϑεν. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Τμο βἰσοηχοβί Ἀβϑγαηοσο οὗἩ ΟὟΥ βδ᾽ γλ  Ἰ0ὴ ἃ8 
Ῥυχροϑβεᾶ Ὁ Οο(, απὰ [86 πιοδῦ ρονοσίαϊ ᾿ποὶἐθ- 
τηοιί ἰο ἃ οϊϊ νης πιαϊπίοπαηοοῦ οὗ οὐν ΟἸ τ ϑἰ δ 
ΒΟΡΟ, 1165 ῬΑΤΕΥ ἴπ {πὸ γεϊαδίεπεδα νο ἰο ἢ ΒΟΙΟΏ ΡΒ 
ἴο 1080 Βυγο Ῥσοιιΐβαβ Ἡῖοἢ αοα [ῸΓ ΟἿ δβία- 
ὈΠΒταοπὶ 88 οουβγημθα ὈΥ͂ Δῃ ΟΔΙ ἢ; ῬΔΥΙΥ ἴπ 
(λ6 ,οί, (Βαϊ 76 8ιι8, ἃ8 ΦΟΓΟΓΌΠΠΘΙ, ἢδ8 δἸΣΘΔΑΥ 

οηἰοχοα ἰπίο Βοδύθῃ Οἢ ΟΟΣΡ ὈοΒδΙ ἢ, ἀμ {Π6Γ τη6- 

ἀϊαΐοβ ΖΌΓΘΥΘΡ [ἴὉῸΡ Οὐν Βαϊναιΐ οι, θαι δοαγίηρς ἰπ 
Η ἰπ561} ποὺ οἷν (86 Αατοπὶς Ὀὰὺ ἐμ ΜΟΙ ΟΝ δος 
Εἰρη-ρυϊοδιμοο, πὰ σασσγίηρ ἐπ (Ὑ06 οὗ (μα 
Ῥγϊοδίμοοά ἰο ρογἔβοίϊοη. 

9, Τμαὶ τοῦ ΒοΪ45 οὐ ἰμὸ ποτὰ οὐὗἩ Ῥγουιΐβθ 
τηράθ ἰο ΑὈγαΝ δὰ δηὰ οομϑγιηοὰ ὈΥ̓͂ (Β0 οδι οἵ 
6οά, μοϊά5 6180 οὗ ἰμαὶ Ἰτνογὰ οὗἨ ῬτΤου ἶδ6 ἱπ ΤΘ- 
κατὰ ἰο ἐπ δυο δϑίϊηρ αἰ σῃ-Ῥγϊοβι Βοοά οὗ Ο τῖβί 
(Ρ58. οχ. 4) νυ πῖον ἐπ ἐΐχὸ πιαη πο τσαϑ ασοοπιραηἰρα 
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ὃν απ οαἰδ, ἀπὰ το ἢ ἰο υ5 85 Ομσίβίδηβ 8 8ρ6- 
818}}γ ᾿πτυρογίϑηί. 

8. Τὸ σαπι δεϊδίσπεδε οὗὁ ἰμ0 οδίὶι οὗἩἨ φγομπεΐϑε, 88 
γ01}1} 88 ἐμαὶ οὗὁὨ αδεευεγαίίοη, πὶ(ΐα ἐμ 9 Ομ νἰδιδη 
ψουϊὰ, 15. ὉΥ (δὲ8 ραδβαᾶρθὸ οὗ βοσὶρίυγο δϑβυσοὰ 
Ῥεγοπὰ ἀουθί, τυδίοι ἴῃ ἴδοὶ ἀθυῖνοβ [890 δἰγεησίλ 
οὗ (9 Ἔχβογίϑδιΐοη ἴγοιῃ {116 ὑπο  101ἃ ΘΒΒΌΓΣΘΠΟΘ 
οὗ 86 Ἀγοηλὶβθ ὈὉῪ Θαοά᾽β ψογὰ δηὰ οδίμ, διὰ 
Τοξαγὰβ {80 Ἰδίίον δα {86 δυϊδμογίσεὰ ἔοσιῃ οὗ 
πιοαϊαίοτίαὶ ἰαϊοτροβιιΐοη, ποῖ ὈΥ ΔΡΡοδΙηρ (0 
αοά ραυΐβ δὴ δπὰ ἰοὸ ζαϊπβαγίπρ Ὑ1} τορασὰ ἰο (89 
τηϑίίος πῃ αυοδίΐοι, πὰ ἰ8 210] ονγοὰ ὈΥ͂ 8 60}80- 
αυρηΐ βεβαίωσις. “Απὰ {πὸ ο880 δίδῃαβ ἰδι8; 
ἐπαῦ οὐν ἰαἰοηιΐοι ἱβ δοογοάϊοὰ Ὀγ {86 οδί!, Ὀυὶ 
ἐμὸ οδίμ ἐἰβοῖζ ἰβ δοογοάϊιοὰ Ὦγ αοα ; β'ῃο9 80 
ἴαν ἴτοια αοὐ᾽β Ὀοΐῃρ τοί Υ οὗὨ ογράϊὶ ὁπ 86- 
οσουπί οὗἨἩ Ηΐα οδἱβ, (0 οἱ χαῖμορ ἀουῖνοδ ἐἰ8 
ογϑαϊέ ἔγοτῃ αοἀ.᾽" (Ρη1νῸ). Τ89 ά6α ἰμδὶ αοὰ 
ΤΩΔΥ͂ τηϑῖτο ΗΠ ΠΣ Β6 1} ΒΌΓΟΙΥ ΤΟΣ ΠΙ8 ΒΡΡΘΆΣΒ 8180 
ἧι Φ0Ὁ χΥὶϊΐ. 8; 158. χχχυὶὶ. 14. 

4͵ ΤΠ βυδδίϑῃοο οὗἩὨ Ολγίδίίαπ λορο 18 {86 ἱπμ ογὶ- 
ἰδῃοθ οὗὨ ὑπὸ ῥτοζηΐβο; ἐΐβ 208] 18 υΐοπ ὙΣῈᾺ {86 
οχαϊιοὰ Ομτὶδί : ἐΐϊβ Σουπαδίΐου πὸ τογὰ οὗ Θοά; 
ἐι8 χσοοῦ ἰδ ἔν δὶ Β. [10 ἔοττηβ ὑπ 8, ποὶ ΣΏΘΓΟΙΥ͂ 
Δ ἱπαϊϑρθηβαῦϊο, Ὀυσΐ ΡΟνΘΥΪΪΥ οἰδοδοίουδ 
ἸΩΘΒῺΒ [ὉΓ ἰδ6 τῃηδὶῃίθηδῃοθ οὗ ΟΌΓ σοηπθοίΐοῃ 
τἰ18 1λ9 υβοοὴ ποῦ, δὰ [ἴῸΣ (86 δἰξαϊηπιθοὶ 
οΟΥ̓͂ 16 ΒΟΔΥΘΩΥ ὈΪοδβϑίηχθ ἩΔίοῖ ἈΣῸ Ῥχοχηλδβοα ἰὸ 
υ9. 

δ. “ΑΚ8 ἐῃ9 Αδγοηΐο εἰχμ- υὶοϑὶ, δ. δ 6 δαᾷ, 
ἴῃ ἰλ9 οὐὔδορ σουγί, δἰδὶη (πο Βοῖῖον 88 ἃ βίη - οἷδοσ- 
ἱηρ ἴῸΣ Σπλ56] δπὰ 15 βοιδθ, δῃὰ ἰμοη 8]αΐη (89 
ἄοαὶ 88 δ δἰπμ δοσίηρς [ὉΣ ἴθ οομρτερδίϊ ὁ, 
θοΐογοὰ τὶν ὑπ Ὀ]οοὰ οὗ (0 βαυρδίοΣοα Υἱοίἑτα 
ἰπὶο (89 ἰγρίσαϊ Βο)]ϊοδί οὗ 411, δὸ οβυδ, ΔΙῸ σ 
οἴδουίηκ ὕὑν Ηἰπιβοϊῦ ἴῃ βδοσι σο ὑροῦ οασίμ, δα 
διοαἀΐπα οἱ δαγίι Ηἰΐθ οὐῃ Ὀ]οοά, 885 δπίοσϑὰ 
ἱπίο (9 Ηδδυθην ΒοΙἸεδὶ οὗ ἃ]}, ἰῃ σοῦ ἐμβο ΌΥ 

. ἴἰο δΔοδοσορ Ἰ8ἢ, ὁΠπ66 ἴοὸ Ὁ ἃ}1, δὴ οχρίδιϊοα οἢ ΟἿΣ 
Ὀ6μ 6), δὰ ἰβὲσθ Ῥεσρδίυδι! ἰο σϑργεβοηΐ ὑδ; 
Ὀαυΐ αὐ {86 Β81η9 ἐἰτηθ (οἢ. Χ. 109-21), ἴῃ ογᾶοσ ἰο 
Ὀτθαῖὶς ἐδο Ῥδίδ, δῃὰ ἰο ὀρ (δ6 ὙΔΥ, ἴὉΓ 08, Ὑ8Ὸ 
δ΄ ΟἰοΥ ΠΑ Ἶγ ἰὸ Ὀ0 ὙΟΣΟ Ηθ ἰδ. ἸΤμαὶ Ηο ἰδυ, 
ἷῃ Ηἱδ οπίσϑῃοθ οἡ ΟΌΡ Ὀομδὶΐ, 18. δὲ {Π|6 βδῖη9 
{ἰπιὸ ΟΥ̓ ῬΓΘΟΌΓΣΒΟΣ, ἐμ ἷθ 1ὲ 8 τ Ιοῖ ἀἰδιϊη κι 8.68 
Ηἷπι ἔσο ὑπὸ 168] Εἰ κιι-»σϊοδὶδ οὗ 8 δοσωσηυ 
ἐμαὶ "γὋδ δῇβοϊ υἱοὶ οχοϊυ θὰ ἤγοτα ἰδ ἱπὴοῦ 
δδῃοίυατυ. Απὰ ποΐ ΟἿΪΥ {ἰϊ8: Ηθ ἰ8 ποὲ ΣΟ ΟἿ Υ 
δἰ χ-υυὶοβδί, Ὀυΐ 8180 Κίπρ; δηὰ Ηο ἱδβ α μἰχῃ- 
ῬΓΪΘΒΙ, ποὺ ΙΏΘΣΟΙΥ [0 ἃ δοϑβοῦ, Ὀαΐ ΤΌΓΘΥΘΣ.᾽ 
Ὀκ:,.). 
θ. “Ὑριαί ἃ ἥστη δπόμουϊηρ- του [ὉΣ ΒΟρα6 ἷβ 

αοα 8 οἰθγῃδὶ βοᾶνθη, ὈΥ Ὑ δῖοι ΟἿΣ Φ68ὺ8 ἱβ 6Θ}- 
οομρδββοά, ϑ΄ἴποο δον μαυΐϊηρ δυδογθὰ ΓῸΧ 8, 
Ηο 888 αἶδο, οἢ. οὐῦ Ὀθ μα ἷΐ, θα 50 δἰ ἢ οχα]θα. 
Ὗ9 δο6 Ηΐὰ ποὶ, βίῃηςθ {80 υἷδοο οὗ ἀοά ἰο ὙΒΙΘἢ 
Ης }νὰ8 Ζοῃθ 18 ἰἀἀθῃ ἤἔγοσω ΟἿΥ ΟΣ] 6Υγ68, δηἀ 
ἷῃ 80 ζάᾳΓ, ἱδογο ἰβ 5ι}}} α νοὶ Ὀοίνγθοι ὺδ δὰ 
Ηἷπ. Βυΐ 80 δβοδοῦ οὗ ουὐῦ Βορθ, υπγεβίραϊπϑα 
ὉΥ (μὲθ8 Ἰἰταϊ δἰΐοι, Γοδο 68 ἰπΐο {8086 Β1θηΐ ἀ66008 
οὗ ἰὸ δρίγῖς ψον]ὰ ἱπίο ψπΐοὰ Ηθ 888 τὶ Βάσαη 
ἔΥΟΙΔ ΟἿΌΣ 86.808, διὰ διηϊάδϑὺ ἰπμ9 Ἡ1Ὰἃὰ τδΥΟΒ 

οὗ 11}9 ΚοοΡρα ΟἿΌΣ Βοὺἷδ ἥσιῃ διηὰ ἰσγδηαυ," 
(θ::.). 

ἨΟΜΙΡΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΡΒΑΟΤΊΙΟΑΙ, 

ΤῊΘ ὈΒΟΒ ΔΉ ΟΑΌ]ΘΏ 658 Οὗ [Π6 ῬΌΓΡΟΒΟ οἵ Θοΐ: 
α. ἰο τμδὶ ὑμδῦ ρύγρΟΒΘ σείεσβ (δε! ὁ. Ὁγ πϑδὶ 
118 ὑπο Δ ΧΟΒΌΪΘΙ6ΒΒ 18 δβδβυγοὰ ; ὁ. ἰ0 Ἡμδὶ (δὶ 
ΒΒΒΌΓΘΔΠΟΘΟ 5που]ὰ ἱποὶίθ υ.8.--- ΝΔίατο, οδ]οοὶ δηὰ 
δυβιϊδοδίίου οὗὨ 186 ΟἸτὶβίΐδη οδίῃ.--- 86 πιοΐη- 
ἴθῆδμθο οὗ Οοὐν Ογἰβίϊδη ΠΟΡΘ: 1, δ8 ἰΐ ἷβ ΣϑἈ- 
ἀεογοὰ αἀπδουϊε; α. ΌὉΥ υπδίοοάϊποαβ οὗὨ ἴδ: ὁ. 
ὈΥ (89 σοπάϊιΐοι οὗ {πὸ ποσ]ὰ ; ς. ὈΥ (δὲ τεὶ 
Βεΐογθ {86 ζαίυγο; 2. 85 1ΐξ 8 τηδὰθ δἽδευ: α. ὉΥ͂ 
80 ποσὰ οὗἁὨ Ῥχοζηῖδβο; ὅ. ὈΥ {86 οδίἢ" οἵ ἀοἀά: ἐ. 
ΌΥ {π6 δηίγθποθ οὗ Φεβθι8β ἱηίο Βϑδυθφῃ.--- ἴ8ὸ 
δαγαπίαρο οὗ Ζ26δβυ8᾽ ΘΙ ΓΆΠΟΘ ἰπίο {86 Βοδυςη 
ΒΔΏΘ(ΌΔΙΥ ; α. ἰο Ηΐπ; ὁ. ἴο ὑ8. 
ΒΤΑΒΕΕ :--- ΒΟΙΊΘΥΟΙΒ οὁ8η, ἩΣῚῚ δἰοδαϊαδὲ δὶ δ, 

Ὀ6 δογίδὶ πῃ οὗ οἰθσῃα) 1178.--- 6 Ρυσροβοα οὗ Θοὰ 
ΔΙῸ ἰπ γμαχί ὙϊΠουΣ σοπάϊιΐου, δηὰ ἃσο ἰδπὲ 
ΒΌΣΟΙΥ ἐχοουϊοα; Ῥυΐ ἰΠο86 ὙΜΙοΝ ὈδΙοης ἰοὸ ἰδς 
ΘΟΟΒΟΙΩΥ ΟἵὁὨ Βα υδίΐοι ΔΘ ὉΠῸῸΣ ἃ σοσίδίῃ οομάϊ- 
εἰοῃ οδἰδὈ]Ϊδιοὰ δὰ Ὀουπά ἰο (ὲ5 ΘεοΟΏΟΙΙΤ.-- 
Τ)ὸ ὅχβί διιγϊδαΐο οὐ ζβί(ἢ, 18, ἱῃ (86 7166] 1ης οἵ 
ΟἿΣ ἀοβοΐοποῦυ ἴῃ ΕΥ̓ΕΣῪ φορά, διὰ οὗ οὖσ ἜἽχίσεπιο 
πορᾶ, ἰο Ἰοοῖς δύουμὰ δος Φοδυδ, ἴῃ οσὰδσ ἰὸ 
βοοῖὶς ἤγοπι Ηΐπ Π6}]}Ρ δῃηἃ σου 86). 18 ποχὶ διἐσχὶ- 
Ῥαυίΐο, 5 ἴο Ἰᾶὰγ μοὶὰ οὗ ἰΒὸ Ὀϊεδϑοάποδ ἐμαὶ 865 
θοοῃ οδίαἰποὰ ἰμγουχὰ ΟἸσὶβέ, δηὰ ἰο μοϊὰ ζμδ 
ἩΐῈ ΤΩΔΗΪΥ βίσοη σι δὰ ΡῬΡΟΎΘΣ ἰοὸ {80 Ὀἰεβδοὶ- 
Π688 0π60 ΟὈίδίἰπεα, δηὰ οἢ δοοοῦπὲ οὗ Σο ἰἈχεαὶ 
ΟΥ ἀδῆζου, σοῖὴθ ἐμοῦ 88 ΠΟῪ ΣΩΔΥ, αὐτο! Ϊγ, ἰο 
οδβί ἰξ ιν γ.---αοὐ ἀ6815 τὶ ὉΒ ΔΒ τ 1 ἢ ἃ ΓΔ 678 
δρὶοἱΐ, βίποο ν ὰ}]6 Ηθ ΚΠΟΝΒ ΟἿΣ ὙΘΔΚΙΘΕΒ, ἴο 
«ἰἰ, ἰδὲ δ στὰ ἰἢ6 αρδὰ Μοβοβ, ὈΟΪδ ΟἿΣ ΔΙΈΙ 
ΒΡ αν δἰ πὶς ἄοννπ, πὰ ὈΘΟΟΙΩΘ ζδὶπὶ δῃ ἃ θᾶ συ, 
Β0 Ηδ δβυβίαΐϊηβ νι 8686 {νὑὸ δίχοπρ ΡῚ]]δσα, Ηΐδ 
ὉΠΟΒΔΏρΟΔΡθΪο ἰσΒ, δηὰ ΗΪθ Ῥυίθοϊ δ οδὶδ.-- 
ογά, 1811} ἀπὰ ΒΟΡ6 σαιδὲ βίδα ἰοκείοσ ; (δς 
ποσὰ Ἰδγβ πο Τουπάδίϊοι ; Εδίί ΒῈΣ) 45 ἱμβοσθοῦ; 
διὰ Ηορθ οχρϑοίδηι ν αἰσοίομοθ ΒοσβοὶΥ ἴοσιὰ 
ἔχου ἰΐπ9 ἱπίο οἰ θσηΣγ. 

ΒΙΚΟΚΞΕ:--ΒῚ Κοορίηρ ἱπ υἱὸν {86 οδίδ οἵ 
αοὰ ἱἰῃ χσορδσὰ ἰο Ηἰΐβ σγδοίουβ Ῥχοσηΐβθ, τὸ δὲ 
ἱποϊιοα ἰο Τ0]]1οὁν οἱ ἷπ ἔα δπὰ μδιΐϊοηςο.--- ἴδε 
Ομ τι βϑεΐδη ΒΟΡΘ ἰ8 8 διγέ ΔΏΘΒΟΥ, ἩΣῚΝ ΒΙῸΣ τὲ 
σδηποὶ γοσοῖγο ὮΔΣΗ, δπὰ ἃ ἥγτε Οσ6, 86 οομδιβί- 
ἱπρ οῃὐγογ οὗὁἨ Οοα᾽Β οουπμδεὶ δὲ οἕοθ ἔστε διοὰ 
οοηδττιηοϑὰ ΌὉΥ 8ῃ οδίἢ. 
ἨξυΒΧΕΒ:--- 6 ΠΟΡΟ οὗ (86 ΓΟ τ ἰδεῖδη 888 8 

ἸΣπι1.16 88 Τοῦ. [Ὁ ΓΟΔΟΙ 65 οαϊνδιαϊγ ἰηΐο εἰεῖ- 
ὨΪΥ, ἱμ ΤΑΣ ΪΥ ἱπίο [89 Βδῃοί Δ οὗ ἀοὰ.---Τνὲ 
ΒΌΓΡΟΙΥ ΟΥ̓ ΟΌΣ ΒΟΡΘ 8 ΟἸγίδί. Ηΐβ δεῃίσδηςο ἰδίο 
(η9 βΒαῃοίυδυυ ἰδ 86 ρ]θᾶὰχο οὗ ουὖῦ οπὰ ζυίαχε 
δπίσϑηοθ ἱπίο 1. 
ΑΒΣΡΕΙΡ :-- 86 ἀβοοπδίοη οὗ (σὶδὲ 18 ἐμ ὅπ] 

Ῥ]οάχο οὗ ΟΟῦ᾽ Θπίγθῃοθ ἱπίο μίοσυ. 1. ἘΒοσε ἰ8 8 
μάθῃ Κίηρσάοιι οὗ ΔἸΟΣΥ. 2. πο ἰμὲ8 ΟἿΌΣ ΒΟΡρε 
ςαβίβ ἐΐϊβ 5 Ὁ. ὅ. Οδγῖδὶ᾿ Β δῃίσζασοο ἰμοσεὶδ 
ΤΟΠΟΣΒ {818 ΒΟΡΘ ἃ οοσίδὶῃίγ. 
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ΞΕΟΟΝῺ ΞΕΟΤΊΟΝ. 

ΤῊιο οἴβσμὶ δηὰ ρογίοοί δῖ σῃ-ρυϊοϑίμοοά οὗὨ 796888 ΟἸ τ βί. 

Ι. 

ΤΈΟ ΡΟΥΒΟῚ οὗ Μο] ΟΝ ἰδοᾶοῖκ 88, 85 ἃ ἰΥρ6 οὗ ΟἸσὶβέ, ἃ ἐγ 19 βυροσίου ἐγ ἰο ἰδπθ 1, ον ῖο4] Ὀγἱοϑίβ. 

ΟΒΑΡΤΕΞ ΥὟἼ]. 1-10. 

Εὸγν ὑμὶ8 ΜοΙοίβοαοκ, κῖπρ οὗ βδίθαι, ὑργιθβυὶ οὐ ὑπ τωοβὲ ἱρὰ αοᾶ, πο τηοὺ Ατᾶ- 
2 Βδν τοίαγπϊης ἴγοπι ὑμ6 Βἰδαρ μέσον οὐὗἩ {116 Κίηρβ, δηὰ Ὀ]οββοὰ Βἷπι; ΤῸ πβομὶ α]δβο 

ΑΡτδδπὶ ζ8716 8 ὑδιί ρατὺ οἵ 8]1;2 ἢγϑὺ Ὀοϊηρ [Ὀοΐηρ ἴῃ ὑμ6 δγδὺ ῬΙΒΟΘῚ ΕΥ Ἰηἰογργοίδ- 
ἰἰοη Κίηρ; οὗ τἱρμὐθουβῃ 658, ἀπ αἴνον ἐπαὺ [1 6Π|6 Βοοοῃα 0866] αἰ8ο [ΚἸηρ; οὗ 84] 6πὶ, 

8 τι οἢ ἰ8, Κίὶηρ οὔ ρϑθδοο; ὙἩ πουὺ ἔδίμον, πὶ βοαῦ ταούμοῦ, πιυθουῦ ἀοβοθηῦ [πϊίμβοὺὶ 
τοοοτἀθα ]Ἰηθ64ρ6], Ββαγίησ ποίποσ Ὀορὶπηΐπρ οὗ ἄδυβ, ἢοῦ δηὰ οὗ 16; Ὀπὲ τηδὰσϑ ᾿ἰκ6 
[Ππανΐηρ ὈΘΘῺ δββι π}]αὐ6 4} αηΐο ἐμ ὅοη οὗἉ αοα; Δοϊ οι ἢ ἃ ῥυἱθϑὺ ϑοπεϊ 08}}Υ [ροτγρού- 

4. πλ]}}γ, ἐπ ρεγρείμιηι}. Νον [Δ.π4] δοπβίαθν μον στοαὺ {818 τηϑδῃ 1τοαδ, απο Ἡ ΒΟΊΩ ούθῃ 
086 Ῥδίγίδγοι ΑΘ δι ραγθ ὑ86 ὑϑηῦμ μαζὺ οὗἁἨ (8:6 8ρ0118 [οοϊςαϑὺ βροῖ]8, ἀχροϑινίων]. 

δ Αιά γοῦν ὑπ 6 0 ὑμαὺ ἃτθ οὗ {16 βοῃβ οὗ 1μονἱ, Ὑπὸ [{86γ,. Ἰπἀ 664, το, 88 Ὀεΐῃσ οὗ [86 
ΒΟΏΒ οὗ ΕΥ]} Τοοοῖτο (ἶ ΟἿἾἶΘΟΘ οὗὁἨ ρῥτὶϑϑὺ, ἤαῦθ ἃ οοιμηδπἀπιθηὺ (0 ἔδῖκο {10 Π68 οὗ {86 
ῬΘΟρ 6 δοοοσαϊῃρ ἰο ὑμ6 ἰατν, ὑμαύ 15, οὗἨ ὑμεὶν Ὀγϑίγθη, [606}} ὑμουρῃ ὑμ6 0 οομμθ ουὐ 

6 οὔ ἐδο Ἰοΐηβ οὗ Αργδθδπι; Βυῦ πα το86 ἀδδβοθμῦ 18 ποὺ οουπίοα ἔτοιῃ ἔμ θη, τοοοϊνοα 
1 {{868 οὗ [πὲ 106] ΑἸ ταμαπι," δα ὰ [Π8{}}} Ὀ]Θββα ᾿ἷπὶ ὑμαῦ Ἀδὰ [ροΒΒθ88647 {86 ῥτο- 
8 τηΐ868. Απὰ πιποαῦ 411 οοηγααϊοίΐοιι ὑΠ6 1685 18 Ὀ]οΗΒοα οὗὁἨ (πὸ Ὀοίύοσ [Βαροσῖοσ, χρείτ- 

τονος]Ὶ. Απὰ Β6ΓΘ [14.664] τηθὴ ὑμιαῦ αἷθ Τϑοϑῖνθ {Π{Π|68:; Ὀαῦ ὑΠ6 γ0 ΠΟ γεσείσοίδ, ἑλφηι, 
9 οὗ νοι ἴὑ 5 ἩΪοββοα ἐμαὺ μ6 ᾿ἰσοίβ. Απάὰ 88 1 ΠΙΔῪ 80 887 [80 (0 ΒΡΘΔΚΊ, 1,ανἷ" 

10 αἰβο, το σϑοοΐ θυ ῃ {{{}68, μαῖα εἰ{π|98. [Πδὺϊ Ῥθθπ {0864 ἴῃ ΑὈταμαπβ. Εοτ ἮΘ γγὰβ 
γοῦ ἴῃ {89 Ἰοΐῃ5 οὗ ἷβ. ἔδί μον, σθὴ ΜΟΙ ἰβοάθκό τηοῦ Ἀπ. 

1 Ψον. 1.-- Το Ατί. Ὀοίογο ὑψίστον, 16 δἰἰοαίοὰ ὮὉγ δίῃ. Α.6. Ὁ. Ε. Κ. Ι,. 28, 41, 46, 48. 
8 γον. 2.-- Το καί ἰ4 δείδια αρζαΐπαὶ ἐπ 6 δυςοῦυ οἵ Β. Ὧδ. ΕΞι Ὁγ 8Ϊη. Α.Ο. γροα Ἐν ἘΚ Τ, δηᾶ {πὸ πιίηθ6. 
δΎοτ, θ.-.-ΤῈ9 Ατὲ. Ὀοίοτο ΑΌταδπλ [8 ογαδοά ΌΥ Βοῆ;0, ἢ ἦμ9 δα μοῦ ΠΥ οἵ Β. Ο. Ὁ, 23, 67, 109. Τὸ Βίῃ. μιδ 11 ἴγοσῃ δ 

Ἰδαῖον μβαπὰ, [1| ἰ6 τοϊδίποὰ ὈΥ ΤΊροΣ. οἢ ῥγοροπάογαϊπρ Δα ΒΟΣΙΕΥ.---Ἱ.]. 
ΝΗ ς γον 9.1 188 ἴοετὰ Δενΐς [8 ἰοαὰ ἰπ Α. Β. ΟΦ, Λενει ἰπ δίῃ.) Ὑ Βόγὸ [89 σογγϑοῖορ μὰ ρυΐϊ Δενεις, ἩΒΙΟΣ ἰ5 τοσοῖγοα ὉΥ͂ 

ὦ : 
ὃ ον. 10.--Τῆο Ατί. Ὀοΐογο Μοῖ οι. [6 δος ϑίπ. Β. Ὁ, Ἰ»». 18, 118, ἴο 68 οτηἑοά, 

ΓΡοσ. 2.--ἐμέρισεν, ἀΡΡΟΤ ΟΝ δα, ἐπεραγίεα.---πρῶτον μέν, ἐπ ἰλε Ἀγεί ρίαοε.---ἔπειτα δέ, απὰ ίλεη, απὰ ἴῃ ἰδλε πεςί ρίαρε. 
ἔπειτα Ἡϊζδοῦ ΒΏΒΨΓΟΓΒ (0 πρῶτον μέν. Σὸ [800 οἰαδοίοδ ὃ δέ, ΘΟΠΙΠΊΟΗ] 

δ υθὸς --ἀσγενεαλόγητος, ερερεποαϊοσέεεα, τοϊλοιξ γεοογαδα 
εἰ : 

οΣ 2ροίζ. 
ον. δ.--«καἰ οἱ μέν, απᾶ (δεν ἱπαροά, οὐ λίϊε ἰθογ. Ἐηκ. τότ᾿, απ οεγίίν, Μ ἈΙΟΝ ΑἸΥ, ΒΆΥΘ “ [8 ταῖμογ ἴοο βίγοῃρ." 1ὶ 

48. Ὠοΐ ΠΙΟΓΟΙ͂Υ “ ἴο0 δίγοηκ:᾽" “γοΥ]γ.᾽ 86 ἃ γοηἀογίπρ οἵ μέν ἰδ [ΟἿΔ1Ὺ ἱπαρριοργίδίθ.-- -οἱ ἐκ τῶν νἰῶν--λαμβ. λον ἐ οἵ 
τολῆϊε ἕλεν, τιολο, οὗ [06 δοη8 οἵ ονί (οὗ Ῥοβδί Ὁ]γ, πὶτπ 6]... αὁ δεὲπρ φῇ ἐδλα ἑὸπὲ ῳ Ζεσῦ τοοεῖοε (δε »γίεείλοοά ; ΟΣ μοτδρε ἃς 
δυραοοίοι Ὁ ΑἸ, “ ἐλεν φῇ ἰλε δοὴς 9 ̓ κοὶ ιολεῊ ὅλον τεοεῖυε (τσλεΝ τεοεϊοίπ) ἰλε ργιεείδοοά .---ἀποδεκατοῦν (Βίπη Β. Ὁ.1 ἀποδεκα- 
Τουτὶ τοσοίνοα ὈΥ Α10.), ἐὸ ἐϊέλ4.---κατὰ, τὸν νόμον, Ὀοϊοηκο ἰ0 ἐντολὴν ἔχουσιν---καἷπερ ἐξεληλνθότας, αἰίἰλομρὰ δλαυνιδ οοπια 

Ψέετ. 6.--- δεδεκάτωκεν, λαζῆ, ἐλοα---εὐλόγηκεν, λαίλι, δἰεεεοα.--οοπδιγαοίίοη ολίαςίἑο, (86 τοῦ Ὀγοσοάίηρ ἰὰ οπ6 ο]δθεθ, 
διὰ (οἹονπίης ἴα ἴδ 6 ποχί. 

Υοῦ. 1.---πὸ τοῦ κρείττονος, ὃν ἰδλε ργεαίεν, , ποῖ, 47 ὕλε δείξεν. 
ψαν. 8.---Εαὶ ὧδε μέν, απὰ λεγε ἱπαεεὰ, οτ, τοκέϊε λεγε, ἑ. ε, ἴῃ ἰὴ ο889 οὗ ἔδο [ον ἶ08] ῥεϊοσί, 
γον. 9.---ς ἔπος εἰπεῖν, 80 (0 ΣΡεαΚ, ΤΟΥῪ νι] του ογοὰ δ ἴ0 ἐδ δοῆδο, ὈῪ [ἢ 6 ἘΡΕ ὙΕΤῚ αε 7 πιαὰν εὸ ξαν. ὅοῖιο ἴαἶτΘ 

ἴδ ῬὮταϑο δθ--τἰ α τοογὰ, οὗ Ἡ ὨΓΓὮ πὰ [90 “ δο ἴο δροαῖκ,᾽ ΑἸ, δαγβ [πδὸΡ [Π6Υ΄. “ἐπ [δεῖ ὈΟΪὮ στη ἰπίο ΟὯ0,᾽ πιο ἰ8 ἐΏσοΥ- 
Γοῦοῖ. “80 ἴο δρθαῖκ,᾽" αἴσαυο ἐπ 168 8 οογία! π οοθοίουπ ᾿ίσθηδο οὐ [ἢ ραγέ οἵ δ δροβίκουῦ, ἨΔ ΟῚ ἐπ α τοογὦ ἀοο8 Ὡοΐ Ὠδοθθ- 
ΒΑΓ ὯὭΟΥ ΟΥ̓ ΏΔΓΙΪΥ͂ ἰΠΊΡῚΥ αἱ δἰ]. ἸΤὮ6 ΤὈΓΠΊΟΥ, δ0 (ὁ ἐρεαΐ, ἰδ, ΔΒ ἴῃ 116 ἱπΊΣ} 86 τη Θ᾽ ΟΥΓῪ οἵ σαδθδ, [86 πιοαπὶπᾳ.---δεδεκάτω- 
ται, λαΐλ δδεη, ἐἰλειεαρίατια ὈΦΙΌΓΘ ΟἿΤ ΟΥ̓́ΘΒ ΟΥ Γοςογάοα 886 {ἰποὰ : ΕῺΣ. τοῦ., τας εἰποὰ, ΧΟ ΒαΏ κ6 8. 189 ὃ ἴὸγ Αοζγ. 
διὰ ἰοδόα ἰῃ δοςσΌΓΔΟΥ δηὰ μἱο γοϑαιθηοδ. --Ε.]. 
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ἘΧΤΕΟΞΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γὲεμ. 1. Ετοσς τα ἈΜΟΙ οἰ αοᾶθο, εἰς.---Τὸ 
δδίδ Ὁ} 18} 1:9 ᾿αδίϊσο τοίέλ τἩΝΊΘἢ -- τοί ΤΩΘΓΟΙΥ ἴο 
οχρὶαἷη ὑπ 6 Β6ὴ86 ἐπ ὙΠ]1Οἢ---ἰΠ 6 δ 0 δί οἷν. Υἱ. 
20 Π88 τοΐεγσϑ ἰοὸ Ῥβ. οχ. 1, Βο δ! ΟὟΒ ὈΓΪΤΠΑΥ ΠΥ 
(84ὶ Με] οι βοα οἷς νγ88 ἃ Εἰ ΣΠΟΥ ῥσΐσδί ἰμδὴ {9 ἴ,6- 
νἰτσαὶ, Ὀθοαυδα ἴῃ ἐμ 6 παγγαίΐνο ὅοῃ. χὶν. 18--20, 
6 85 Ὀ66ὴ ρΡὰΐ ἔοΥ γᾶσὰ δ ἰγγρε οὗ ὑπὸ ουὐουϊδδίϊηρς 
Ῥτίοδί, δηὰ Ὀθοδυδὸ ἰῃ ΑὈτγδιδπι 86 τοσδοϊνοα 
ἰ{π|68 ἴτοπι [ουνΐ. Τμ6 γυ. 1-8 ἴοσπι ἃ ρεγὶοά 
τὶ (Π6 τοῦ μένει, αδίάείς; 8ο πὶ τὸ ποοὰ 
ποῖ, δηὰ βιουϊὰ ποῖ, νῖι Εἔτγαβιῃ., Κα ἢ., Οδ]ν., 
εἰς., ΒΆΡΡΙΥ ἦν ν ἢ (86 Ορορΐηᾷ γογδο. Ἴμ6 δὺυ- 
λον ἤγϑδι Ὀγίηχβ ἰοχοίπονρ ἰδ6 ἀιδίογίοαί ἰταΐϊίδ 
ὙΠ Ιοἢ (6 ΘΙ ρίυΓΘ ΠδΡυ δι 6 οϑδί 8 ἰο δ οἰ οἰ ϊ- 
βοάρὶς, (ἢ οῃ ἔγοπι πρῶτον μέν 6 αἾΥΘΒ ἢ ͵8 ἐπέέγρτο- 
(αἰοη οὔ ἰθπὶ ἴπ τ Ιοἢ ἢ6 Ὀυὺ ΤΟ] ΟὟΤΒ ἰῃ (Π 6 Βίδ 08 
οὗἩἨ τ86 Ρεαϊπιϊαῖί, ἈΠ ΟΙΟ δορά οὶς ἰΒ πο ἐπ γσεαϊτν, 
ΕΚ ἴο {πὸ ὅοι οὗἩ αοα, δαὶ ἴῃ (6 ϑεγίρίμγε τορτγο- 
ϑοηίαίίοα ᾿6 "5 δοοοταΐῃρς ἰο {ἢ 6 ρυγροβο οὗἉ {116 
Ἠοῖγν ϑρίγις, (δαὶ 6 τοῖχοι ὃ6 8 γρ6 οὗ 16 Μ65- 
δα, Ὀδοη παῦε ἰἰζὲ οΥ αδεὶμεαίε ἰο ἶπι. 
᾿Αφομοιοῦν ᾿88 {μ}8 δ᾽ χηϊβδοδίΐου ἰῃ ῬΡ]αίο (Κερ. 
ΥὙΙ1. 617, Β; ΨΙΠ. 604, Β). Νον ἀο ἀπάτωρ 
ἀμήτωρ ποῦν ΔΗΥ͂ δα ροτπδίιγαὶ πιοὰθ οὗἉ σοῖο ς 
ἰηῖο ἴ86 πον], Ὀαΐ ἱπηρὶΥ δαὶ ἷν ργοχοηΐϊίοῦϑ ΓΘ 
αἴτιον οὔ Βυ 16 οτἱ σία, οὐ δ΄Γ6 ὉΠΚΠΟΊΏ, ΟΥ̓ ΔΙῸ 
τηθηϊ οησὰ ἱπ πο κπἰδίογὶσα] πδγγαί γο, ΟΥ σαπιθ ποῖ 
ἱπῖο δοοου πὶ ἴῃ ΔῺΥ ᾿ορ8] τοϊδίϊ οι (Ε χαπιΡ͵ 68. ἴῃ 
Β].). ᾿Αγενεαλόγητος, 8180, τη 6888 Ποὶ (11 κα ἀγένητος) 
εοἰζλοιέ ἐΐπεασε, Ὀὰΐ τ ὶιπουὺ γεοογαεα ἰΐπεασε, ψιὶϊἢ- 
ουὐ ἃ γτοχίδίογοὰ ἀοδοοηί. Ἦρποο (πα 70] οί 
ΟΣ ἰηαϊοαὶθ ποῖον {μαΐ ἢ6 σϑγο ἔγοιι ᾿ἰιθάν  , 
ΟΡ ἰδδὺ ἢ6 νἋά8 βῃοσίοβοά δὙΥ ἰπίο δἰ, (ΒΒΑΥΝ, 
ΑΚΚΆΒΙΟΟΥ, ΝΆΟΘΕΙ, πὰ διίμα. μἱ. Κτὶ!., 1849, 11]. 
882 .; ΝΊΟΚΕΙ, ἰῃ  οιίοτ᾿Φ οροτγί., 1808, ν. 102 
8., ΑἸΖ,, οἰς.). ΑῈ ονουϊδδιϊηρς οχϊβίοποο 8 ποὶ 
αδοσγὶ Ὀδα ἰο Μοῖϊοῖ. Βυΐ ποὶ( 9 15 (6 Ἰαπρσυακο 
ἴο 06 γοβίγὶοἰθά ἰο ἐμὸ μοί ππὶῃς δ πα ἰογτοϊμδίϊ οι 
οὗ ἷ8. »γίοείλοοα ((απιοτο, β6Ὁ. δοιινιίαι, 1,1π|0.. 
Καΐηπ., Ηοΐπι..), ἱπδϑιυη οἷ 88 ρεγδοπαϊϊν μῈ ΠδΒ 
Ὀδοη πιδὰθ (ἢ ἰγρο οὗ (6 ὅοῃ οὗἩ σοά. 

[ΑλΣἸοτὰ (ἤτον Β]66 10) 18 8.}}} ἱποιπϑὰ ἐο ὅπά ἴῃ 
(16 δυι μοῦ 8 ἰδηριιαρο ΒΟπΘ ΠΆΓΟΙ] κηὰ ἰη- 
ΟΧΡ᾿ ΘΔ Ὁ]6 ΤΠ ΥΒίΘΤΥ ᾿ηνοβίϊης {8.6 Ῥογβοι οὗ δ 6)- 
οἰ βού οι, ἱπουρσὰ ἢθ οομρδθοβ δἰ πη86]7 ἰοί}}Ὺ 
ὉΠΔΌ]9 (0 οοποοίυγο Μ᾿ Βδί ἐλ ἸΠΏΔΥ Ὅ6. Τ|}1Ὸ 6π|- 
Ῥδαῖο Ργαβα “"Ββαυΐηρ ποῖον Ὀορίπηΐϊηρς οἔ 
ἀαγ8 ποῦ εμὰ οὗ ᾿1ἴ8,᾽ ''6ὸ δοποοῖν 8 δ ΒΟΔΙΟΟΙΥ͂ 
Ἠὸ σοποοίγοαὰ 85 δ ' Υἱῆρ ἴο ἃ πιο τη, Τ1}Π6 
Ἰαῃριαρο 8 ΘΟ ΔἸ ὨΥ ΥὙΟΤΥῪ δἰσι κίηρς, γοὶ 1 σαπηοί 
οοποοῖνθ ἰῦ πιοῦθ δίσ κί (8 (ἢ6 ῬΌΓΥΡΟΒΟΒ 
ψοἢ 64}} 1{ ΤΟγᾺ, δηὰ {Π056 Βοϑῖῃ ἰ0 τη6 δθιιη- 
ἀλη} δβυδιοϊοπί ὁ δοσδοιπὶ [Ὁ ἐϊδ 8 Υἰ κης δηὰ 
ΔΡΡΑΓΡΘΗΟΥ τηγβίογϊουβ οδτδοίον. Τὸ δι ΠΥ 5 
ῬΌΓΡΟΘΒΘ ἰ8 ἴ0 ΒΒοῖν ἰΠ 6 Ροΐηίβ ἴῃ Μο] ον βοοἸκ᾽ Β Τὸ- 
οογαορά 18 πὰ ροβἰίΐοι, τν΄ἱοῖὶ διίοὰ Ηἴτῃ ἴπ ΐ5 
Ῥτγίοδιμβοοὰ ἰο Ὀ6 8 ἰγρθ οὗἩ (μ6 Ῥυίθβιὶυ ϑοη οἵ 
Οοά. ΕῸΡ {μΐ8 ῬΌΓΡΟΒΘ δ6 ἰυγπῃ8 ἰο ἐμ6 τοοοτὰ 
οὗ {80 ΟἸὰ Ἰ᾿οβίβιοθπί, δὰ ἄγ τβ 18 ΣΟ βο ἢ ρσ8 
ΔΙΊ ἔγοιῃ τμδὶ ὦ δὰ τ ῆδὶ ἰδ ποί ἰΠ6 ΓΟ βἰδι οὰ - 
ΑἸ ΚΟ ἔγοιι ἐπ6 τγεοογαεα 7ζαοίς οὔ Μο]ο δ βοα ο κ᾽ 8 
ἰγβηβίθην δηὰ χοιῃδνὶς Ὁ] 0 ΔΡΌΟΒΥΒΠΘΘ, δπὰ ἐμὸ 
διίίσπος οὗ 9 ϑδογοὰ πλγυδίῖΐυ σοποογηΐηρ ἃ 
ΒΡ ΤΕ ΟΥ διυϊβοηιδηὶ ζαοίβ Ἀρροσγίδί πίη ἰὸ 
8. ἰϑίουυ. Βοῖμ (μ6 χοοοτὰ δπὰ {9 β']θποθ 

ΔΙ ΘαΌΔΙΪΥ Το Δικ Ὁ]Ϊ6θ. [ἢ (86 οὔθ ΜοϊοἶΒ6- 
ἀοἷκ ΔΡὕΡΕΔΣΒ 885 8 Κίηρ ἰῃ σοϊδίϊομβ ὙΠ ἰοῦ 85990- 

οἰδίθ Ηἷἶπι οἱ ὁ8ὸοθ νὶΐ ἘΠ. δου δη655 δηὰ πὶ 
Ῥεδοθ, 88 ῥσίει οὗἩὨ {86 Μοβι Ηἰχῃ ἀοὰ ἰπ το 
ταϊάἀδὲ οὗἨ ἰάἀοϊαί σοῦ σοττηθ 168, Δη ἃ 85 Ὁ[658- 
ἴῃς διὰ χεοοϊυΐηρ {868 ἵἴγοπι ΑΌσδμδπι, (6 
δρίτἰϊυ 8] μοὶν οὔ (86 που]. [ἢ [86 οἰδεῖ, ἃ ρὲῖ- 
ΒΟοΠδ26 80 αγοδὶ δῃἀ 80 ΤΕΟΙΒΒΥΚΔΌΪΘ, 15, ΘΟΠΙΓΑΙΥ 
ἰο 81} (86 υϑδρθ οὗἨ ἰμ9 δδοτεὰ Βἰβίουυ, το 15 
ΖΘΒΘΡΔΙΪΥ ὙΟΥῪ διυἀϊοῦϑ δὰ οχδοὶ ἴῃ ψνίης (86 
Ἰίπϑαρο οὗἉ 1158 ἱπιρογσίδῃς Ῥοσβοῦδρβεβ, δῃὰἀ Ὁξυδ}}ν 
Ὁοιΐοθ8 811 κὸ {86 Ὀἰγί δὰ (Πποὶν ἀολί, ρμδεβεὶ 
ΟΥ̓́ΟΣ ἩΪΙδουΣ 6 δο] ΣῪ ἐπ ϊπιδίϊου 88 ἴοὸ δὶ9 
Ἰΐπδαζθ οὐ ἴδ} }γ στο δίΐοη, δ ἴ0 ιῖ5 ὈΪΣῚ ΟΣ δὶϑ 
ἄραι. 9 στϑδϑδοῦ οὗ ἐπὶ δβίἴεμοθ οἢ ἴδε γμδιὶ 
οὔ εἰὸ βϑρ ̓ ν (μδὶ ἀϊοϊδιοα [Π6 παγτγαῖϊτο, σδπροὶ 
ὈῸ6 ἀουδιῖὰ]. [ἐ 158 ἰπἰοπἀοὰ ἰο Ἔχ 11 ΜοΙοὶβε- 
ἀοἷκς ὑπο ῬΕΓΒΟΏ ΔΙ γοϊδίΐοη5, Ἡ ΒῚΟὮ ΒΒ οὐ] ὰ δὲ πὶ 
αἰδοίο 6 186 ῥΓ ΙΒ Ὶγ ἴγρο οὗ πὸ ΗἸ Ἀ-Ῥσγίοδι οὔ [86 
Νοῖν Οονθηδὶ. Ἴθι Δο δ Βοοῖὰ δΌυΠἀΔΠΓΥ εὐΐ- 
δοῖϊοηί ἰο δοσουηὶ [Ὁ (6 ΟἸ]ὰ Τοβίδιηθῃϊ δι θηοο, 
δηὰ ἴον ἰιο Νὸνν Τοδίδιηθηὶ σορσοβοῃιδίϊοη. ΟἿΓ 
δυΐῃον Ἰοοῖκβ θαοῖκ ἰο ἰδ ΟἸἹὰ Τοϑίαδσηεμὶ 0 βεῈ 
ὙΠ8Ὶ πο γο 88 ἴῃ (Π0 χεοοτὰ οὗἩἨ ΜεΕ]ΟΒἰβεᾶεκ το 
οσρί δίῃ (86 Ἰδηρυδρο οὗ [Δ ῬΒδ]πὶ σε ρδτάϊηρ δὶν 
Ροουϊίαν Ῥυΐοδίβοοα, ΤΠ686 ἴδοῖβ ὑσοϑοπί {πεῖω- 
ΒοΙγ 65 Ῥχοιΐ ποηίγ ἴ0 Βῖπι, δπὰ 56 Οχ ΒΡ 15 {1 επ 
ἴῃ βιιοῖϊ 8 ΣΏΔΏΠΘΥ 88 ἰ0 Ὀγΐηρ ουἱϊ τηοϑὶ Βί ΓΟ ΑΥ 
δηὰ ΤΟΥΟΪὈΪΥ 186 Υρῖς 8] οδβαγδείονς οἵ Με]ολίεε- 
ἀοῖκ. ἯἯεα τηυδί ΓΘ ΘΕΟΣ ἰδ δὶ (Π0 δδογοὰ διϊεῖο- 
τίδῃ δ᾽ ΠΘΏ ΟΥΑΙ] δίιυάϊουβ ἰο κἶτο (Π6 ᾿ἰπεδίε οἵ 
11 (80 ϑαογοᾶ Ῥδσβοῦδ ὙΪ Ὑ ΒΌΙΩ Β6 845 ἴο ὅ0, 
διά δἰπιοδὶ ἐπυδυ δ ΪΥ δ᾽ πᾺ}1268 (86 ἵδεὶ οἵ τ εἰτ 
ἀδθαίῃ. Ηδγο νὰ δύο 8 δίῃ δ διὰ τρδγκεὰ 
ἐχοορίϊοαη. Μοεϊοβίβεάθκ, ον θη ]γ, ὈΥ {πες τεῖὶδ- 
ιἰοηβ πὶ δῖ οἢ Β6 ΔΡΡΘΔΙΒ ἐπ Θεμποαδῖβ, σ86 οὗὈ (86 
τοδὶ οχ Γδου ἀΪ ΠΟΤῪ τ 6} οὗ δδοσϑὰ δἰ ΒίΟΥΥ, ἰδ γεὶ 
Ῥδββοὰ ονοὸν ᾿ἱμουϊ ὁπ0 ρίεαπι οὗ ᾿ἰρδὶ βμεὰ οἅ 
189 ἀαΥἶκηο88 οἰ μον οὗἁὨ 818 Ραβί ΟΣ Ϊ5 Γυίΐυτε. 
Ηο ἰδ υ5 δίδπ ἀβ οα [86 δαοσχεὰ ραρο---ιηϊαδὶ 8 ΠΔῚ- 
ταιϊγο σι ἢ οι, ἴῃ 8 Τα 0] τοσογὰ οὗ ὈΪΓῚ}5 δηὰ 

ἀδλῖμθ, βϑϑίωβ ἱπίοπαθα ἰὸ 1]]υδίσαῖο (ς (ται 
ιπᾶὶ “Ὀοδί τγοϊχηοά τοῖα Αἄδπὶ ἴο Δ 05ε5,"--αϑ 
οηδ κοἦο ἐϊυειλ. Μίιμουϊ ἩἸΒΒΐκ, ᾿Βοχοίοσε, (ὁ 
ἀετοκαῖθ ἴα (86 1ε88ὺ ἔγοιι {86 ἀορί οἵ οὔγ δὺ- 
{Ἰοτ᾿ 8 τηϑδηΐῃς, ΟΥἩ ἤσγοσῃ ἰἰπ6 αἰ ΚΗ δπὰ παν ϑῖετ 
(πᾶὺ ἰητοβὶ {μ 9 γδσβοὺ οὗ Μοϊοϊιϊβοάεὶκ ; νιποῦϊ 
ννἸἰϑδίης ἰο χοάπσο εἶχα ἴο {8:6 ῥτχοβδὶς ἰεΥε] οἵ οἵ- 
ἀἰπατυ ᾿υπιδηΣγ, 1 γοῖ ο8Π Β66 ΠῸ ΣΟΘΕΟῺ [0Γ δπ- 
ἴῃς ἴῃ Βἷπη ΔῺΥ ἐδ ρ ΕΌΡΟΙ Βυτο ΔΙ, ΟΥ ἴοτ ἀερατί- 
ἴῃς ἔγοπι (86 ργϑυης Υἱ ον οὗἨ 180 Ὀεδὶ πιοάετα 
οχροβί(οσβ, Ἡ ΔἸ σΘὮ ΒΘ τῚΒ ἰ0 πιὸ ἴ0 πατο ὑπ οἱ ΟΌΞῚΥ 
Ἀμὰ νι ῖβοῖν ἀϊβοαν θά᾽ 8411 1μ0 οἷα τιγϑβίεσγὶοβ σεὲ- 
καταΐϊης Μεοϊο ίβεδοῖ. Τδο ἔσυςἢ 18, οὐ γ ΔΌΒΟΥ 

Ἰδησυδμο ἰἰ8ε}} τεοεῖυεβ ἴᾺΣ ξγθαίεσ ἀθρί δϑά 
εἰ κηϊβοδποο ὮΥ οὖν τηδκίης 118 διδί τη π 5 τεξατά- 
ἰῆς Μεοϊοβίβοαεςς ἀεγῖὶσο {πος ῥοῦ ομδ- 
ταοίοῦ δὰ αἰ κηλν ἤσγοσα [Π6 δυρεσ πδίυτδὶ ρεσϑο- 
πᾶκΟ τολοπι ἦέ τορτεδεηπίεα, ἰθλπ τοῖα ΔῸΣ ΒΡ 
ΕΡοΣηδίυΓαὶ αἰγὶ δυίεβ οὗὨ Μεὶς ἰβοά εἰς Ἀτηδεῖζ, 
Απὰ πὸ τηυδὶ ΓΟΙΏΘΙΏΌΘΥ, ἴοο, {Π8ὲ [ῸΥ 4}} [8 ρῦ- 

Ῥοβϑβ νον Μο]ο ἰδοῦ οἷς τῶ8 (0 δι ῦδεσυς 85 ἃ 
ίψρε, ἰ)6 δρρϑδσγδῃοθ, ἰ88 σῦδσο γωτγεβδεπί σίϊοκ οὗ 
{680 4π8] 168 ἴῃ Β᾽χη, ΔΏΒΟΙΒ ῬΧΘΟΙΒΕΙΥ [6 
ΒΔΪΩΘ ῬΌΓΡΟΒΘ 88 {Π6 χε} 68. Ησγα {86 Ρυἱδεὶ- 
ὈΪ6 (ΣΌΪ ΔΡΡ] 168, “.22ὲ ποὴ εχ εἰ δὸμδ, εἰ ΟΝ 86" 
»ατεπίΐδιιδ, ἐαάοηι ἐεἰ ταίϊο.".-- Κ΄]. 
ΒΥ δ ]οῖη γὙὸ δτ6 ῬΓΟΡΔΌΪ ἴ0ὸ υπάδοτεϊδοὰ 26 

ΤΌΒΔΙ τα (τ ἰοῖ ὈΘδΥ5 (8 διοσίεηε ἃ δια δ}590 
αἱ Ῥ8. ἰΙχχτὶ. ὃ; σορ. ΕΝΟΒΕΙ;, Οεν., 2 Αυῇ,, Ρ. 
149 85.) δ᾽ιμβουκιι δοοοσάϊηᾳ ἰο Φυάρεδ σχὶχ. 10, 
(86 οΟἷάοσ πηι οὗ ΨοΣΌΒΔΙΘΣΩ δ υεδως, δι πε 
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δΒηὰ ἰη ΖΈΟΝ (Ερ. 136 αὐ Ῥ'μασείμπι) ἐμαί Ἰδαίου 
ἐγ 10 τρδῖζο5 ἴλ6 δα] πὶ (ΟΣ ϑα]υ 165) οὗ 710. 
1. 28, Ἰγίης οἰσὶ Βοιλδῃ πὶὶϊθ5 βουϊὰ οὗ ϑ'γοίο- 
ῬΟΪ5, 19 γοϑίάθῃησο οὗ Μο)ο ιἰδοάθῖ. ΒΒ] θοῖ, 
Τυςὶ,, Εν], ΑἸή,, ἀθοϊάο δϊιονς Ῥυίιηδϑ., Βοϊ., 
Βοϑϑπηι., ἐίς., ἴῃ ἴδυον οἵ {118 ἰδίου ρῥἷδοθ, Ὑ ΐ 6 ἢ 
8 Α͵8δ0 ῬΓΟΌΔΌΪ ταθηἰϊοηοὰ Φυάῖι ἱν. 4. Τὴ 
δυϊῃον 58 γ89 ἀοβι σΏΘΑΪΥ ποὺ εἰς τὸν αἰῶνα, Ὀαπὲ εἰς 
τὸ διηνεκές--αρεγρείμαϊϊ, Ὀφοδυ80 {6 ῥυθδι βοοά 
πνῖοι ἢ6 μ85 ἰῃ βδογϑὰ 1 βίουυ, ἔγοτὰ {ἰδ 6 Ὀοσίἢ- 
πἰηρ ἰο ἴΠ6 οηά, νι δουὺ ἰπἰοτγυρίίοα δὰ πὶ ἢ- 
ουῦ ἰγϑηβηλίβϑίοα 0 δηοίμον, 18 ἀΐξ οἵη (ΗΌΥΜ. 
ϑελγί(δ. 1. 402; 2 ἘΔ. 11. 1, δδ0, Π ε]., Βείον, εἰο., 
δῖον Τβοοάογ. Δῖορ8.); ποῖ Ὀδσδυβο ᾿ἶβ ῥγίοβί- 
Βοοά 15 ρογροίααϊοι ἴη ΟὨ τῖβέ, 86 ὑγρ9 τοπιοϊπῖπς 
ἴῃ (μ6 δυϊίγρο (1ο]. δῖον Ῥυγίτηδλβ., ἤδνιηο, 
ΤΒο. Αᾳαΐη.), ποῦ Ὀθσδιι86 ἰἢ6 παιηθ οὗ Ῥυίοϑί, 
δοοογαϊης ἰο Βογ., 15 ΔΡΡΙοἃ ἰο 41} ἰὴ Ὀ]οββοά 
(Αυβεαι,. ϑδιμά. μι. Καὶϊ., 1807, 111. 497). 

νεβ. 4. Δηἃ οοπδίᾶθε ποῦν βιϑαῖ, εἰο.---- 
ΤῈ6 πιιαδαίϊο δέ ἰπϊγοάπι668 ἐμ 6 οοηβίἀοτγαϊίοη οὗ 
ἐπ ΟἾΒΟΥ βἰὰθ οὗ (πὸ τηδίίου, 10 ἰ8 πγοσθ ἴῃ παῦ- 
ἹΠΟΠΥ͂ ὙΠῈ {Π6 ἰπιραβδίοηθαά δηὰ οἱουαίθα βὲγ]9 
οὔ Π9 μάϑϑδρθ, ἰο ἰΔκ0 ϑεωρεῖτε 85 ΠΠΩΡΟΓ, ἰΠ8ῃ 88 
Ιηὰΐϊο. Πηλίκος Τοΐογϑ οἱ μΑΥΪΪγ, δοοοταΐης ἰὸ 
ἐμο σοπῃθοοίϊοῃ, ἰο ασέ, ἐο δίζο, ΟΥὁΎ ἴο ποταί χνυοαὶ- 
π695; υΐ Ποῖο ἴο Θχδ]ἰθάῃμθ88 απὰ αἰϊχηϊ οὗ 

δίἴοη. ἸὯο καί 15 ἰο θ6 τοΐονγγοα, ποὺ ἴοὸ ΑΌτϑ- 
8πὶ (Μαι., ατοί,, δί6.}, Ὀαὺ ἰο δεκάτην, 88. ἰηάϊ- 

οαἰοὰ Ὀγ {μ6 ΟΥ̓ΔΟΡ Οὔ [9 τγογάβ. "Ακροϑίνια 1116- 
ΤΑΙγ, ἐλε 0} 9} ἐλε ἧεαρ, ἀθποίθα δοτηπι ον (δ 6 
Ἀνϑὶ ἔγαϊβ οὐ {π0 Βαγυοδὶ οἴδγοά (ὁ ἐμ Ὀοΐγ; 
Βοιηοίϊΐπιο8, 88 Βογθ, {8 οἰοϊσοδὺ β8ρο]]8 οὔ "ὯΓ 
βοϊθοίοά ουἱΐ 88 ἃ βδογοὰ οοτγίηρ. ΟἿ ϑυοῖι δοϊοςὶ 
Ῥογίΐοηδ σοῃβ᾽ϑιθα [89 ἐϊ 9 οὗὨ ἐπ6 Θη γα ὈοΟΙγ, 
1πδὺ νγὰϑ ΠΟῪ Ῥγδϑθη! δ ὈΓ ΑΓΒ δι: ἰῃ9 εηέΐγέ 
δροὶΐς οδηποὺ Ὀθ ἀοποίοα ὈΥ͂ ἀκροϑίνια, 88 5ι0- 
Ῥοϑβοά ὈΥ ΟἾγγβ., ἔγδαϑβι, [ὰ{8., Οα]ν., εἰς. Τὴ 
ὩΔΙῚΘ ΟΥ̓ ΒΟΠΟΣ ὁ πατριάρχης, ΜὨϊο ἀδποία5 186 
ΘΏΟΘΘΒΙΓΑΙ ἔαίμονῦ δηὰ μϑδά οὗἨ ἰδο 15.846} {15 ἢ,8- 
ἴοι, 158 δρρίἰοὰ Αοἱίβ ἰϊ. 29, ἰο θενὰ, δῃὰ Αοὶβ 
Υἱΐὶ. 8, 9, ἰο {Π|9 ἐνγοϊνὸ 8058 οὗ 7660}. 
κῃ. ὕὅ. Διυᾶ ἴδονὺ ἰηδοθᾶ ὑγδ8ο, ἔσο 

1Β6 δοηὰδ οὗ Τϑυὶ, εἰς.---Ἰ (Π6 τογὰϑ ἐκ τῶν 
υἱῶν Λευΐ, ΒΙ]., 9 Ἢ., 1... εἰο., (Δ Κοὸ ἐκ ματι ἰυεῖν; 
Ῥαΐ ἐξ ἴ8 Ὀοίίον, τι} Ηοΐ., )6]., εἴο., ἰακΚϑη 
ςαμδαίίνεῖν. Εν (6 σοηίγαϑί 'ἰβ ποὲ ἀγαῖνῃ Ὀ6- 
ἔνθ 0560 0 ὃἃ8 ἀρϑοοπάδηϊβ οἵ Αδγοῃ ὑγο ΓΘ 
Ῥυίοσίθ, δηὰ ἰμο890 ὙῈῸ0 ὙΘΤῸ Τη6γῸ 1 ονἱί68, Ὀυϊ 
Ὀοίνοϑη ἰμ6 εν οαΐ Ῥτὶοϑὲβ απὰ Μο]., γῆοὸ δα8 
ἐτιθοαὰ ΑὈΤΔΉ τα, ΔΙ Βουχῖ (μὴ γενεαλογ. ἐξ αὐτῶν) 
ποῖ ἀοτινίηρς δἷβ Ἰἴποηρο ἔγοπι μθ. [Τὴ Τθᾶ- 
Βοιι ἷβ, ΒΟΎΘΥΘΣ, ΒΑΡΑΪΥ Θοποϊὶυ5ῖνο. ἘΡῚ ΔΙ που ρα 
ἐμὸ Ὑτῖνοῦ ἀο68 ποὶ ᾿ηἰοηά ἃ δοηἰγαδὶ Ὀοίτγοθη 
πὸ ῥυἱοϑίϑ δηὰ ἰμὸ οἱοὺ Β0ῃ8 οὗ 1, οΥΐ, γοῖ ἐπ 
παίενγαΐ πιείλοά οἵ ἀοϑὶ σηοίης ὑπο ον τοδὶ ῥυὶοϑὶ 
15 Ῥγϑοίβο Υ ποὺ πο 18 ΠΘΤο διηρί ογοά, υἱΖ., 
1059 οἵ (6 Βοη5 οὗ ογὶ ψὴο γοσοϊγοα {Π6 ῥνἱϑϑί- 
μοοά.---Κ.1. Ἔξ αὐτῶν 18. ὉΥ͂ ΘοτᾺ8 ΘΥΤΥΟΠΟΟυΒΙΥ͂ 
τοίοστοα ἰο ὑπθ 15γ86] 1165, πὰ ὉΥ τοί, ἰο 1,ονὶ 
αὐτὰ ΑὈτδδπὶ ἰοροίμποῦ. Α δεοοοπα δοηἰγαβὲ 18 
815, ἐμαὶ (0 [Βγδοὶ 68 γοσαϊ γα (89 1} 68 οὐ (ἢ6 
Ετουπὰ οὗ 6 ἰεσαΐ οταϊπαποε, ὙἈ110 ΜΟΙ ἢ βο οἷ 
χοσοϊγνοα ἰδ 48 8. Βροπίβποοιυϑ οἴἶεγίπῃ. Αἀὰ ἰο 
1} 185, ἰπαὺ ἰηὸ Τ,ονλίθ9 ἢλὰ ἴο ἀο ψίιἢ ἰποῖὶν οουπ- 
ἐγ πισπ ΟΥ̓ΘΥ 0 π), ΔΙ βου ἢ Ὀτοί τοι, (ΠΟΥ͂ ΤΟΓΘ 
ῬΙδοϑά, δηὰ ἰο βόοπὶ ἐμ ΟΥ̓ 60 δὖ {δ 9 Βαπὶθ ἐΐπιὸ 
τοαίγ οἰοα, ἢ 6 ἐῃθ τοϊαιίοη οἵ Μοϊομίβοάος ἰο 
ΑὈτδμδῖα 885 Θη γον ἀἰβογοηί, ΤΠ ]αβι ροΐαί 
ἦ5 {π6 τοϊδιΐοι οὗΓ, εἷς ιὐλο δέεδεεδ ἴο 6 τἸηδν ὙΠΟ 

1 

89 Ῥαίσίδτοι 19 ἰὴ9 ἰβίουο] ὈΘΑΓΟΥ οὗὨ ἰμιο89 
ῬΙΟΙΪβ68 οὐὗἩ αοα νΐοι ἱποϊαἀθ 9 Ὁ] Θδβίηρϑ. 
Ἱερατεία ἀδοῃοίοα (06 ὈΓΡΙΘΒΟΥ δβοῦγὶοθ, δα 1ἢ9 
ῬΓΙΘΒΕΥ Ῥγογομαῖίνο. [πη 811} οἶβὸρ ῥϑββϑαζεβ οὗ 
ΟΣ Ερί8116 δίδηᾶβ ἀροσένν. ἐρτιαίμο ρα, ἧ. 6.) 
ῬΤΙΘΒΕΥ οὔἶοο ομα ἀἰσηλ (οοΡ. ϑἷν. χ]ν, 7 τ ἢ 
χῖν. 21). Βυὶ ονοῖ ἰπ {Π|Ὸὸ ΧΧ. {μ9 τροδηΐϊη 8 
οὗ ἰὸ ἐνοὸ γοσὰβ σὰη ἰπίο οδοῖὶ οἰμορ. ἥΐποθ, 
ΠΟΥ͂, δἱ Νυῃι. χυὶὶὶ. 1, ἰὴ9 ἰόγηι ἱερατεία 18 υϑοὰ 
ἰο ἀεϑίρῃδίθ (9 “Ααγοπῖο βουυΐοο, δηὰ βουὴ 
684115 ἐῆο Τ᾿ωουϊ65 ἰὼ χοϊδίΐοι ἰο Αδγοι τοὺς ἀδελ- 
φούς σου, Β᾿ΘΒΘΠΓΒΑ] ΙΔ Κοὸ8 (8606 ὨΕῚ,., Ρ. 278 
«4ππι.} ἰὅῃ)6 βΒαχζδοΐουϑ δοπ͵θοϊυγο ἰμδὺ ΟὟΥ δα ΠΡ 
Τοίογϑ ἰο Νπι. χυὶὶ. 2δ6-.-82, ψ Ὦοτο {πὸ [ον 65 
ΓΘ τοαυϊτοά ἰο αῖνο 186 ἰδηι οὗὨ ἐπ ἰθηί ἢ ἰο (10 
Ῥυϊοϑίβ, δπά (δαὶ, ἱπϑιθδα οὗὨἩ ἀποδεκατοῦν τὸν λαόν, 
γὃ 8γ90 ἰὸ γοδὰ δἱ ΗθΌγσ. γΥἱ!. ὅ, Δευέν. Τὶ που]ὰ 
Τολογ9 {890 αἰ ΒΠΘΌΪΟΥ οσοαβὶοηοα Ὀγ ἐμο ζδαοὶ ἐμαὶ 
ΟἿΣ Δυΐ ΠΟ ΒΟΥ 0658 ἰο {(μ6 ῥυΐοδίβ τ δαΐ, δοσοτὰ-. 
ἷὰς ἰο ον. χχαυὶ!. 80, ὈοϊΪοποα ἴο ἐπ Του 65, νἱΖ., 
ἴο τϑοοΐγϑ δὶ 88 {Π|808 ἴπ [3τ80] ἔγοπι Το οΥ ΔΕ, 
ἰο τγβουλ 811 {μ6 {0868 οὗ ἐποὸ Ἰδηά Ὀδϊοησ. θοῦ 
ψ6 σδηπποὺὶ δουρ ΜΠ Β], (Ο] ον Ὁ Βίδρ., 
110 τηοϑὲ τοσοηΐ ἱπίρρ. ἀο ποὲ ἰουοὶ ἰδ αἰ- 
οΟἸΥ ἱπ ααοϑίΐοῃ, δηὰ ΕΓ. Β60 ΚΒ ἰο ουὐδάθ ἰΐ ὈΥῪ 
ἃ τοηάδογιης ἱποοηϑβίθης ὙΠ ἰμ6 ογάὰον οὗἁ ἰῃθ 
ΟΣ 8) δϑϑυπο ἰδὲ ἴπ ἰδο ρουοᾶ δὐζοσ (ἢ 9 οχἑϊο 
89 ρῥυίϑβϑδίϑ Ῥϑυβδρβ ἰοοὶς ἐμ9 τ 8016 {1868 ΤΡ 
ἱποῖὶνρ οσὴ δυδϑὶδίθησο, δὰ ἰμ6 σηδἰ πίθηδησο οὗ 
ἰμ6 ἰθιρ]ο βοσυΐοο, δηθὰ ἐμαὶ ὑπ 9 ΤΘΙΩ ΔΙ Πἰ ἢ Ζ ΤλΘΤ- 
ὈΟΙΒ οὗἨὨ {πὸ ἰγὶδθ οὗἩἨ μονὶ δβυγγοπάογοα ἰο {050 
80 Ὑ6ΓΥΘ δοίΌ Δ ΠΥ οπρηχοα ἰπ [80 ἰθτ Ρ]9 ΒΟΥ 60 
ψπαὺ γὰ8 ἀοιηδηἀοα [Ὁ ὑμοὶν ϑαρροτί. Τὸ Ῥα8- 
Βδ 298 Νοδο. Χ, 884:.; χὶὶ. 44; χίϊ!. 10; Τοῦ. ].. 
6-8, βίδιίθ Ῥγθοϊβοῖυ 80 σϑύοσβο. ἸΤ8ὸ βἰτρ]θδὶ 
βοϊυιίοι 5. (π9 δϑϑυσηρίϊοῃ οὗὁἨ [89 Ο]6 7 σοι). 
(ὕσυϑ., 86. Βοδιιιί ας, εἰο.}, ἐμαὺ ἀποδεκατοῦν, 15 ἰο 
6 υπὰἀογβιοοά οὗὨ (δ ἐπαϊγεοί {1{πϊπρ οὗἨ 89 ῬΘΟΡ]Θ: 
ὈΥ {πὸ ῥυἱοϑβϑίβ, πὰ (δὲ (ΠΟῪ τοσολγθα {μοὶ θαι 
ἔγοια ἐπ ἰοπἰδ οὗ (δ 1, ον 68. 
[19 ὕλοὺ ἐμδὺ ὑμογθ βου] ον δαῦθ ὈδΘΩὶ 

ΔΗΥ͂ ἰγοῦ Ὁ] 90 δϑουξ ὑπὸ βοϊυϊΐοη οὗ  {π8 Ῥοϊηὶ,. 
ΒΏΟΝΒ ΒΟῊῪ ΘΑΒΙΪΥ αἰ ΠΠἸΟΌ] 1165 ἅτ Του ἴῃ, 
πὸ ϑονγίρίιχοδ, ὈΥ̓͂ 8 ὈΒΠΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ ΤΙ ἢ 658 
οὗὮ τοῦθ δὶ ἰπἰογργοίδιίϊοη. [1Ἃἢ6 8 αἀείαϊϊεα αο- 
σομπί οὗ ἰο Μοβαὶς [πϑιἰζαϊοηϑ, γὸ βδουϊὰ οὗ 
ΘΟΌΣΒ6 οχροοὺ 8 βἰδίοιηθηΐ οὗ (6 Ῥγθοΐβϑο σοΪδ-- 
(ἰοη5 οὗ ἰ19 γτοδίβ ἰο ἰμ0 1 ουΐῖθβ, δὰ οἵ (19 
[μον 65 ἰο 88 ΡΘ6οΡ]6. Βιυιὶ ἴῃ ἃ Ὀγϊοῦ γοίεγεπος ἴο. 
(Βοῖὰ πιδὰθ ἸΠΟΓΟῚΥ [ῸΣ (ἢ Βα κο οὗ 1] ϑίγαιῖης δι 
Ῥυϊποΐρίο, ἐὺ 5 ϑυδηοϊοηὺ ἴο δίϑία (116 κ θ γ8] ἴδοὶ 
ἰμεὐ [6 Τρονὶ 166] ργὶοβίβ {πιὰ (ἢ 6 ΡΘΟΡΪΟ, ἑ, 6., 
μδὰ ἐποὶν ϑυ5ἰβίθησο ὈΥ͂ (89 ἐἰ  ΐπρ οὗὨ 16 Ρ60- 
»ἷο, υἱυμουῦ δὴγ ἱπιϊπιδίϊοη ὁ (μ 6 τηοῦξ ἴπ. τὰ δἰ σἢ 
δ ψγῶϑ ἄοπθ, ποῖον ὈΥῪ εἰ μὶης αἰγοοῦΥ ΟΥ᾽ 
(γοῦσὰ δηοίμπος Ὀοάγ.--Κ.]ῆ]. 
Το οοηϊοοίυτο οὗ Βἰῦοτα ποὺ υπάὰν (9 

ἰοσὰ λαός, (6 δαΐμον 270 πεν ἐποίμαθθο ἴῃ 6 1,6-- 
υἱΐθϑ, δηὰ ἰμδὶ οὔὗὁἨ Το. Ααυΐη, ὑδαῖ ἰδ 6 δυίποῦ" 
βίαν 8 ἔγοτι {Π6 Βυρροϑὶ(ΐ οι (μαὺ ἰδ Ζγέεδιϊψ οἷαδε. 
Τα ἰϑἢ ἐμ6 σγομπά δα :}ιυγροδε οὗ 811} (8ο {Π|π|ὴ 0; 
᾿πδϑιη οι 88 ἘΠΟΥ͂, ΔΙοηθ τεοεῖυα εἰ 68. τὶ πουϊ 
γοηἀονίηρ ἰποπι, Ρο Βοίι. (Ὁ 6 τοὐοοιοα: Υῆϊο 
1πῆη. ἴοτπι ἀποδεκατοῖν δἀορίοα ΒΥ Τίβοῃ.. οὐΟΥ 
Β. Ὁ". (σΐον Μ55. δἷδὸ τοδαὰ δὶ Μδί(}. χὶῖ, 82, 
κατασκηνοῖν), ΡΡΘΔΓΒ ἰ0 θ6 οὗἉ ΑἸεχαπάγίδη οὐ βίη; 
οΡ. ξηλοῖν- 88 8 ΤΥ. 180. ἴῃ ὈΒΈΒ5ΕΙ, ἤαἱγ. 
Αροεί. Ρ. 822, π. 4; ἀπά᾽ στεφανοῖν, αἴτεον δὴ [η- 
βου ριΐοη κίνοη, Ὺ Καῦσεβ (1. 1, ᾧ 82, 4ηπι. 1). 
Βεῦ. Βοβιρίάι, Βδδτασ, ἐἰς., Θοπηθοῖ [86 κατὰ τὸν 
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νόμον ὙΪῚ τὸν λαόν, ΒΊοοἰ, ΒίΒρ., ΐη., πτὶτὰ ἐν- 
τολὴν ἔχουσιν, ἴῃ} τδ͵.οΥ  Υ πὶ ἀποδεκατοῦν. 

γεβ. 8. Οὗ στοῦ ἐξ ἰα τ ὶποαυδοᾶ ΓδΒδῖ ΒΘ 
᾿ἰνοιῖ.---ἰπαδιυοἢ 85 ἐμὸ ἈΠ6] οἰ ἰβοάοὶς οὗ αΪ5- 
ἸΟΣΥῪ 8 σανίδι ἀοδὰ, τ1}}16 γοὶ ἐπ 6 δαΐμοῦ ἰδ 
Βροδιεῖη ρς ποῖ οὔδῃ οϑὲοο Ὀαϊ οὗ 8 ρέγδοη, ΟΡ }6]1., 
ἩΗξςἰπ5., Βίοτν, ἴῃ οηίἶτο υἱοϊαιΐοη οὗὨ ἐμ δοηίοχί, 
ἰδῖκο {π6 βιιδ᾽θοί ἰο 6 Ομ τὶδὶι. ἘΔΌΔΙΙΥ ὑππθοθ8- 
ΒΑΤΎ ἰο00 ἷ5 ἰ0ὺ τι Ὑμοοά., Β]., ἐἐς.. ἰο ΔΡΘΑΙ ἰο 
Ῥβμ. οχ., ὙΒΙΘΩ ΘΡ6Β ΚΒ οὗὨ 89 «πέϊψρε οὔ Με]οὶ- 
βοὰοὶς. Ἧἴο ποοὰ οἱἱῷ σοῖο ἴθ {89 Θχρ᾽δηδίΐοι 
οὗ (89 Ἰδῆζύαχο ἰο ἀδῃ. χὶν. ((Ες., Οαἷν., Ἐδπίο, 
εἰς.}ὺ, 8Ξ ψ' ἴδνθ βού Ῥαυΐ 8 τασίϑδίϊοῃ ἰπ ὑδ6 
δίδι οτηθηὶ οὗ τϑσ. 8, ἐμαὶ ΝΜ 6] ἢ ̓ ϑοάοὶς 8 “πὶ ουΐ 
θηὰ οὗ ᾿ἰἴ0.᾽᾽ Τὸ ρΡογβοι οὗ Μοϊοἰβοάοὶς 18 1η- 
ἀοοά ἰγοδιοὰ 85 ἰιἱδιοτὶ σα], Ὀὰὺ ΟὨἿΥῪ ἰῃ 80 δὰ 88 
δο 15 ἃ ἰγρο οὗ (86 ΟΠιγἰβίϊαη Μοβδίδῃ. 

ΑἸέοτὰ οδὰβ εἷ8 οοΐηι. οὐ υον. 8 ἰδυ5: 
“,δεοοπα {ίεπι 9 διιρεγίοτίίψ ἴῃ ἰμπαὶ ΜοΙΟΒἐδοα 6}κ᾽8 
ἷφ 8δῃ ἐπάμγίησ, ἰμ9 1 οΥ ἶσα] ἃ ἐγαπείίοτῳ Ὁτὶοϑδὺ- 
᾿οοά.᾽ Τ18 ἰδησυαζο 18. ποὶ αὐυἱίΘ δοσυγαίθ. 
Το δυίδον ἰδ ποῖ σορανίης 6 ρῥγίοβίμοοὰ οἴ 
ΜΘ] οἢἰοά ὁ τι εἰ θυ υσαὶ Ῥγὶοθι βοοά, Ὀαΐ 
11υϑἰγαίϊπρ {Π|᾿ Ὸ ̓εγδοπαὶ σγεαίπεεε οὔ ΜοΙ]ο ἰϑοάοῖκ, 
μον ἢ ἀοοθβ ὈῪ δῃονίης 8 ΒΌΡοΥ οΥ Υ̓ ἰὸ 
ΑὈτδμδη,, δὰ ἐμβθη αζαίη ͵8 δ ροΓΊ ΟΥ̓ ἴο ἐδ 9 
1μον τ 1681 ῥτίοδίβ, ἱπ ἰδὲ ῃν 110 {ΠΟΥ χοσοῖνο {1} 98 
85 ἀγίηρ τροῃ, ᾿ι0 γϑοοΐνοϑ {μι 6 πὶ 85 ΟἿΘ οὗ ὙΒΟΙᾺ 
ἷις 18 ἰοβιἰδοὰ (πῶὲ Βο Ζίνείλ. 1115 »γἱοδίλοοα 18 ποὶ 
ῬΕΙΠΙΆΕΙΟ ἴῃ ᾳιυθβίΐοῃ.---Κ΄, 1. 

γξὲεκ. Ὁ. Διηᾶ δο ἴο δρϑαῖΐε, εἰς.---ἢ 1 861 
ὡς ἕπος εἰπεῖν ἸΩΔΥ Ταρδῃ, ““ἰ0 ΒΥ ἷπ ἃ πογὰ 
{ΡΠΕΡΤΝ δηὰ ““βὸ ἰο Βροαϊὶς ̓" (ἸᾺΘΟΡΒΥ1].). Το 
ΟΥΩΘΡ δἰ χηϊδοδίϊοα ὙίοΒ 8 Πογθ δάἀοριϑα ὉΥ 
ΟΟΘΓΑΥ,, ΒΘ (., ἐἰο., 8 ταῦοῖ 1658 Δρρσγορτίαίθ 
{πδὴ ἐπ δεοοπά, ὙΜΙΘῺ τὶ} (μλ6 Ὑυἱς. δὰ 11}. 
πα τοδὶ πίδ! θα ὮΥ τηοβί ἱπίρρ. [1] ἀουδὲ {8 ο145- 
δ'οδὶ υ80 οὗ 80 ἢ γα80 ἰὴ {μ0 γεέ οἱ κηϊβοαίίοι. 
ΑΙ 8}1 ουθηίβ ἰὲ 18 ἱποοιι ΡΔΥΔΌΪΥ ΤΟΥ Θ ΘΟΙΏΙΩΟῚ 
Ὑ ατγϑοὶς εϊΐοσα ἴῃ (. 9 δεοοηῶ,  ὨϊοὮ 8 ὮΘΓΘ 
η ἢ ΠδΏμοσ ταοϑὶ ἀοοίἀοαΥ ἴῃ δοοοτάδποο 
Ἥϊι ἐἴτἰὸ σουίοχί.---Κὶ,71. Ὑ8Ὸ ΡΈγαδ0 ἐπ} 168 ἐπδὶ 
6 δυο» 18 ποὶ Ββροαϊικίηρ τ βέσϊοῦ ΘΟΘΌΓΔΟΥ, 
ἴθαιϊ ΟἿΪΥ τὶ υἱγίωμαξ ΟΥ ΔΡτοχίπιδιΐνο ἰσυ α. 
«Δι' ᾿Αβραάμ ἷβ ποί ὁπ ἀοοοιμι 9.7. ΑΌτδΒδπι (Αὐρυεί., 
Ῥμοί.), δαὶ, ἑλγουσὴ ΑὈτάΒδια ; ὑμ6 α6Ὡ. ποὶ {ἰδο 
.Ἀο06. 

ῬΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΉΙΟΑΙ,. 

1.1ὰ πο ὈΪΟρΡΤΔΡἾ 65 Οὔ ῬΘΥΒΟΏΒ ὙΠῸ ἴῃ ἐμ ΗΟΙ͂Υ 
ον ρίαγο 8616 Βανο χϑοοϊγοὰ ἃ ἱγρίοα] εἰχηὶῆ- 
Ὁ8Ώ66, ἯΘ 8ΙΘ ἰ0 τοζδιρὰ ποί ἸΏΟΣΟΙΥ Ὑδοΐ 18 γό- 
ιοογδα οὗ ἰμοτα, Ῥαυΐ 4180 τ δδὶ, ἰῃ τοχδρὰ ἰο ἢ σα, 
ἷΒ ἀοδί ΚΘ αΙΥ φαδέ ἐπ δίΐεσποο. 80 οὗὨ ἰμθ δ] θποο 
οὔ Π9 ΗοΙΥ βοσ!ρίυτο τεχαγάϊηρ (π9 οτἱ σὶπ δυὰ 
“«ὁπὰ οὗἨ Μοϊο  βοάοκ, Ὑὰο, τὶ Ὀτοδὰ δηάὰ πῖηο 
εἶπ ἷα δ 8, νυ μὲ ἤοσὶ ἤγομι ΒῚΒ ΤΟΥ] οἱἱγ (0 τηϑοῖ 
:δ)ηἀ ὈΪα85 ΑὈΣϑ πὶ ἰπ (ἢ 6 γα]ὸ οὗ ΒιιΣιἶπη, οὐ {8} 
, Σῖπρ᾽ ε ἀαἷς, σἸυῖοῖ 2 ἥδ. ΧΥΣΙΪ. 18 18 τωθῃἰϊομ θα 85 
(86 Ῥίαοο ἰῃ ποῦ ΑὈδδίομι δγοοίθὰ ἃ τηοπυπιοηί, 
ϑηὰ 15 δου γι ζογ ἴπ {8 6 ποῖ ογμβοοῦ οὗ 6 γιιδδ- 
Ἰϑτὴ (004. Α"ἰ.1, 10,2). Τὸ δου )οοίυτο8 οὗ 7 ον 18} 
«δηα Ομ τἰβιΐδη ἐμίουργοίουβ ἰὰ θευσῖνα (Οδδεγυυ. 
εϑαον, 11. 71 564ᾳ.} Μ]1ο :Δοπ Ὑ Μο]. τὶ Βμοαι, 
Ηδπι, ΟΣ Εποοῖ, Δ΄ΓῸ 85 σῃυοῖ Ορροβορά ἰὸ ἰἢ8 
ἸΒΟΟΣΥ͂, 85 ἐμ οοπ]οοίαγο οὗὁἩ Νοκκ (δι δὶ. λῖψ- 
εἐλοῖ. 1. 164) ψο Βογο δηάβ (μ9 ῬΠπαοπίοϊαη χοὰ 
, 5. γαϊκ, ἐ.. 6.) ΡΞ γομοβ, ϑαίυσῃ. Ηθ ἰ9 

Γ 

ΒΙΤΩΡΙΥ δὰ οἰλεγιοῖδε ὠπζηοιοα Κη, νῖιοδο τηδοί- 
ἱηρ τ ΑΡΣδδῖι, ΒΟΤΘΥΟΣ, ἷδ, ἴῃ (86 Βίβίιουυ οὔ 
τοἀριηρίΐοη, δὲ οὔδο οὗ ἐδ9 κτϑαιθαὶ δἰβίοσὶςαὶ 
διὰ ἰγρίοδὶ ἱπιροτίδηοο. 

2. ἴὰ (6 πασγδίϊνο ἰ{86 17 1ῖοδ ἐν Ὀδϑὶβ οὗ ἐδ8 
δυΐμοτ᾽ 8 ἰγρίοδὶ ἱπίογργοίαίλου. Εν Μεϊοδιοοδοῖ 

18 ἀοδὶ πιδίοά θη. χῖν. 19,22 ὑχῖοβδέ (172) οἵ (δ6 

Δέοσὶ Ηϊεὰ ἀοά (ν":  ἼΧ). Βιὸ ιδῦὺ5 μοὶ 

ΤΑΘΓΟΙΥ ῬοΓζοσι θα »γχέεφίϊν αοία, 88 ἀϊὰ 4150 Αὖὗτο- 
8) ἃ8 ὈΓΪΒΟΘΙΥ οἰἱοῖ, δπὰ δα ἀϊά ϑυϑσν ἔδίμογ οἵ 
ἃ ΤΆΤΟΪΪ. ΤῈ Ἰδηρύυδρθ ροϊπίθ ἰὸ ἃ Ῥσγϊοδιμοοῖ 
ἀϊείποί ἴγομπι δὶ8. ΣΟΥΑ] δυιογιίγ, δηὰ ἤγομα ἰδ6 
»αϊίτίαγοδαῖ ΤΟὨατδοίοσ, Ἡὶοσ ἢ 8 υμπϊιεὰ πιῖλ 
ΤΟΥΒΙΙΥ οπῖν ἐπ ἰδὲ Ρεγεοη οὗ Μεϊοβο οἷς. ἬεΣ, 
{8 ΓΟ ΌΣΤΘ ΑΌΓΘΒ δι ΒΟΥΤΘ ὈΘΙΌΓΟ ἐδ18 ᾿σ] 65} Κίηξ, 
ΤΘΟΘΙΘΒ ἢἾ8 ὈΪοδαίῃα, δηὰ χομάογβ ἴο μἷτα {(ἰ{8 68, 
86 ΤοοοχηΐζοΒ πού ΤΩΘΡΟΪΥ ἐμοῖσ σοϊδί ομδὶρ ἰὼ 
τοοάθδ οὗ ἔδλιιδ, ἰῇ {με ῖν σοϊοϊηου Ὑ᾿ΟΤδὶ 
ἩΓΕ υπίαἰπίοὰ Ὀγ ἰἀο]αὶΣγ---οὗὨ ἰς αοἀ πΒο 
ογεδίοα ἐδ πονϊὰ (τ 116, δὲ {μ6 βϑιηθ (ἰπιρ, 
ΑὈΓγδδῖ οἡ κ'8 ΟὟ ρασγί οι ρδεῖσοα, υ. 22, (ἢς 
δρθοὶδο Γοΐθγθῃοθ οὗἉ δα δὶ ἰο ελουαλ, 85 1}:6 
αοἄ νῖιο γουθδ}β Βὲτηβοὶ ἐπ 86 στ οσῖκ οὗὨ Βυπιδη 
τοἀοιρί0η}, θυ [6 Ρ]δοθβ πἰπιβο] ρεγεοπαϊ ὑι 
α φτυδογταϊπαίε τεϊαίἑοη ἐπ τεβρεοί 9.) οδῆετε ἰο ἰ8ὶ6 
ῬΥΪΟΒΙΙΥ ἰίηρ---α τοϊδιΐοθ 188 πδίυ τ δὰ 
ὨΘΟΟΒΒΔΙΪΪΥ δυρ χοδίϊες 8 ἰγρὶοιὶ ὀχρ] δπαίϊοα, δὰ 
8 Ἀἴεεείαπὶο χοΐετοιιοθ. βίου θα! γ, (86 Ῥδεῦο- 
τθποῦ Οὗ 18 ΔΡΌΘΔΙΔΙΟΘ 18 ΘΧΡΙ]ΪοΘ ὉΪ6 ἷ 186 
ἔαςϊ (δἰ, δοοοτάϊηρς ἰο δολὶρίυγο 166 ]ζ, {86 τοῖ- 
Βιΐὶρ οὗἨ Φομοταῖ, το ομδιδοίοσίσϑὰ (Βὸ ἀθ. 
δοοηἀδηΐδ οὐ Αὔγδμδη (6. Χαν!. 18 : ΕΣ. 111. 6) 
αἰὰ ποὺ δοίυ ιν οννο 15 οτ απ ἰο Αγ δια. Αὗτα- 
.8πὶ 18 ποί {0 δτῆγβί Ῥσοΐοδδον οὗ (818 δ. (ἢ, Ὀσὲὶ 08] 
5 τηδίη στ ργοϑοηίδίιῖτο δηὰ ἐγδβιοσί δον δίβοῦς 
80 σμἰἸάγοῃ οὗ Νοῦι, 88 β δι ἢ διροηρ ἰμο866 οἵ 
Αάἄδι. 96εἰ 85 δἱ ἃ Ἰδαίου ρογὶοά, ἰὼ σοί γαδὲ πὶ} 
{8 ζ4156 ραγίἰοματίεηι οὗ πο 56 8, ὁ Βουδὴ ἷ8 ἀ6- 

βἰχηδίοα δ5. (Π9 Οοὰ τῖο ἰδ ὈΘΊΡΌ, Ῥα. χο. 3; 

χοὶϊ.2; οἱἱ!. 17, ΟΣ ΘῚΡΏ. ΒΡ. ἱ. 12, δὸ ἴὰἊ 

Φοδονυδὰ ον Βρροά Ὁ ΑΌΥΔΏΔΙΙ ΔΡΡΌΘΔΓ,5 ἰ Οε8. 
88 186 ΟΥ̓θϑίου οὗ {86 τον ὰ δἰγοδὰν Ουβ ρρεὰ ὮΥ 
ΡΥ ν9 πιθὴ οα ἰπ6 ργοπηὰ οὗ (δ τογοϊδιϊοῦ οἵ 
Ηἰπιβο]ῖ. Απὰ {6 δ εθου οὐ ΑΌγδμδση ἱπ τοδὶ ἰδιὸ- 
ἴῃς 109 Κπονϊθοάμκε δηὰ τόσ οὗἨ (μὲ αοἀ, δ ἐΣ- 
Ῥγοβϑοὰ ἴπ ὴ9 δᾶ ἩΟΣΩδΒ δα ἰμαὶ οὗ δεῖ, Οεδ. 
ἷν. 26, πῃ (89 κἰδίϑιμθηί, ΒΟΝΘΥΟΣ, ἐπδὶ πρδα 
{πθη ““Ὀοζδα ἰο 6811] οα (ἢ πδιιο οὗ δοίβονδῖι," 
(89 ἱδίοτδη οδπηοί ἰδίοπά ἰο 6 υπαογδιοοῦ ἐμοὶ 
(μοι δΌβοϊυ ον ἰδ6 πδι9 οὗ Ψθθβ οΥδὰ ν88 σε 
ἴηλὰθ ἘΠΟΝΏ ; [Ὁ ὕὃυϊ 4 1ϊ{{}0Ὸ Ὀοΐοσο 0 δα 
Ὡδῖη6 δα Ὀ66η μυΐ ἱπ 6 τοῦ ἢ οὗ το. ἢο 
ΘΙ ΡΊοΥ ἴπ6 ἰοτ οὔ ἰδ γεϊέσίοιδ ισογλῷ οἵ 7 ε})ο- 
Υ8}, τ ϊο 8160 δὶ Ῥβ. Ἰχχῖσχ, 6; οχυϊ. 17; 12. 
χὶϊ. 4, {μὶ5 ΟΧΡΤΘβδίοῃ ΥΟ ΣῪ ἀροϊά αν ἀεκὶρπδίες. 

8. Τὴ οχἰβίθῃοο οὗ α ρ»γεεϊῳ ζέλσ, οὐἰ ]εἀ ἰο 
μἰεΡ α διδεείπο απαᾶ (ο τοοεῖσα {ἰλοε, ἀπὰ ἴῃ {18 
σμδγδοίου ἱσεχζηοιοϊεἀσεά ὃν Αὐταλαπε---ὃ ῬΟΙΒΟΣΔκΟ 
0 ἰβ ἱπἀουίοα ἴον 18 μοδί(ϊομ 0 πο ᾿ἶπθδὶ ἀδ- 
δοϑῃϊ, ΟΥ 16.681 οτἀϊπδίϊου, Ὀὰϊ ὙΠῸ Ὄσθγοῖθεβ ὃ 
πεἰηίδιτῳ ρυτεῖν »εγδοπαΐ, 8ο ἰπδί δι ἶἶκο ἷ5 οτ σὶβ 
δΔηὰ μὶ58 οῃηὰ δῳζὸ υοὶϊϑὰ ἥγοια οὖς Υἱονε, ἤωσ- 
ΒΪΒΏΟΒ {80 παίυγαὶ ατουπὰ δηὰ ᾿πδιϊβοδιῖοα 
οὗ ἐμ ἱπουσιὶ (μὲ 6 ποη- ζευϊῃίοσξ ῥτὶεοιμοοί, 
ουἰβἰὰο ἱπάἀοοὰ οὗ {89 Μοβδὶο Ἰοβ81 δηδοίσβθ: δ, 
γοῖ βὲ}}} δοοοράϊης ὁ ἰλὲ «εἱὐϊξ φΓ Οοά, Βοὶϊάξ 
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απ αμίλογίζεά τεϊαίίζοπ ἴο ἰ)9 ἀοσκβοοπάδηΐβ οὗἉ 
ΑὈγδιδϑηι ; παῦ, ἰδαὺ ἰμ9 Μοβϑίϑδαῃ ργοἀϊοἰθά (ῬΒ, 
6Χ.) πὶ μη (8.9 ὙΟΥῪ ΒΡΏΘΥΘ δπὰ ὈΥ (80 ΥΟΤῪ ῥΓο- 
Ῥ οί οὗ Φυἀαΐδπι, 85 8 ῥυΐοδὶ δἷϊον (π9 Ἵὁσὰδσ οὗ 
Με  βοθικ, ΡΟΒδΌβ50 8 διὲῖκο ἢ ἷβ ΤΟΥΔὶ ρυὶϑαί- 
μοοὰ δηὰ 8 ῬΘΣΒΟΠΔ] Θμδυδοίοσ, απ ἑηήηΐε εἰδυα- 
ἰἴοη δῦουϑ ἰδ [ον 1641 Ῥγὶθβϑίβ, απὰ {86 Αδγοῃΐο 
μὲ χῃ-Ὀγίοϑίδ, δὰ ἐιαὺ ἰο γϑοοχῃΐζο ἐμὶ8 18 8, 88- 
ογοὰ ἀπὶγ οὗ (106 ΗΒ ΘΌΡοντΒ. 

4, Τλο ἰγρίοαὶ ὁ] οσβθπϑ ᾿ν Ι οἷ αἰδοῖ ἐπ ο ΒΟΙΥΘ8 
ἰο (809 δονίρίυγο δοοουοὺ οὔ Μοϊομβϑάθὶς 8.0 
ἰοαπὰ πού ΠπιΘ ΓΟ ἴῃ ἐλ αεἰδ τολίἰολ λὲ ϑοεγίρίωγο 
Ὠδιγαίϊγο δϑογῖ 65 ἰο0 Εἶτα, σὲ 4160 πὰ {86 δισηΐ- 
σαπος οὗ δ παπεθ. ΤἘ158 ἀοβί ζηδὺθβ ὨἾ τ 88 ἃ ἴγ9 
οὗ ἐδο Ῥρίμοθ οΓ εαοε, ἴ8. ἷχ. ὅ, δηὰ δγαποὴ οὗ 
γισλιοοαηόθι, 0 γ. χχὶϊὶ, ὃ; χχχὶϊ, 16, γὙ8ὸ 88 8 
Βυϊον δἰδπάϊηρ θᾶ ἰο Φολουδα, ὅ0.. χχχ. 2], 
οοαιΐαρ ἴοι ἢ ἵἔγοια ἔθ τηϊἀϑὺ οὗ [βυϑο], βργοαὰβ 
τἰ σι θουδῆθ88 δα ρ6806 ἱπ ἐπο Ἰαπὰ, 8. ᾿ἰχχὶϊ. : 
ΜΙοΝ. 1ἰ, 18: 260Γ. χχὶϊὶ. ὃ δ΄, : οδί δ Ὁ] 1865 ἔμ θα 
ϑοοογάϊης ἰο ἐμ Ὀϊνὶπο ν 1, Εσζοϊς. χχχῖν. 24: 
Χχχυϊϊ. 20: ἴῃ ἐμαὶ Η9 ογϑδίθβ Ῥοδοὺ διιοηρ [89 
μαἰϊοηβ, Ζοοδ. ἰχ. 10, διὰ ἷβ ᾿ἰτηβοὶῦ Ῥοδοο, 
(Μιολ. ν. δ). Ταΐβ ὑγρίσαὶ ομαγδοίον 18 ϑῃ γον 
ογουϊοοϊςοα ὉΥ {8050 ὙΠῸ δϑουῦῖδο 0 οἿνγ δαϊμοσ ὑδ6 
ἰάθα ἰλαὺ Μ6] οἰ ϑοάοὶς οδπηθ τπιϊγαουϊουῖγ ἱπίο 1178 
δά πηϊγδουϊουδὶγ ἀορατγιθα ἔγοιι ἰξ, (ΝΆξι,, Ζωγ 
Οἰανποίεγίδεϊξ ον Αὐβαδευησ ἀεε Α. Τ' ἐπὶ Ν,. 7', 
1850); ον ὑμαὺ Βϑ 18 {δ ἱποδσηδίΐοῃ οὗ δὴ δημεὶ 
(θεὶς. Ὀἱάγπι.), ογ οὔ (μ9 Ηοὶγ ϑρίτγὶ ; (19 δὺ- 
ἰδοῦ οὔἐμὸ φιυαϑέ. ἐπ υεί. οἱ Λῖου. Τεεί. ἴκ Ἠϊατὶα5 
διὰ (80 Ἐ χΥρίΐδη Ηϊογαῖκαα, ἔρίρλ. λατ., 67); οἵ οὗ 
ὃ δινίηο ροόοῦγοῦ ἰγαπβοοηάϊηρ ουὐθπ Ομ τἰδὲ 'π τη8- 
2οϑγ ((8ο ΜοΙοκ βοά εἰκίἔθ8, 8 βϑοίΐοι οὗ ἐπ Τ60- 
ἀοιΐδη5), οΥ οὗ ἐπ ὅπ οἵ αοὰ Ηϊΐπι5ο17 (Μοϊϊη- 
5, Οαποουβ, Ἠοιηρον, Ὁ Ουἱγτοΐη, δίαγιο διὰ 
Οἰδογβ, δῇϊοσ δοῦλο ογίβοάοχ Βαίδμοσ ἴῃ Ζρίρ᾽- 
ἀπὶω ἦκγ., δ5). 

δ. “7.6 Μοϊο ιίϑοος οὗἨ Βυπιδη Ἡΐἰβίοσυ [88 
ἱπάοοά ἀϊοα ; Ὀυὲ (86 Μοϊοβίβοάοῖὶκς οὗ βδογοὰ εἷ5- 
ΤΟΥΥ ἰἰνο6 τ ιϊπουὶ ἀγίηρ, ἄχοὰ ἴου οὐδοῦ δ8 οὔθ 
τἦο ἰἴοοα Ὁ ἰμὸ ρθὰ οὗ ἐμοὸ βδοτοὰ μἱβίουΐδη, διὰ 
ἰδ8 βΒίαταροὰ 85 (γὙγρο οὗἩ ἱμο 80, ἴδ 6 ογον-᾿ἰνίης 
Ῥυίοβί." (0 8ι.).-- μἱκοποᾶ, ΒΘ δα Υ8, ἰο ἐπὸ ὅ0ῃ 
οἵ ἀοἄ." Απάᾶ πἱϑογοίῃ ἀοο5 ἐπὶβ ἸΣΚΘη 688 ἀΐ8- 
ΡΙΑΥ ἰἰ80 17 [Ιπ ἐμὸ ἔδοὺὶ ἐμαὶ τγ͵ὸ ΚΠΟῪ ποῖ οΣ 
89 οηἃ ΠΟΥ ἐμ9 Ὀερίηηΐπρ οἱἑδον οὗἩὨ (86 019 ΟΥ 
9 οἶδε ; αΐ οὗ ἐλ ὁπ6, Ὀθοδυδο 86 Βοχίπηΐης 

δηὰ ἐῃ9 ὁπὰ ἀχὸ ποὶ γοοογἀ δὰ; οὗὨ (89 οἶμον, Ὀ6- 
ὁδ.89 ὑπο  ΒαΥ͂Θ πὸ δσἰβίθμοθ." (Ὁ γγα.).--- ΑΒ 
Ἰηϑ, Ομ νϑὺ τῶβ  πίὶϊπουΐ Εδίμοσ, δηὰ δ8 αοά, 
πἰΒουΐ τοί ον ; 85 δἰ ση- τὶοδὲ Ηὸ νγδϑ πὶϊμβουὶ 
ΚΘΠΘΔΙΟΔΥ, δηὰ δ Εἰθσπδὶ βοη οἵ ἀοὰ πίὶἰϊδοῦΐ 
Ὀοαίπηΐης δὰ πἰΐμβουΐ ὁπὰ οὗὨ ἀδγβ."᾽ (Β18».)--- 
“ΟἸγὶδβέ, πὰ ἐδ Ὀϊνίπο σουπδβοῖβ, ἰ8 Ὀοίοτο 8]} 
ἄχυγοβ δπὰ ἰγρο8: Ηδθ 15 ἰδ οτἰμὶηδὶ ; 811 οὐ δ ὺβ 
ΔΘ οορίθ8. ΤΟΥ ἃτὸ τηοὐο]οὰ οἶον Ηΐπι, μοὶ Η6 
αὐλοῦ ὑπο: 80 8180 Μο)ὶϑ ἰϑϑάοῖκ αὐ “96808 
Ομτὶδί, ποῦ Φθββ ΟἿ γίδὶ δῖος Μοὶ] ἰθοάοῖς.᾽"--- 
(ΗΠΕυΒΆ ΚΕ). 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤΠῸ ΔΡΡόδγϑποθ ἃπὰ πονὶς οὗ ὕϑϑυδ ΟἸσἰδὲ δ Ὺ9 
ὈόΘῃ Ροϊεἰθά ουἱ ἰο υ8 ἱπ ἰμο ΟἹ]ὰ Τοβίαμοπὲ ποὶ 
ΟὨΪΥ ὈΥ τσογάδ οὗ Ῥγορβοου, Ὀαὶ 6160 ὈΥῪ ἐψρέε απάᾶ 
Ἔσωγεε ΑἸὐϊτα ἷπ ῬΟΓΒΟῺΒ δηὰ δοίβ.---- ὁ υπάοτοιδηὰ 
(89 ἰδίουνυ οὗ (9 που], ΟἿἹῪ 88 τγὸ σοποοΐγο ἱξ 
ἵγοπι ἴ:9 Ροϊπὶ οὗ υἱὸν οὗὁἨ δαοσγεα ἀΐδίοτῳ, διὰ ἰπ- 
ἰογρσοὶ ἐν υπᾶὰον ἰμὸ κυϊάδποο οὗ ἐἰμ6 Ηογν ϑρίτὶς. 
--ὸ υϑδὶ βμουϊὰ  Ὀ6 τηονϑὰ ὉΥ (86 ἱδουρδὶ 
ἐπδί οὐν δοίίοῃβ δύθ ἃ ζδι-σοδοβίπρ δηὰ ῥγο- 
Ιουαπὰ ἱπῇαθηοθ οπ ἐἦέ 7ογίωπεε 9.7 ον Ῥοείεγιίῳ 3--- 
ι ἴ6 {086 Ὑπὸ αῦθ Ὀδθηῃ αἰγεαάν ὈϊΪο586 ἃ ΒΟ 
ΔΙῸ ΔΙΎΔΥΒ ΤΟΟΟΙΥἱπρ πεῖ Ὁ] Βδὶης.--- ΡΙΟῸΒ τοι 
Τοπδσ πλυ}8] ΒΟΣΥΪΟΘ ἰο ὁδοὶ Οἰ6Υ ζῸΣ ἐδ 9 ΒΟΠΟΥ 
οὗ ἀοά. 

ΒΤΑΒΚΕ:--ἴὸ ΒΟΙΟΟΒ δὰ ὙΑΥΪ ΚΘ το, ὙΠῸ 
γοηίογο ἐδποἷν [1{6 ἰο ῥτοίθοί ὑποὶν σου ΤΥ δπά Ρ60- 
Ῥ]6, Ὀοϊοην τοβρϑοί, γούγοβιηθοί δηὰ ΣΟΥ ΟΘΒΒΟΥ͂ 
ῬΓΑΥΘΟΓ.--ΗΔΡΡΥ ὅζὸ {89 κῃ ρβ γᾷ δ. 6 Κίημβ οὗἉ 
τὶ ὐθοῦβη 688 δηὰ οὗὨ ρ6806.---Τὸ Ὀϊνπο Αἀμΐη- 
ἰβυγαϊϊΐοῃ. [88 ἸΏΔῺΥ ἃ ἰἰηο ττουρηΐ βοπιοὶ ίηςς. 
ἱπτοῦρα ὑλὸ ρεἰπιϊενο δέ μοσβ, ποὺ ἸΏ ΘΥΘΙΥ ἔοτ (ΒΒ οἱν 
8868, Ὀυὲ "μὰ ἴον {16 δαῖκο οὗ ἐβοὶγ ροβίϑυϊ. 

ἨΕΥΒΝΕΚΒ:--[Β6 ῥγοδιμοοὰ οὗ ΘΟ σίδί, ποὶ {πς 
Ῥυϊοδϑιποοά οὗ ἐπ9 αν, 18 (86 δΒοῦγοο οὗὨ ἃ]] Ὁ1685- 
ἰηκ.---Τὸ οὖν Μοϊοίποαοϊς ὈΘ]οΏ 8 ΘΥΟΙΥῪ ἰδίηρ ἴῃ 
βδουὶῆοθ, δ'ποθ γἃἉ Βα 776 4}1} ἤγοπι Ηΐπ δὰ ἰπγουρὰ 
Ηἰπι.---ἰωμοἱ υ Ἰοᾶτη ὑπαὶ Οοὐγ ὑσὶ ποΌ ἐγ σρτὶ ἢ 28 
πού ἤγομι τ Ὀυΐ ἤγοπι Ηθανοα ; ὑπαὶ ὙΟ ΔΙῸ ἰο 
ἔογκοὶ (π|6, διὰ ὑμπϊηὶς ΟὨΪΥ οὗὨ οἰογπὶὶγ.---Τ 9 
1μονϊίοα ἰδθ ἃ ὑδεΐῃ ἔγοσα ὑποὶνρ Ὀσγοίτοη; Μοϊ- 
οἰἰβοάοῖκς ἤγουν ΑΌτδμδ : Ὀπὲ ΟἾχἰϑὶ τοοοΐγοϑ (ἢ 9 
ΣΘΎΘΤΘΏΟΘ, (δ 9 ΘΟΣΥΪΟΘ οὗ δ0 Ὑ8010 Ἰοχϊὰ. 

Π. 

Το ΟἹά Τοκίατοομε 1861} ρνοάϊοίβ (86 δὐτορεαίΐου οὗἩ πο 1,οΥἱἐἶο81 πἰκ-Ῥυϊοϑίβοοὰ το Τοβίθ ὁ 
{8ο Ἠαδῖβ οὗ (89 Μοβαΐο ἴδιγ, δῃιὰ ἐμοὸ τηουχίπρ οἵἉ 1ὲ ἰπ {86 οἰδσπαὶ ῥυἱοδίμοοὰ οὗ 9 Μοββίδῃ. 

ΟΠΑΡΊΤΕΚ Υ[[. 11--19. 

11 ΤΆ ἐδβογοῖοσο [1 ̓ πάοοαᾶ πον, [ ο 6 806 ὩΟΥ,, εἰ μὲν οὖν] ρογβαοούΐοη ΤΈγ6 ὈΥ [-Ξξ του, 
διά} 6 1,οντ164] ρτιοβίμβοοά, (ἔογ ἀπᾶδυ 1 [ὁπ {86 8818 οὗὅἁὨ ἰ6, ἐπ’ αὐτῆς} {86 
[ἢδυ6] τοοοϊγϑα ὑπ ἰΔ7,} Ἡμαῦ ἔασίμον ποοϑά τοας ἐΐέγε 

Ἀρὸ δ 
τῳ Ὑ88 ὑΠ6Γ07 ὑμαὖὺ Δποίμον [αἸ- 

ογθαῦ, ἕτερον] ρτἱοβὺ Βῃου ]ὰ δεῖβο δου πὸ Ἵσάϑσ οὗ Μοιο ἰβοάθο, δηὰ πού δ6 6416 ἃ Δἰξο 



180 ΤῊΕ ἘΕΡΙΒΤΙΒ ΤῸ ΤῊΒΕ ΒΕΒΒΕΥ͂Ξ. 

12 ἐμ οτάογ οὗ Αδτου Εν ἐμ ργοβίβοοὰ Ῥεΐπρ ομδηροὰ [ἐγαπβξογτθα, μετατιθεμένης], 
13 {Πογο 15 τηδάθ [Ὀ6οομ 6 1}}} οὗὨ ὨΘΟΘΒΘΙ ΟΥ̓ ἃ ΘΟ, Δηρ6 8͵80 οὗὨἩ [86 ἰα'ν. ΕΌΓΣ ἢ οὗ πίοι {μεξ0 

(αἰηχβ τὸ βροίσθῃ ροτγίβι μϑὺλ ὑ0 δαῖμον ὑγῖρθ, οὗ [τοι] Ἡ ΒΙΟἷΝ ὯῸ πχδῃ ρᾶγθ [ποῃ6 ἢαίᾷ 
14 Εἰ το8] δι θπάδῃθο δὖ ὑδ6 δ] αρ. Εον ἐξ δ ουνἱἀθηῦ {πδὲ ουσ Ιμογὰ βργδὴρ [Πδίἢ Βργαηρὴ σαὶ 

οὔ δυάα; οὗ πρῖοι ὑγδο Μοβ68 βραίκθ πούῖπρ δοποθγηΐηρ ῥτἰοδίμβοοὰ [ργίββίβ, ἱερέων)" 
1ὅ Απά ἰῦ ἰδ γοὺ ΓᾺΓ πιοῦο [18 801}} τηοτθ δυηάδῃι ! γ} ονυϊἀθηΐ, [ον (μαὺ [1 εἴ αὔεν “ὰ 
16 5βἰταὶ ἰυά6 οΥὗἹἩ Μο)οιίβεάθο ὑμιθγθ δ βού ϊι δποῖμον [ἃ ἀἰδαγθηὺ, ἕτερος] γῥτίεβι, 80 ἰδ 

τηδὰθ, ποῦ αἴνου (86 ἰα΄Ν οὗ ἃ οαγηδ]" οομηδηἀτηθηῦ, Ὀὰὺ αἴλον (86 ΡΟΥΘ Οὗ δὴ δῃάϊεθα 
117 [ἰοδοβίγαοῦ }}67 116. Εον 6 ὑθϑυϊβοι ΒΒ [8 ἰεβυϊβοά οἵἁ, μαρτυρεῖται," ΤΒοα ατί 
18 ῥτίϑδὺ ἴοσ ϑυϑγ- αἴνϑν [86 ογάϑν οὗ Μαε]ομιίβεάθοι ΕῸΓ ὑμθγθ 18 υγ]Υ [{Π 6 τ Ὀδρομοίὶ 

Ἰπαθε4, γίνεται μέν] ἃ ἀἰδαπηυ ηρ οὗ {π6 [ρτϑοθαϊη} οοταπηδη ἀτηθηὺ ροΐηρ' Βεΐοτο [ον.. 
᾿βοϊηρ, θοίοτ6] ἔον 6 [0η δοοοπηῦ οὗἁ 1[8] θα μ 688 Δῃἃ ὈΠργΟβίδΡ] θη 688 (Βετεοῖ [(π. 

19 τποτο0 1; ΕῸΥ ὑπ 6 ἸαῪ πιδαθ ποὐἑηρ ρογίδοῦ, θαϊ [([0γ (80 ἰὰτπ ροτίβοϊοα ποι μίηρ . δὰ] 
(86 Ὀτίησίηρ ἰῃ οὗ 8 δεύϊθτ ορ9 αὐώ [οπι. ἀϊ47, ὈΥ ποῖ τὸ ἀγδ πὶρἢ ππῖο (οὰ. 

1 γον. 1].--[ἰποϊοδά οἵὁὨ ἐπ᾽ αὐτῇ, Τολὰ αἴον βίη. Α. Β. ΟἿ». Ἐν. 11, 81, 46, ἐπ᾿ αὑτῆς, δηά [Βαϊοαά οὗἩ {ΠῸ ῬΙυρασίνενο 
μοθ ν Γοδὰ δον Βίη. Α. Β. Ὁ. 9». 17, 41, 18, νενομοθέτηται. 

Ζ Ψον. 14.--ἰποϊεδὰ οἵ οὐδὲν περὶ ἱερωσύνης, τορὰ Δεν Α. Β. 05, ΤΡ. Ε. 17, 41, περὶ ἱερέων οὐδέν. Εο αἷδοὸ ἰπ Βίπ. ἜΣΘ’: 
ἰηκς παν ἸΒοτο οὐδέν αἰοοᾷ οΥἸ ΚΙ ΠΆΠῪ ΟΡ Μωνσης, δΔπὰ δα ὈθοῸ Ρ]ασοϑὰ Ὀοΐίοτο ἐξ ὈΥ ἃ ἰδῖεν Βδηά. 

ὃ Ψοτ. 16.--ἰηδἰοοὰ οὗ σαρκικῆς; Γοαὰ ν ἢ Βίη. Α. Β. Ο. ὉΝ.1,., φαρένης, 
4 :. 17..«-Ἰηδίοδ οἵ μαρτυρεῖ, ΒΒ ου]ὰ ὑθ τοδὰ νἰϊμ Βίη. Α. Β. ΓΘ. Ε..11, 8], ρεῖται. 

[ὕτ-. 11..--αἰ μὲν οὖν, ἐγ ἰο δὲ τωνγὁ πους, ὑ,, ἑπαοοά, ἰλενφίονε, οὖν, Ἰοοκῖ πΕ ναὸ δηὰ "ἰπκίης ἐπ Ῥγοροδι οι [ἢ 8 ξεῦσπὶ 
ΜΟΥ ΜἰτΕ ἰΠὸ ργοσοάϊηᾳ ; [6 μέν Ἰοοϊκίης “οτισαγά, Δηὰ πρὶ γος [μ81 {06 Ὑτί ἴον δδὸ ἴΏ δ΄δ ποϊ πὰ ϑοσμο αἰεγπαί τε ἐδ  εἰὶ 
ἴο (πδῖ ψὨΐσἢ πε δ  αἴ61γ ΓΟ] Ἰονγ8. δηὰ Ἡ ΒΙΟἢ που]ὰ πλΓΌΓΑΙΪΥ Ὀθ ἰἰγοάδασοά Ὦγ δέ, Ὀυϊ οἷ τη Ὺ Ὅσο, κα ΒΟΓο, εἢ 
ΤΉο ποτά μέν οὖν, 40 ποῖ αἴῪοοϊ ἰπ [0 τὲ ἀριομες ἄοᾳτοο [88 ΘΟὨ δ ΓΟ ΟΏ ΟΥ ΣΩΘΛΒ Ὡς οἵ εἰ ψ1{}ν ἐἴ5 νεγΌ. ΑἸΟυγὰ αὐδυτὸὶγ ἱταν- 
Ἰδῖσδβ : “1Γἀχκι 0" 88.“ {ΠπΠ0 πμοαγοοὶ Κη ἰδ οχργοδδίοῃ ἴο0 εἰ μὲν οὖν." 11 οου]ά ποῖ πεὶ}} Ὀ6 Ὠοσγῳ ὉΠ ΟΣ ΒΠΘΊ6ΙΥ τεράετεὰ, 
ὨΠ1686 μοφϑὶ ὉΪγ ὉΥ ψεα ἐδ, ὉΥ νοοῖ ΑἸ τὰ τομάογο πὸ δά σοι ὐπαίϊο δῇ Ἑἶ. υἱἱ]. 4, τ 8}}6 ἴ80 τοθάεσίορ οἵ "» ἐρ, τεῖ. 
18 οἵ οἷ. Υἱΐ., Ὁ 70Υ πιογεονεῦ, ἰΒ ΘΩΌΔΙΠΥ ΤΟΚΑΓ 1966 οἵ ἴὴ9 πιοδηίηρ οὗὨ ἴ8α μδγί οἶοθα, δὰ {8 . ἀεπ αϑ6 5 ΟὗΓ 100 εοπίεχί. 1» τ 
Ῥτοδοηὶ σΆ56 [ἢ9 ΔΌΤΠΟΥ ΡΆ8868 (ΥΟΓ, ) ἵγοπι ἃ οοπδί ογδίίοῃ οὗ [Π9 Ῥεγϑοναΐ ργεαίφιξει οἱ ἹΜεϊο ίφο εν ,---ἃ Κτοδίθδεδ 067: 
τοοίομ, ὈΥ ἱπρμοδείου, [ἢ 9 χτοδίηοϑα οὔ [δ 6 ὑγίοδι ἢ οοὰ ἴῃ ν᾿ δἰ οἷν ]6 δῃου) δ'πὰ [68 δου γρι---ἴο 10:6 γμοϊῃῖδ οἵ ξυγρεσγιεῖΣ αἵ 
πὸ ἈοΙοἰσοάοῖς Ῥῥγίοδίοοί οὗἩ ΟΠ 9ὲ ονὸνῦ (80 [μον 08] ΡΥ εδι Ποοὰ.---ἐπ᾽ αὐτῆς, ὁπ ἐλε δαεὶς ψ΄ τί---7ρχφεεομοθέτηται Ῥαΐ 
κα δεδεκάτωται, γοτ, 9, λατό λαά ἐδλείγ ἱεσίεἰαξίον, εἴαπὰ τοουγάἀοα 96 μανίῃᾷ τοοοίγρὰ {86 1 .-- τίς ἔτε χρεία. κδλαί πεοὲ ἀπῇ 
ἴοπρεν ; ἔτι, ἰοσίοαϊ ᾿οτο, ποῖ ἰϑπηροταὶ.---έτερον ἱερέα, α ἀἐεγεκε ῥυίεϑέ, ποῖ ΠΟΤΕ ἄλλον, ἀπο λεν, ὩΏ ΠΟΥ ς8}}. 

γον. 11.,---μετατιθεμένης. τολίΐε {ξ (6 πο Υροιηρ α ολαπρὲ οἵ ἐἰγαΉ 7 εν; ὑοῖ δἰ π|}Ρ}} δεΐηρ ολσπρεί κα μετατεθείσης. 
γον. 18.,.-ἐφ᾽ ὄν, μρον, ἑη τείαἰΐοη, ἰο τοδοηι.--μετέσχηκεν, δαί Ῥατίϊεϊραίρα τπ, ἈαιᾺ ἐδλαγεά ἐκ (ρετῖ. ποῖ οδ ἐὰ. ἢ. Ἦ, 

μετέσχεν); Ἐπρ. νογ., Ῥεγίαϊπείλ ἰο.---οὐδεὶς προσέσχηκεν, ποπε λαίδ ρίσεπ αἰἱοπααηοε. 
οῦ. ἘΜ. πρόδηλον γάρ, 70. {ξ ἐε οοπερίσιοιδὶν εὐἰάενί---ἀνατέταλκεν, λαίλ ΡΥΜΗΡ οἵ τέρεν, ποῖ ἐΣγαιρ.-περὶ ἱεράων, 

γογ. ἡ ββούρο, ΕΞΥΕΙΕΣ ἔτι κατάδηλόν ἐστι, πιοτε αδιπαἀαηί εἰ] ἰα {ἰ εὐίάεπί, κατάδηλος, ἰπϊδηεῖτο οἵἁὨ ἔξλος. «τὰ τερισ' 
σότερον. εἴτοη χοῦ ἴΠ8Π [6 εἰπιρ19 σοπιραγνῖνο οἵ κατάδηλος.---ἰ, ὑπ ἐἐ ἐς ἐλε οαϑε ἰλαί--απὰ τί ἐξ; Ἐπ. τετ., 7εν (λα χεκὰ 
εἶνοδ ἴῃ πιοδηίῃς.---ἀνίσταται, ἰδέτε αγίϑείλ. 

γον, 10 - γέγονεν, λαίλ ὅφοονιο, οἷς, νυίοσξ; ΑἸίογά, ἐῈὶ αρροϊπίεᾶ; ἘΏ. τοτ., 6 πιαᾶε.---ἀκαταλύτον, τς ἐχεςῖγ 45 
Ἐπ. τοῦ. ἐπαάϊθβ ; Ὀυὲ ποί (0 δε αἱἰεροϊνεά, τπαΐεεοϊμδῖς, ὑπαεεἰτωςί υἷε. 

γοτ. 19.--Οὐδὲν γὰρ ἐτελεί., 70. ἰλὲ ἴαισ ὑγουσλί ποιλίηρ ἰο ρμεγζεσίίοι, βὈὨουϊὰ 6 ἢ Ῥδγοηί μεπία, δπὰ ἐπεισ ε 
δυέηρσίμρ πὶ ρον, οὐ ἐπ η΄. οοὐντἀϊπαῖοὰ ἢ ἀθέτησις δ Βοος οἵ γένεται, δα ΒΟΥ ἢ ΕἸ δα ΣῪ ὈΟΙ ἢ ὉΥ ἴ86 μέν διὰ δέ, 15 
πιο πιο αγοδίοσ οἰ ΘΑΓΏ694 δηὰ οἰοκδῦσο οὗ πο οο δἴγυςίοι ; “ ἴπογο ἴδίκοθ ὑποο δὴ δυγοκβίίοι οἵ ἴδ οὯο Βειι-- δι δὲ 
ἰπἰγοἀποιίοη ἐποτοιροη ἐπί). Εῦτ. 1010 .8 [Π9 Επα. τόσ. ἴῃ [16 ὁγτοῃθοῦθ σοπαί γαοίίοι. ΑἸί. σομοί τας δ᾽. 6 δερίεπεε οἰδει κί 
ΘΟΥΓΘΟΊΥ, Ὀαὲ (πιϑυ ηἀοτδίδπάϊης δρΡΡαγΘΠΕΙ͂Υ ἃ βέπ οτηθεῖ οὐ λκτ. εν ζεῖ, Ε1. 414) τοραγὰβ μέν δα Βαγο υϑοὰ δ) ἐρι ον, αθὰ 
ῬΟΙΒΗηΚ ἴο δὴ υπάοτοίοοά οοηῖΓϑαῖ 'π τ} 6 ΡΟΣ ΘΏΘΗςΘ οἵ ἐμο ζωή ἀκατάλ. δ πιοηῃιοπρὰ. “1 ἰδ ΠαΙαγ 16, Ἔνεὰ πιὰ 
ἢθΘ τίκδι Ἄοοπεαίτγιοιίου οἵ (ἢ δοπίϑηοο, (0 τοχαγὰ {μἰ8 μέν ὧῷ δηανογίης ἴο 1Ὲρ δέ (Ο]οτίπε ἐπεισαγωγή; 115 οοριεοιοβ Ἐπὶ 

1:0 γάρ ν|ῖῖ}} ποῖ δἰἴουν (π|9. 1{ {18 δὰ θεθῃ ἰηϊοπάοα το βμου]ά αν ἐχρεοϊοὰ [6 ΙΟΓΗι οἵ 1πὸ εοῃίδησο ἴο ὕο ἀϑσησε 
γὰρ γίνεται τῆς μὲν πρθεγον ἐντολῆς." Νὼ οτἰοἶδπι οου]ᾶἃ 6 ΣΏΟΓΟ ἰποοστοοςξ ἘΠΟΙΟ 18 ποῖ (Ὧ6 6]: διεεῖ τακ 
ΜὮΥ μέν σληποῖ αἰδηά Ὑἱτἢ μέλ ϑϑ δλπά γοῖ Ὁ9ο {0]] θὰ ὉΥ 116 σογττοδροράϊηρ δέ, ὉΏ]688 ἰὲ ἴ6 ἐπιροκεί} 70Γ ἃ δεῃίθῦςε ἴὸ 
ἴπ ἴδ τοϊδεου ἐπάϊοαϊθα ὈΥ γάρ ἴο 4 ῥγουίουβ κοπίθῃςθ, δῃὰ γεὶ ἰἴϑοῖ 0 νὸ δηδοθρι Ὁ] οὗ δ οἰδίτὶ ΠΤ οα οἵ ἐϊπ Βιετηῦετν Β] 
ἃ μὲνϑῃὰ δέ. 7 δγτο [πὶ [Δεὶ }πδὲ δ ἢ ἃ σοηδῖγιοιςἝὁ αἱ τοῦ. 30, 21, δπὰ [ἴ 15 ἀπιοπς ἴπ6 τηοδῖ Ὠδίιγαὶ δὰ (ἐπἰ εν 
18 . Ααὰ {δ9 οοηδίγαοίοη Ῥγοροδι ὃν ΑΓ. δα γι γα [ἢ οδδθ (᾿ μέν δΔηὰ δέ ΠΕΓΟ ῬΘΓΟ ἢ ΓΟΙ σαί, ἰδ (οἴ }}} . 
ΤΠ6 ογάον οἵ σογὰδ ψΠΙΟὮ Ὧθ Ὧλ5 μίνϑῃ που]ᾶὰ ᾿πΠΡῚῪ ἃ σοῃῖγαδὲ ποῖ Ὀοϊπνοοι {πὸ δυγομχοιοη οὗὁἁὨ 186 Ῥγεοραΐηρ ἐτδι 
τηϑηϊ κηὰ ἐδ ἰπιγοδηοιίοη οἴ ὈοοΥ Βορβ, Ὀπὲ ἃ οοπίγινοι Ὀοίγθθ ἴδ 6 πυγορδίίου οἵ 1ὴ6 μγοοθοΐπς οοσησηδθομβηοδῖ οἱ 1} 
09 δαηά, δῃὰ οὗ κοπιϑίθης 669 ὁ ἴΠ9 οὐδοῦ, ΤΠ6 σοῃδιίΓηοεοη, 48 ἰἐ δίβησα, ὑτίπαβ οπξ, ΓΟΚΌΪΟΣΙΥ δοὰ Ὁ] οκβ ιν. ἴδε τε 
ιἰγοὰ δ  Ποοἰα. Ιὲ πιΐρθ! ἰπηάἀεθὰ ᾿αγο σἱοοὰ γίγνεται γὰρ ἀθέτησις μὲν προαγούσης--ἐπεισαγ. δέ, ἀρ! ὰ αἷνο 18 080 οἵ [30 
ΟἾΒΟΣ πιοάσδδ οὗ δισδηζοιρθηῖ; Ὀσ1ῖ ὯὨ0 οὔδηρκο ἰδ ποοάοί.---Κ.]. 

ποὺ χοΐον Ὁδοῖς ἰο οἷι. νἱ. 20 (θ6  οἰϊο, ΒΙεΡΙΆΕ: 
ΤῊΘ γάρ ἴῃ ἴΠ6 Ῥδτοη ΒοίΙ δὶ οἰδιδο ΣΟίΈσδ [0 (80 

ἘΚ ΕΘΕΙΤΤΟΛΤΔΑΝΤΗ ΟΕΥΣΊΘΔΤΙ οὈνίουβ Ὀυὺ ἀποχργοϑβοὰ βου ἐμαὶ οπο πἰξοὶ 
γῪεΒ. 11. Τῇ, ἐπ ἄθοᾶ, ποῦν ροσίθοιϊίου υσϑσο, | Ὅο ἱποϊηοά ἰο δαδυταθ ἐμαὶ ρμογζοοιἑου 'τιδὲ ὑσουδὶ 

εἰς.---- Εἰ μὲν οὖν ἦν 18 1π6 σοπαΐπο ατοοὶς Θομδίγασ- [ ἀδουΐῤ ἰπτουσιι (86 1ροΥἱ 1681 ρῥχιοδίμοοὰ, ἱπ89- 
- ἴοι ἔον ἃ Βγροίμοι σαὶ] Ῥγοροδί(ἰοα σὰ ἀοη 68 [ τη ἢ 88 (μὲβ βδίοοά ἱπ γϑδὶλῖν ἔπ οΥδηΐο οοὨΒεί- 
86 ΣΟΘΙΥ οὗ ἴπ 0 6889 βυρροδοὰ. Το οὖν ἀο68 (ἰοὰ ψἱ [89 Μοβαὶο αν. Τμὸ δυρροοίεἴοι (δεὶ 
Ἔτι εν τ, ἡξῶς μετ τῆς τὶ κατ  ὙΞ8ς εἰν τα ππτας: {80 Βορ εἰ πιοηΐ ΤΊΘΓΟΙῪ 8 ἐμαὶ ὑπ 6 ΡΘΟΡ]8 ἀδρῤμδ᾽ 

ὁ μὲν οὖν Ὧδ5 ποίίπρ νβλίουε ἴο ἀο νη τ (86 “βΆγδο- [ 1058] ογάϊηδησοβ γέσαγανισς ἰδ τῖοθαὶ 

το δα ΟΗΣ Τοῦνἢ [ες Το σοὶ ταῖαεσα οηεφ ΝΎ ἔα δν (ΒΟ Β Ομ ., ατοὶ,, Β].), 8 οοπέσαἀϊοιδα ποι πιετεὶν 
διὰ [86 ΟἴΒοτ (μέν) [1 οοπηθοιίου ἩΠῈ ἔποὲ Ὑεμ!ο ἢ ΤΟ] ον. ] ΕΥ̓ 86 αἱ δυρογβυουβηθ88 οὗἉὨ βυοἢ ἃ σϑϑδτξ, 
Το εἰ ὃἦν (Δ1}} ἴπας Βοϊοη κα πεν  πείσϑ! Υ ἴο ἔῃ σοπδίγιοίοη) ἱ ἱ ἃ ἢ τοῦῦϑ 
ἰ5 ἰηάοοα κοποΐῃο ΟΥ̓θοκ, ἴογ [8ὸ μγοῖδείβ οἵ ἃ μιγροί(δοι δὶ ὧὰ οι οδν ΌΣ {ΠΡ ΠΒΟΕΊΒΑΕ ΙΕ 18 οὨΪν ᾿όνα 
τυροσίεο ἩΔ ΟΝ ἀεμίος [ἢ ΤΟΙ ΠΥ οἵ {πὸ σαδο διρροσθοά, 
αἱ 50 ἐξ ἰφ Θ4ΌΔΙΥ ἴοτ ἴδαὶ οὔοῃο νἢἰς ἢ αὐκπείίς ἐξ. ΑἸ] ἔατπα [ πουἹὰ Ὅο: {7 ἐλέγε Ἰδέγε ρεν7εεέδον, ἰλεγα τοσιυδὰ παὶ δὲ πεοῦ, 

ρου (Π6 Ἑμαγδοῖοῦ οὔθ αροσοείς. {180 ἀροάοείφ Ὀ6 δὴ ἐπαί- ᾿ Ὁπὲ ποτ αδ, οὐ (8, ποῖ. Ἐὲὶ τελείωσις ἦν, χρεία οἷς ἦν 
ςαἴδυε Ῥαεὶ ἩἱἰϊΏ ἄν, [86 ἘΓΟΡΌΔΙΠΙΟΣ ἀδηΐος; ἸΘῪ πὰ. ἴθη59 ] που] "ο: {7 ἑλεγε ᾿σας γεγγεοίίοι, ἱπεγε τιοαὲ πὸ πεοὼ--ὸ 
τἱτμουῦϊ ἄν, ἰἃ αὐηπεΐί. Ὁ εἰ ἦκ τελείωσις, χρεία οὐκ ἂν ἦν  ἔοΓο τσᾶς ρει [νοϊίοη. Κα 



ΟΗΑΡ ΓΤΙι!. 11--19. 

οὗ ὩΖρεαζὶη7 ἰμαὶ ἐπί ψ ῖ ἢ 16 ἀπ, ϑἰδη 8 ἱῃ δ ἢ 
ἃ Β6η50 (ΒΕΒΝΗΛΡΥ͂, ϑδγηί., Ρ. 248). ΜδΩΥ, 88 
Ξοῦ. Βοβιιίαι, Βαπιθϑοῖι αημἃὰ οἰμογβ, βατγθ δου οὴ 
οχρὶαϊηοὰ 1 Ὀατοὶν οὗ γἰΐθβ ἀπὰ ἰηϑιϊι 08 Ροτ- 
ἰαἰπίης ἰο ἰμὸ τελείωσις. Οἴδιδβοθ ἀδποίϊηρ π6- 
ΘΟΒΘΙΓΥ ΔΓΘ ΘΟΙΜΙΔΟΙΪΥ͂ ΓΟ] ον οα ὉΥ (πὸ πῇ, τὶ} 
μή (Βαπτ. αγιϊκειϊελτε 11. 128). Ὑοη, Βον- 
ΟΥΟΣ, {86 ποζδίϊοη σϑίουβ ποὺ (ὁ (ἢ Θπίϊγθ 8Β0}- 
ἰθησθ, Ὀαΐ, ἃ8 6γ6, ἰο δὴ ἱπαϊνι πα] Ῥογίϊοπ οὗ 
ἵξ, οὗ αἷ8ο οσσιιγβ (Μαρσια ΟτΥ. δψπί., ἃ 20ὅ; 
Κύην., ὃ 214, πα. 2). Ταῦ 6 Ὁ τη}. 68 λέγεσθαι 
ἀοροῃά ου χρεία, δῃ 411} ἰμπαὺ ἱπίοσνθηςθβ ἀθροπὰ 
ΟὨ λέγεσθαι. 1 ἰβ8 ἸΔΟΥΘ ΘΑΒΥ δΔῃηἀ πδίιγαὶ ἰὸ 
τάδ κο ἰμ6 ἵτνο [πδηϊἶγοβ, ἀνίστασθαι δηὰ λέγεσθαι 
οοὔχάἀϊμαϊο τὶ ΘΟ ἢ οἰ οσ, δὰ οίῃ ἀοροπάοπηί 
Οὔ χρεία. “Ἕτερον ΘΙΩΡ Δ Β2Ζ65 {μὸ αἰΥΟΥΒΙ ἐγ ἴῃ 
Ζιπα. 

νεκ. 19. Ἐοσ ἐξ 186 Ρυἱϑαδιϊμοοᾶ ἰ5 τη ᾶθσ- 
ξοΐϊῃξ ἃ ΟἾΔΕ ΒΘ, ἐεἰο.--- Ὡς γάρ γοΐεσϑ ποῖ (88 
τὰ 1ἴπ.} ἰο ὑπ6 ραγθηἰοίοαὶ οἴδυθο, θα ἱπίγο- 
ἀυιοο5 ἱμ6 3γε ἀγχυπιοηΐ ἰπ Βυρροτγὶ οὗ (86 πιαΐη 
1464 οὗ τος. 1], υἱΖ., ἐμεῦ (9 δρροϊηίιμωθηὶ οὗ 8 
ΜΟΙ] Θ ἢ ἰϑοάοῖς ῥγιοϑὺ, 8 ἱμσοι ρας Ὁ1]90 ψ 1 {89 8Δ8- 
δβυπιρίΐοη οὗ (86 βΒι ηοίοπου δηᾶ οἰδοίοηον οὗ (86 
1μονὶιΐο4] ρυϊοϑιίμβοοάὰ. Νόμος 18 παῖίμον ἴο Ὀ6 Χο- 
εἰγιοἰϑὰ ἰο ἐμ ἴανν οὗ {9 ργυοδίμοοάα (Π62., αγοί., 
εἰς.), ΠΟΥ ἐο (6 ΘΟΓΘΙΙΟὨΪΑ) Ἰανν (Οα]ν., ἃ ᾿αρίαᾶο, 
σαγρξ., εἰς.)}. ΕῸΥ δι μβουρὰ 10 15 ἰσαθ (μὲ Ὑ6Γ. 
18 τηοτοὶγ ἰηἰγοάμυ 68 (6 ΡΓγοοῦ οὗ πῃ ργοροϑβϑιίιοα 
οἵ τον. 12, ἐνπαὶ (89 οἰδῆχο οὔ (86 ἰανν, {6.0 88- 
βογίοα 89 ἱββϑοραγδῦ]ο ἴγοια ἰδ οἰδηρο οὗὨ {86 
Ῥυϊοβϑίποοά, ΔΡΡΘΑΓΒ θέον 4} ἷῃ ὑδο ἵποί ἐμαὶ 
ἐὴδε Οἰἱά Ορυεπαπί ἐϊδεῖ ρτγεαϊοίδ ἰὉ 6 ἈΠΟΙΟ ΙΒ οἷς 
Ῥυίοϑθὶ 885 ἃ ποῃ- ἀδγοηΐϊο δπὰ 1ου ἶσα] ῥυίοϑί, 
τγἢ]9 γον, 14 αἰἰαοῖίλοϑ ἰο {818 ἰδ ἰδίου οα] ρτοοῦ 
οὔ πο μεζῆίπεπί οὗ (818 Ῥτοαϊοίϊοη ἴῃ (86 ΡΘΟΥΒΟΏ 
οὔ 7268υ8, δῃὰ ὑμ8 ἔδν ὑπ 9 αν Βροΐζοῃ οὗ πιϊσλί δὲ 
89 ΓΘ δῪ οὐὗὁἨὨ (Π6 γγίθϑδίμοοα ; γοῦ ἱπαϑυλίοὶι 
8.5 ἴἴ 888 ὈΘ6Ὼ ΡῬΓΟΥΪΟυΒΙΥ δἰαἰοά ἰδ ἐμ6 [3Γ06]}- 
15} Ῥ6ΟΡΪΘ μαὰ χϑοοϊνοά {ποῖν νόμον ἰῃ ΟΥ̓ΖΘΏΪς 
δοηῃπθοίΐου τι ἐμ ᾿πδιϊςαἰΐοη οὗἍἁ 1116 ῥτυἱοϑίμοοά, 
οΥ̓͂ σοῦτϑθ (δ 6 ολαηγεέ οὗὨ ἰανγ Βογὸ χοΐογγϑα ἰο σδῃ 
ὈΥ ΠΟ τη6Δη8 Ὀ0 ΓΟρβοαΓοα ἃ89 ἃ Ῥαγίΐϊδὶ οῃ6. 
ΜΟῚ] ἰδ θη τοῦ β γοῦὶ 18 88 8.111 ἰηχοσίης Ὀ8ος 

ἴῃ (89 τοι οὗ ῬΎΟΡΒΠΘΟΥ, δηἃ ΒΙΡῚῪ δβϑβογίϊηρ 
ἐπδὶ ἰμὸ ροσβοὺῦ οὗ σβοῖὰ ἰμ6 ἰδπριδρο οὗὨἨ ἰμ9 
Ῥτοαϊοϊίοη ἴδ αἰξογοά, υἱΖ., “ἰοὺ δὲ δ ῥυὶθεί,᾽" 
ἐίς., ἄΡρέατε ἐπ ἰδ υετῷ 7αεὲ 9 ἰλε »γέαϊοίίοη, ἃ8 Ὀ6- 
Ἰοησίῃκᾳ ἴο δηοίμο  ὑγῖθ6, ΤΒΘΓΘ ΠΟῚΘ μκᾶγΥ9 αἰϊοηά- 
ΘΏΟΘΘ δ᾽ ἐὴ9 Δ[ἴΔ 0; ΤῸΣ 1 6 γγχὰβ ἃ Μοὶ βοάοὶς 
φτίοϑί, Βὸ οου]ὰ ποὺ 6 δῇ Αδγοηΐο διὰ 1,ουἹ ΐο] 
τὶοϑί, δηὰ ὑποσγοΐογο οου]ὰ ποί Ρὸ οὗ {δ ἐγὶρο οὗ 
εν; δι πὸ {π6ῃ τοβαγὰβ ΤΟΥ. 14 88 δοπιὶηρ 
ἄονπ ἰπίο {16 αοίμαΐ λἀϊδίοτίσαϊ ἰϊ6 οὗ οὐτ Ἰωοτὰ, 
πὰ οοπβειΐηρ ἰδ 9 ἱπίθγοηοθ ἔγομ) ὈΣΟΡΘΟΥ ὈΥ͂ 
ἐμὸ τὸ] Κηον ἰοβιϊ πη ὮΥ οὗ ἔαοί. Το τηαΐῃ 
Β6ΟΡΘ οὗ {πο Ῥδροβγαρὰ, Βὸ ἐπ᾽ 8, 15 ἐο 1] δἰ γδὺθ 
ὅ8ο σαγάΐ 4] ἰάρα οὗἉ γον. 1], υἱΖ., ἐπι {π6 1πδεϊιι- 
ἐἶοη οὗ ἰμ9 Μο]ο ἸβοάοἸς Ῥυγϊδδι]οοῖ οὗ ΟἸ τ ἰδὲ ἴδ 
ἡποοιρα 19 τ ἢ ἔῃ 6 δυρροδίιϊοπ οὗὅὨ {πὸ σοπρο- 
ἔσποο οὗὨ ἰμὸ 1 ονϊἰΐοαὶ ρυϊοϑίμοοα ἰο δοδοι} 18} 
15 ἰηίοπάρα ποτὶς οὗ ρεογίθοίίΐοη. Τἷβ 18 βοῦν, 
͵,Ἄτει, ΌΥ ἰμο ἤδοὶ (μαΐ ἴμ6 ΟἹὰ Ἰοδίατηοπὲ 1.86], ἃ8 
Βθονῃ ὉΥ ἰδ ρῥτοαϊοίϊοη οὗὨ 8. οχ., δσοῃἰθιηρ]αίοα 
8. ἰγδηβίονυ οὗ (9 Τωουἷς 4] ρῥυἱοδι μβοοά ἰο δ οῖ ΒΟῸΣ 
ἐνὶ θο---ἃ ΥΔΏΒΙΟΣ δοίι] Υ σα] σοὰ ἴῃ {116 ῬΟΥΒΟῚ 
οἵ 5 εἐ505 (12--14). δεοοπαϊν, ὉΥ ἰμ0 64ϑεηίαὶϊ ἀϊ. 
ὕάγεποε ἴῃ (89 οδασγδοίορς οὔ {9 Μοϊο ἱβοα εἷς 
Ῥυϊοβίπῃοοά οὗ ΘΟ νἶβί ( "1 }Ξ 61: Ταῦτα, Υοτ, 
14, τοΐοσγβ ἰο 9 ποσὰβ οὗ 89 ὕβδίῃι, οσ. 4, Ὑπὸ 
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Ῥογίθοίϑ μετέσχηκεν, προσέσχηκεν, ἀνατέταλκεν, 
Ῥοΐμύ ἰο ἐμὸ δἰβίογ 681] ἔλοίβ ἃ8 πον βίδπαϊηρ 
σοιρ]οίοἃ Ὀοΐογο 8 οὁγ8. ᾿Αφ᾽ ἧς ἀδποίθβ ἰμ9 
Βρυϊηρσίης ἰοσὶ ἔσο [886 φυλή. Προσέχειν τινιίξεε 
ἰο αἶνθ ομϑ᾽ Β δἰἰϑῃίίοη, οὐ ἀθυοίθ ὁΠ 6᾽Β δου γ (0 
ἃ (ἴῃς. Τὰ τοδάϊηρ Ἰτροσέστηκε ἷπ Ἐταδιγυβ 18 
ἃ Ῥαιγίϑιϊο ρίοββι πο πρό ἴῃ πρόδηλον ἰ5 ποί 
ἱεπιροταῖ (Ῥίογο6), Ὀὰΐ ΒιΓΘασΊ ΒΘ ἢ 5 (μ 6 οΘοποορίϊοη 
οὗ 8 ἰμβἰης 88 ᾿γὶπ ΟΡΘἢ ΟΣ σοῃϑρίουοιιβ ὈΥ͂ ἐϊπ9 
ἴαοὶβ, τυ Ὦ116 κατάδηλον ἴπ ᾿ἰ}κ0 ἸΩΒΏΠΘΙ ΘΙΏΡἢ8Β1268 
186 Ταδβϑοῃίη μ ΟὗΥΟΡ. 1. 
γε. 1ὅ. Δπᾶ ἐ ἰα 61}}1 το δ Ό ἢ ὅδ} ΕἸ γ 

ονὶϑμῃηξϊ, εἰο.----ΕΌΓΑ τ ΘΟ ΓΟΙΥ ΘΥΓΟΏΘΟΙΒΙΥ͂ ΒᾺΡ- 
ῬΟΒ65 ἰμδὺ 180 πὶηρ Π6ΓΘ δϑβογίθα ἰο ὍΘ ουὐϊἀθηὶ 
ἰ8 ἱμὸ ἴδοί οὗ οὐ 1 ογὰβ βργϊηρίηρ ἴσου ΔῈ 
(τον. 14), ΒΒ βρίῃς, ζ0] σὴς ΟἸγ 8. δη ἃ Οὐ ΒΘ ΓΒ, 
ΒΆΡΡΟΒΘΟΒ ἐξ ἰο Ὀ6 89 σταοΐίη 688 οὗ ἰδς αἰ ἜΣΘ ΘΟ 
Ὀοίινθοη ἐδ Τόν 641 δαὰ ἐπ Νοῖν Τοβίδιμοηι 
Ῥυγϊοδίῃοοά. ΚΙθο, ἢ ῬΥίμδ8., Φυβί., δ- 
ὈΔΟΆ, εἰο., ΒΌΡῬΟΒΟΒ ἰὑὺ ἰο 6 ἐδ τϑϑ}ν οὗὨ {86 
οδηρο οὗὁἨ ἰδθ Ῥυϊοϑίμβοοα, 6] ἰσβοῖ, πῖτὰ Φ. 
ΟἌΡΡ6}]. απὰ Βδηζοὶ, τοζαγὰβ ἰδ 88 {110 ᾿μ ΘΠ οἰ ΘΠ ΟΥ 
οὗ ἐμ9 Τιουλιϊοαϊ ῥγίθδίμβοοᾶ; ψ }}]6 ΒΊΘοΚ, 6 
γοίίο, ΤῊΟ]., μᾶμ., πὰ πῃ 1Ὁ {89 βίδιθιαθηΐ ἐμαὶ 
(ὴ6 οἴδηρο οὗ {6 φῬγίθβδίβοοα ἰηγοῖνοθ ἐμθ 
σϑηβο ΟΥ̓ (86 Ἰᾶγν. Βυὺ {118 δἰδίθιαθηί 1(86]} 
ΒΟΥΥΘα ΙΩΟΓΟΙΥ 88 ἰἰ9 3γδὲ Ῥσοοῦ οὗ μ9 οδρίία] 
(Ββουριὺ σοπίαἰποά ἴῃ Ὑογ. 1], υἱΖ., ἐμαὶ (80 Δ}ὈΡ- 
Ῥοϊπίπιρηξ οὗὨἨ δ Μοϊο οἰ ϑοά εὶς ῥτἱοϑὶ τνὰ8 ἱποοιηρᾶ- 
ΕἸΌ19 πὶ ἰλ 6 ΟΠ οἴ οΠΟΥ οὐ (86 1,ον 64] Ὀσυὶθϑὺ- 
Βοοά, αιπὰἃ νγ88 ἰἰβοὶῦ δραΐῃ βυϊδϑιδηϊ ίθα ὈΥ (89 
ἔασὶ οΥ̓͂ ἐλε αοἰωαῖ οσσιγγεηος οὗ ὑμ6 σῆϑηρο. ΤῸ 
δυο πο δάναποοβ ίο ἰδ δεοοπα ῥτοοῦ οὗὨ {ῃ6 
βδῖλθ ροϊηΐ, ἃ Ῥσγοοῦ ἴπ Ὑΐσὰ 18 ἱηγοϊνθα ΔἸ 1κὸ 
(09 ἱπβυ βοΐ ΠοΥ οὗ ὑμ9 Του 168] ᾿τὶοβί οοά, ἀπὰ 
{86 φροδίπϑββ οὐ (μὸ ἀἰβϑιϊποίϊοι Ὀοίνθοῃ ἰδ [,6- 
υἱ εἷς] διὰ ἰδ Νοὸ Τοϑίδιηοαὺ ῥσιθϑίμβοοά. [πὰ 
(86 Ρτουΐϊουβ δἀυχαπιθηῦ (ἢ 9 ΒΓ 688 ψ)ὲ8 Ἰαἱἃ οη {86 
αἰτουμηδίαποθ ἐμδὲ τ ἰτ ἐλ 6 οἔδηρο οὗ ὑπ6 Ῥυὶοβύ- 
Βοοά πἰοοᾶὰ αοίμαξψ ἀπὰ ἃβ πιαίίεῦ 9.0 7αοὲ οου- 
προοίοα ἃ σμδηρο οὗὨ ἰμ6 Μοδβαίο Ἰανσ.0 [10 18 ΠΟῪ 
Ἰαϊὰ οπ ἐδ ἐπίγίηδῖς ἑάοα απὰ σλαγασίεν οὗ 8. ΜεΙὶ- 
οἰἰϑοᾶοῖς ῥυϊοδί. ἃ Μοϊοίβοαςῖκ ῥυὶοϑί, αδ δυοὴ, 
5 (86 δ ̓ οοί οὗἉ ἔα οἰαυδο. Ηδὰ {πὸ δυΐδμον Βαά 
ἴῃ τοϊηὰ “έδιδ ῬΟΥΒΟΠ Δ ΪΥ, Β6 που] μᾶγθ ΡΟ ΒΟῚ- 
ΔΙῚ ἀοϑὶ σηαίοα {πὸ βυθ)θοί, οὗὁἨὨ ψῖσ {Π6 »γεαὶ- 
εαἰς νουϊὰ ἰμθὰ Ὅ6 {μθ ῥγὶϑβδὲ οὗ ἃ αἰγέγεπέ οἰα- 
γαοίεν. ἸΤᾺΘ στνοδίοσ οἱ θαυ 688 οὗ {818 ῥγοοῦ, μον- 
ΟΥΟΣ, 1165 ἴῃ ὑμ0 ζαοὲ ἐμαὶ Η18 Ὀΐϊγὶ ἔσο ἃ αἰ ἴ- 
ζογομὺ βγϑϑ} 18} ἰγὶθὸ ἀο68 ποΐ Βο τυ ποῖ οομδβὲϊ- 
ἐαΐο ἐπ0 Μοββίδῃ 8 ἕτερος ἱερεὺς ἃ8Β Ἀἷ8 “ΚΘ 6588» 
ἰο Μοϊοβίβοαθις. ΤῊ 8. ποὺ ΤΟΥ ΟΙΥ ΡΪ8668 Εἶτα 1η 
ἀποίμον τάξις οὗὨ Ῥχγὶοδίβ, Ὀὰὶ ργίνοβ εἶμι 8 ῬγἹϑβί- 
Βοοὰ γογευεγ (εἰς τὸν αἰῶνα), διὰ βὰο 8 ρυἱθβίμοοα 
68} δίοῃβδ το σς τελείωσις, ΘΟΙΩΡ. το. 28. 
[Τὸ ρϑββαρὸ νυν. 11-16 18, 88 ἱπαϊ οδί θα ὉΥ ἰδ9 

ετοαὶ αἰνογεὶ ιν οὗ ορί που χοραγαϊηρ ἰδ, ψ 1116 
ΘΑΒΥ ΘΟ Ὦ ἰο ὑγδηβὶδίθ, διιοηᾷ ἐμὸ τηοδβὺ ἀ1- 
οἱ ἱὰ {μ6 Ερίϑι1]9 9 ΔΗΔΙΥΣΘ 80 88 ἰ0 ΔΒΒΌΓΣΘ 118 
(μὲ τὸ αν ὑλ9 Ῥγϑοΐβθ ΒοΟρῈ δῃὰ ἀν οὗἁ {89 
ΔΌΪΒΟΡ. ϑοιῃθ, 881, ποιλαπη, Σοχζδσγαὰ γον. 12, στ 
ἀΐ8 ταϊοοϊηδεΐνο γάρ, 88 ΒΡ ῚῪ 1]Ἰυδίγα ἰὴ [86 Ρ8- 
χοη(μοιϊοαὶ οἴαυβο οὗἩ σον. 11, 8 Υἱοῦ ὙΠΟ αἱ 
ἄτϑι κἴδμποθ βϑοβ σοῦ 16. ΟΙΒΘΥΒ, 88 ΒΊ6Κ, 
Ὧς οίίο, 61 1286}, τοχατὰ ἐΐ 88 ραυΐῃς 86 ὙΑΥ 
ἴῸΥ Ὑδαΐ ζ0]]οὁγ8, δπὰ “Ἰαγίπρ ἀοπῃ {μ6 στουπά 
ὙὮΥ, πού τὶιποιΐ ἀγροηὺ οαυδε, {μ6 ρυϊοϑίμοοά ἰ8 
οδδηροα᾽" (06 είϊί6), δαπιϊ ἰἰπς δὲ ἐμ 6 βδῃιθ 
ἰἰπ9 ἰδὲ (Π6 Ρασϑηϊ οι ἷοα] οἴδυβο οὗἨ τον. 11 88 
δ ἱτιροχίδης Ὀοαγίπρ οἱ ἰμ9 1]1αδἰταιΐου. Μο]} 
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δοπδίἀονα (ἢθ σαρ᾿δ] ἐπουραν πλῖοι ἐπ6 τ οἷ9 
Ῥδδβαρὸ 8 ἀοδίσηοα το ᾿Πυδιγαίθ, (9 Ὀ6 {16 ἰπσοια- 
Ῥδι  γ οὗἨ ἰΒὸ ἱπδιϊαϊΐλοι οὗὨ [89 Μεϊοιϑοᾶεὶς 
Ῥτϊοβδίμβοοά, σπῖτι ὑμ6 1Δ68. οὗἨ {μ6 δυ οἰ ΘὨΟΥ̓͂ Δπά 
δοιιροδίθποο οὔἵμο 1,οΥἱε168] ρυϊοδιμβοοά. ΕαυΔΙΪγ, 
ῬΟΓΒΆΡΒ 5.11} πιο γῸ ἀἰγοῦβθ, ΓΘ {86 Υἱο 5 σοζαγά- 
πᾳ (86 σοΐθσθηοθ οὗ π:θ κατάδηλον, το. 1ὅ. [με( 
1.5 00]]ο»ν 6 ᾿ἰε{19 89 σοῦγδο οὗ ἰβουρμί, Τδθ 
δαί ΠΟ Ῥ88868, δὶ γϑῦ. 11, ἔγοπι 11] υβιγαϊξης (86 
Ῥεγεοπαΐὶ στοαίπεδα οἵ ΜεϊοΝ  ΒοαοἸι---Ἰ γον ὉΥ 
ἱπρ]Ἰσαιΐοι, 1.1.6 ΒΌΡΘΡΙΟΥΙΥ οὗὨ δἷβ ῥυἱοϑίμβοοά ἰο 
{πὶ οΥὗὁἨ Αδτοῦ, δὰ α 7ογίϊογὶ 1.9 ΒΌΡΟΓΙΟΥΙΥ οὗὨ 
ἐμαὶ οΥὮ ποὶοῦ πἷθ τγὯ8 Ὀυΐ 8 ἴγρο, ἰο 89 Αδυοηΐο 
---αἰό ἰδ δοπδιἀοτδίίοη οὗ [86 Γοϊαϊ νο οἷαι 8 οὗ 
(πὸ ἔνο ργ δι οοάβ ἐμ υλβοῖνοεα, υἷ., ὑπ 1,οΥ ιλοαὶ 
Ῥυϊοδιοοὰ δὰ ἰ8ὸ Μοϊο ἰδοα οἷς ῥυϊοδι οοὰ οἵ 
Ομ γίϑί. Τδο τπαΐὶῃ 1685 τ πί ἢ Βο ἱπίτοάυοοδ, δηὰ 
ὙΊΘΒ 116 ἱπ (86 ΥΟΣΥ͂ Ὠδίαρο δηὰ χοϊδίϊοῃβ οὗὨ ἰ89 
886, Δ16 {80 10]ονίης : 1. Τμδὶ (δ6 Μοδαὶο 
ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ Γεδίο ΓῸΡ 1.8 ὀχοουϊΐου δηὰ οἴδοοιϊνο- 
ὯΘ65Β ΟἿ (0 [ΟΥ̓ 104] ρυϊαβιμοοᾶ ; ἐμ δϑτοζδ- 
ἰἴοπ, ὑἱμογοίοσο, οὗ (μὸ Ἰδύίον ᾿πυοῖγθδ δὴ ΔΌΣΟρΑ- 
ἰἴΐοπ οὗὨ ἰδ ἔοσιοσ. Ταὶβ δΌγοζαί ὁπ ̓ θ σὰ αν 
6815 8 ἔγαπδίεγσ. 2. Τμαοὶ {}|8 ΔΟχοχαίίοι οὐὨ ἐμ9 
Ῥυἱοϑίβοοὰ δπὰ οὗἉ 115 δϑβοοίδίϑα δῃὰ βιι ροσὶ ποῦ πι- 
Ὀρηΐ ΘΟΟΠΟΠΙΥ͂ 18 δἰγοδν Ῥγοαϊοίεὰ 'ἱπ {π6 ΟἹὰ 
ἸΤοεβιδπιοπί, (1 [86 ἀθοϊαγδίίοι οὗ αοά, Τηου ἀτὶ 
ἃ Ῥτὶοβὶ ΤΟΥΘΥΘΥ, είς.), πὰ {πδὲ (ἷθ Ῥτραϊοιϊοη 
18 δοίΌ8}}γ τοδὶ ζοα ἴῃ ἐπ6 το] }- Καόνῃ ἀοβοοηὶ οἴ 
4688 Ομ γὶβί ἔγοτα ὑπὸ δίοοῖς οὐ υάδῃ---ἃ ποη- 
ῬγΐθδιΥ ἰσὶρο. 8. Τα (6 σμδΏρο οὗ ρυϊοϑιποοά, 
δηα οὗ Θουγ89 ἐπ 6 ΒΌΡΟΣΣΟΥΙΥ οὗἩὨ [Π6 ᾿δίίοΓ, οου- 
Βἰδίβ ΟΥ̓ΘῺ ΙΏΟΓΘ ἰῃ ἰδ ἐπίεγπαϊ ολαταοίεν οὗ ἰδ 
Μεο]ο  βοάἀοῖὶς ΡΥ ὶθβί οοά, 885 σοϊηραγοὰ υἱϊῃ {}}9 
ΤΟΥ 681, ἰδδη ἰπ ἰδ9 τηϑῦο οχίθγηδ)] 7δοὶ οὗ 
Ομδηρο. 4. Τὶ ἐπο οαἱλ πρῖο δοοοιηρδηϊοα 
ἐμε ἱπδυσυτγείΐου οὗ 89 Μο] οἰ βοά οἷς γί οδβὶ τη ὺὶ 5 
115 δυροτγίοΥγὶν. ὅ. Τδδὺ 18 ΒΌΡΟΥΪΟΣΙ(Υ 18. 4130 
τηδικοὰ ὈΥῪ 8 β ἤθη 85, ὈΠΙΣΔΠΒΙ ΘΓ Ι ΘΠ 658, 
δηὰ ρεγροίυγ, ἴῃ 4}} ψ ἱο ἢ ἔθδέυσοϑβ ἰὲ βίδπαϑ 
οοπἰγαβϑίοα ἢ} ἐπὸ Του ἴ041. Τθ686 δτὸ ἰδ 
θμΟΓΔΙ] 1.685 ἔγοπι τοῦ, 11 ἰοὸ τον. 26, δῃά ἱξ 18 
ΟἿΪΥ αὐ ἧτο οσὐ (ἰγοο ροϊπίβ, ἢ] ΘΗ αἱ υυ. 12, 18, 
δηὰ 1δ, ἐμαὶ (89 ἀἰ Πουιγ ἰδ Τουπά ἴπ ὑσχαοΐπρ ἐδ 6 
Ῥγϑοῖβο ἐμπγοδὰ οὗ σοππϑοίζοη. Ἡ]Σμουΐ 1οολίπς 
ΟΥ̓́ΣΣ οοπβάεηί, 1 ἐπἰπὶς ἐξ 18 ΠΟΔΕΙΥ 85 Γ0]]0 78 : 

1, ἱπᾶάδοά, ποῦν ({π6 ποῖσ οὖν, ᾿ἰπκίηρς 1ὲ ἴῃ ἃ 
ΚΘΠΘΓΔ] ἩΔῪ τ τ πδὺ Ῥγοοθάοβ, 86 μέν ροϊπί- 
πῃ ἰο {9 ΒΌΡΡΓοβδοα δδιστιηδίΐοῃυ, οοπίγαϑίοα 
τὶ 8}}6 δυρροδίιϊοι 88; ἱΐ, ἱπάοοὰ ἰδ τόσο, δε 
ἐΐ ε ποῖ) Ῥογίδοιϊξοῃ γγσοῦθ ὮΥ ἴδ0 μους 8] ρτὶοϑί- 
μοοάᾶ---Ὺὰ ἐμὲ γι οβδίβοοά πδβ θουηὰ ἰο τραῖτθ 
80 Ἰανν εἴεοίϊγο, ζοὸτ (10 Ἰοαὶδ]αἰΐοη οὗ ΝΙοβοϑ 
85 Ὀαβοὰ ὌΡΟΣ ἰὑ---ἰθογ ΤΟΥ͂Θ ΠΟ πορϑὰ [ὉΣ 8ῃ- 
οὐδὸς ργίθϑὺ ἰοὸ Ὀ6 βΒροΐϑῃ οὗἩ ἰῇ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ΔΒ 
δοιϊ ἰο δΥΐὶδ6 δίϊον ἰη9 οτάὰδον οὗ δέοι οἰ βο οἷς, 
διὰ ποί αἵϊον {ῃ0 ογὰον οὔ ἄῦσοῃ. Απά ἰδμδΐ βυοἢ 
8 ὁἴδηρο νου]ὰ ποὶ ἰδίκο ρῖδοο τἱίμβουὶ πἀτροπὶ 
Θα.86 8 ΟΥ̓ἀοηΐ, ΓὉΓ 866 ΒΟῪ {Γ-Τοδοίηρς ἰΐ ἴδ. 
Ἐον ποθ (πο ρῥυἱἹοβιμοοά 15 ἰγδηβζοσσο, 88 ἐπ {86 
Ῥχοαϊοιΐοη οὗ ἐμὸ Ῥβδϊπι ἱΐ ἱβ, ἱὲ οαυσὶθϑ τ τὰ ἱΐ ἃ 
ΥΔΏΒΙΟΣ δα δὴ δργχοχδαίζου οὗὨ (86 [ἴδν. Αηὰ 
{μπδὺ βυοι 8 ἰγϑΏ ΒΟ 18 τη ἰδ ΟἾΘΆΣ ; [70 ἢ6 ἴῃ 
τορδτὰ ἰο ἡ ΒοΙΩ {πο Ἰἰδηρσυδρο οὗ {118 ῥτοϊοϊ οι 
8. αἰϊογοά, ΒοΪο 8 ἰο διηοίΐον ἰχὶῦθ, οὗ Ὑδὶοὰ 
ΟΠΘ 84 τηϊηϊβίογοα δί {86 δἰίδν ;-- -Π 611 ἰΖδοῖι σοπ- 
δἰάονβ ἰδὲ ἰῃ {π|8 υοσδὸ (τόσ. 18) 86 δυῖμου 888 
ΔΊΤΕΔΑΥ ἀοβοοπάοα ἤγοιῃ {86 ΤΟΒΊΟΣ ΟΥ̓ ΡΓΟΡΈΘΟΥ͂ 
ἰο ἱπαὶ οὗ ζ]] τοὶ. ΜῸ]] τοραγὰβ Ὠἷτα 85 βὲ}}} 
βίδπαϊηρ οὐ ἐμ στουπὰ οὗ ἰῃ9 ῬγΤΟΡΒΘΟΥ, διὰ 
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ΒΙΤΏΡΙΥ πἰδιϊης πρδὶ (09 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 1} 1165 ΓΣὸ- 
εἌλτάϊης ἴ6 ὈΐΣΓΝ δα ἰσὶρθαὶ το] δίΐομ5 οὗ {86 Ῥχο- 
αἰοίοὰ γγυίοϑί. [πὰ ἴδυοσς οὗ ΜΊΟΌΙ᾽ 8 Υἱὸν 15 ἐδο 
ἰηὰἀοδηὶιθ ἐφ᾽ ὃν λέγεται ταῦτα; ἷπ δγοσ οὗὨ ἐμαὶ 
οὔ δεἰιἰζεοῖ δτὸ {μ6 ἀοδηϊίο βίαιοι θη Ὑ11Ὲ 86 
Ροσγΐοοί ἰθὴ86 οὗ {6 τοῦρ, ἩΔΙΟΝ θεῖ ἴο ρμοϊπί ἰο 
δοϊυδ[ὶ ἰϑίοτί δὶ ἴδοίϑ. 1 ΔΟΠΟΌΣ οὐ ἐμ ψ 8] 
ψῖτ Βο  ἐσζϑοῖι ; ΑἸίογὰ δοδγοοΥ ἰοι 65 {86 αὐ 68- 
[101).-πΈῸΣ ἷξ 18. ἃ ν}}- Κηον ἰδιοσίς 8) ἵδεί, 
{πδὶ οἂν Τογὰ Βα ἢ βργυηρ ἔσοιτο Φπά 88, ἰο τ 10} 
Υἱθο δρρουίδί ῃβ πὸ σορχυΐδ ῥγιοδίβοοα. ἔσο 
118 ζαοῦ πον ἰδ 18 ουὐἱἀθηὶ ὑπαὶ ἐπαὶ ἐμ ρε οἵ 
Ῥυϊοβίμβοοᾶ [85 ἰδίκοῃ Ρ]δοθ ὙΒΙΟΝ Ὀτῖπι 9 ΘΒ δη 9 
Οὗ Ἰδνν, υἱΖ., (89 ζδοὶ {μα {Π6 οἹὰ γεϊεβιμοοά θ6- 
Ἰοηφοὰ ἰο 8 ρμδγίϊουϊδν {ἰγἰῦθ, δὰ (μαὶ το ἐὲ 
Ῥαᾶ88658 ἰ0Ὸ δῃοίθοῦ ἐγίθο, οὗἠἨ δοῦσβο ἐπ Β[οξαὶϊο 
Ῥτὶθϑιμῃοοά 168 δι δγτογίοα, δηὰ ἱποσοίοσο 18 6 γι 80]}6 
διγιοίαγο γτοϑροὰ ρου ἰἰ 14}}15 ἰο ἰ!6 ατουπᾶ; 
Ὀαΐ ἰ 18 5.}}} τῶοσὸ δουπάδηιγ ονἱάδαὶ ἔγοια δὴ- 
οἶμον ἔδοί, υἱΖ., ἐμθ ἐπίγὶπειοραὶϊἩ αϊβετοιί ελαταε- 
εν οὗ 18 πον Ὀυϑδίμοο, ἴπ ἐπδὲ ἐμὶβ ῥγὶεδὲ 
ΔΥΪΒ65 αἷενρ ἰδε δκεποες 9.) ἈΑεϊολίεεσες----ανϊος 
{8089 ῬΓΟροσίοϑ τ δ οὗ {818 ΠΠΚ6 Π 688 σου] ᾿χο- 
ΒΌΡΡΟΒ6--- 10 Βα θδΘὴ τηδάθ, εἰς. Ετοτα {818 
Ῥοϊπύ {μ0 οουγδο οὗ ἰβουρθὶ 8 ἐδδυ. 1 ἔδυ ἀο 
ποὺ τερδνὰ {86 δοῦτγδο οὗ (πουρεί 88 οαχτὶοὰ οὶ 
Ὑ1Ὰ βίγὶοὶ Ἰοχίδα] Ῥσοοΐδίοαη. 79 δυίβοῦ ββονβ 
ΠΟῪ φτγοδὺ σοῃβοαῦθ: 068 ἀδροηὰ οἢ ἰδ ΟΥ̓ΟΣΊΕΤΟΥ 
οὔ {86 ον εἶς] Ργὶοϑί οοά---ο 1658 ΘΟΠΒΟΑΌΘΣΘΟΒ 
{8 ἐπθ δοτοκδιΐοι οὗἩ ἐμὸ π01]6 δὰ ἐμαὶ χοξὶς 
ὍΡΟΙ ἀπ ΟὟ ΒΟῪ {18 ἰγδηδίοσ 15 δοίθ δ] Υ 
τηδάο πη [Π9 ρογΒοῦ οὗ εβυ8, δηὰ δον δ1}] τθοτὸ 
Υἱίαὶ διὰ ἀθορ- δος ἐμβδὴ (6 ΤΏΘΣΘ ἰγϑηβίοσ, 
ἦβ 1.9 σῆϑηρο ἱπ ἐπ ἱῃ ΓΪη816 ομασγαοίοσ οἵ {Ἰϊὸ 
Μο οἰ ϑοά οἷς ρῥγϊοδιμβοοὰ ἀιβ9 ἢ, Ηρ δ Βδ8, δ8 
ἀλ νοσο, ἀν οὰ ̓ πίο {}10 ἰορὶσ οὗ (86 δυρετγίοτι! 
οὗ ΟἸγἰβί᾽ β Μοὶ οἰ δοάθις ρῥυιθδιμοοᾶ ἐο ἐπ6 Αδγο- 
εἷος, ὙΔΟΒ 6 ἐπθῃ ἔδυ. 1ΠΠϑίσαῖοϑ ῬῪ ἰδ6 
τοδίίοῦ οὗὨ ἰδ6 οδίι, δη ἃ ἐπ βίῃ ρίθπεδα διὰ μρεῖ- 
ῬοϊαὙ οὗἨ (μ9 ΜΟΙ βοάοῖς ῥτϊοδ 88 δρδϊηϑὲ 
(16 Ρ᾽ γα δπα ἰγδηδι(οσί 688 οὗὨἨ ἐβὸ 1μευϊεὶςα] 
Ῥτὶοϑίβ.-- -Κὶ, 1. ᾿ 

γεε. 16. ο δαδ5 Ὅθθσι τωϑᾶο ποῖ δῇλοσ 
ἘΠ6 Ιδυν, εἰς.--- ΠΥ νόμος Ἀδγα Οδσγα., Οαϊν., 
Βοηρ., Βύδιηο, ΤῈ ο]., διὰ οἰβεσβ, Ὁπάοχείδπὰ 
89 Μοβϑῖο 1δνν, 059 δἰθιηομΐθ ΔΙῸ 60] ο ἸΥ Ἰ 
ἀεβὶχηδίοα 88 ἃ δ δὨΥ ἱπδιλιαίοῦ, αὶ ἐμ ἐσ- 
Ῥγοββίοῃ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκίνης ἴῃ δε 8 οεἰ8 
ἰο κατὰ δύναμεν ζωῆς ἀκαταλύτου, του ἶγοδ οοΥΓ ΔΙΗΪΥ 
(δαὶ το ἐἰδκὸ νόμος 18 δὶ Βοπι. Υἱϊ. 21, 23 ἴω 186 
Β6η86 οὗὅὨ κογῆ. ο δ7΄ὸ ποὶ, ΒΟΎΤΟΥΟΓ, ἐο0 ἐδίον 
ἴτοιι ἰδ ἷ5 ὑπαὶ ἐντολὴ σαρκίνη 5 86 δΒρϑοῖδὶ τεφεὶ- 
βἰ(ἴοῃ οὐ ἐ!6 Μίοδβαίο Ἰανν τοχδγάϊηκς [86 μους] 
Ῥυϊοϑίμβοοά ([ωπ.), δῃηὰ 18 δο ἀοαὶϊξιπδίοὰ βεοβδυϑ 
1 Ἰαγ8 Βίτοϑ8 ἸΏΘΓΟΙΥ οα ουἰπνατγὰ, ἜΣ ΕΗ] ἐπὶ (5, 
ΝΙΟΝ το 116 0Ὁ]6 ἰο ἀοδιγυοίΐοη, 85. οι ἐέπεαὶ ἐε- 
δεεπί, εἰς.. διὰ ἰῃ5.4}18 ΟὨΪΥ͂ τη ΟΣ Δ] τη θὲι 85 Ὀσὶςδὶβ 
(Ἰμεοά,, ατοί., ΒΙ]., θ)Ὸ Υοί6, εἰς.). 8.111 1655 
ΤΟΥ ΜἯ' ΔΡΡΘδὶ ἰο ἐδ ζαοὶ ἐμδὶ πῃ Ἰαίοσ ατγοεκ 
ὑμ6 ἀϊδιϊποίίου Ὀοΐνοθη δα). οπάϊης πὰ ἐκός διὰ 
ἐνος ἷ8 ἀ0η9 δι ὟΎΔΥ (πον, Τ8ο]., εἰς.). ΕῸΣ πὸ 
ΝΟῪ ἸΤοβιδιαθηὶ πυὶίος οου]ὰ οδαδγδοίοσιζο [86 
Μοβδῖο Ἰανν, νβοίμου ἱδ κοι 88 ἃ ἢ ο1]6 ΟΣ ἴῃ ΔΩΥ͂ 
οὗ ἰϊ8 οτἱ πδῃ068, 88 ἡεολίψν, ἱπδδιλ το 88 ἔμ 6 γ δΓῸ 
ςΟ]]οοἰνοῖγ ἰο 60 τοΐοστοὰ Ὁδοῖὶ ἰο ἐμ υ]]}]} οὗ 
οά, διὰ ἴον (8 σϑῦϑοῃ! ῬϑὺΪ οσργοδδὶγ ϑορΒ8- 
β'Σ 68 (89 δρ᾽ εἰ 8] πδίοτο δὶ ο οὗ (Π 9 νόμος διὰ οὗ 
{86 ἐντολή, Βοτι. Υἱὶ. 12, 14. ϑουδι]6 55, ἱπἀοοὰ, 86 
οἱ κυϊβοαίϊου οὔρεγίλαδίεπεε,, τ ἰσἢ Βοη κα. σατρε.» 
εἰς..) 'ᾶγοὸ ἔουπηα ἱῃ σαρκικός, 18 Ῥ»ο58810]9 ζ0Γ σάρκινος 
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(Ξξιδάο οὗ 865}}). 811111 βου] ρσοΐοσ ἰο σ ον 
ἰδ δορὶ μοῦ ἰο 86 χυ δ) ῖοϑ οὗἉἩ ὀχίθγπα  γ, ζγα Ὁ 
διὰ ἱππροίδῃοο, ὙΔ1ΟῺ ὈοΙοηκ ἰο {86 παίιγο οὗ ἰδ 9 
σάρξ, διὰ τΒὶοΝ ΓΘ δἶδο δἱ {80 βδο ἐΐτηο ρῥγοάΐ- 
εδἰοά οὗἩ ἰδ ο τἰΐυ8] δὰ δἰδιαἱουυ ομυϑοίοῦ οὗὨ ὑπ 
Μοβαὶσ ἴα. [Ιἐ ἷβ ἰμἰ8 ῬΤΟΡΟΓΙΥ͂ οὗἩἨ ἐδ9 1δν 
πεϊολ 1 ΟΟΠΟΟΙΥ͂Θ ἰ0 0 Θχργοββοὰ ὈΥ͂ ἐντολὴ 
σαρκίνη. Ἴο {μ18 ΘΟΥΤΟΒΡΟΙ 8 ὑμο0 ζδοῖ ἐμαὶ ἐΐ ἰ8 
ποὶ ρἰδορὰ ἱπ δοπέγαϑί ἀἰσθοῦ [ΕΥ τὶ ἢ (π 9 Βἰδίονῖο 
2ι508 Ὀυὺ τψῖῖ ὑπὸ ἕτερος ἱερεύς, Ὑ ΕΪΟΙ δη5 1.5 
τολ]χζαϊΐου ἰη Ηΐπι, 0860 οἰ τδοίουϑιὶς, 88 ΒΒ Ο ΤῈ 
ΌΥ τοῦ. 18, 16 ἀγατῃ ἴγοια ἴμ9 ψογὰβ οὗὨ ἰδμ9 
Ῥβαϊτα, ΑἿΥ τϑίδγθῃσο ἰο ἐπ 6 σαρϑοῖίγ οὗ Ομ τὶδβὲ 
ἰο ἱπιραγὶ ᾿ἰἴθ ἰο οἰμβοῦβ (88 δυρροβοα ὈΥ͂ Οα1., 
Ὀογβοὶι., ὕδ]ου, ἐές.), 18 ποί 70. 8 τηοϊηθηὺ ἰο 8 
δεϑυιηθά, Α5 ῬΥΘΥΪΟΟΔΙΥ κατὰ τὴν τάξιν Μελχ. 
ν͵8 οχρίαἰοα ὉΥ κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μ., 80 Β6ΓΘ 
εἷς τὸν αἰῶνα 1ἰβΒ ΟΧρΙαϊηοὰ ὮὈΥ κατὰ δύναμιν ζωῆς 
ἀκαταλύτου. Ἴπὸ Ἰδησύδρο ἰμ θη 648 ποῖ Σοΐδυθῃ 9 
ἴο ἰδ ἰηοανῃδίϊοι οὗ Ομ νἶϑὲ ὑπ 9 Μοβϑίδ, Ῥαὶ ἰο 
Ηΐε ἀρροϊπιηοηΐ 85 ΔοΙοἰβοάοὶς ῥτὶοδί πὰ (ἢ 6 
Ῥγοδθῦθο οὗ ἀοἀ, 'π {86 οοτηρίοἰθη 985 δῃ ἃ ρογίδο- 
ἰΐοῃ οὗ Ηΐ5 ρουύβομδὶΊ 16. Ηθ 18 8130 (8 βυ͵εοὶ 
οἵ μαρτυρεῖται [80 Α]ζ.}, τι ΐο ΒΊ Θεοῖς δηὰ οἰ 6 Γ8 
ἰαἶκο ὑπ ρογϑο μα Ἶἶγ. ὋὌτι 18 δ ὅτε οὗ οἰξαϊϊοη 88 
οὗ, χ, 8; χὶ. 18. 
εκ. 18. Ε᾽ΟσΣ ἴδοσθ Ὁθοοσηθῖὶδ ἃ δοίης 

ΔΥΥΑΥ͂, εἰς.---Τ 6 δυο" 195 βιονίης ἐπδὶ ἐδ 6 
ἰδουχῃξῤ εχρζοββοὰ ἰὴ νυ. 1ὅ, 16 15 οοπίδἰ ποὰ ἰῃ 
(80 ραδδᾶρο οὗ ἰδ9 Ῥβαὶῃβ. Το {8 μδβϑβδρο 
Ῥοϊπίβ {89 Ῥσοᾶ. γίνεται, Μῃϊσἢ Ὀοϊοηρ8 (0 {}19 
ἔνο οἶδιι868 ἰπδὶ ἅγ9 βοραγδαίθα ὈΥ 8:9 Ῥδυοϑῃίλθ- 
δἷδβ. ϑοτῃηθο ἱίουρυ οί ΓΒ ΓΘΏΊΟΥ͂Θ (06 ῬΑΓΘΗ ΠοΒ,8, 
ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ δα τᾶ 9 Υ. 19 δὴ ἱπάδοροπάοπ βθῃ- 
ἰϑῆ6θ, οἱ 9 ταδικίης ἐπεισαγωγῇ 8 Ῥτοάϊσαίθ ἰο 
ὁ νόμος, ἀπ Βαρρ) γί; ἐστίν οὗ ἦν (Ε αδηη., Οαϊν., 
Βῦν., εἰς.), ΟΥ̓ τλδ κί ἐπεισαγωγή 8760 δὰ ΓΣο- 
Ῥεαϊίπρ ἐτελείωσεν (85 Βοζα, ατοί., Εἰ. 76γ.). [Ιᾳὰ 
{86 ΤΌΓΠΙΟΡ 6080 ἐδθ χηοδηΐϊης ψουϊὰ 9: “ υΐ 
(9 Ἰδτν 18 ἱπάδοᾶ, ΟΡ 88, 8ῃ ἱπιγοάἀποίϊου ἰο 8 
Βοίίον Βορθ:᾽" ἰπ ἰμ9 βοοοῃᾶ οδδθ: ““Ὀαυΐ (9 
ἐπεισαγωγῇ, εἰε., ἀϊὰ Ὀγίης ἰπ ρονγίοοϊίοι." Ὅ8ο 
Ἰδίίον οοπδίγυοίΐοα πουϊὰ ἀδηιδπὰ (6 γί ΐοὶο Ὀ6- 
ἴοτο ἐπείσαγ. 88 Ὀθίοτο νόμος, ἰπάἀϊοαίίηρς {ἢ} δ Ὁ- 
οοέ, Το ζΟΤΊΟΥ ἷδ Ορροβοὰ δ᾽ῖκο Ὁ. ἐδθ ζδοὶ 
(δὶ {80 μὲν γάρ πὶ μοαῦ 6 Θοτγοβρομαϊΐπρ δέ ἰβ 
ποἰ-εηασπιεῖν, Ὀυὶ ΟὨ]γ--Ξ07 0 δὲ διγο, 707 αἱ ἰδαϑί, 
(ἢλκτ. δαγίκ. 11. 115} ΝΟΣ 18. ΠΟΡΘ Θη ΣΟΥ 
ουί οὗ ρΐἷασ66, δπὰ ἐπεὶ ἐπεισαγωγή ἷ8 ποἰς--Ξεΐσαγ- 
ὠγή, Ὀὰΐ ἀϑῃοίοθ (μ6 ἱπιροἀαοίΐοι οὗὮὨ δοτρλοιπἷηρ 
οἰ ον 88 διἰἀϑὰ ἰοὸ δῇ Ρ οοὐῦ δἰγοδαν οχἰβίϊῃᾷ, ΟΣ 85 
ἃ Βυῦϊβιϊϊαίο ἴον ἰ. ΤΙ ἷδ8 οὈ͵θοί ἱ8Β ΒογΘ προάγουσα 
ἐντολή, γῆ 50 τηοδηΐης 8 ἀοίογιαϊη θὰ ὈΥ (ἢ9 60}- 
ποοϊΐοη, Ὁ. ψΠΟΣ ΤΟΘδΟ ἰδ ΔΌΒΘΠΟΘ ΟΥὗὨἩ ἐδ6 
Δυϊΐοὶο ἀοο8 ποὲ γέχωΐγα ἰδαὲ {Πὸ οἴδυϑθ 6 ἰδίκο 
85 ἃ ζοπογαΐ 0ἢ9 (89 Ἰίοδι., 9) Τ εἰ16), τ 116 86 
180 οὗ ἐντολή ἃ8 δβυϊδϑίδηϊ, Α}}]}7 ϑαυϊναϊθηΐ ἰο ἐδ 9 
Μοκδίο νόμος, που ]ὰ Ὀ9 δΔάγοτβο ἰο ἱΐ, (Ρυὶπιδϑ., 
ΟἸγγα., Τμιοοᾶ., σαῖν., ατοί., εἰ6.}ὺ.0 789 ἱπουρλὶ 
οοπίδἰ πο ἴῃ ἰμ6 ρατομί μοδὶβ (80 σἱ ΒΕ δὲ ἔτϑὶ 
οθηδνυοίοἃ ὈΥ Γαΐ μον, δὰ ΘΥΤΟΙΘΟΙΒΙΥ ομδηρο 
ἷπ εἷἱα Ἰδίονς υϑυβίοῃ)Ὰ ἰϑ ᾿γοικοηϑὰ ὈΥ͂ σμδηρὶης 
ἰμ6 πϑαί. οὐδέν ἱπίο ὑπ πι880. οὐδένα, (ΟἾΓΥ5., 
ΒΟ Ιοδι., ατοὶ., ὅδσρσ., Βίδρ., εἰς.). 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ, 

Ῥτοτὰ ἰδἷβ Ῥαββαρὸ ΟἾγ. οσᾶ. Βασπ ἰδκοθ ο6- 
οδδίοῃ (“" Ὁ υἰβυϊδ Υ͂ δηὰ ἰμ6 ΟΡ οὗὨ {μ6 
ἐβγοθ ὅγδι οοαϊυνὶθα,᾽᾿ Ρ. 99), ἰο τιδἰπἰαἷη ἰμδὲ 

ον δυίμον μο]ἀβ δ οβϑϑῃ αν ἀϊ ογοπὶ ροβί( οι 
ἔἴτοπι Ῥϑυϊΐ, βαγίηρ, “Τὸ ἰ8ὸῸ Αροβίϊο Ῥαιυ] 70- 
ἀδίβσω 18 6850} 1 8}}} 1δνν, 119 ἴῃ {80 ἸΔῈ δραΐη 
ΔΡΡΘΔΥΒ ΟἿΪΥῪ ἰἰ8 ἡθζϑδίϊνο χοϊδιΐοι (ὁ Ομ τ ἐβιἰδη ἐγ. 
Το ὑμὸ δαυΐμπον οὗ πὸ Ηορτονβ, δυαΐδπι ἐβ 6586ῃ- 
ΔΙ ἃ ῥυοϑίβοοά. Τμθ9 ῥυϊοδίῃβοοὰ 8 σὲὰ 
ἷπὶ [80 ὈΥΙΔΔΣΥ ἐδίηρ, δὰ {80 βἰανιϊης ροΐηϊ οὗὮ 
μὶϑ οηγο ἀἰβουδβίοη; 89 Δ 18 δυΐ ΒΟΘΟΠάΔΥΥ. 
Το Ἰδίίον τηυδὶ σορχυϊδίο ἀιβοῖ  ὈῚ {80 ΖοΥτ6Γ.᾽ 
τ ἴα ογ τ θα ἴοότῃ ἔσγοτῃ 118 σοπποοίϊου μα ΟΡ 
Ῥδββαᾶβο ὁδὶ Ὅ0 80 ΟΧρΙδἰπηθἃ. [1ὲ μοϊπίβ γί μοῦ 
ἰο {πὸ Ηἰδίον 6 8}}}7 Κπόοππ 7αοί, ἐμαὶ ἐπ Μοβαὶσο 
Ἰατσ, ἐπγουρὰ ποι (86 [5τγαθὶ 68 ἴῃ κοποτγαϊ 
ὙΓΟΓΘ Θοπδίἰἰυἰθἃ 8 ῬΘΟΡ]6, δὰ Θϑρθοίδ!} 6 Ροο- 
Ῥῖὶο οὗ α6οά, νὰβ αίνϑῃ ἴἰο ἰἰοσα τὶ τ ἀἰγοοῖ τοῖου- 
6860 ἴο, δῃἃ οπ οοπαϊίίοη ο7 ἰδὲ πιέπϊδίγν ο ἰλέ 
»γιεειλοοῦ, ν ϊοὮ, ἴῃ 115 οβίϑ Ὁ] τη θη δπὰ ἤππο- 
ἰἴομβ, δβίοοά ἐμὰ ββοϊ αΪΥῪ σδοπποοίοα π 1} ἱἰ. 
στοὰ ἐμ ῖ5, ἔμ θη, δου] πὸ δοπο]ιδίου 6 ἀγάπῃ, 
μπὲ 80 σμδημο οὗἉ 80 ἐδδεηέξαξ αἩ ἐπ δίἰζμἴοπ Δ5. ἴλ0 
Ῥτεϊοδίβοοὰ πουϊὰ ἱποϊυἀθ δὰ ἄσαν δον ἱξ (89 
οΒδηρο οὗ ἐμ Δ ἰδεῖ. [1 μοη, χΧαγίλεν, ἃ8 8Δἢ 
δἰβίον δ] ζδοὺ 1 τασδὶ 0 δοκπον]οάμοα, ἐμαὶ ἴῃ 
ἰῃς ΟἹὰ Τ᾿ οδίδιμοι (8610. ὉῚ (9 ἀἰνίπϑθ ποτὰ οὗ 
ῬΤΟΡΆΘΟΥ, ὑπ8 σμδηρο οὗ {μ0 Ῥγἱθδίοοά 8 δη- 
πουποθϑα 88 056 αἰεδίσπεα Ὀγ αοα, δὰ τίϊἢ δογ- 
ἰαἰπὶν ἰο ὃο9 ἱπίγοἀυοοα ἱπτουρὰ ὑθδ6 Μοββίδῃη, 
πόσο οου]ὰ 6 ἄτανγη ὑπ 7αγίλον δΘοποϊαδίοι ἐμαὶ 
π9 τ8οἷο Ἰὰτν δη ἃ (Π9 1628] σογοηδπηί σοϊαϊΐοη ἰης 
ξοποταῖ, μα5, ἴῃ (80 Ρ]Δη οὗ αοὰ ἰπη5ο] 7, ΟἿ 8 
ἐγαπδίίοτν, δπιὰ 88 οἰβονθοτο ἱπἀἰοδίοα, ἀΐδοὶρ]η- 
ΔΡῪ Βἱρηϊδοαμοο. Τἴμο δοίύ ψὙδϑ ὑἐμυ8 ἀδιηοη- 
βιγσϑαϊοὰ, ἐπα ἴῃ 116 ἐδίαδίξελπιεπέ οὗὨ ἰμ0 ατν, πὰ 
οὗ ἴτἰ5 ᾿πδιϊιαϊΐοπβ, ἀαοὦ ἀϊὰ ποὺ Ῥγοιηΐβο δηὰ 
Ῥὶεάρο νὶϊ εἶπ ἐμ οΘονοπδηὶ οὗ [δ 6 Δ Ὺ 1 86], δηὰ 
ὙΠῚ81π 15 ΤΩΘ8ῃ8 οὗ σῆδοθ, 80 διαὶ πυηθηΐ οὗ {116 
ἀοιιδηἀοὰ δηὰ ἀοδίχηθα »εογγεοίίοη. ΒΔΊΒΟΥ {818 
Ῥογίοοϊζοη παιδὺ δηἃὰ οδὴ 6 δἰἰδίποα ὈΥ οὐ ΠΟΥ 
ἸΩΘΒῊ8 οὗ στδοθ, ὙΠΙοΝ δ.6 ἷπ 11|τ6 ΤΙΔΏΏΘΡ Δἢ- 
πουησοα ὉΥ αοα, δηὰ Βανο Ὀθθῃ δσοθαυ ἱπίγο- 
ἀιοοά. 

2. ΤΟ ΔῊ οδη, Δ8 {8:0 ὙΟΥ 8] ΘΧΡΓΙΟΒΒΙΟη οὗ 
ἐπ Ὀϊνίηο ὙΠ, ΟἾΪῪ αεδογῖδα ρονζοοιϊοι ; ἰδ 6δη- 
ποὺ ΘΧ ΣΌΪ 1 ῬΘΥΒΟΏΔΙΪΙΥ. [( οδα δ ΒΡ, 88 (89 
οδομμτηδπά οὗὨ αοὐ ἰο Ηΐδ5 Ρ6ορ16, ΟὨΪΥ ἀεπιαπα ἵτοτα 
ἰοπὶ Ἀσδη ρονίθοϊϊον, θα ποὲ ογοδὶθ ἰΐ ἴῃ ἐμ οι). 
ΕἸΠΑΙΪΥ, 88 ἰδ6 ΔῊ οὗ {6 ΒΟΙΥ αοὰ, ἱὲ οδπηοὶ 
ΟΥ̓ΟΣΪΟΟΙ {9 ὈΠΙΎΘΣΒΔΙ Ἰδοῖς οὗ μογίδοί ὁπ, ΠΟΥ 
Ἰ664ΎΥῦ6 8ο8δὸ ψ 086 ἀυν Ὀϊπὰβ ὑπ πὶ ἰο ἐππ8 Ῥογ- 
Ἰοοίίομ, οχθτηρὶ ὕσγοσα Ῥυπίβῃπιθηί. [1ὑ τησδί τα- 
ὑδὸν ἡπᾶχο ὑπ δἷῃ ΘΥΘΥΥΟΤΟ αἰϊβοϊοβθὰ Ὁγ ἱϊΐ, 
δά, βἷποθ ἃ]1} 8: ῬΧΣΟΥ͂Θ ἐποΙΏΒΘΙΥΟΒ 0 6 5Ϊῃ- 
ὭΟΣΒ, Δ ΟἿΪΥ οοπάθηη ἀπ ποί δοαυΐϊϊ. ΤῊΪ8 18 
189 ἱπιρογίοοϊϊοι δὰ 89 τοδῖκηθδ8---ἰλίς ἱπεοαρα- 
εἰν ἰο »Ῥτοάμοα ρεγζεοίϊοη.--οὰπ ἰοῖ 1165 ἰὼ ἐπ6 παία το 
οὗ ἸδΔῪ αἋ δμοῖ, διὰ οὗἩἨἁ ΘΟΌΣΒΘ 8180 ἴῃ ἐΠ9 ἔασι οὕ 
αοά; δορ. οι. υἱϊὶ. 8; 66]. ὧν. 9, δ σΘ 
Ῥδα] 68118 ἰδ 6 Δ τὰ ἀσθενῇ καί πτωχὰ στοιχεῖα. 

8. 5πουϊὰ, τὶ! 1818 οοπάϊιΐοη οΥ̓͂ (πᾳ 8, 8 
Ῥοϑίἐϊγο οογθηδαὶ σοϊδιΐοα Ὀούπσοου αοα δηὰ Ηἰ9 
Ῥοορὶθ, Ὀουπαὰ Βοϊθμγ ἰο {89 Ἰανν, Ὀ0 ῬΟΒΒΙὉ]ο, 
ἐμὲβ Θουὰ ΟὨΪΥ ἰδ ῖκὸ ρἷαδο ὉΥ ᾿ηδβιϊιυϊΐϊηρς δὴ ὁχ- 
Ῥἱαδἰΐοη, ρου {πὸ Τουπάδιϊοα οὗ νι ιΐοι τοβϑίθ ἃ 
τοσοποϊϊαϊίοπ ἴον (86 ΤοΡ κῖ θη .6858 οὗ 5ἷη, δηὰ 89 
ἰπἰγοάἀποίίοη οὗὨ ἐΐο 8ρ τὶ 8] Ῥ0800 δπἀ ὈΪεββίηρ, 
ΠΊΟΝΙ γὸ 80 ἀΦΘΡΙΣ 666. ἦαι δίῃοθ ΙΏ8Δ0 88 8 
δίπηοῦ 16 ἱποδρδοίίδιοὰ (Ὁ ἷΐ, 18 ΟὨἾΥ ΒΟΡΟ χοϑὶβ 
ὍΡΟΙ {δ 2 νύ ἱπίεγροοί (θη, ἴῃ Ῥτου αἴης βυοῖ δῃ 
οχρίδἰΐοῃ. 

4, ΤΙ ἰνίον οτἰ χὶπαιοα Ρἷδῃ 18 ποῖ ἸΏ ΟΓΟΙΥ 
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Ῥγοσιϊβοα ὉῪ ἰμ6 ποσὰ οὗὁὨ Ῥγορβοου, θυΐ τᾶ ἱπι- 
γχαραϊδίογ, ὈΥ ἃ βδυϑίθῃ οὗ 16 ζ8] διγδηοιμθηίβ, 
ὉΥ {10 ἐπβιϊταϊίοι οὗ πὸ Ἰον 641 Ῥνιθϑίμοοα, 
δὲ οὔσο »γεέραγε 707, απά »γεβρωγεά. 80 ἴδν 88 
ἱξ ἔγοια Ἰγίῃρ νι ΐη ἐπ ο ἀϊνίμθ ρυτροθϑο ἰο ἰπίτο- 
ἄυοο ροτγίοοιϊίοα ὉΥ {ἐμ18 ἱπδιϊ(υϊίοη, ὑπαὶ ὁ δ6 
οη0 δηὰ 18 ἰγρίοδὶ δηἃ ϑυιθο} 168] οἰδγϑοίον 
ΑΒ 2816 ΟἸΘΑΥΪΥ ταδηΐοϑί, δηὰ οἱ ὑπὸ οὐδὸν ἐϊ 
ἰΥβ 5: ΟΥ̓ πδίυγο δηὰ ᾿ροσί ΘΓΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙῪ ἀ6- 
οΪασοὰ ὈΓΥ ἰδ9 ἀϊγοοὺ ρῥυθαϊοίΐοη οὗ δ ργίοϑιμοοὰ 
οὗ δἀποίπον ομαγδοῖογρ πῃ {86 ΟἹ Τοβίδιηοηὶ ἰἰ86] 7, 
ὙΠ 6ΓῸ ὑλ9 Μοδϑϑῖδῆ 18 ῬΟΓΡΟΒΟΙΥ τοργοβουίοα ποὶ 
ΤΑΘΓΟΪΥ͂ 88 8 ῬΥϊοβί-κίηρς, Ὀὰὺ 4'50 85 ποί δὴ 
᾿Αϑδιοηΐς, Ὀυὲ 8 Μοϊοβ ϑοάοὶς Ῥυϊοβί. 

δ. Τι ἰ5 ἰσὰοθ (δὶ ΟδΡὶϑὺ 18 α18ο 86 απίέέΐγρε ο 
ἐλε ἀϊφλιργίοδέ ΑΔαγοπ; γοὶ ΟὨΪΥ ἰῃ 580 ἴὰϑ 85 ΗΪ8 
ἀθαῖίδ οα ὑμὸ ΟΥΌ88, ὙΠΟ του δὴ οἰθγηδὶ 
τοἀοιρίίοη, 18 σοπιραγοα τὶν 1Π 9 Δππυ8] οχρὶδ- 
ἸΟΥΥ βδογίῆοοθ, ψ ὶσ ΟὨΪΥ ἴδ 6 ΒΙχΙ-ουὶθβὶ, ΔῸΣ 
ταδί πιβδκίης οχρίδίΐοι ἴον εἰ πι86} ἢ, γ858 ροσιϊ θὰ 
ἰο οὗον. Βυὶΐ ἱπ γοβρϑοῖ, οὐ ἐΐ οἱμονῦ Ββαπάὰ, ἰῸ 
86 οτισίπ δα αϊσπὶί οὗἩ 0 ἥοῃ, ὙΔΟ, ΖΌΓΘΥΟΡ 
Ῥοσίοοιθα, 5158 ϑοϊ ῃγοπθὰ δἱ ἰΐπὸ σις Βαπὰ οὗἁ 
186 δίδου; ἴῃ στοβρϑοΐ ἰο ἐπδὶ στοϊη ἰϑίσυ οὐ ἰηΐοσ- 
οοϑβίου δηὰ οὗ Ὀ᾽οδδίης, ἩΔΙοΝ σίνοβ ρογυροίπδὶ 
οἸΟΘΟΥ πὰ Βοαύθῃ ἰο (86 δδοσϊ ῆοθ ὙΠΟ ἢ ΟΠ 60 10Ὁ 
4}1 νγδϑ οὔοτοα ρου οδείὶι,---ἰη σοβροοῦ (ὁ ὑπ 680 
Ηὸ ἰδ (πὸ οομπίεγρατὲ 9. ἰλ6 Ῥγίοείίψ Κίπρ Ἀξεὶϊ- 
ελέεεάεκ. 

6. [πῃ ἐμπὲ8 χοϊδίΐοι Ομγὶβὲ ὀχογοΐβοβ ζΌγευον Ἠΐβ 
τιραϊδίοτα] ζαποϊΐοι, Ὀθοϑα86 ἴῃ ΗΒ ᾿εγδοη Ἠὸθ 
Ῥοββθδβθβ δὲ ἱπάοβίγυοι δ]6 116. Ηθ 18 Ῥυϊοβδί, 
ποὶ ἱῃ σοπμδοαῖθηοο οὗ ἀπῷν σοΙητηδηαἀπγρηΐ, ΟΣ οἢ 
(80 στουῃάὰ οὗὨ ΔΩΥ ῥγίοδυ ἀοδβοαπί, Ὀυὶ ἐπ υἱγίμς 
97 Τὼ ρεγεοπαϊέίν, Ἡ ΘΟ τοπὺπᾶοσβ Ηΐτὰ [16 ὈΘΔΙΤΟΥΡ 
οὗ δὴ εοἰδγῃδαὶ δηὰ πμπίγα βίο σα Ὁ]9 Ὀυϊοδί μβοοά, 
ὁπ {π6 στουπὰ οὗ ΗΪ8 ογεγίησ 9, Ηδηδεῖ οὐ {δο 
ΟΓΟΒ8, απηα ἐπ οοπδέφιοπος οΓ᾽ ἰδὲ »οεί(ἑοπ ὙὨϊοΒ ΗΘ 
Δϑδυ 68 88 ἴδ9 ΕΒ ̓56ῃ, ΘἰΘΥΏ8}}γ ᾿ἰνὶηρς αοά-τηδα, 
ὀχαϊ θὰ δθουο 811} βοδύθῃβ ἰ0 86 ἰμτομο οὗἩ 6οά. 

1. Τδο ογίσίπ οὗ 6508 ἤγοτα (86 ἰγὶ 6 οὗ “υάδῃ 
(Βον. τ. δ), ἱδτουφὶι Ηἰ5 ἀοβοθηὶ ἔγοτῃ (π 6 Βοιιδθ 
οὗ Ῥανὶά (Δοίβ 1. 80; Βομι. ἱ. 8; 2 Τίτα. [ἰΪ. 8), 
γΊἰο ἢ 18, ὁὰ 86 ὁη6 Βαπὰ, ᾿ἴκὸ ἐδὸ χίβίηρ οὗ ἃ 
βίδν, Νυτῃ. χχὶν. 17, οὐ οὗ Ἰίχὲ ἤγοτωυ οὐ δίκῃ, 
18. ὄχ. 1; Μα]. Σϊ. 20; Χυ]κο Σ. 78; οἡ {πο οἰ οσ, 
11|κὸ ἰὴ βρσουϊίης Ὀτδποῖν, 18. ἷν. 2 ; 76σ. χχὶϊὶ. ὅ : 
Χχχϊ!. 16; Ζοοῖ. ἱἰϊ. 8: νἱ. 12, δονδ ἐμαὶ ἐπ9 
Ῥγϊ δι βοοά οὗ 6808 8 ποὺ ἐδς 1,ονἱτϊοο- ΑΔΥοὨΪοΑὶ, 
Ὁυΐ (09 ΜοΙοδΙβοά οἷς γι οδι βοοὰ : ὑπαὶ ἐμυ8 ἰδ 9 
σἰδηβο ῥτγοαϊοίοα ἰπ ἰδθ ΟἹὰ Τ᾿ οβίδιαθας ἢ 85 4]- 
ζοδαὰγν λιδίογισαζίν ἰαζεη ρίασε, δυιὰ σπὶϊ ἐπ ἐμὸ 
δὺγοσείίου οὗ (9 Μοβδῖο ἸδῪ στϑοοϊγοὰ ἰΐϊ8 δ Βον- 
ἱκοὰ Ῥεορίπηΐης. [Ι͂ῃ ἐπὶβ σδοππηθοίΐοῃ (Π9 Σϑ- 
τοαῦὶς οὗ [80 δυΐδονρ ὑπαὶ (8 Ὀἰγὶ οὗ 7658 
ἕγοιλ δυάδα 8 ἃ ῬοΥθο Υ τσεΣύ- χποιοη ἴδοϊ, 5ο ἐπ αὶ 
ἂν σδ χ8Κθ οὗ ἰΐ 88 οὗ 8η υηαιιοδίϊοπδὉ]6 ἔουπ- 
ἀδίξοπ, ἐπ9 τηοϑὲέ ἀθοϊἀοὰ υ80 'π δ ἀγοββίηρ ἷ8 
χοδάοσβ, ἰ8 οὔ σγϑαὺ δἰ βίου σδὶ ἱτηρογίδῃσθ, 6506-᾿ 
οἶα} ἰπ υἱὸν οὗ ἰμὸ οἰχουχιδίδηοο ἐμαὶ (μὶ5 
Θρ ϑι19 γαϑ τυιἐνθα Ὀοίοσο ἰι6 ἀεβιγαοσίζοη οὗ 
ΦοΓυ 8816 ῃι. 

8. π ἐμὸ οἱὰ οογοπδηὺ (86 1,ον 1641] Ἀγἱθβἕβ 
ἜΣ ὑπὸ χηραϊαίογβ θείη αοἀ δηὰ {6 Ρ60}]9 ; 
{ΠῸῪ παά ἐπὸ πορογδὉ]9 ΔΡΡο]]δίΐϊοη οὐὨἨ “" (ἢ 080 
ὙΟ ΟΥΔῪ  ὩΘᾺΣ ἰ0 Φο ον," Νυμ. χ. 8. Ξ΄ἴποθ 
Ομτἰδὶ οεἰογοὰ οα ΗΪ8 0166 85 [8:6 ΟὨ]Υ δηὰἃ δἰθσπδὶ 
ταϑάϊδίον, 6 τ ῖι0]9 ρϑορὶο οὗ θοἂ μανϑ σοοοϊνοα 
89 Δρροϊ]διίου οὗ 86 σουδὶ ῥγἰοδίποοὰ : δ ἴγϑϑ 
80606088 ἰ0 {86 ΕδίμοΣ μ88 Ὀθθῃ οροποὰ ἰο 8411 Ὅ6- 

Ἰίθυοσθ, δηὰ {λὲ γεαζίζαίίοπ οΓ α δείίεν λορε ἂσϑ 
σοπιπιέποεά, ὙΒῚΘ. ἴα ἐπ ΟἹὰ Τ᾽ οβίδπιοπὶ ρσορθ ον 
σδ6 ἔγοιῃ 86 ΜΟΙ δοάοἰς ῥγίοδί ἰὸ ἱμ6 ᾿ανυγ, 
δηά ρμ8585864 οὐδ, ουί οὗ ἀπά Ὀεγοῃὰ ἱἰ. 

9. ΑΙδο πὸ λορε οΥ̓͂ (6 Ὀδ᾽ ον τ οὐὁἁἨ ἰδ Οἱά 
Οουεπαπί ψὰϑ ποὶ αἰγθοϊβα τρογοὶγ ἰο Θασ ΕΪῪ 
κοοάπ, ἰο Ἰοηξς ᾿ἰἴὰ δὰ μοββοϑϑίοῃ οὗ ἰδὲ ρσζοιη- 
ἰβδοαὰ ἰ6πὰ, ἰο Βοουγὶ ιν ἔσγουι δηθσηΐοβ, δηὰ ἴἰο ἀο- 
τηϊ ποι ΟΥ̓́Θ ἈὉΠΌΘΙΘΥοσΘ. ΤῈ6 ΒΟΡο οὗ ἃ Ζυτὰ 
16 νγῶ8 δοοογαΐϊπρ ἰο ὁοἈ. χὶ. 10, 18,14 ὃν πὸ 
ΔΘ ΔῺ8 Ἡδη(ηρς ἴο 6 Ῥαιγίδγοδ, δηὰ {πὸ Ἀ165- 
ΒΊδὩἶ ΠΟΡΘ ζάγο βοτὰ ποί ΟὨΪΥ 8 εοοπεσζείς δαδ,7εξέ 
πιαί(ε οὗ μοῖρ ΒΟρθ, υΐ Ἰοὰ 821]50 ἰο ΒείίοΣ 
πιεαηδ [07 ρεγγεοίίοα, ἰδὲ ἰδ 6 1668] 1ῃδϑεϊυἱΣ 05 
οου]ὰ ζῸΣηἾ 8}. 

10. Το 1ἰάοδ οὗ »εγζεοίϊοη. ΘἸΑΌΥΔΟΘ8 811] ρΡοϊη 8 
δηὰ ο]οιμοηίθ ἴῃ ἰδὲ δίαία 9. ρμετγζεοείπεεδ ἷἴτι 
ὙΠΙΟὮ (6 ὈΙνῚΏΘΙΥ δρροϊηιϊοα ροαὶ ἰβ χεδεβοά, 
ἰο οι ΟὨγῖβί νὰ 1εἀ ὈΥ βυ δοσῖηρΒ (6. 11. 10), 
δηᾶ ἰο ΜΔ1ΘῊ τάδ (χ. 1) ὁδῇ αἰΐδὶπ οἷν ᾿Βσοῦ ἢ 
{ἷ8 ἀρχηγὸς τῆς σωτηρίας ὁῃ ἴδ στουπὰ οὗ ἐδε 
βϑδουΐδοο οὗ ἐμἷ8 Νὸνν ἴδβὶ. δὲ -᾿σὶοδὶ (σ. 14). 
Βυὺ {ἐμ18 βίδίθ ἰβ ποὺ πὶ Βκῦβ8 (ΠΠ[εἰ. αἐ ἰα 
ΤἈΑεοὶ. 11., 681) ἰο Ὧθ 1ἰπιϊιοὰ ἰο Ββυρλοςῖῖνε δοὰ 
ΤΟΓΑΪ ρμογἤδοίΐοη. 10 ταίμοῦ 8848 ΟἿΪΥ 115 δεφιη- 
πίησ ἴῃ (86 ρΡυνγί δοδίϊου ποῖ ΔρΡΡΟσίδι β ἴο 186 
ΘΟ βοΐ 6 066, οἷ. ἰχ. 7; 15 »γοσγεδδ ἴῃ ἰμαὶ ἐγαιῖπς 
πεαγ ἰο αοὰ (νἱΐ. 19), ἰπ τ 168} ἰδθ οαἰπτατὰ οὔ]ες- 
αὐτο Ῥγϊηοὶρ᾽ο οὗ βδηοι βοδίΐου ἀθβουὶ δε ἔῃ Ἵἢ. χ. 
14, ὩὨΟΥ͂ ῬΓΟΥ͂ΟΒ ἐἰδβοῖ δοίυ8}}} εἰϊολοίΐουδ: δηὰ 
1.5 οοποϊμεῖοπ ἴπι δἰουηδὶ 118, ὈΥΙΙΔΘΣΙΪ ἱπ 186 
δρὶτ 5 οὗἨ 7.βὲ χηθὰ τηδἀθ ρμογίεοοί, χὶ!. 238, (δ 
ΔΙ͂ΟΣ (86 ΣΟΒΌΓΓΙΘΟΙΟΏ, ἷὰ ἐδ ῖν Ῥδσγι οἰ ρδίϊο ἷπ 
ἴον, χὶ. 40. 

ΠΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΒο ἈΠἸΚοη 685 δη ἃ Ὁη]} ΚΟ η 685 οὗ ΟἸ γἶβέ ἐο 86 
Ῥγίοδίβ οὗὔὐ ἰμὸ ἴδν.-- σοὶ π οομδῖδίδ 86 
βίχερί, δηὰ υογοΐη (9 ΘΔΚΙ6885 οὗ ἐμὲ }δν 
--Τῆνο Βορο, ὉΥ ψῖο ἢ} τὸ ἀΥΟῪ πον ἰο Θοά, 88 
ΔΙγΟΔαΥ ἔοτοιοϊά ἱπ ἱμο ΟἹὰ Τοδίδιαοπὶ, ΕΥ̓͂ τὰ θδι8 
οὗ {86 οΪά οοτοηδηΐ, ΒΟΎΘΥΟΥ, ΜΞΛὺὲἔΕΒ ποῖ ἴο Ὧο χοδ- 
Ἰἰσοὰ.- --ἀοὰ σμδηροθ ποὲ Ηϊ8 μα, Ὀὰὶ ἂοες 
Ομδη 6 Βοϊηο πη θ8 [6 ΤΩΘΔἢ8 Οὗ 18 δΔοςσοιΡ ἢ Εἢ- 
τηοηί.---ΤῊῆο ρἸοτίουβ ΒΟΥΠΊΟΠΥ͂ ΟΥ̓ ῬΤΟΡΒΟΟΥ δηὰ 
ΒἰΒΙΟΥΥ ἴῃ 80 ῬΟΙΒΟΩ οὗ Ζ68ὺ8 Ομ γτὶϑὶ.-- - ον ἀο 
ἸΔῈ δῃὰ αἀοβροῖὶ βίδῃηὰ σοϊαίθα ἰὸ οδοῖὶ οἱδβοσ ἅ-- 
ΤῊΘ ΠΒΟΡΘ ἴο πῖοῖ τὸ ΔΙ6 οΔ]] 6 : α. 85 ἴο 16 βιιὉ- 
δίδῃοθ: ὃ. 88 ἰο 18 Τουπαδίΐοι : ὁ. 38 ἰο 118 Ὡτ- 
ἰυτο.---ΟἸσίδί, ἃ τγίοαὶ οἵδ αἰ δοσγοηὶ κἰηὰ ἔσο 
8}} οἶδαοσῦ ρῥγίοδίβ Ὑμδίβοουοσ.---Οσῖὶδὶ δὲ Ομ δα 
Θοἀ δηὰ τηϑῃ, Ῥυγίοδὶ διὰ Εἴη, βΌ)]οεὶ ἴο 186 
αν, δῃὰ ἔγϑο ἤγοτῃ 18 ἰδία οσυ ΟὈΒΟΣΎΔΒΟΟ.-- 
Τὸ τοῦΐι8] χοϊδίϊου οὗ δ δῃ ἃ ῥσχὶοβιβοοά, 
ΒΤΑΒΚΕ:-- Το ΟἹὰ Τοδίδιηθηΐ, 85 οὔ ψἘ ΟΝ 

ἴῃ ᾿ἰβο 7 ττὰβ το υο ἢ ἰ00 ὙὙ6ΔΚ,, τηυιδὲ Ὡθοοβεατῖν δὲ 
ομδηροᾶ, δηὰ ἱμρουρὰ ἐμ Νον ἸΤοδίδιηοηῖ, ἃ 
Ὀεΐίοῦ ορὸ Ὅὸ ὈὉγουρῦ ἐπ, ἰδτουκὶ (8η6 εβὲοε- 
οἶουβ βδοῦὶ ῆοσθ δηά Ἰηίογοθαβίομ οὗ ὅθε ΟἸχὶδί, δα 
{π6 Ῥονίδοί μἰσῃ- υἱθαῦ, τῖμὸ δ] σῖγεβ Ὁ5 δβα͵τὰ- 
ἰοῦ. Ὑ86 1, οΥἹιῖς 4] Ῥυϊθδὶ μοοὰ 18 ζ018]16ἃ ἰΒτγουφιι 
[Π0 Μοεβϑίδηϊΐο, δῃηὰ ἐβουοΌν 8.88 θθῸ ἀοῦα ΔΎΓΔΥ. 
--͵ο ΒΟΙ͂Υ δηὰ νῖβο ἀοἂ Πιβ5 ' Ηἰδ᾽νογὰ βοὶ ΓοσίΒ, 
ξογίο χοοά οὔταθῃ, (ἢ τηγδίοσγ οὗ ΟὨσὶδὶ, ἴῃ τοδηὶ- 
ἴοϊὰ τσαυδ, ἩΪςμ 50 ΤΏΔΩΥ ΤΟΔΒΟΏΒ, οὗἩ ἩἙ ΟΝ ΒΟΤΩΘ 
ΔΧΤΘ δ᾽ ὁῃ66 ΟἴΘδΓΟΥ Δηἀ ΤΟΥ Ὀἱπαϊηρ ἰπδὴ οἰ οΓα. 
-- ὕδδι 186 Ῥτορῃοὶθ δυὸ ῥτοὰϊεϊδα οὗὨ Ομ γἱσὲ 80 
ΙΒΏΥ͂ δυηάγο Υοδγδ δρῸ, δ 85 θοῦ ἐδ Ηΐ 80 
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ὀχδοιϊν {018]1.Δ. ὙἼὯὧο 8665 πού αἾ80 ἴῃ {18, ἐμ 
αἰνίηϊιν οὗ ἰμ9 ΗΟΙῪ ϑουίρίυνοϑ 3-Ὗ 8116 8}} 6- 
Ἰἱουίης σαν βι18η3 ἀγϑ᾽ ρϑγι θα ἴο ἀγανγ ΘΔ (0 
αοὰ ἴῃ σ γὶϑὲ, (6 Υ ἃτα 6130 811 βρ᾽γ 8] ῥγὶοδίβ, 
Ὑ0560 ἀἰ χη δηὰ οδῖσο ἱΐ 15 ἰο οὔΡ ὑπο β 68 

ἴῃ ββδοτίδοο ἰο αοά, (Βοπι. χὶΐ. 1 ;1 Ροὶΐ, 11, ὅ, 9) 
8ἃ5 8080 ὙῸ δ. δηϊτηδίϑα τὶ τὸ ϑρὶγὶῦ οὗ 
Ογίδι, διὰ δάἀογηϑὰ τι ἰμ6 τ Ὡϊΐο ὈΥΪΘΒΕΥ ρκγ- 
τηϑηί οἵ τἰχαίθοιι88 655, 18. Ιχὶ, 10.---Β] οββοι 18 Βθ 
00 ἤγοτα ἰΐτηθ ἰο ἐἰἶἰθ ἀγαγβ ΠΟΔΡ ἰπ [δῖ ἰ0 
Ομ γὶοί, δηὰ ἰπ Ομ Υὶδὲ αὐἱὸ αοά, δηἃ τρᾶῖκοβ δἷ5 
τ 0010 1ἰζ6 ποίη οἷ8ο ἐβδῃ, 88 1ὲ ψοσὸ, ἃ Ῥ6Γ- 
Ῥείυδὶ κοϊπρς ουὖἱ ἔγοπι ἈΪπι|861 δῃηὰ ἐπ που], δηὰ 
οΐης ἴῃ υπίο αοἄ, 741}. 'ν. 8.--ΗΕΗο ΒΟ, τ 116 Β6 
Ἰΐνοϑ ου οαυίδ, ἀσγδντβ ποὺ ποῦ ἰο αοἀ, ἴῃ ζδὲ ἢ 
δ ῬΥΔΥΟΥ, Ὑ1}} ποΐ οοηθ ἰο ἀοὰἂ δἵνον ἀθδίμ, 
6Ἀ. ἷν, 16,; Βοπι. Υ. 1, 2. 

ἩΔΛῊΝ :-ϑΞ 5. Ῥυίΐοδι, Ομνὶδὲ δϑϑϊδὶθ ἔσοια τὶ }- 
ἴῃ ; ογϑδίθϑ 8ὴ ἱβίογῃδ) δἰτοθρθθγθ, αἰνοβ ἴγϑθ- 
του δὰ ογ. ΑΒ Κίηρ, Ηο δἰ48 4180 ἤγοτῃ τ 0}- 
φυΐ, δὰ ΣΟΙΏΟΥῸ8 ΟΥΟσυΥ ίης τ ΒΟ σδ ΕἾΠΟΡ 

(80 ἵππον ᾿1ἴ6 οὗ ΗΪ8 ΡῬθορ]θ, διὰ Ὀχίῃζϑβ ἰο πδυραὶ 
ἰλ9 δ8880}8 οὗ {86 ὶν 7068. 
ΒΙΕΟΕΒ :--- Εσοπι 0 ἔδοῦ ἐμαὺ δηοίμον Ῥυὶδβὲ 

885 ἰ0 ΒΡΡΟΔΥ, Μ͵αῈϑ ἰο ὈΘ ἱπέοσγοαὰ δὴ οῃϊλγο 
σομδηρθ πη (Π)}6 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ αοά. 
ΗΕΌΒΧΕΒ :-- 6 ΡῬγοβοηΐ χο]ὶ ίοη οὗἨ ἰδ 76; 

ἰδ δὼ Θχοθθαϊηρ)ν ἀοξοοίίνο Φυἀδίδῃ. ΤΟΥ δὰ- 
τοὶῖ βοῖιθ οὗ 118 6]οτηοηίθ, τ ἢ 116 τ δὶ 18 τηοβὲ ἐτω- 
Ῥοσίδπι ἱπ ἱΐ, ὑμ6 7 ἃγὸ ὈΓΟΘΥΪῪ ὩΠ8Ὁ]6 ἰο ΟΔΕΥΥ͂ 
ουΐ.----Α]1 πιγβίοσϊοθ, ογάρσβ, βοοίϑίθβθ, τ σὰ 
οἸαῖται 64118] ΟΥ ΟΥ̓́Θ ΒΌΡΟΙΙΟΥ Σϑηὶς ἰο (9 Ομ Σοὶ 
οὗ Ομ σῖϑβί, δ. ἃ βίῃ δζαϊμδί (μὸ πἰρὶ-Ῥυ 8 0}γ αἱρ- 
Εἰΐν οὗ Ομ σῖϑέ, ᾿ 

ἈΤΕΙΝ :--ΟἸν δ ΔΌΣ 15. Ὁ 80 τ} (ἢ 6 ΙΠΟΓΘ 
Ῥοσίοος οουθηδμῃί, ἰῃ ἰμαὺ ἰμὸ σογοπδηΐ οὗ ἀοὰ ἰπ 
86 ΟἸἹὰ Ἰ᾽᾿οϑἰδπιθαί, ᾿π Σ ΙΥ ἱπίγοάυσθά, ργοραγοὰ 
ἴον, δῃὰ ὑσγοῦριτοά 1; ἰπ ἐμαί ἐξ ἰλθα ΓΘΠΊΟΥ͂ΟΒ ἱτὰ- 
Ῥοσίθοϊ 8 ἩΒΙΟ {80 ΓΟΤΊΩΟΣ τἯὯἂ8δι8 πιοὶ 80]6 (0 χϑ- 
ἸΔΟΥ͂Θ; δηάᾶ ἤπ4])}Υ, ἰπ ὑμδὺ μι γο ΔΓ 8180 Ὀ]οβ8θα 
Ῥγοβρϑοίβ [05 {89 ζαίαγο, ποῖ ἱπάϊοαίθ ΟἿ χὶ8- 
Εἰδηλγ 85 (8.9 ΟΣ ροσίθοῦ οουθηῃδῃί. 

' ΠΙ. 

ΤῈ6 Νον Οονθηδηὶ :8 ὈΥ͂ 80 τηυοἢ ἐδ ΤΏΟΤῸ ΘΧΟΘ]] αὐ 85 7698618 Ηἰπιβο Ὁ 18 ἐξ6 ῬΟΣΒΟΠΔΙ καδυδηΐθθ. 

. ΟΠΑΡΊΤΕΒΎΥΙΙ!. 290-22, 

20 
21 πιαΐὸ ργίοδί : (ΕΣ ὑποβα ῥγίθϑίβ ὙΟΥΘ τηδαθ 

αἰ μουῦ δὰ οὐαί ; Ὀαὺ (818 [86] τι δὴ οδί ἢ 

ΑἸα ᾿μΑΒΙ ΠΟ Ὦ 85 ποὺ τιουῦ δὴ οὐ [(Π6 Βιποδτίηρ οὗ δὴ οαἰΐι, ὀρχωμοσία] τοα8 ἦδ 
τ 0Π6Υ ἱπάθοὰ Βαῦο Ὀθοομηθ Ῥγὶθδίβ 

Υ͂ δῖ ὑμαὺ βαϊὰ πηίο μἴπι, ΤῊΘ [20 Γ 
ΒΎΔΙΟ δηὰ Ὑ}} ποὺ τορϑηύ, Τῆου αγέ 8 ῥγιοδὺ [ῸὉΥ ουον αἷλον (μ9 οσὰον οὗ ΜΙο]οἰβαᾶεὶς :)}} 

22 ΒΥ 80 τυ} [4180] ὙΔ8 “681.3 τηδὰθ [Πα (ἢ «688 4180 ῬΘΘΟΙ6] 8 ΒΣΘΙΥ οὗὨ ἃ Ῥούξασ ὑ68- 
ἰδού [ΘΟΥ̓ΘηΔΗΓ]. 

1 γον, 21.--ΤΠ9 πογὰϑ κατὰ τὴν τάξιν Μελχι.» τὸ πιδηϊίος ἴῃ Οοὰ. Βίπ., Β. Ο., 17, 80, Ιμ ἐμὸ βίῃ. δσθ τδηϊης 6180 ἕδ6 
Ῥτοοράϊης ποτὰδ εἰς τὸν αἰῶνα. 

8 ὑοῦ. 22.---δτοδὰ οὗ πὸ θο. τοσοῦτον, ἨἋΘ ΔΙῸ ἴο χοδὰ τοσοῦτο δοοογάϊηρ ἰο ἔϊο ϑδίη. Α. Β. Ο. 5. Τὴ ἴδο δίῃ. ἴμ9 
ν Ὧδε ὕοθη διἀοὰ ὮΥ δ ἰδῖεν μβοπὰ, 88 8180 ρυουίουδι Υ [86 τογάδ εἰς τὸν αἰῶνα 88 ἴΔΣ 8δ5 Μελχ. 

4 αἢ οαἰλ : δὸ (μ6 [Ὁ116ὁΓ όσα (Πὸ μισθαποδοσία, 11. 2) δὰ Ὀσίξος θῸ τοηδογοὰ [7ον. 20.--ὁρκωμοσία, λέ διοεαγίηρ 
(στ ΑἸΩ), ἐθδη ὉΥ [86 θἰταρῖ6 οαἱλ (ὅρκος, 88 Υἱ. 17). 

γος, 21.--οἰ μὲν γὰρ χωρὶς ὅρκωμ. εἰσὶν ἱερ. γεγ. 
ἔς. 1ι ἰ6 ἀϊδῆοα!ε ἴο γτορτοάμοθ ἰπ ηρ! 

δα {1} πόοῖὸ γέγονατε. 
οτ. 

«κα(6) δατοῖγ.-..Κ]. 

ἘΧΡΟΞΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂, 

νεε. 206. Απἃ ἰπβδσλθ οῦ 8.8, εἴς.--- ΠΟΥ 
ἘΣΔΏ 5] δἰθ8 ΘΥΓΟΠΘΟΌΒΙΥ, ““Δηὰ Ὀοδίἀ65, πῖμαὶ 18 
ταῦθ, ἔγοτα ἃ πιϊβοοποορίζοη οὗ πο γυϊραὶθ εἰ 

μῆς ὁδί. Ἧθθ οοππηοοὶβ 8180, ᾿ὸ ΟἾγγα., 
ἸΤμοοάοτοί, ἔγαβηι., Οαἷν., εσ., ἰΠ 686 σογὰβ τὰ 
ἘδΠο ῥγοοοάϊηρ. Ὑσυθ, ὑπ ἐοχί ἱπ ἦδοί θυ ἢ δϑὶ ΣῈ 8 
{πὸ ἰάθα ἐμαὶ {18 ΒΟΡῸ τ, ποὶ ἰηἰγοἀυοοά τὶ - 
ουὧ {86 διύσοασίηρ οὗ δὴ οδίμι, θαΐ ἐπ όγπι ἃ Ῥυοίβϑὶβ 
Ῥτοοθάο8 ἰὸ τ βίοι ἰδ 9 κατὰ τοσοῦτο ΘΟΥ̓ΤΘΒΡΟΙ δ, 

ἴπο ἴοτοο οὗ (6 
οὐξ πιοτὸ ἔα} ἔδο ἐπο- Ὁ] ἰάθα οὗ δέοοιέπρ δοιὰ οοπείμμαησε. 

ὦν ἔλεν ἱπἀεεζα- [ον ἩΐῸῚ10 ἐπ οΥ, τοϊέλοιι ἐλε διοεαγίηρ, εἴς., λαυς δεοοῦλα 
τἰρδγδδεὶς εἰσὶν γεγονότες, αγὰ λαυΐπρ ὕεοοπιε, υτἱησίης 

Θ οδημοῖ, Ρογρδρα, σϑροσ μοτίος [μδῃ ΒΙΣΏΡΙΥ λαυε δεσοημα 

22.--καὶ κρείττονος διαθ. γεγ. ἔγγνος Ἴης., αἴδο φῇ α δείξε" οουεπαηξ (ποῖ ἐεείαπνεηξ), λαίδ, “εξ δεοοπνα (Ὠοΐ, δε 

δηὰ ἴῃ νι οδ τὸ ἃγὸ ποὲ ἰο0 Βιίρ»ἹΥ ἱερεὺς γέγονεν 
((Εο., Βοηρ., Βόδβιηο, 1ϊη.}, 5.1}1} 1688 ἔγγνυος γέγο- 
γεν, Ὀπέ, γίνεται τοῦτο (ΒΊΘΕΚ, 96 Ὑ., ΤΏοἹ]., 
Ἡοΐῖπι., Ἀ6}.). 
γε. 22. ΘΌΣΟΙΥ οὗ ἃ Ὀσδτῖοσ οονθΏδῃηῖ.--- 

ΓΤ ΠΟΥ ΘΓΡΟΒΘΟΌΒΙΥ ὑπ ογβίδπαβ ἤογο διαθήκη 88 
ἐεφίαπιεηί, ἀπ ἰγΔ 8] ο 5 πὶίπουΐ δ ΠΟΣῚ ἔγγυος, 
αιδγίολίογαςοχθοῦϊον. ἴπ οἷδδϑὶο ασϑοῖκ διαθήκη ἃ]- 
ὙὙΔΥΒ ἀδηοίοδ δὴ αγγαησεπιθηί, ἴῃ ΖΘΏΘΓΣΔΙ, ἃ ἀΐδρο- 
δί(ἴοπ οΥ Ββοι((Ἰοιηοηΐ, οὗἩ τδΙοΝ τοῖζέ ΟΥ ἐεδίαπιεπί 18 
ἃ Βρθοίϊαὶϊ ἤοσω. 9 βερί., ΒΟΎΘΥΘΥ, ΘΙΙΡΙΟΥΒ 
[80 ποτὰ ΣοΖΌΪΑΥΙΥ ἰηβίοδά οὗὨ συνθήκη, 88 ἃ ἰγ8}8- 



186 ΤΗΕ ἘΡΙΒΤΙΒ ΤῸ ΤῊΝ ΠΕΒΒΕΥ͂Ἅ. 

Ἰαϊΐου οὗ 2), 80 {μια 1 18. α͵8ο (0 00 τοραγἀ δὰ 

ἰὴ (9 Νονν Τοϑίδιηθηί 88. ἃ ἐδγηνμεϑ ἀοφιπαίἑειϑ 
-ΞΞ οουθηδηΐ, ἔγου Ὑΐον δἰ χηϊδοδίϊου γὸ δΔΙΘ 
ἰο ἀδραγί, ΟὨΥῪ ψ θη δομρθ]]6ὰ ὈΥ̓͂ ἐὩ9 Θοπηθ0- 
ἰἰοα. ΤἈΘ )υδιβοδίίοη οὗὨ ιμἷ5 νἱὸν οὗ ἐπ πογὰ 
ὁ ἴδ9 Ρϑτὶ οὗ ὑπὸ ΕυΧΧ,, δηὰ οὗ 6 Νὸν Τοβία- 
τηϑπὶ τγίίοσθ, 168. 18 (6 σὲ {παῖ (0 δογοδαηὶ 
οὗ αοὰ νι πὰθὰ 18 ποὺ ἃ δΘοτηρδοὶ οοποϊυπἀθὰ Ὀο- 
ἱνθθη ἔνχο ΘαυΔ)}}ΥΓ δυϊπογίσοα δηὰ ἱπάοροπαθηί 
Ῥανίΐοδ; Ὀυΐ 8 6586} {184}}}7 ἃ δ σῖπο δυυδηροιθεηὶ 
ϑηὰ αἀἰδροβίἐϊοι ἀραϊηβὺ βίῃ δηὰ ἴ0τ απιδη δαῖὶνδ- 
ἴοι, ἰαῖο τ ίοι ἰ0860 ΜΠ0 819 68}10ἃ ΘΠ 6 ὉΠΟΘΓ 
ἃ τοϊκίουβ οὈϊ χαϊίοπ, δὰ ἰο ψ μοῦ αοἀ Ὀἷπάβ 
Ηϊπδοὶῦ ἱπ Ηἰἱ8 ἐγυϊὰ δὰ ζἔδι μι] 665. Τμ0 
ἨΘΌΓΟΝ ΟΧΡΥΘΑΒΙΟΣ βΡΡΘΟΩΥΒ, Οὐ (89 ΘΟὨΣΔΥΥ, 
ἴο βϑργίπς ἵἕγοπι ἰπὶ8 ᾿ἰδίΐϑ Υἱϑῖῦ, δίῃσθ [ῸΓ 
μὸ νοτὰ ΠΣ ὅθ δἱκεϊβσδίϊομ “ ἀφίστη, 

γνυ 

οοπδίμμίο, ἐείαδέϊδὴ,," δββυμηοᾶ ὈΥ Ἡοΐῃπι., οὐποοί 
6 Ρῥτογυϑά, θαὺ ὉΠῚΥ οἰΐπον ἐμ δἰ χηϊβοδίϊοι “Ὁ 86- 
Ῥαγδίθ, οοοϑο ουἵ,᾽᾿ ἰ8 αὐπιΐαδ1᾽0ὺ]9, 1 Ά8διι. χυϊΐ. 
8, ΟΣ {1160 β' σε ἰ δοαίίοη “σαὶ, νι τοΐογθπσθ ἰὸ 
189 οΥἱρίηδ] τπηοὰ8 οὗ ται γίηρς 8 δονοθηδηΐ, ἰὸ 
νῖοῖ 6 ον δὴ (αἐαὶ ΧΥ.), 88 τη αὐ 6 Γ Οὐ ΘΟ ΘΏΪΘΏΟΘ 
Θομ 6866 η69.---Ἔγγνος ἴα ποὺ ἰο0 Ὀ6 Θχρ]αϊηθὰ ὈΓ 
μεσίτης, πιεαϊαίον, ΑἸ βου σὰ (818 ψοτγὰ (ποὺ Τουπὰ 
6ἰϑοινμοτο 1 ἰῃ9 Νον Τ᾿ Θδίδιη θη) ἸὩΔῪΥ πα ῦο ὈΘΘΏ 
δο]οοἰοα τνῖεἢ δἰ]υδίοῃ ἰο {110 Ῥτϑοοάϊηρ ἐγγίζειν. 
Μοτθονοῦ 1μ6 Β ΓΙ ΟΕ )υγίδιὶς οοησορίΐοη οὗ (9 
ἴον Παε)δδογ, διὰ ἃ τοΐίογοησο ἰο ΟἾγΙδί᾽ 5 υἱοα- 
γίοιδ δαί γαοίίοπ (Το. Ααπΐη., Οα]ον, δίθ.), ἃ 8 
Ἧ6]1 8ἃ8 ΔΩΥ͂ Βιρροβοὰ χοίδγησο ἰοὸ σε σὶβι᾽β βυ ϊἷς- 
ον 5 ἴῃ ΚΘΏΘΓΔΙ, 8Δ8 86] ς 86 οογοπδηὶ (Β]., 
6 Ὗ,, 1,ἅη.} ἰθ. ἀραϊηβί (6 οοπίοχί, τ ιϊοῖ ἴῃ 
ΟἸγ δέ, (116 Εγου]αβδίΐηρ Οπ6, Θχα]θαὰ δί (89 σγἱχαὶ 
πὰ οὗ αοἄ, τοσοχηΐξοα ἐπ τουοθοσ δὰ χζυϑ- 
ΔΗ ἴον (86 οἰδσημδῖ τηαἰπίθμδησθ δηὰ τ] γ 
οὗ (86 δονθηδηΐ ἰδ ἢ Ηθ τηράἰδίοδ. 

ΘΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1. ΤῊὴο 1,ονἱ τσ] ρυἱοδὶ δαίογοὰ ἐμ9 Ῥυὶ ΘΒ 
οΠ99 ὈΥ 8 5β' τηρὶθ σοπιπιαπά; Ομτὶδὲ οπίοσοα ἰδ ὉῪ 
ΔῊ ΔΡΣΔΠβοπιθηΐ δοηβδγιηθὰ 1} ἃ Ὀϊνὶπο οδίἢ. 
ἴῃ ἐμὲ8 1195 δῇ υπάουδιοα ρ»ἱεάσε: 1. ἴον ἐδ Ζ18]- 
τηθῦῦ υηᾶον ἐπ οοηάιυοί οὗἩ (86 Μοδοίδῃ, οὗἁὨ {86 
Ὀϊνίπο ῥγοτηΐβο; 2. 70. (86 ϑχαϊδεϊοη οὔ 89 ΝῊ 
Οογοπδηΐ δου {8.6 ΘΑΥΪΪΟΣ ΟΠΘ; 8. ΖὉΣ 8 ΘΥΘΣ- 
Ἰοδίϊης ἀυγδιΐοπ, 

2. 2688 18. (6 ῥσοτῃἶβοὶ ϑί ΓῺ] γιεείϊψ ζίμσ, 
ὙΠ Ο86 Ῥεγδοπαΐ ΟμΔΥΘΟΙῸΡ, Ροβιιϊοα διὰ ἀϊσοΐίγ, 
Εἶνθ ἰο {π6 σογϑῃηϑῃΐ νυ βῖοι Η6 πιραΐαίεβ ἃ ς] δον 
8}116ὰ δὰ οογγεβροπάϊΐηρς Ῥγοδιιίηοησθ. 

8. ἴπ (μ0 ΥΟΥῪ παίατο οὗ δ σογαὶ οοπιπιαπὰ ἴη 
τοζδᾶγαὰ ἰ0 Δ Δυσδῃροιωθηΐ ἀπά ἱπβιϊ αϊΐοι τ οθ6 
ῬΘΓΡΟίΌΪΥ ἰδ ποῖ βρϑοΐδ!ν ἱπάϊοαίοα, δι1}} 1688 
Ρτοιιϊβεὰ δηὰ ρἱεάροα, 1168 αἰγοδάγ ἰμ8 ροκϑὶδί- 
εἰν οὗ [Π9 τευεγδῖηφ οὐὁἨ ἐμ8 σοτημηδηά, οὗὨ ἐδε δη- 
Δ] Πρ οὗ {μ9 ἱπϑιϊιαιἰοη, οὗ αὶ οβδηκβα οὗ {δὲ 
ΔΥΓΔΏΟΙ ΘΗ ὮΥ {86 ΒΌ]ΟΣ Ηἰ ΒλΒο} , πἰϊβουῖ Ηΐα 
ἱΒΟΓΘῸΥ ΟΥἮὨ πρϑοοβδὶ Ὀϑοοτηΐης ὑπίσα μἴα], πῈ- 
τἰρμίθουβ δὰ πηίσγυβί νοσίμγ, Ζ18]}πρ ἰπίο ςου- 
ἰγϑαϊοίϊοη τὶ ΗΪπηβο]ῦ, οσ ἐμβσονίης Ὀδοῖς ᾿πὶο 
οοηξιδβίοθ ἰδὸ Ῥχοάμποίβ οὗὨἨ Ηΐθ5 οὐὰὰ ογοδιΐτο 
ῬΟΥ͂Σ. 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤΙ,. 

9Ζ66ι8 ΟἸσὶ δέ, ἐ6 πιεάϊαίον οὗ (9 Ν'ενν Οοτοπδηΐ, 
8 δ {86 Β81ὴ)0 ἐἶπι6 ἐβο ρ]οᾶρκε: α. οὗὨ 1ἰβ Θνοσίδα- 
ἴῃ σοπίϊηυδηοο; ὃ. οὗ 18 ἀϊνίποὶγ ἀρρτοτοὰ 
Ομδγδοίου ; δηά ο. οὗ ὑπὸ Ῥοσρείι δὶ δοσοιωρ)δη- 
ταθηὺ οὗἁ 118 ῬΤΟΠΙ1868.---Ηον {ἰἸ6 Ῥχοδεηΐηδηςθ οὗ 
μ6 Νϑὺγ Οονβθηδηΐ οὐϑρ (86 Ο]ὰ 18 δβδευσεὰ α. ὮΥ͂ 
{86 Ῥτοχηΐδο δῃηὰ οαίὰ οὗἩὨ 1ΐβ Διί μοῦ; ὃ. ὈΥ {86 
ΡῬΟΣΒΟΩΣ οὗ 18 ὈΓΙΟδι]γ σοαΐδίοσ.---- σοσῃ ἰδ ς ΟἹὰ 
ἸΤοδίαιοηί 1(βο Γ᾽ τὸ χοΐϊχιῦ ἱπΐον (80 Ἔχδ]αἰΐοη 
οὗ [80 γίεδέ 9} τλε Ῥγ,οπιΐῖδα δΌουβ {μ6 ῥχίεβίϑ οὗ 
86 ἰδτν, πὰ δῆουθ ἱμοῖν βοσυΐςβ.--- πὸ γοπιέξ 
οοηηθοίβ ἩΣῚΝῚ ΟὯΘ ΒΠΟΙΒΟΥ 1,8 δὰ Θοερεὶ, δὰ 
αἱ (ἢ}0 Β4110 ἐΐτηθ 168418 ΟΥ̓́ΔΣ ΤΟΙ ἰἶπη6 ἰηΐο οἰ δ Σ- 
ἈΪ γ. 

ΞΤΑΆΚΕ:---κΒ Σὺ γ͵ὰ8 σοπδοϊνοα βηὰἃ ἀοίοχτηϊποα 
ἰη (86 σου 86}8 οὗ ἐμ δἀογεὰ ΤΥ, δὸ 'π ΟἈσἰδί 
Φοδὰ8β Β88 8}} Ὀθεῃ οἀγτίοἂ ουὲ ἐμαὶ ἴῃ Ηἱπι 41} 
βιουϊὰ Ὀδοοῖηο Ὀ]68864, δπἃ ἩΒΔίΟΥΟΣ ὙΠ] πισν 
Ὀόσοσιθ Ὀ] 58. ϑ 

ἘΙΕΟΕΕΒ:--ΕὙοὰ ἰδθ διρεαγίηρ ΟΥὙ λα οαἰὰ ἰὮθ 
ΑΡοβί]θ δι! ἱπΐοσθ [8ὺ ργοδὶ δδυ ἢ δίποαβ, (89 
νοὶμίγ ἰπίοσοαδί δηᾶ ἐ}|9 Ἔχ ΓΔΟΣΟΪΠΒΑΤῪ Ρ᾽δαδυτθ 
τὶ πο αοἀ 88 οπίογοά ἰπίο δὰ βεα]εϑὰ ἐδ15 
Ηΐδ δυτϑῃβοιηθῃί.---ΕἸΒΟΉΎΒΘΙΣΘ ἂ6 ΒΎΤΘΔΙΒ ΜΠ επ- 
ἀεγίακεδ ἅτ οἶοο 'ῃ ογὰθν ἐπὶ ῬΟΓΒΟῚΒ ΤΠΔΥ δα χυδὶ 
ἰο ὲχα ἐποῖν ἱπίοσγοϑί. Ὁυΐ ἐἰολρ ΒΎΓΘΔΥΒ ἨδΟ 
οοηγε 86 ΟΠσ66 ἴῃ ὑθαί ΠΟΥ οὗ Ηΐδ δέρῃ 
ῬΟΒθ8, δῃᾷ οἵ Ηΐ58 Ὁομδ 6 80}6 Μ2]]. δ 

ΙΥ. 

Οσὶϑὲ ᾿ῖτοθ ΤΌΤΘΥΟΣ, Δ ἃ οδπ ἐμογοῦοζο, ἱπ ἨΪΐβ Ὁπομδη Δ 016 Ῥυϊοθι οοὰ, ΓΌΣΘΥΘΣ ἱπέογοοίδο ἴῃ ἐδ 
ῬσΘΒΟΏΟ9 οὗ ἀοἀ ομ 6181 οὗὨ ἰ.)9 τοἀθοιμοά, 

ΟἜΑΡΥΕΚ Υ]1. 28-.-2δ. 

28 Απὰ {ΠῸ00 ἰχυϊγ [᾿ηἀ 6647 ΤΟΙ ΤὨΔΏΥ Ῥυἱοβίθ ἴθι ΤΔΟΓΟ ἰδ ὁΠ6 ΘΟ τηδ6 ΡΥ] 65,6], 
᾿ϑοδῦβο ὑΠ6Ὺ γογΘ ποὺ βυδξογοὰ ἴο οοηὐίημθ Υ ΤοΆΒΟΠ οὗὨ ἀθαί ἢ [ὁπ δοοοπηὶ οὗ {δε 1γ 

24 Ῥοΐῃρ Βἰηδοτοά ΕΥ̓͂ ἀοαίι ἔχοι δοηθπυϊηρ]: Βαὺ 818 πιαπ [86], Ὀθοδαδβο μο οοπιϊπαοίι 
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25 ἤόγουου, μα ἢ δὰ ἀποθδη 689 Ῥυϊοϑίμβοοά. ὙΥ̓ Βογϑίογο [ὙΠ6 066 8130] 6 18 80]9 «130 
[οην. 8130] ὑο 88 076 (0 ὑμ6 αὐδογιμοϑὺ [Θοταρ οὐδ γ, ααίο ρογϑοϊίοη, εἰς τὸ πανταλές] ὑμοῖὰ 
Βαῦ σοθ υὐἱο (οα ὉΥ͂ δῖα), Βοοὶηρ ὑμαῦ ἴθ ΘΥ̓ΘΣ ᾿Ισοῦ ἢ [0 τηα]ζθ Ἰηὐατοθββίοι ἔῸγ (μθπι. 

1 Ψ ον. 23.--Τηρίορλά οἵ γεγονότες ἱεριές, ἨΘ ΔΙῖὸ ἰο τοδὰ πὶ Α. Ο. Ὁ. 1Ὁ., ἱερεὶς γεγονότες. Ὑοί 189 Ξ!Ω. μΒο5 ἰδ9 Ἰτοσάϑ ἢ 
ἴδο οτάον ἤτπδξ πδιθά. 

[ὔετ. 23.- - Καὶ οἱ μέν, ἀπά λὲν ἐκάεεα πααταὶ τολτϊε ἰλεν---πλείονές εἰσιν, εἰς., λανε ἐπ ἰανεν 
δι6 ῬἘτὶ τὸ θαν. κωλεύεσθαι, οπ αοοοιμπί 7 ἱλεὶγ δεὶπρ κλίμα εγοα ὃν ἀδαίλ, 

"9 ἰα [6 ρτγοδδοηξ, ῃοῖ “" τοέγέ ποί δυῆοεγοί." 
γον. 21.--- Ὁ, δέ, δμέ λέ, ποῖ, δμέ ἐλ πιαπ--ἀκαραβά 

ὕοῖ. 25.--Οθεν καί, Ἰολέμοῦ αἷεο.---εἰς τὸ παντελές, ἸΝΟ 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂,. 

ει. 238. Αμᾶ ἊΒΟΥ ἰπμᾶἄθϑᾶ, 85 τοσθ 
8 ΟἿΘ, εἰς. --- [6 σοῃῃπθοίΐοη ΒΟΥ Β 
ἐμαὶ (8198 ΡΙυΣΑΙ Υ οὗ ἰμδ0 γγίθδίθοοὰ ἰ8 ποὶ 
ἰο Ὅ6 οοποοϊνοά 858 δἰπιιζίαπεου (Εσϑϑια. ἴῃ 
ῬαΑγαρῆν., Βγϑυη, 61. [Ὀὰὺ 6]. ΟὨΪΥ μδτ- 
ι1811γ---Κ. 1), Ὀυΐ φιοοδδίυό. Ἴμο ἰάδθα οὗ δε]. 
{μαι (89 Ἰδηρααχο Ροΐπὶβ Ὀδοῖς ἰο ἰδο δοὶ οὗ ἱπδὺ- 
ξατειΐου δηὰ σομβοογαίϊοη δ ἔχ. χχυΐὶ!. 20, 610 
Ἀδτοι 8 ποὶ [Ὁ Βἰπ)56] 8100 9 ΘΟΒ6 ἢ δηἀ 60η86- 
ογαϊοά, Ὀαὶ ἰῃ σοπηοσίίοη τὶ ἷ8. Β0η8, δπὰ (Πὶ 
ἐλ 18 {89 πιρμἐἐρ οὶ οὗὨ (10 ῥυἱοδβίβ {πδ ᾿ἸῃΒΌΓΡΟΒ ἐδ 6 
οοπίίπυδησθ οὗὨ {μὸ φυϊϑϑί ιοοά, ἴθ δἰ ὁποθ τ] }- 

οὔὲ Ῥτοοῦ, δῃὰ οὈὐβοῦγοϑ {89 δη Π 688. 80 880 οὗ 
{πὸ ἰπιογρτοίδιΐοη οὗ παραμένειν, δνογοα ὈΥ Ἀεὶ. 
οὗ εοπίξπμαποε ἐπ ἰλ6 ρ»γιεδίλοοά ((Βο., ατοί., δηὰ 
οὐ 678). [ἰ ἰ8 οί τὶ τὰ [86 ῥτὶοδβίβ 'π σΘΠΘΓΑΙ, Ὀκὶ 
αὶιὰ ἰδ λίσλ-ργίοί, (μαι ΟἾγὶδὲ 8 μ᾽] δοθὰ ἱῃ 69η- 
ἐχαβί ; δηὰ ἰο παραμένειν ΘΟΥΥΟΒΡΟΙ 5 {86 ζΟ]]ον- 
ἴηρ μένειν. [Βαϊ ὈΥ͂ πο ΤΙ 818 ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ἰἢ [86 
δαῖρθ βἰχηϊβοαιΐοῃ. Ιἰμίηὶς αἀτοί., Π6]., εἰς.. ἃΤὸ 
οἸοαΥγ ται. Τὸ 89 μένειν δηὰ παραμένειν ἰάοη- 
1168] ἴῃ τιθδαΐπα πλ8}.65 Δῃ ᾿πίο] ΘΓ ΔΌΪΟ ῥἱδιϊίμαο : 
“- (ΠΟΥ͂ ἃτο εἰπάοτοὰ ὈῪ ἀοαι ἔγοτῃ σϑμδίηϊης ἴῃ 
1161 Βυὶ 0λὸ ολαηφό οὗ γοΐθσϑῃσο 18. οὶ δὺ- 
κεϑιοὰ ὈΥ (86 οἰδηρθ ἴῃ 80 γοΣῸ8 (μένειν δὐὰ 
παραμένειν) ἀπ ρῖνγοδ 9 ὁΔ6 8 δὴ ΔΡΣΟΡΥΪαΐθ ἀπά 
Ῥοδυ 70] ἔογοθ: “ΤΟΥ ἅτ δἰηἀεγοὰ ΌὈΥ ἀθαΐἢ 
ἔγοτα αὐἱάϊης ἐπ ἐλεῖγ ργίείλοοά ;" δ οπ δοοοιηὶ 
οὗ Ηἰδ αὐϊάϊης ζοτουοῦ ἐπ ἐΐϊε, ΒΔ. Ηἰ8 ῥυϊοϑι οοά 
ὈΠΟΒΔηρΟΔΌ]6. 16 ποοθβϑί(υ οὗ οἰ νίπρ ἰο Ὀο(ἢ 
ΨοΟΥῸΒ ἰμ6 δα! ΓΟίθΣΘΠΟΘ 18 ΟὨΪΥ ἀρραγεηί. ἴἴλιὸ 
ΤΟ Δ] οοηἰγαϑβὶ 8 αχαϊηεί ἰἰ---Κ΄.]. 

γε. 24. Ὁποδβα; 68Ό1ὁο.--" Απαράβατος Ὀ6- 
Ἰορϑ ἰο 110 ἰδίου αἀσϑοῖ, διὰ σὶϊπ Τθοάον., 
(Ὲο., ΤΒοορᾶι., Ετδβιλ., 18 ὈΥ τοδὲ ἐδ θη αοἰϊοεῖν 
-εςποὲ ρμαεδὶπο οὐεὲν ἰ0 αποίλεῦ, πθημοο Εϑίο δηὰ 
Ψυπεϊπἰαπὶ οχρ]δΐη ἐμαὶ {86 Ῥγὶθβίβ οὗ ὑμ9 Οδίμο- 
110 ΟἸΌΓΟΝ δγὸ τοὶ διίοσόδδογε, Ὀαὶ υἱοαγί εἰ τεϊηἰϑισὶ 
Ολτ. ΜΜοτὸ δοοογάδην Ὑἱΐϊ υϑᾶροὸ ἰδ (86 
“Ῥαεεῖυε οοπδβιτυοίΐοη, ποέ ἰο δὲ ραϑεεα δεγοπά οΟΥ 
ουεγείερρεά, Ἐθπ69 ἱπυίϊοίαδίς, ἰπελαπρεαδία. 

ει. 268. Το ἴδο πἰϊϑσπιοδῖ, σομρ] οἰ ον, ἰο 
ἐδ δοηϑυ τ 8ί10}.--- Εἰς τὸ παντελές 18 ΘΟΥΤΟΙΘ- 
ΟἸΒΙΥ γχοΐοστοὰ ὃν 80 Ῥοδμὶίο, ψαϊρ., ΟἾΥΥΒ., 
1αι., ααϊν., βου! οδι., ατοὶ., εἔς., 0 ἐη:6. “Ὅθεν 
καί, ιολεποδ αἶδεο, ΒονΒ ὑπαὶ ἰὴ ἀδοϊαγαϊΐοη ἴῃ 
16 οἴδυδο ἰβ ἰο Ὀ9 τοχεγάἀ δὰ 848 ἐδ 6 ΘΟ ΒΘΑΌΘΣΟΘ, 
διὰ ἰπάοοσὰ {Π6 πδία τὶ ΘΟΒοα 6809, Οὗ Π90 δίαἰθ- 
τηθεηΐ οὗὨ ἰδ9 οἶδιιδο δύ ῥγουΐουβ. [78 δθϑῖῃβ 
Βασὰν ἀοοϊεὶνο δρϑὶπδί (Π}9 ΤΟίΈΓΘΠο6 ΟΥ̓ ἰμ6 8ἀ- 
γοτῦθὶδὶ οἰδῦδο ἰὸ ἐΐμι; γοὶ ἴη {86 οοῃῃθοίΐοῃ τγ 
Ο8Π ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἀοασδὲ ἰμαὲ ἐπ ΓΟΐδΓΘΠ09 ἷ8 ποὺ ἰο Ηΐ8 
δαυΐης αἰισαψε, ΟΥἩ υγευεγ, Ὀὰΐ ἰο Ηἰ5 βαγνΐης 
οοπερίεἰεἶν, ἰμο80 Ῥῖ.0 δοταθ (ὁ ἀοἀ ἱπτουρὶι Ηΐηι. 

Ῥετοεαεά ἤρα, ὈοίίοΣ (τὶ ἢ τοῦ ἀράβῶν Ἂ ἀλβε ΓΙ") ὦ ἢ ΟὟ, Ῥοσῆδρα, Ὀοίίος (τὶ ἢ τοίογοιιοο ἴο (80 δοῖϊνα πα 
ί ἰοπι, υἱοίαἰίοη) ποὲ ἰο δὲ βο οἵ ἰγαπϑοοπαεα, ἱπυὶ 

ὁοπερίεέίοι, οοπορίείεἶῖν. πάντοτε ζῶν, αἰιοαγε ἰἐνίῃμρ.---Ἑ 1]. 

Τῶοσο ἰδδῃ ΟἿΟ, , 88 
Ὁ 15 υδοῦ ἰὶ βδμιουϊὰ 

ΓΝ Δ) 
εἰς. ἹΓ τὴ δηίΐῖο γὸΣ 

ν νην, λα λὲδ γγἱεδίλοοά, ποὲ ἰο δὲ ὃν, ὮΘΏ6Θ 
αίνω, 90 αεἰά6 7ὈὙοπι, ἰγαπαστεῖε, νἱ Ἵ παράβασις, 

ΤΊιο ρογρείμιίν οἵ 1118 γυ οϑίοοὰ θη Ὁ]98 Ηΐπὶ ἰο 
οαγτν ἰλτομχὴ ἴθ 6 δαϊνδίξοι ἩΔ1ο Ηθ 8.38 δοχὰ- 
Ἰηθη668---Κ,.]. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1. Α δυσί μοσ ρσοσοραίϊνθ οὗ ἰ89 ΝΘ Οονθηδηὶ 
1168 πῃ ἰμὸ ὑπολαπρεαδέεηοεε οὗ ἰμ9 Ῥυγϊοϑιμοοά, ε(- 
ἰδοδβοὰ ἰο οπὲ αμα ἰλὲ δαπιὲ ρεέγϑοη, πιὰ ὮΥ Ηΐπὶ 
οδυυϊοὰ ουὖἱ ἐπ {λὲ πιοδί μεγίεοξ πιαΉ ΠΟΥ ἸΌΤΘΥΘΥ. 
Το στουμὰ οΥ̓ {15 1168 ἴπ ἰμ0 ἴδοῖ ἱμαὶ Ομ σῖδὶ 
ἰαβϑιοὰ ἀραὶ ἱπάθοα, Ὀυΐ Β885 841380 ΓΌΓΘΟΥΟΣ οΥὐοσ- 
οοταο 1; δπὰ ὑπαὶ ἰο Ὀοΐἢ {(Π686 Δ᾽ ̓ ϊκα, ἰο ΗΒ 5υ 6 ν- 
πη 88 δὰ Ηἰβ υἱοίογυ, 88 Ηο οὐ κί π8}}} πὰ ογίοοϊς 
διηἀ Δοσοιρ 8 6α {Πρ πὶ οἢ ΟὟΓΡ ὈδδΑ] ἶ, 80 8180 ἴῃ 
ποάνθῃ Ηο κίγθϑ ὁ Οὐν ὈΘΒΑ]Γ ρεγροίυ) υδ] τ ν 
διὰ εδϊοδου. 

2. Τηὸ οἰθυθ ΠΥ Ὁποβδηρίηρ, Εἰ ἢ ΡΥ δέ], 
δηἀ ΤΟΥΔῚ] ΒΊΓΒΥ οὗ ἰμ6 ρ]ογ δοὰ β8οῃ οὗ Μβϑδῃ, 8 
80 δϑυ86 οὗ οὖν μῬοχίθο βαϊγδίΐοπ, ἱὰ ἐμαί, ὉῪ 
Ι0.68Δ}8 οὗἁἨὨ (18, τγα, τεσοποῖϊεα, ἀτανν ποδὺ (0 Θοά, 
ΕΝ ΔΥῸ Κορ ἰπ ρεγρείμαξ 6] οἷ οὗ {2 ψἱᾺ 
ἀοὰ. 

8. Τὸ Ῥγίοδιμβοοὰ οὗ 6885 ΟἾγἶϑὲ ἄοοβ ποί 
ΘΟΙΏΠΊΘΏΘΟ Ὑ{1|Ὲὴ Ηΐ8 Το ΪπΙΒίΓΥ ἴῃ ἤθασοη. ΤθοΓΘ 
Γαίλον, Ηθ, (80 ΘἰΘΥΠΔ}Υ 1ἱνίης ΟὩΘ, 88 δι γρὸ 
οὔ 186 Ῥγὶθϑι]γοκίηρ, ΜοΙοΒίϑοά οι, χίνθ8. ΘηΠΓΟ 
Θομρ]θίο 688 δηὰ Ἂοδου (Βόοτῃ. Υἱῖ!, 84) ἴο (86 
ΒΔΟΓΙῆσ0 ὙΒΊΘΝ, 88 δ ΠΥ}6 οὗ {πὸ “Δαγοπίς Ηἷσὶι- 
Ῥυΐοβί, Ηὁ οδδογοὰ ἴῃ ΗΪ8 ἀοαὶδι ὑροῦ ἴμ 9 6ΓΟ58, 
ὈΥ 86 βδοσίβοο οὗ Ηϊτα 86] 7. 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ, 

ϑαϊνδίϊου απ ὈΪΟβϑο 688 70 {86 ρταπὰ αἷτα 
οὗ 80 Ῥυϊεδίμβοοὰ οὗ ὅ6δϑι8 ΟἸγἰδβί.-- -Ἴ6 Ῥγὶοδβί- 
Ἰοοά οὗ ΟΝ γὶδί 158 ποὶ 1685 οἴ οδοϊουϑ (ἰδ 1 18 
δυσηδηθηῦ δ ἃ δΟΙΙ ΡΥ ΘΙ ΘΏΒΪΥ9.--- Λἰεαγπεες (0 ΘΟοα 

18 ῬοΒβὶ Ὁ]9 ΟἾΪΥ ἰβγουχὰ ἐπ βὅοη, θὰ τοι κα 
Ηΐπι ἐδ αἹ εἰτπηαίοΙ Υ οη)ογοα ἴῃ 1186 7} ροσδοί 0. -- 
Ἡ ογοΐῃ 1165, οα {6 ὁη0 Βαπά, (6 ἐπαϊρεηδαῦϊε- 
πόδα, ΟἈ 6 οἰβοῦ, ὑἱμ6 ἐπιρεγίδλαδίεπεδε οὗ 100 
Ῥυϊοϑιοοά οἵ Ονὶβι ---- 5. ὙΠ αὐ σοπὶδίδ, ὁπ Ὑἢαι 
τοδίϑ, ἀπὰ ὃν Ὑπαὶ χιθδῃβ 18 οἰεοίοα, ἰΠ)0 οοῃ- 
»ίείε ἀεἰένεγταποα οὗ τοῦ ἱμβγουσὰ Φ96δ6ὺ8 ΟὨγίδι ὃ 
---ΟἸνἶδι Βα8 1π Ηἰἷδ Ῥυϊοϑι οοὰ π0Ὸ διμοδέδδοῦ, Β' 8} 60 
Ηο Ἰἴγοβ 9ΖΌΥΌΥΡ, δὰ πὸ διῤδίἑμίε, Ὀδοαυδ0 Ηρ 
ΗΪ 86] 7 ὀχοσγοΐβο Ηΐβ οδῖοθ Ῥουίθοι Υ δμπὰ 4]}- 
ΒΌ οἰ πη Ϊγ. 
ΚτΤΑΚΚΕ:---ὸ οχδιιοὰ 71 650}38 ὈΓΑΥΒ δοίυ }} Ὁ 

δοΐοτθ ἐδ ἐπσοπο οὗἩ Ηἰβ ΗθΑΥΘΩΪΥ ΕΔΙΒΟΓ, ὁ 
ὈΟΠΔΙΓ οὗ θη, ἴῃ ἃ ὙΔΥ ἰμαὶ 15 ῥ᾽ οδδίηρ ἰο Ἡΐπι, 
80 ἰοηξ 885 {πὸ Κίηράοῃι οὔ σγδοθ οοῃεΐπι1.68, Β[Π60 
Ηο οδῃ 81}1 Ὀγίης πὴ ἰο βαϊ γυδίϊ οΏ.-- -ἼΣῸ9 πιοπι- 
ὈΟΓ8 οἵ ΟΠ γὶδὲὶ ουΐησο {πον βρὶ γἰῖπ8] υοδι μοοά 
ἰοναχζὰ οἰμοτδ, ἴὰ ἰπ6 ἔδοὶ ἰπαὺ (ΠΟΥ͂ ῬΓΔΥ͂ [ὉΓ 
{μπὲ ΣΟ δ] ου ᾽ν, ΔΙ Βουρὰ ποὶ νεῖ (π 9 τπιου ον ου8 
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ΒΡ ἰοδιΐοι τὶ τ τυ δῖοι Ομ τἰδὲ ρΡ]6 848 [Ὁ 8, γοὶ 
8.1}} Δοσορί ὉΪΥ, ἃπὰ ἴῃ ἃ ΙΠΔΠΠΟΣ ἰἰιαὶ 18 ρχοάμο- 
ἰἶἰνο οὗὨ ὈΪαϑβίῃς.--- τοδί, Βίβμορ, δηὰ Ῥχοϊαίΐο, 
8}} ἂγὸ ποιβίηψ. Ομ γὶεῦ 18 (16 ἔγὰθ Αὐομ ΒΙθ ΟΡ 
ἃπὰ ΟμϊοΥῦ Βιορθογα, ἴο ἡ Βοτὰ 8}} (ἢ Π 8 πιϊη ἰδίου, 
δὰ τπτουρσὰ ποτὶ 8}} ἃτὸ πυγίυγοά δηὰ ἰἶγο, 
ῬΒΥΒΙ6Α}1Υ, Βρὶ εἰ 8}}} δὰ δἰ ΓΒΔ ΪΥ. 

ΒἈΙΕΟΕΒ:---ΤῊο ἀθαῖὶμ οὗ 7688 ΟἸγἶϑὲ τὰ5 πο 
Ἰὐπάογαποθ ἰο {π6 σομεϊπιδπηοθ οὗ Η15 ῬΥΪΘΒΟΥ οἵ- 
ὅσο δηὰ οπιρ] ουπιθηί, ΓίΠΥ ἯΔ15 (861 ἃ ρατὶ οἴ 
ἰι, Τμδῦ Ομ γχίβὺ ᾿ἶνοδ ζΌΓΟΥ ΟΡ, 8 ποὺ ΟὨἸΥ 8 ὑΤ0- 
τοραϊϊνο οἵἩ {{Ππ|8 1Ζἱνίης Ῥοόγβοι Ηϊπδοὶῖ, δι 18 
4180 ἃ Ὀ]οβδίηρ [ὉΓΣ 08. ΜΙΒΩΥ οἰγουπηβίδποοβ 
ἐμεῦ οοπέγιδυΐθ ἰο ΤΥ ΒΔΡΌΡΙΏΘΒΒ ΠΙΔῪ ΟὨΔΗ ΡΟ, 
Ὀαΐ (μὲ σαρί(4] οἱτοαπιδίδησθ οἰἸΘΠρ68 μοὶ: “Ηθ 
ἜΟΥ̓́ΟΡ ᾿ἰνο8 δηαἃ γρδῖκεβ ᾿ς το βϑίου ζῸΡ υ8.᾽ Ὑ7ὦ80 
που]Ἱὰ οὐ σϑδοὶ (86 ἀθδίϊμοά ρσοδὶ, ΟΣ 86 .Ὸ 

Υ. 

ποὲ βιοῖ ἃ ῬΥΪΟΒΟΥ οΟΒΊοΟ δπὰ ἐπί ογοσδϑίο ΟΥ̓ 
Θχοτοϊβοὰ ὁ ΟΡ ὈΘΔ]Υ ἰὼ ἴμ6 Ξδποίθουγ οὗἁ 
ἀοὐΐ 
ΗΕΥΒΝΕΒ :-- χα ὶπρ ΔΘ ΔΓ ἰο ἀοἀ ἱπιρ]68 ποὲ 

ΙΏΘΡΟΙΥ οοϊης ἰο Ηϊΐπ ἱπ Ρσγάγονῦ, Ὀπέ οδνίαϊηϊ 
Ηἰ8 σταοθ οτ οδσί, δηὰ ΗΪΐ5 ΒΘΔΥΘΩΥ Κιηράοεη 
Βοσθαῦτον.---ΟἸ δ 15 μοὶ ἸΏΘΥΘΙΥ Δ ἰὨΘΓΟΟΒΒΟΣ 
οἱ Ὁ6}1Δ]} οὗὨ ὑπο86 ΒΟ 8.6 ἴο Ὁθ᾽ τιδὰδ δι ]εςὶδ 
οὗἩἨ στϑοθ, δαὶ 4180 οχ Ὀ6}δ]ΐ οὗἩἨὨ ἰμοβο αἰγοδγ 
οοηγογίοά, πῃ ὑμοὶτν βίδίθ οὗὁἨ τογ8] θα ϊκηοαβ δυαὰ 
ἸμΑγταἶγ.---αἱἱ Βυπδῃ ἀϊρηϊ 68, ἱπδιϊταἰοπα, 
ΒΟΙΟΟἾ8, ῬΟΣΐΒἢ ; πο αἰ σὨΣΥ δπὰ οοο οὗὨ Ομ σιδὲ 
ΓΘ πῃ ρΟΥ ΒΔ Ό]6. 

ΠΛῊΝ :--Ἰπ ΒοαΎθη Ὑ͵76 ΔΣΘ ΙΏΟΤΘ Σορασάρα δπὰ 
δαΙοΩ 10. ἰμ8ὴ τὸ Ὀο]ΐονο, δηὰ ἰὼ ἐμ Πρατί οἵ 
(89 δίδου δηὰ οὗ {89 ὅοη ἐμόχο ἰδ τς ἢ ἐμπδὲ 18 
ἐδ εῖτπρ οἶδ οἱ ΟΣ Ὀ6Ὴ 41, 

Α5 ἰδο δβἰ}].88 ἤοῃ οὗ αοἂ, 76.508 ΟἸ σὲ δὰ 8 ὁπ66 707 8]1} οὔογοά Ἡ πιβ6} ἦῃ βδουΐδοῦ 70; ἐδ 
βἷπβ οὗ ἰδὸ τοῦ]ὰ, 

ΟΠΑΡΤΕΒ ΥἹἹΙ. 26-28, 

20 ἘῸΥ ἷβο [οηι. 8807 βιοἢ δὴ Εἰσἢ ῥγὶθδὺ 
ἀοβ]οά, βοεραγαΐο [μαυῖηρ θ6θῃ βϑρασαΐθ 

[5|90] Ῥβοδπηοῖ 18, τοῖο ἐξ ἨΟΪΥ, Βδττη]θββ, πῃ- 
] ἴγοιῃ Βίπποσβ, δηά τηδάθ [Ὀθοοπ)6} ΒΙρσβοΣ 

27 (μα ἐπα ὨθδύθΩΒ; ὙΠῸ ποοάθί πού ἀδ᾽]γ, 88 {8086 ΒΙΡῺ ῥσίθβίβ, (0 οὔοσ Ὦρ βδογιῆοο, 
ἄγ ἕο 18. ΟἼΤη βίη, πὰ ὑμ6ὴ ΖῸΓ {86 ῬΘΟΡΪΘ᾽Β : [07 {118 ἢ6 ἀἰὰά οῃο6 [{ῸΓ 4}}], π ἤδη Ἦδ 

28 οδεγοά ὑρ ΒΙη5617. Εοτν {86 ΔῊ τηδ κοί [οοῃδεϊἑ 68, χαθίστησιν] τηθῃ ἈἸΡῺ γι ϑβέβ, πεῖ ἢ 
[π|}07] αν ἱπῆσηεν ; θα ὑπο ποτγὰ οὗἉ [86 οδίϊι, τὶ ἢ 8 βίποθ ἐμ αν, πιαζείδ, {86 
δοι, Ὑ80 ἰ8 [μβαῦ! θ66}7 σοπβοοσδίοα [ρογίδοί 7 [ῸΓ ΘΥΘΓΊΏΟΙΘ. 

1 [Υέσ, 26.---ἰποίοδὰ οὔ [89 Βαγὸ ἔπρεπεν ψὸ δου] τεδὰ ἢ Α. Β. Ὁ. Ἐ. καὶ ἔπρεπεν, ΔΙ (ΠουρὮ Βίη. μδ5. ποῖ {πὸ καὶ [καὶ 
βαάθ ἴογοθ δπὰ Ὀοαυῖγ ἴο 19 εἶδιιδο, δὰ [5 υὑπάου θα] σεπυΐηθ. 118 08 1Γ 9 Βαίὰ, “ ποῖ ομἷυ ἀο τγ͵ο λᾶνέ διιςἢ δὲ μῖξιν 
Ῥτγίοεϊ, υυΐ δυο ἢ Δ ΟἿΘ αἶδο ὄγοαπια ει." ---Ε]. 

[ὕεγ. 26.--- τοιοῦτος γάρ. 

1η6 ποῦη ἴο ἀρχιερεύς, δ ἃ ἔθη 5..11}}} 
-- ἄκακος παγὰϊ λαγηκΐδδε Ὁ ᾿ΡΠ]Οἷ γῸ 
Ῥογθδρδ,Ξ-Ξ 

ΤΏο οἴδυδο ἴ6 σοποίτυςίοὰ τ ἢ ὀχαυ δὶ ο χοίοσίοαϊ Ὀδθααΐγ. ΤῺ 
ὙΌΊ0 νουἹὰ ἤμκγθ δργυπρ ὨΔΕΌΓΑΙΥ τοι [16 ργοοθάΐηᾳ, ἐπ6 δῖον, τ τὰ τοΐοσθῃοο ἰο (Ὧθ ζ0 

ἴδοθ οὗ τοιοῦτος ἑερεύ 
ἤουιες Ἡ Αρακβθ ΝΕ ἀν πρρβέός 

[γον δ μία ΟΥ̓ΘΣ ἴ0 ἴ}ιο Θῃὰ οἵ (δ9 οἸαυδ6, ὙΠ ΘΓ 1{ ἴδ κοβ ἐδ τοδάοσ ὈῪ ευτρσγίθο. 
ΟἿ ἘπΖ. ΥΟΓ., 8160 ΓΟ οΥ8 ἄκεραιος. Το Ἰδί(ΕΣ 16 ῬΓΟΡΟΣΙ͂Υ σπέξεϊεξε, 

ἰά 90 ̓ ιαϊΐοε. " Ἠατννῖοδδ᾽ [8 ΘΟΥΙΔΙΏΪΥ ἴοο πορδίίγο δ ἰοστη.--ἰ 
ἔχασε, 

ἀρισμένος, λατίπρ δδε δεραγαξεαι, Ἰοςα Εχ' 
Ὑἰάγοσῃ, ἤτοι ΡΝ ΤΣ γενό μενυει 8ῸῈ καᾶε, Ὀυἱ δεοοκείησ, υἱξ: ἴῃ Ηΐδ ὀχ ἰδίου δὲ 60 χίχιε μαπὰᾷ, 
ον. 21.-- καθ᾽ ἡμέραν, ἀαν ὃν ἄαν, ἀαϊϊ.---ἀνενέγκας, ὃν ὁ 
γον. 28.--ἀνθρώπονς οπΙρΠδίο, 

λαυΐπρ' δοεπ με» 7 οοἰοὰ.---Ἐ.]. 

ἘΧῈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γεβ. 20. ΕοΣ ΒΌΟΝΒ 8 ὨΙρΩὮ ὑσἱϑϑῖ, 8180, εἰς. 
«-- Τοιοῦτος Τοῖετβ Ὀδοῖ ἰο 18 6 αἱ ἢ -Ῥνῖοδί ἀθβουϊ οὰ 
ἴῃ νυ, 28; γάρ ὅπαάϑ {110 τεαδοπ οὗ ΗΪΐ8 οχίβδίθῃοο ἴῃ 
ῊἨΪ8 δαδρίθαπϑββ ἰο ΟἿΣ Π 6668 ; καί ΘΙ Βδβῖσϑβ [ἢ 
ὨΒ(ΌΓΔΙ ἢ 688 δηἀ πιδύπι 688 οὗὨ Β 0} ἃ τοΐογοῃοθ; δπὰ 
{86 Το] ον Ῥτοάϊοδίοβ λον, εἰς., ἀο πο {8 6 Βρ6- 
οἷ8] ἰγδὶ ἐδ οὐ ουν Μο]ο θεὰ οἰς ΗἸ ἢ -Ῥυϊοβί : Ὅσιος, 
0 180 ΓΧΧ,, ἃ σοπασλοι ἰγϑηβδίΐοηῃ οὗὐ ΙΓ, 

᾿Ὑ 

ΤΟΙΌΣΒ ἰο ΟΠ 6᾽5 τοϊδίϊοη ἰογαγὰ Οαοἂ : ἄκακος ἰο 
ΗΪ8 χοϊδιίϊοηϑ ἰοτναγὰ τη} ; ἀμίαντος ἰο Ηΐδβ ΡὲΣ- 
8028] υποδδβίηρ ἤίμ688 [Ὸ0Γ ὈΥΙΘΒΕΪΥ ΒΟΥΥΪΟΘ; κεχ- 
ἀπὸ τ. ἅμαρτ, ἰο Ηΐβ ψιπάγαν 8] ἤγουῃ 41} ἀϊβίυσὃ- 
πῃ οομίδοί τὰ {16 τ] οϊοα, Φοδα Υἱὶ, 82--86 ; 

ἡ εγμς ὍΡ. 
ἴδόδθ ἮΪΟ ΔΓΘ Ι29Γ0 46}}.--οΟὶἰόν Ὠίτα τΠῸ ἴθ 80Ν---(Πο δσί. οτα ἐδ 86 ΟἿ. .1.. τετελεεωμένον, 

16. 111}. 8; ποί ἰο Ηΐ8 ἱπτπτασὰ Ῥυσὶ υ ἴῃ Ηΐ οἱΐ- 
ἰρατὰ Δββοοίϊβδι οι ὙΪΓΠῈ ΒΊΟΥ 5 ἀυχίηρς Ηΐ5 δα ΒΥ 
Ἰἰέο (ΕὈγ.}) ; ὑψηλ.--τγενομ. ἰο (δὲ Δοβοϊαίογ δβα- 
ῬΓδίου τ δίσὶ δ], Βυρσδιιυπάθηθ χποὰθ οὗ αχίβίομποο 
Ὑο 10] ονγοὰ Η18 ὀχα]ίδίϊ οι. 

γον. 27.-- ) 8). Βαῖἢ Ὧο ἄδέ!γ τιϑοᾶ, εἰς.--- 
Καϑ' ἡμέραν, ααἰΐψ, αν ὃν ἄαν, οϑυιποὲ Ἰρθδὴ 
“Ὁ 8 ἀοβηϊίο ΑΑΥ ἱπ {89 ΘοΌΣΒΟ οὗὨ 1.0 γϑδσ," 
(οι  ομύ,, ΜΙΊ6Β86).)}, πῸΣ οδα ἱξ ὙΣΙ} διαπαντός 
0 ἱδῖθῃ 88 ἱπαϊοδίϊηρ ἀππμαὶ ἐἐοπσξα δὶ} 
ΟΥΘΧ ΒΠα ΟΥΟΣ χοουγτίηρ, (Οτοί., Βόδμαι.,, ο Υ., 
Εδτ.). 1018 Βαρροβοά, ἐπογθΐοσο, ἣν σδ]ον, διὰ 
{πὸ οβδὲ οἱ οσ ἱπίοσρσθίοσβ, ὈὉῪ Β]., Τμοὶ., 1,22... 
παΐ {86 δυΐίμον, τ ῖιἢ πῖ8 χὰ Βρθοῖδ!ν ὁπ (86 
Β' ΠρΡΊΘ 688 δῃὰ ἤπδ}  υ οὗἉὨ ἐλε δαογύϊεε 9. Ολνίεῖ, 
.ὰ8 ἴῃ Ἰο0086 δῃὰ ἱποχδοὶ ὀχρχγοδδίου, δ]οπὰ θὰ 
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6 ῬΥ 65} βδου ῆσοοα ἢ ΖΟΠΘΓῸ] τ 10} [Π6 χταπά 
ΜΙ - ΡΥ ΘΒΌῪ βδοῦ ῆοθ οἡ ἴΠ9 ΔΏΠΌΔΙΪΥ ΤΟΟΌΤΣΓΪ 
ἀλγ οἵ διοπθιηθηί. ΤΟΥ ροϊηΐ, πῃ βυρρονί οὗ 
ἐδ δϑϑυτηρίζοῃ, ἰο {μ6 ἤδεοί ὑμαὺ {86 δἰ ρῃ-υτὶθϑί 
γἃ5 Ποὺ ΙΒΘΓΘΙΥ͂ ΘΙΔΡΟΜοτοα ἰο ΔΚ Ῥαγὶ ἴῃ [80 
ἀαἱγ Ὀατηὺ οδοτνγίηρ 85 οἴθῃ 88 6 σβοβο (λή,δλη. 
Τταοί. ΤἼαπιά Ὑ11. 8) Ὀυὶ ἐμαὶ μΒὸ τηδάθ γβαιυθαί 
1599 οὗ (18 ΡΥ ἱυ]ορο, ῬαΓ ΘΟ] ΔΥΙΥ οἡ ΞΔ ΌΔίἢ 5, 
ΠΟῪ τηοοη8, δηα 6514] οοσδαβίοηβ, (9ΟΒΕΡΗ. Δ εἰ. 
«μά. Υ. ὅ, 6), δπὰ ἐμπαῦ {μ0 δπὶι0 18 ἔσυθ οὗἩ ἰμ6 
ἀλιογ ἰποθηϑ8θ οδοσίηρθ, ἰο ἩΔΙΟΝ (Π6ΤΘ γγὰ8 88- 
στ 94 δὴ αἰοπίπο βὶ ζδοΔΠΟΥ͂, 1,6Υ. χυϊὶ. 11, 12; 
Νυπι. χχχὶϊὶ. 10, υΧΧ. ΑΒ ἐμῖ8 βαουΐίδοθ ποι]Ἱά 
δθοῖῃ ἴο αῦο Ὀ66Ὼ οτἰ αἰ 8}}γ οὔογοα τηογηΐης δπὰ 
ουϑαϊηρ ὈΥ̓͂ ΑἌΓΟΩ ἴῃ Ῥογβοῃ, ἔχ. χχχ. 7: διὰ 
ἐδ δαῖμον οὗ ον ορ βϑι1]9 χοθ8 Ὀδοὶς ἰῃ γυδγίουϑ 
ὙΓ8Υ5, ἰο (Π6 οτἰ κὶ παὶ ᾿πβυϊ 1008 τ ἰσ ἢ 6 Γ6 1ἢ- 
ἰοπάοα ἰο Ὀ6 Ὀϊπάϊης ὁἢ Α'Ϊ {μ6 ρσομοσδίϊομβ οὗὨ 
Ιβγαοὶ, ἔχ. χὶϊὶ. 14: χχχ 8, (9 πογὰβ8 ἀνάγκην 
ἔχει τ δατῖ ἐμπὶ8 χρη δίϊοη 8}1 {8 6 ΤΠΟΥ6, Ἀ5 
ΔΙτοδαῦ ὅν. χὶν. 14, 16, {πὸ βαουἱ ἤοϊαὶ βουνίοο 18 
ἀοϑ αηαιθὰ σΡΠΟΓΑΙΪΥ 85 {Π|6 Βουυΐοο οὗ ΑἝγοῃ, 
δηά ΔΊ9Ο ΡΗινο (} 4. απ. 11. 821) 64118 180 ἷκῃι- 
Ῥυίοϑι εὐχὰς καὶ ϑυσίας τελῶν καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν. 
Αχιϊπϑὶ Αἰ 6501 6 8 δϑϑατηρίϊοη {π8ὲ [818 Ῥάβθαρθ 
διιοδϑὶ8 ἃ τὶ οχ  ϑιϊηρ ΠΙΘΓΟΙΥ ἴῃ πὸ Ἐχγρίΐδη 
ἐδιιρὶο οἵ Οηἶδϑ, γ͵χὰ ἴᾶτγο 89 ἀδοϊδίνο ἔδοι ἐπὶ 
δἾ8ο ἰῃ {πὸ ὕέγσ. Ταϊπιμά, ἰτ. Ολασίσα, 11. 4, ἀπὰ 
ὧπ (89 βαόνΐ. Ταϊπειμά, ἰτ. Τεδαελῖπι, 67 α, ἴι ἰδ 
δαϊὰ οὗ 80 δἰ σἢ -Ῥγίοϑὺ ὑπαὶ ἢ6 οΟὔοΥ 8 δι} βαοτὶ- 
866 (8:1. Ταἰπιμά, διίμάϊεπ ΧΙ. ἰὼ ΕυΡΚΙ,Β. απὰ 
ασεκ. Ζεἰεολν. 7ν αἷς ἱμιὰ. ΤΑεοϊοσίς πὰ Χίτολε, 
1800, ΙΥ͂. 898 8.). [π 19 ΠἸΔΠΏΟΣ τγ8 ΠΔΥ ΟὉ- 
ΒΟΣΥ͂Ο (πδὲ, δοοοτάϊηρ ἴἰο Ῥμῖΐο, 1. 497, ἰὴ ἰδο 
ΑΙ βδου ἤσο8 (ἢ ργὶϑδίβ οὔδσοὰ ἃ πιοαΐ- Οἵ  - 
ἴπᾳ ἴον ὑμθλβ6 1 γ98, δηὰ {116 8807} 14] Ἰδ τὰ Ὁ [70 110 
Ῥδθορ]θ. ἴα ἐδ ῖ8 ὑμ0 πρότερον δπὰ ἔπειτα διαπάϊηρ; 
ἴπ τοϊδίϊου ἰο ἰ89 ἀδὶν οδουίη, τᾶν πὰ δὴ οχ- 
Ῥ᾽απαἰΐοη. 9 88}8}} ἐμὺ8 ὈΘ ὑπ μῸ πΟΟΟΘΒΒΣΥ 
οὗ τοΐουτίης 89 ἰδησυδρο οχοϊυβίνου ἰο {μ9 
ΕἸ ΖΕ -ῬΥ ΘΒΕΥ πεπλλα, ᾿. 6., ἰο ἐπ γοοίϑ 9 πιϑδὶ 
οἴδονίηρ, νὰΐὶοὰὶ δοοογάϊΐηρ ἴἰο μον. τἱ., 18--16, {86 
Βἰσμ-Ῥυὶοϑὺ μ88 ἰο ΟΠ Υ ἤγοϊωη 86 ἀδὺ οὗὨ μἷβ8 δῃ- 
οἰπίΐος, ἀδΙγ, τιογαΐϊης δηᾶἃ ουὐθηΐϊηρ, δηὰ (818 
ποῖ ΤὉΓ (0 ΡΘΟρΪθ, θυΐ 88 ἃ τραίίον οὗ ἀδιγ 6οη- 
ΒΘΟΤΘ Ϊοὴ [ὉΤ ἈΙτΩΒοΪ; δηὰ ἰο ἰδ 86 οιωρμαϑὶβ 
οὐ ἰδο δοὺ ἐμαὺ (18 τηοϑαϊ-οἴοντίηςς 185 ἀοδὶσηδίϑα 
Βίγϑοῦ χῖν. 14; ΡΆ]11ο, ;. 407, 26: 11. 821, 88: 
ΨΦΌΟΒΕΡΗ. 4πηπἰ|. 1Π1. 10, 7, 248 ἃ ϑυσία, αηα 8. 6190 
τηθῃϊϊομοὰ ὈΥ ΟΕΚΙΟῈΝ (Ποπι, ΤΥ. ἐπ Ζιευΐι.}: 
560 υνυῖῦθ ὑζα, Σεεσιλ, 111. 9, ἢ 19, Ἰηογο σο- 
σΘΉΠΥ ΤΒΑΚΗΟΣΕΕ : "ὁ Τῆε ὀίοοαϊίεεε δαογίϊεδε οὔ ἰδὲ 
Ἀἥοδαὶς Κιίωαὶ,, Ὁ. 189-166. Ιὑ τᾶν, ΒΟΊΨΘΥΘΥ, 
Ὑ76}} Ὀ6 ἁυτροὰ ἰδὲ οὔὐγ δαΐδον ΟὮ. Υ. 1, ἀοβὶ ζηαίοβ 
ΟΥ̓ΘΡῪ δεαουϊῆοθ ἱηοϊαδίης ἰμὸ δῶρα ἴῃ (89 πᾶτ- 
ΤΟΥ͂ΤΟΙ 96ῆη860, ἃ9 ἃ δρογίβοο τηδᾶθ ἰὰ ἰΐ5 υἱἐϊταδὶθ 
ἔτουπὰ βηἀ ρύγροβο, ὑπὲρ ἁμαρτιῶν. ΟὨΪΥ͂ τΘ 
τπαϑὺ ποῦ ἀθὴν ἰπδὺ ῬΤΙΔΥΪΥ {86 σοι ρα Γίβοῃ οὗ 
ΟἿ Ρα5388 10 ὙΠ} 6}. Υ, 8, ροΐπίβ δοσίδι ηγ ἰο ἢ ῥσο- 
Ῥ6Γ οχρίδιοτυ οδουϊηρ τηδὰθ ἘὉΥ (πθ δἰ φἢ-Ῥτίοβὶ 
περὶ ἑαυτοῦ, ἀπὰ ἱμαὶ ἐπ0 5ἰη-οἴδογίη χβ 7οϊϊοιο- 
ἐπ. ἐπ δωσοδδίοη βυὶϊϊ ΠΟ ΟἿΟΣ ἀδλγ 80 Μ6}} ὧδ 180 
δΏΠ0Α)[) στοού ἀδγ οἵ δίομοιηθηί. Το βίδἰθιηθη β 
δΌοτΘἝ πιλαθ, ΒΟΎΘΥ͂ΟΥ, Βθον {μαὶ τὸ ποοὰ ῃοὶ Ὠ6- 
ΟΘΒΒΔΥΙΥ οὐ ἐπΐα δοοοαῃὶ γνἱο]ὰ οὐν αϑεοηΐ ἰο ἐδ 
υἱὸν οἵ Ηοΐπιδπη (ΒΟΜΈΙΤΤΒ. 11. 1, 287,2 Αι. 
11.1, 404), )Θ ἱβΒ ἀοπθ Ὁ Βίοιπι,, ΑἸήοτὰ, δηὰ 
Ἠο᾽ 1250} ἱπ 8 ΘΟΙΙΠΙΘΗΓΔΥΥ : ““ ΤῈ δοΙῃρδγίϑου 

ἀο, δῃὰ ἐμαί τυ ΐσι {89 1ιἰκ ἢ -ρτὶοβίθ παν δι 
(ο ἀο; θαυὶ Ὀείνψοθῃ ἰδ8ὲ νοὶ (890 ἰρθ -ὈΥὶοδὶϑ 
Βαγὸ ἰο ἀο, δηὰ ὑμεαὺ ψῃϊο ΟὨγιϑὶ ννουϊὰ αγο ἰο 
ἀο ἀδγ ὉΥ ἀαγ. Ἧο πνου]ὰ Ὀ6 οὐϊιρχοῦ, ἱπαϑιαυ οὶ 
Δ8 ΟΥ̓́ΡΡ ΠΟῪ δηὰ ρογροίι δὶ] οχρίδίϊου ουϊά Ὁθ 
τοαυϊγοά, ἴο ἀο ἀδν ὉΥ ἀδν ἰμαὶ πο ΒΘ δὰ8 
ΠΟῪ ἀοῃθ ὁ200 [ὉΣ 411." 6] 125860}1 ΣΟΙ ΔΓ Κ8 ἰμδὺ 
{8 Υἱθν 18 ζαυογοὰ 8.1κ0 ὉΥ {86 ΠΙΊΘΟΙΥ ΟΠ Ο5ΘΏ 
Ῥοβίϊϊοι οὗ καθ᾽ ἡμέραν, ἀηὰ ὈΥ͂ {86 ρ᾽ὶαγΆ)] 6χ- 
Ῥγοβϑίοι ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς ; θυΐ ΒΘ μ88 τοἰγδοίρα 
18 ΘΟΠΟΌΣΤΘΠΟΟ (ΒΌΡΕΙΒΑΆΟΘΗ, Ζεἰδελγί, 1800, 
ΙΥ. δ9δ8). Ηοΐπιδπη χϑίθυβ ἴἰμο τοῦτο ἐποίησεν ἴο 
(896 ῬἼΟ]06 οσχργοϑϑίου πρότερον---λαοῦ, 858. 180 
Βο ΠἸοῦι., ατοὶ., Ηδιοπὰ ἀϊά, ἐποῦρῃ τὶ ἀϊ- 
ἴογοηΐ βρϑοΐδὶ υἱθῦβ, ἱπαϑι 9 ἢ} ἃ8 Ἠοΐπιδηῃ Γὸ- 
Κατὰβ 85 ἰδθ δη(γρο οὗ ἰμθ βἰη-οουίηρ ὕγο- 
βοῃἰοα Ὁγ ἰμ6 ΗἰχΒ-Ῥυὶοϑὶ περὶ ἑαυτοῦ, ἴ|ὸ Βυρ)]}- 
οοἰΐοη οὗ 9688 ἴῃ οἰ βδοῦβηθ (οἷ. γν. 7, δ); 
γΓ..1}0 αζαίηϑὲ 411 υ86 οὗ ἰδῆρσιυδαρκο, βο] 1 οὐ; αἢ- 
ἀοτγϑίδη 8 ὈΥ ἁμαρτίαι ΟἸἈτΒ(᾽ 8 ἐπήτγπιϊίαίες εἰ ρεγ- 
»εδείοηοε, ατοιϊαβ υπἀογβίδπβ ὈΥ 1ὑ 110 ἀοίογεδ 
δϑϑιμηοα δηὰ βαδηϊ θὰ ἰο Ὁ ΟἸτῖϑὺ 88 Ῥυπὶβῃ- 
τηθηΐ ΤῸ {80 518 οὗ ΠΟΤΩΔΏΪΥ, ἔγοτῃ τ ὶο ἢ ἀοἷ- 
ογἕϑ Ἦσθ γῶ8 ΟὨΪΥ βοὶ ἔγθο ὈΥ ἄἀδθδί. 6] 256}, 
Βονθυον, ΣῈ {8.6 Π0 8) ΟΥ̓ Υ͂, Σοῖοσβ ἐΐ ἴο {86 Εἰρῃ- 
Ῥυΐοδεὶγ ϑυσίας ἀναφέρειυ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ 
λαοῦ. ΤΠ γάρ ν. 28 ἱπίγοδισοβ 186 ΤΘΆ80Π, ἃ8 
Ἰγΐηᾳ ἱπ ἰμο ἔδοί οὗ [16 ο850, ἴοΥ {16 ΔΌΟΥΘ- 6 Ὲ- 
ιἰομοα χοϊαιίοη οὗὨἨ Ομ γὶϑὶ ἰο ἐμ 9 Μοβαὶο ὑγὶββιίβ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΑΙ͂,. 

1. Τὴ ἀθαίι οὗ 79808 ΟΒτὶβὲ οα ἐμ: ΟΓΟΒ8 15 ἴῃ 
19 οβϑϑϑηίὶ κἰρηϊβοδποθ ἰο Ὀ0 σοποοίγοα 88 ἃ 
υοἷμπίατν 5611[-βϑδλογὶ ὅσ6, ΘοΟΥΓ Βροπ πρὶ ἰο ὑμ6 ρὲγ- 
»οδε οἵ Οοά, γοὺ ποὶ ὈΔΥΘΙΥ ἱπ ἰμ6 86η86 οὗ ἃ 
ΤΏΟΣΔ] οὔουίηκς ἴον (16 Ὀοηοδι οὗ οἰ υβ, Ὀὰϊ 88 ἃ 
υἱοαγίοι δαογυϊοε, ἐχρίαἰΐπσ (6 σωϊἱ 97 δἰ ἴῸΥ 60]- 
Ἰοοιδνο Βυϊηδη  Υ, ᾿δ Κίης ΔΎΔΥ (Π6 »ωπιδλπιεπί οὗ 
εἴη, δὰ πψουκίηρ γεοοποϊαίΐοπ πὶϊὰ Οοα. 

2. Τί βιπεδς ἴον θυσ ἢ ἃ σοῦκ (18 ἀθδίῃ ἀ6- 
τἶνϑϑ ἤγοτῃ ἐλ σλαταρσίονγ οΥΓ {ἴῈὸ Ῥοσβοῦ, ννῆ0 18 δἱ 
(16 Βαπηθ ἐἶπι6 Ὀγίοδύ δηὰ υἱοίϊπι, δὰ ὑπιίθ8 ἴῃ 
Ἀἰπι86 17, δη ἃ ροβ868868 ἴῃ ἐποὶγν σα ἢ δηὰ γΘΔ ΠΥ, 
411 αυδ] εἶοα τ σὰ ἰὼ (89 1μοΥΣ 68] ΒΟΡΥΪΟΘ ἃγο. 
αἰνϊάοὰ Ὀθίνθοα ῥυΐοϑὲ δὰ υἱοί, δηὰ Ὑ ἴσο 
{λόγο Ὦαγθ δι ἃ ΠΊΘΓΘ ΒΥΠῚ00]1608] ΘΟ ΟΔΟΥ. 

8. ΤῊΘ παίωγε οὗ ἰμΐβ 5861{-εαοτὶῆοθ οὗ ΟΒγῖβὲ 
ὁχοϊαθ8 ἐμ οοῃεϊπυθηοθ οὗ [Π6 Βυπιθο] 1 6ο-ἰγῃ]- 
68] ρῥυἰοϑίμβοοά διὰ βδονγὶ βοῖα] βεύυϊοθ, ἡυ8ὲ 88 118 
οἴθγ8] τ] αἰΐγ δηὰ Ἵϑοδου δάπιϊίβ μῸ γχερείτοη 
οὔ {μ19 ρογίδοι βδοσϊῆσθ, δπὰ πὸ διυῤείτμίϊοπ, οΥ 
()9 οδοτίηρ οὗ ΔΩΥ ΟἾΒΟΥ βδου ῆοθ οἵὨ [1 ἀρ ΠΥ 
διὰ ἱπιροτίδησο ψἰ ἢ 1ι9 ϑὅοῃ, ῈΟ 18 ρογίθοι οα 
ζογουοῦ. , 

4, ΤῊΘ θα Κπ 658 ἩΠΙΘΝ ἰπΉΘΓ65 πῃ ἸΠΟΓί8]8 18 
ῬΔΡΕΪΥ ἃ ογεαίωγεῖν ἐἰπιϊαἰΐοτ, ῬΑΤΑΥ δῃ ἑπδοτηπ δἷπ- 
ωεΐπεδδ, ῬατΕΪΥ ἃ ρεγσοπαὶ σωϊ πε88. Ἐτοτα {ἰν18 
Βρυίηρθ (89 ραγίϊδὶ παίαῃγο οὐ ἰμὸ 16ρδὶ ΒΙσἈ- 
Ῥεϊοδιμῃοοά, 1.8 Ῥυγοὶν βυτθο] 68] δἰ χηϊβοδῃσθ, 

δηὰ {86 ὨΘΟΘΒΒΙγ οὗ ἃ ρμίωγαϊιν οὐἨ ἁ ῬΘΥΒΟΠ8 ΤΘ- 
Ἰονίηρ οη6 δηοίμοσ, δηὰ οὗ δοίϊἷοῃ8 τσ στοροδὶ 

ἐβοιιβοῖνοβ τυῖτ Βροοΐα] πα ΑἸ] ΒΡ  ΟΤΩΘΓΑΤΥ͂ 
δοίϑ. Βαὶ υἰι πη [ἢ ΟἹὰ Τοβίατηθηὶ νου θ᾽ δῖ! 00 
15617, ἐπι6 Ῥγοπιΐθο οὗ 6 οα, οοπῆντηϑα ὮΥ Ηΐβ οδίϊι, 

Ροϊπίθ ἰο {π6 μπίσεγδαὶ ομασγϑοίθν, ἰο ἰδ τεαϊἐ 
δηὰ ἰο {89 εὐεαον οὗ {πὸ αἰοπειηθηὺῦ δοσοιηρ δ οα 

δ οί τηδὰο θοίταρῃ πα ΟἸσδὶ ουἹὰ παγνο ἰο 1 ὈΥ͂ {86 ΘΙ ΓΠΔΙΪΥ ροτζοοίοα β0η. 



ΤῊΣ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤΗΞ ἨΕΒΒΕΤΝΞ. 

ἩἨἩΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

1. Το ομασδοίοσ οὗ (π6 Ῥυϊοδίμοοὰ οὗ “96808 
ΟὨγίδι, ἰὼ 8 ἀθροπάθῃοθ οὐ ἰδ6 πδίυγο οὗ {δ9 
Ῥόγβου οὗ {86 Μοσὰ.---ΤἼ Βὸ 8010 διὰ πρὶ ηἷρἢ- 
Ῥυϊοδιμοοᾶ οὗ Φοδυδ ΟἈ ἰδὲ, Θοσυθβρομ 8 ροσθο οι ν 
ἐο ἰι6 προοϑββὶίοθβ οὗ {89 δυπιδη χϑοο, πὰ ἰο {89 
τουϑδ]ὶοὰ Ῥυσροβο δηὰ {11} οὔ οά.--- Τὸ πολ Κ- 
Ὧ6Δ45 ΟὗἩἨ Ἰθἢ δηὰ {μα οἰθ 8] φῬοσγίθοίλοῃ οὗἉ ἰδ9 
βοη.---Ονὶδὶ δὲ (80 βδῖὴθ ἰΐτωθ ὑσγὶϑδὲ δηὰ υἱοί τη. 
--ΤὴῸ οδυδο5 οὗ ἰδὸ βδορϊδοθ οὗ ὅοβὰβ Ομ γὶδὶ 
δΓο: α. ἰδ βἷη οὗ μ0 ποτ]ὰ; ὃ. ὑἐμ6 Ῥυγροβο οἵ 
αοά; ς. ἐμα Ἰονὶπρ οὐοάϊΐοησο οὗ ἐμὸ ὅοη.--Τ 89 
οἴοοιδ οὗ ἰ9 οὔθσίης οἵ ὅεβυ58 ΟὨσὶβὶ Ὀγ Ηἰπιβο]ῦ: 
α. οἱ ἰδ ρΡογίθοίίου οὗ Ηΐ5 οὐ Ῥδσβοῦ; ὅ. ὁπ (16 
ΤΣαοϊαίϊίου οὗἉ ἐο νον] ἐο αοα: 6. οἢ ἐδ οασϑοίοσ 
οὗ ἰ0 Ῥυἱθδίποοὰ ὀχογοϊβοὰ ὉΥ τηδη.-- - βοσοΐῃ 
σομβ᾽δὲβ ἐμ6 Ῥχοδιαΐμθηοο οὗ ὑἰλ6 πἰαιι-γϊοδιποοα 
οὗ 926δὺ5 Ομ χὶδὲ ἢ 

ἈΤΑΒΚΕ:-- ΥΘΔΟΠΟΣΥΒ ὈΘΒΥ μοῖρ ἐγθαθΌτοδ 1ἢ 
Θδείμοη γὙο6 8861. θα (ΠΟΥ ΟΣΥΤ ᾿ἰοὲ πΟμΘ ὉθΘ 
βία Ὀ]οἃ ὑπογοδῖ; ἰμοὺ δῖ Οὐ χοὰ 4180 [ὉΣ 
{πο πιδοῖγοδ ἰο Ὀτγίης (86 οὔονίης οὗ Γοροῃίϑῃ 69. --- 
Ομ γὶθὺ μδ8 χωδὰθ δὴ οὔ Ὁσὶ πῷ 0806 ΤΥ 41}; ὉΥ {115 
νὙ Βιου]ὰ δηᾶ ουδὲ δοίάο; διὰ ἐδ ἰἐ ἰδ ἰο ἀὁ- 
Ῥγοοϊδίο Ηἰς βδοσίβοθ, ἰο ἀθϑίσο δι}}} ἀαὲ]ν ἰὸ 
ΟἿΣ ἰδ δὰ Ῥορἱδβιὰ ὑσὶθδίβ δϑδῦσηθ δηἃ ὑπάθγίδῖκο 
ἐο ἀο.---Τ}0 δδοσὶθοο οὗ Οσὶ δὲ 80 0806 1ὉΣ 8]], 
ΒΟΙΤΎΘΒ 18, 88 705 (86 δἰχοιι σι ποηΐης οὗ οὐν ἔα δ, 

80 8Ϊ80 [Ὁ ἰμὸ οἰοδηβίηρ οὗ Οὐγ᾽ τΑὶκ, (μοὶ τὸ 
ΤΩΔῪ δυϊά9 ἐποζοὶῃ δηὰ ποὺ ἄγαν Ὀδοῖε--- Βοοϊὰ 
ἐμοὸ χσγτοαηὰ οὗὨ ἰδο οδίοδον δπὰ γμοσίοοϊΐοῃ οὗἁὨ {6 
βἷπρὶο διὰ ἤμπδ] Ῥγορ  ἸΔΙΟΣΥ βδογίδος οὔ Οσμεσὶδὶ: 
Ηὸ ἰδ ἰμο ὅοῃ οὗ ἀοἀἁ ποῖ (6 Ἐδίμοῦ δίῃ 
Ταϊδοά ἔγχοπι ἰ9 ἀθδᾶ, γοοοϊυϑὰ ἱπίο Ηἰΐ μίοσυ, 
δηὰ ρμ]δορὰ δ ἐἰμὸ σὶρῃύ μβαπηὰ οἵ Ηἰβ τοδ͵᾽ δίγ. 
ΒΙΕΟΘΕΒ:--Τ 9 ἀορίἢ οὗ ΟἿΣ πδοᾶ, δηὰ ἐμὸ Ἰοῦ- 

εἶπιο85 οὗἨ ἐπ6 ῬιΓΡΟΒΟΒ ΤῸ. ὙΔΒΙσὴ αοά 865 οοσ- 
τηθῃσοᾶ ΗΪ8 ἀοδ]πρΒ ὙΣῚῚ υ8, ἀοτηδπἀοὰ “υςἢ 84 
Ηρ Ρτίοδί δ ἀοἀ ἰπ ἐἰμῖ8β Ομ 885 ρὑσχερασχοὰ 
ἴοσ υ.8.--- λοι ἃ Εἰ χῃ-Ῥυϊοδέ ττῶ8 πος ἴοσ 
υ5, ὍΠο, ΠῚ} ἐλ Ῥυγοδὲ Σ68] ῸΣ {86 ΒΟΠΟΣ οἵ 
αοά, οου]ὰ 5.1}} ἔῃ ἃ Ὀθοοσαΐηρ ΣΏΒΠΏΟΥ Ἰοβὰ ἰο 
Ηΐπι ἃ νου]ὰ ζ.}} οὗ β'βηῆθσε.--- οδὰβ 85 δον 
δα  ἰδίδοίουυ ἐμαὶ Ηθ ἰδ δί ὁδὸς ἃ ἰσι γι επὰ οὗ 
ΒΙΠΏΘΓΒ, δηὰ ἔγοπι ἰπ6 Βοαγί 8 ΘΒΘΙΩΥ οὗ πἷμ. 
ΗΈΥΒΧΝΕΚ:--Τ 0 στουπὰ οὗὨ ἐδ Ἀσοδὶὶν ἀϊκπλγ 

οὔ Οιγϊδὶ 11οὸ ἴπ Ηἰἱ ἱπδόσοποο, σὲ δοῦβειοδα 
δηὰ 011} 688.---Τ}}0 τοροι 0) οὗ Βδοσ 05 νγὸ8 8 
σομϑίδῃϊ σατο Σ οὗ 89 ὙΘΔΚΠΘΒΒ δηὰ αἰηζαϊ- 
ὯΘ58 Οὗ ΙΩ6Ὡ. 
ΜΕΧΚΕΝ :--- ΠΟΙ ἴπ685 ἴῃ ζ6 6], δηᾶ ἴῃ σοπάπος 

μ6 βοτγὶρίαγο δδοῦῖθε68 ἰο τιοσίδὶ σοι ΜΔ116 ἐμ 6 
᾿ῖγο 'ἴπ ἐμ ὸ 68} δῃᾷὰ οἱ {80 Θδίδ, δα ἰὲ δἷβο ἀδ- 
τοδηὰβ οὗ Ὀ6]ΘΥῈ 5 δὰ σι θοῦδ τηοη, ἐμὲ {Β6Υ 
88} 8}} οἰοΥ δ 1π ἱποὶν Βοασὶ, δῃηὰ δυΐῃοο ἰῃ ἐμοὶν 
Ἰ1ἴ6, ΒΟ 6868, ποῖ ΤΊΘΡΟΙΥ ἱπ ἐμ Ζζαίατο Ὀπὲ αἷ8ο 
ἴπ ἐπ6 ρύοδεῃξ ποσὶ], Βαί ἱὲ δίγ]88 πὸ τοοσζίδὶ 
ΤΑΒᾺ με» 7Γ66ἴ. 

ΤΗΙΒῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΙΒ ῬΕΓΕΒΞΤΗΟΟ ΟΗΒΙΒΤ ΛΟΟΟΜΡΙΙΒΗΕΗ͂, ΑΒ ΒΕΑΨΕΝΙΥ ΕΙΝῸ ΑΝῸ ΜΕΡΙΑΤΟΒ ΟΥ 
ΠΕ ΝΕῊ ΟΟΥ̓ΕΝΑΝΊΤ, α ΟΟΥ̓ΕΝΑΝΤ ΡΕΕΡΙΟΤΕΡ ΙΝ ΤῊΕ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΈΎ. 

Ι 

Α8 Ηΐφμ-Ὀσἱϑδὶ οὗὨ ἐμὸ ἰγσὰ βαποίυδσυ Ἡβίοι αἀοὰ γοδγοὰ δηὰ ποί τοδῃ, ΟἸισὶδὺ παῖ ἰδίου Ηΐ δεδῖ 
δὶ {πο εἰχδῦ Βαπὰ οὔ Μαΐου ἴῃ {89 ΒΘΟΑΥΘΙΔ. 

ΟΗΑΡΥΣΒΎΠΙ. 1--Ὁ. 

Νον οὗ ὑμ6 ὑμίηρβ ὙΒΙΟΒ τὸ μανθ [8τ6 Ὀ61Π6} Βροκθῃ ἐλίδ ἐδ (86 βὰπὶ [Ομ Ἶ6} ροϊπι] : 
ὟΤ6 Βαῦθ βυοῖ ἃ σὴ ῥγίθδὺ, Ὑ80 18 βού ΠΟ ἢ18 βοδί, ἐχάθισεν͵ οἡ ἴδ τρδξ Βαπὰ οὗ 

ἰ 2. {86 ἐβχοθ οὗ {δ6 [οην. {86] ΝΜ δ) δύ ἴῃ 6 ΠΘΑΥΘΏΒ; Α ταϊηϊβίοσ οὗ 86 Βαποίθδσῃ, δὰ 
8 οὗ {86 ἰσχῦθ ἱδροσηδϑοῖο, ὙΠΟ ἢ ἐπ [μοτὰ ρῥἱιομοά, δὰ [οπι. δα} ποὺ [8] δ. ΕῸΣ ἜΥΟΥ 

ΒΙρᾺ ῥτιοϑὺ 18 ογἀδϊποὰ ἰο οὔον μι δβ δῃᾷὰ βδουὶβοθθ; ἩΒΘγθίοσο ἐξ ἐξ οὗὁἨἮ πϑαθββι υ (8δὲ 
4 [480] 818. τιδὴ [086] Βαῦο βοιωθυδὺ 480 [οπι. 8180] ἰο οδον. ον 1’ [Ἰπἀεοά, 

μέν" Ὠ6 Ὕ61Θ οἢ ϑατίμ, Βο ββουϊὰ [που]ὰ] ποῖ [Ἔὐϑα, οὐδέ] Β6 ἃ ῥυϊβϑύ, βεοίῃρ' {μαὺ {μοτὸ 
ῦ τὸ ῥγίοδίβ [{8086]} ἐμιδὺ οὔἵενι οἰ ἢν δοοοσάϊηρ (ο {86 ἰατ : ΤΟ βοῦτο πηίο {86 Ἔχδπιρὶθ 

[88 ἴμοβθ ὙΠῸ ταϊηἰβίου ἰο ἃ Θ0ΡΥ] δῃἃ βῃδάοὐ οὗ [116] ἈΘδΎΘΏΪΥ (μη ρΒ, [Δοσογα Πρ] 88 
Μοβοβ τᾶ δἀπιοηϊβμῃοὰ οὐ αοὰ ψπθὰ ΒΘ Ἧαϑ δρουῦ ἰο τρδκο [σοι ]οΐθ, ἐπετελεῖν} ἴδ 
{Δ ὈΟΤΏ8616: Ὸν 366, βδίΒ 6, ἐλαέ ἰοὺ πιλῖκο᾽ 8}} ὑμίηρβ δοοοσάϊμρ ἰο (86 μαΐίξεσῃ 
Βοχοὰ ἰο ἐδοο ἴῃ 86 τηουηΐ. 
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1 Ψον. 3.---ΚΚαί [6 ἴο ὕο ἐἀἐχρυπᾳοά δίδουν Βίη. Β. Ὧν, Ἐ»». 17. 
8 γογ. 4.--,ἰυυυϊοδὰ οἵ οἱ μὲν γάρ, δυουϊὰ "9 τοὶ Ὑἰἢ δίῃ, Α. Β. δ. 11, 18, 80, ἰθ μὲν οὖν. [ΤΊ δεῖν. τοῖα] 5 εἰ μὲν γάρ 

με ϊς ἢ δοϑαλδ ἴ0 πὰ ΣΟ ἢ τοτῸ δοουγάμηϊ Ἡΐ ἢ πο Θοπηθοίίοη. 89 Βαδδιϊτυϊτίου οὗ 
858 [1:0 ΓΘ66] οὗ δ το ἰδϑαπάογοϊδηκίης οἵ (Δ 6 οΘοδηῃοροίίοῃ.-- 

ν, δῖθ οί ουαῃὰ ἰῃ βίη. Α. Β. ἢ. ΒΦ, 17, 18,137, δῃὰ δἃγο ἴο Ὀ6 
δηὰ πυοσζοά ΌΥ πιοϑὶ τποάστῃ οαΐίοΙΒ, ζᾧ σδπδοὶ πὲ 

8 γεν. 4.--Τ πὸ το τῶν ἱερέων ὈΘίοΓΘ τῶν 

ἴοῦ γάρ, ἰΠπουκ ΒίγοΏ ΚΙν καρροτο 

88 ἃ κἰοδ5, ἩδΒί οὶ, ἀγοιϊν, ΜΗ], διὰ αὐ αδόρο τόσο ἰποϊηϑὰ ἴο ὀχρύμζο. 6 Ασί. Ὀθίογο νόμον ἰ6 δίς [ἢ 
Βίη. Α. Β., δ7, δ0. 

4 γος. δ.---Ἰηδίοδᾶ οὗ ποιήσῃς, 611 (πὸ θοδὲ ἀαξοτίἐἶφο γοχαῖτο Ὁ5 10 τοοὰ ποιήσοις. 

Γ7ς. 1.-- Κεφάλαιον δέ, απ ας α οαρίίαϊ ροΐπέ, μοὶ ἴ8ο “ δαπι;" [ἢὉτ πο 15 ποῖ δαπιπλί πα ἢν ἴδ Ῥγοοοάΐημς, ὑπὲ δὐναηοίης 
ἴο ἃ ὨΘῪ αἰδουνοίοη.--ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, 006}, 
Θυε ἰδε (λέπσε 456 
ἐκάθισεν, εαὲ ἀοιον, ἰοοΐκ λίε εεαΐ. 

ἐλε ἰλέπρε ιυυἱμον αγε δείπρ 
(8 ἐἶ Βυπιυιίυᾳ ὮΡ πὸδὲ διὶ Ὀοϑῶ δδίὰ) δίς νουἹὰ σϑαῦΐγο τοὺς εἰρημένοις..- 

δαϊὰ -«ἴῃο ρμοίηῖϊδ ππάον ἀἰδοπδαίου ; ποῖ 

ον. 2.--ἀληθιγῆς, ἐγιιο-ρομίπε, αγολείνραϊῖ, ποῖ ἔπ δΒΔΔΟῪ οὐ ΓΟΡΥ͂. 
γον. 3.--οΟπἰς τὸ προσφέρειν ον ἰλε οὔενώι, ἐν, ογαν ἰο 9787..---ὃθεν ἀναγκαῖον, υυὐλεκκΡοέ (Ὀοΐ, ισλεγα 56) ἐξ ἐξ, οὐ τοᾶς Νόοεδ- 

δαν.--καἱ τοῦτον, αἷφὸ (λέε, δαὶ]. 
γον. 4.--Εἰ μὲν γὰρ ἦν 

φοῖῦ.---οὐδ' ἂν ἦν ἱερεύς, "οὶ ευοΉ, Ἰσομῖα ἣε ὃς α »Ῥνίεξῖ ; ὯΟ θπηρμδϑΐα ἢ ἱερεύς, 88 οοηϊτηδίοα 
«σομία Ἀς ὃε.---ὄντων τῶν προσφερόντω δια ρμαδίζθθ ἦν, κοέ ἐὐξΉ 

Ψοτ. δ..--οἴτινες, οδτηιβοίοσγίοίίο, αἢ 
Ζυοῦν ΝΟ ἐΥ, ἑ. ε., ἐν ὑλ τα  θττα ἴο, δου οἰ Ὡς 6160 ΤΠΡΙΠΟΣ 83 ἡ ὍΛΟ, ΟἿ ἘΠΕ παν 

πραγμάτων, ἰλίησε, οτ, 88 1 ΚΠ! ηἰς, Ὀοιον, ἁγίων, δαποίμαγυ---καθὼς κεχρημάτισται, ἀοοογαϊνηρ αὲ Αἴοξεξ ἰυΐ 
αδομέ ο ἀοοουκ οἱ ἑεῖ,, Ἰόποο, οοπορίξίε, ΘαΣῪν ἐλΥΟΌΖΑ, ἐλε οοπιεέγμοίέοη, 47.---Κ.]. δίγιίεά.---μέλλων ἐπιτελεῖν, δεῖπσ 

ἜΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

εκ. 1. Α οαρίϊαὶ ροΐῃξϊ πὶ τοδρϑοῖ οὗ 6 
τοίη ξα ΙΟΒ ττὔἷὸ 810 βαυΐῃβ.---ϑ ἴ80 αὐ- 
ΠΟΥ ΘΟΙΏ65 ΠΟῪ ἰο ἃ ρῬοϊπὲ ποὺ Ηἰϊονίο βρϑοΐα ν 
ἐγοδίοα, δῃηὰ Ῥγοοϑϑαβ ἰό 8, σοι ρδυΐδοη ΒΘ ΘΘΏ 
μπὸ γυΐοδίβ ῖοὸ βεῦῦθ ἴῃ ὑπο ἤοδαϊο ἰαδεγπαοῖε, 
δυά ΟὨτὶδί, [86 τογὰὶ Ῥυίοδί ἯὙΒῸ τηϊηΐβίουβ ἰὴ 
ποδύθη 848 (89 ἰγὰθ ΒθποίΌΔΓΥ, κεφάλαιον τασδὶ 
ΒογΘ ἀοποὶθ ποὺ ἐδ “δι᾽ (Εταβῃι., Κυίῃ., 
σαϊν., εἰς.}, Ὀὰὶ “οἰἱοῖ οΥ δαρί(] ρμοϊηϊ." ΤῈθ 
ΔΡΡομαοά ἐπὶ τοῖς λεγομ. ἰοο, Θχοϊα 65 ἐπὸ ἰάθϑ 
οὗ ἃ διπιπηηῦ Ὡ Ὁ ΟΥ τοσαρίἰυ]αιΐου οὗὡ 8 ὑυϑυΐοιβ 
ἀἰδβουδβίοη, 859 {119 ου]ὰ ἀοπιαπά ἰδ 6 ἔογτῃ κεφ. 
τῶν εἰρημένων, “δατὰ οὗ τὰῶδί λαδ δεεη Ββδὶ ἃ. 189 
»γέξεηΐ Ῥαγί. Βῃουγ 8 6150 ἰμδὺ ἴΠ6 δυΐίθοῦ 8. ποὶ 
ἱπίγοἀυοίη 8 ἤγοβῃ ἰορίο αὐάίίοπαὶ ἰο ἰλε »γ6- 
ςεὐτπρ (ΟδΙον, δέ6.}, Ὀὰὺ δὲ ΡῚΥ Ὀτίπρίηρ οὖν ἰηΐο 
ΖᾺἸΟΣ ποίΐοθ δηὰ ἀονοϊοραιοηῖ, τὶ (ἢ ΓΟίθγθη 69 ἰο 
[86 δρϑοΐδὶ οδβαγδοίον οὐἁ ἷθ γοδάοσθ, {π9 οἰϊοῦ 
δια σθη σα] ροΐπὲ οὐ ἐλε ἐχίδίΐπο ἀϊδοιδίοη. ΤᾺὶΒ 
οαγάϊπαὶ ροϊπὶ 18 ἰδ ἀεοίογιαἰΐηρ οὗ (ἰ6 σα 
οὗ οὖν ΗἸςὮ-Ῥεὶοβὲ Ομγὶδί, τμο, ἃ58 ἰ89 Μοδβείω 
Βοδίοϑα δὶ ὑπο εἱχῃΐ Βδπὰ οὗ αἀοά, δαῃ ΟὨἿΥ τη ΐηἶβ- 
ἐόν ἴπ {110 δδῃ οἴ ΣΤΥ οὗἉ νι ΐοῖὶ (δὶ οὗ ΜΙ οΒ68 ἴδ ἰο 
Ὀὸ Τοραγάἀ θά 88 ἐδ οασὶ Υ ΘΟΡγ. Ἦδπορ, γον. 2 
ὧθ, σἱιπουῖ ἃ σοϊμπια, ἰο Ὀ6 υπὶἑοὰ ΣΙ γον. 1. 
1ι ἴθ ἱπάϊ οτοηῦ ἴο᾽ ὑ8 9 Βθὴ80 Ἡ ΒΘΙΒΟΥ (89 τογὰ 8 
σοτατιθποΐης ἰῃ 9 ΘΠ ΔΡΙΟΣ ΔΙῸ ἐδ θη 8ἃ8 460. 8Ὁ80- 
Ἰυΐθ, ΟΣ 8 δὴ δη (οἱ Ραίοῦυ ποιεϊηδίϊνο ΔΡΡοδιτἰοα 
ἐο ἐμὸ Θῃίγο 0] οπίηρ οἶδυθθ. Τ1ι9 οσρ᾽δηδίΐοι 
οὗ Ηοΐπιδηη, 0 Ραΐϊ 8 601]05 οἷϊου. κεῴ. δέ, ἷβ 
ὙΓΒΟΙΠΥ ΘΥΓΟΏΘΟΙΒ: (ἰῃ οὐ ἀξ ΐοη ὑο 056 7.0 ὙΓΘΓΘ 
οδ]]οά εἰ κἢ -Ῥυίοϑίβ τὸ Βα γ6,᾽" εἰς.). 

ψεμ. 2. Δα τοϊηΐδῖοσς οὗ ἴδ βαπῃοῖτδεΥυ 
πᾶ οὗ ἴδ ἴστιϑ ΤΔΌΘΣΏΒΟΙΟ. --- 189. Αἀ]. 
ἀἁληϑινῆς 18 ΘΟἸΑΤΠΟΗΪΥ, ὉΥ Ζουρτηα, τοίοστοα 8190 
ἴο ἀγίων. Βαὶ τ Βᾶγθ ἐμι1ι9 οἰ ἐπ 8} ἃ ἰδυϊοϊοίν, 
ΟΡ ἃ αἰ ΠΘΟΙΥ ἴῃ ἀἰβιϊ σα ϊδΐηρ ἁγίων ἀπ ὰ σκηνῆς, 
17 τἈ80 ἔοττοοῦ ποτὰ Ὀ6 Τοχαγἀθα δ8 πουίΐοσῦ. ΤῈ0 
ἀἰϊϑεϊποιίοι ἄταν ὉΥ ΟὨν. Β'. Βοδτηϊά, ψΟ τλΔ 65 
τὰ ἅγια ἀοηῃοίο ἐλα τολοῖδ ἰεπιρῖίε, ανιὶὰἃ σκηνή ἰδ6 
λοϊέεδέ οὶ αἰ, ἰδ ΘΕ ΟΥ ΔΡΌΣΟΥ. Τλ0 ΓΟΥΟΥΒΘ 
ἀἰδιϊποιίοι πουϊὰ Ὀ6 τασοῖὶ τποσθ ἧπ δοσογάβῃθο 
Ὑῖτ ἢ ὑπ 6 ΖΌΠΟΙΑΙ πδϑρὸ οὗὨ ἰπ6 δυίπον, τὸ πηὶ- 
ΤΟΥΤΆΪΥ, ὀχοαρί οἷν. ἰχ. 8, ἀοδὶ χπδίθα {86 λοϊίεδέ 
ΟΓ αἷ ὉΥ ἴδ δἴπιρ]0 ἅγια. Βαυὺ τὴν ἰδπι5 ἀϊπδιΐη- 
συϊδῖι (δ 6 ρᾶτί ὕγοπι ἰΐ6 ἢ 016, 17 ει18 ρασί αζαὶπ 
8 ἰο Ὀ6 ἱποϊυἀοαὰ ἱπ ἰμο πμοϊοῖ ο βμουϊὰ 
Τα Πον ἰηΐον ἰμαὺ (Π0 σκηνή ὁου]ὰ 4190 ἀοδβί σηδίο 
ΟΕΪΥ ἃ Ῥαχὶ οἵ {9 θαι δβδῃηοίθαγΥ, ἀπ οὗὨ δουγδο 

ν, ἔλεγε δείπρι«ἀπαδτου ἢ 86 [ΠΟΓΘ Β͵α, 
ἐδλοες ιολο. --- ὑποδείγματι, (6 α ΟΟΡΝ ; δοτοοίπιοα ὑποδειγ. 

Ἰἢ ρυὶθοὶ. 
ον πκάορα ὃς τσεγεὲ ταυποῖ Ὀοέξαγ, ἰπ ἸΔΥ Ἰυάἀᾳκταοαξ, ἐμδη [89 ϑητὴν δῖ μὲν οὗν, {ἡ 

Ὑ 
ἐκαεεὰ, 

χιερεύς, νὲ ἐδθ οὐδὲ 
ἡ ἐϑΐ οὔεγίπρ. 

ππαχχίίεγη. Ὑπόδειγμα, ἃ 
ΟΣ ΟΟΡᾺ ---τῶν ἐπονρανίων͵ 97 ἰδλε ἠεαυεμῖν, Βοὶ].) 

ἡ, ἐλε ΠΟΥῊΝ 

ἰδοὸ ραγτί βορδσαϊοἃ ἔγοιῃη ἐδ “ ο]θϑὲ οὗὨ 4]], 
ὙΠ|Ὶ6 δ. ἰχ. 2 18 οδ]] 6 ἃ σκηνὴ ἡ πρώτη. αὶ 
σαὶ αἀρρί οαζίοη Β}18}} τὸ πιὸ οὗἁὨ {μἷ8 αἰδβίΐπο- 
ἐἰἰϊοη ἢ Αοοογαάϊηρ ἰο 6]. τὰ ἅγια σου] δοοῖι ἰο 
ἀοοϊχηοὶθ {μ9 {ΠΣΟ;9 οὗὨ αοά δἷζυδίοα ἀΌοΥΘ δηὰ 
Ὀογοπά 411 {μ9 όδυϑῆβ, {8.6 οἰδσπδὶ δόξα οὗ αοά 
Ηϊπιβοϊῖ, ἱπίο ππΐοὰ Οδνὶδὺ ἢ85 οπίοσοα, δηά 
ὙΒΟΥΟ Ηρ ΔΡΡΌΘΔΓΒ 88 χτηράΐαϊοῦ οἱ οὔν Ὀ684]}; 
Ὀυΐ σκηνή, 9 θαυθη οὗ δ 2615 διὰ οὗ δ]} {μ9 
Ὀ]οββοὰ βαϊπίθ, σον ΟἸχἰδὲ συ 8 τ τηοαϊαίο- 
τὶδὶ βιναγ. Τΐδ υἱοὺν 15 γοζαϊοα--τῖο ΒΑῪ ποίη 
οὗ οἶος οὈ͵ οί οη5---ὈΥ {8 9 ὙΘΥῪ Ἰδπζυδρο οὗ ΟΡ 
Ῥδϑβδᾶρο, ἱπ ψ ϊοῖ ΟὨτἶβί, δ παϊπἰδίον τῶν ἁγίων, 
.:ὼ8 ἰδίκοη Ηϊθ δοδΐ δ ἰμο σχίχῃςλ μδπὰ οὗ {89 
{τοῦθ οὗ Μαὐοϑίν ἐπ ἐλε Ἀδαυέηε. ἘΘΎ, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, 
ὙΠ 6 ἱποϊϊηοά, ψὶϊ Ἡοΐπι, ( Ἡεΐδ6. 11. 189 τ΄; 
ϑελτγύπδειοεῖΣ 11. 1, 406), ἐο υηδογδίαπά, δον 
Βοζα, ἀονβαγά, εἰσ., ὈΥ σκηνή, ἰλ6 σίοτιεα δοάμ 
9 Ολγνίεί, οσ ἷῃ ἃ ὈΥΌΔΟΥ ΒαΏδ86, δίϊος Οδὶου, 
Βτγδαυῃ, εἰο., ἐλ Ολγιρίίαπ ἐλυγοῆ. Τὶ ΓΘ ΙΏΟΥΘ 
παίυγαϊ ἰο χοίου τὰ ἅγια, ἰδουσὰ πο τὶν ΒοὉ. 
Βομιίάί, Βγαυη, Βα θδοῖ, ἰο (110 οπρίονπιοη δ 
απα υἱεηδὶϊε χοαυϊγοὰ Γ0Γ (86 ῬὈΥΊΘΒΕΥ Βογυΐοθ, γοί, 
Ὑἰὰ Γαΐπ. δηᾶὰ οἰἰοσβ, ὑοὸ ἐπ ΒΟΙΪΥ δηᾶὰ ὑγὺθ 
ἀοοὰβ διὰ ροδδεβδείοπβδ'ι Βαὶ ἐπὶβ ὀχρ απδίϊηῃ ἰ8 
ἀἰδοοπηίοπδησοα δ᾽ ἴϊκο ὉΥ ὑπὸ τνογὰ σκηνή δπά (89 
ποτὰ λειτουργός, ψ ῖοῖ Ἰαίίον πῃ (818 οΘοῃμηθοίζοῃ, 
ἐπδίθδαα οὐὗἁἨ 119 οὔ βίπαὶ δἱρηϊδοοίίου οὗ α φωδὲέῪία 
οἵἥεεν δοϊλης ἴοσ ἰ80 ρμοοὰ οὗἩ (80 ὈΘΟΡ]Θο, [ι88, 
ἀουθε1688, ἐπ δοοοσάδποο ἩΪΐΐ ἐμ6 πἀβᾶρὸ οὗ (86 
Βορί. ἃ βρϑοΐδὶ σοϊδίΐοι ἐο 1:9 Ῥοδβί(ἱοῃ δπὰ ομῆοθ 
οὗ »γίδεί. 1 ἸΟῪ γ͵Ὃοὸ δραπάοι {πο ἰάθ8 οὗ ἃ ξεμσηια 
πη δ σοπδίγυασίΐ 0, ἯΟο 8.14}} 8β0}}1} ποΐὲ Ὀ6 ΟὈ]ϊχοα, 
οἰιμον τ ὶτὰ Ηοΐπι., ἰο τοθοσὺ ἰο {8 πηαίαταὶ 601- 
βίγιοἰΐοι οὗὨ ἐν τοῖς οὐράνοις πὶ! τῶν ἀγ. λειτουργός, 
ΠΟΥ ἰο γχοίαίη, υὲνὰ Ρυΐπιδα. δηὰ (ἔουπι., (19 
τη886. σοπδίταοσίίοῃ οὗἩ τῶν ἀγίων, 8 οοπδίτυοίΐ 08 
ἀΠ γ Βασυιουϊζίηρ 1 {πὸ ἀοεϊσπαιίοη οὗ Οτὶδὲ 
88 λειτουργός. ὍἭὝὰ ποοὰ Ὀυῦ ἰ6Κ καί ΕΧΡΙΙΟΔ- 
ΤΙΨΈΤΥ, δηὰ 4]} αἰ ΕΠ ΘΟ σδηΐβμθδ. 

[ΤῈ9 Ἰδδὺ βοπέθῃοθ ὑπάου θα! βαχροδίθ ἰδ 
ἐσιιο βοϊαϊΐοη οὗὨ {18 τηποἢ γοχϑὰ αποδίΐοη. ΤῈΘ 
όσα ἅγια, λοὶν »ίαοσε, ξαποείωατψ, 15 ἄτι πδίυ γα!" ν 
τπιἰϑοὰ ψῖιἢ γοΐοσθμοο ἰ0 ὑπ 6 Ομ υδοῖθυ" δὰ τ.80 οὗ 
{80 ἰδΌογμδοϊῖθ δα σοπδοογαίβαἃ ἰο ἀαοά, δηὰ α 
Ῥίδοθ οὗ χοϊἱρίοιβ διὰ ὑυίθδευ δοσυΐοο. Τὰ 
ποσὰ σκηνή 18 ἰοπ οὐρά ὑο ἀοπὶσηδίὶθ ὑπο δέγωο- 
ἕωγε, δὰ ἰο Ὀγίης ἰξ ἱπίο πόσο αἰδιϊποί τοϊαἰΐϊου 
ἰο {89 ἐΔΌΘΓ80]6 οὗὐ Ἀΐοβεβ. Τὸ δὰ θὰ καὶ τῆς 
σκηνῆς ἀληθ. 156 ἰΒοῺ αὶ δΒοτί οὗ Ἰοοϑθ ΒΥΒΟΙΥΙΙΘ ΟΥ 
ΤΌΤ ΡΥ διδίουιοπὶ οὗὁἨ 8 ἰά6β, δοπυογϑὰ Ὦγ (δ τὰ 
ἅγια. )ο] 280} 8 ποίϊοῃ, (δαί ὑδὸ ἡ σκηνή 18. (89 
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Βοδυθη οὗ ἰδ αἰογβοα πκαϊηΐβ, δὰ Ηοΐϊαδηπ᾽ 8 
ἐμαὶ ἰὶ 15 ("0 ρἱογίδοὰ ΟΑΥ οὗ Ομεὶβὶ, ἀῦὸ Ὀοὶὰ 
υἱιοΣΪγ υπίουπμαοα οοποορὶ(δ8---ἰΠαὶ οὗἠ Ηοΐηλδηῃ 
ῬγοδηιΟΗΓΥ 80; ΜΜΠῚ1}90 ἰμ9 ΥἹΘῪ οὗ ΑἸζοτγὰ, 
Ὑδῖο υπἀογίαϊκοδ ἰο οοσιθΐῃθ (Π96 ἔτγο, 18 ἃ ΡΓΘ- 
Ῥοηάογϑῃησθ ἴῃ ἔδνυοῦ οὗ Ἡοΐπιδηπ᾽ Β, ἸδΌΟΣΤδ ὉΠΟΣ 
189 ἀου 19 αἀἰδίου γ οὗ δἀορίίπρς ὑτὸ υἱοῦσβ, Ὀοιὰ 
οΥ̓͂ νηοῦ 810 δἰἰκοὸ ϊδΒουῦ δαρροῦί ἰῷ {δ 
Ἐρίβιϊθ, δηὰ πίὶϊμουαΐ ἃ μαγίϊοῖο οὐ ἰηϊσι πδὶσ ὕσὸ- 
ὈΔΌΪΙΟΥ, δὰ 6 ἢ ΔΙΘ 880 ἱγγϑσοῃο 8019 ψῖϊἢ 
ὁδοῖ; οἵμεσ. ΕΥ̓ΘΡΥῪ ἱπιθγργοέδιΐου ἰμδὲ πὑπάοσ- 
ἰλκ68 ἴ0 ΘΘΥΤῪ ἱπίο (η6 Ποδυϑηῃ οὔ ἰδὸ Νὸ Τ᾿ οδίδ- 
τηθηὺ ἰδ 9 ἀἰϊδιϊηοίίοη ὈΘΙΎΘΘΏ {89 ἸΏΠΟΥ δηὰ ἐδθ 
ΟΥἿΟΥ βδῃοίυδτΥ οὔ 6 Μοβδὶο ἐδΌΘΣΠ8616, ἱζΏΟΤΟΒ 
86 ὙΘΥῪ Γυἰδιηθοίδιὶ ἰά6λ' οὗ ἐμαὶ ἀϊδιλποιΐοι, 
δ5ἀ Ἰοδἀ ἰο ἱμποχίγί σα ]6 ἰδίου 168 ἰῃ ᾿πίοσρσο- 
ἰαιίοη, 859 Βα5 Ὀθοη ἰἰἰπδιταιοὰ ἴῃ ἢ πυπηοτοῦβ 
ΠΥΡοΟΙΒ6865, ῬυΓΟΙΥ σοησοΐία, οὶ (86 δἰϊοπιρὲ 
ἰο χ 186 πδίυγο οὗ ὑμδὺ ὮΟΘΥΘΏΪΥ οὐΐον ἰδ ΌΘΓΩδ- 
οἷ0 85 οὐκί παίθὰ, Αμπά ἱ{ ἰδ Ὀθ υτροὰ ἐδδὶ ἐδὸ 
Μοβαὶο ἰδΌΘγηδοῖ9 ψγ͵ὰ8 ἰἰ86 17 δυὲ {110 ΘΟΡΥ οὗ {89 
ΒΟΔΥΘΗΪΥ ἰδοϑγηδοῖο, δὰ ἐμαὶ, ἐμογϑίοσο, (9 
ΒΗΓ ΡΟ πιωδύ Ὦδγνο (Π0 βαπὶθ εἰν βίο 88 δγῸ 
Ἰουηα ἐπ ἰδ ρδίίοτη, 1 ΧΟΡῚΥ (Βδὲ ἰκὲδ 15 Ῥγϑββὶπα 
ἀπά υγ (μ86 ἥχυταινγο Ἰοαημύαρο οὗ {πὸ δυίμοσ. 
Το Γ68] δβοίυδ] ρδίίθγῃ οὗ (μ6 Μοβδίο ἰδ θθγηβοὶθ 
τΔ5 (Βαϊ ΕΟ αοα βιιοννοά ἴο Μοδβοβ ἴθ Μουπὶ 
Βιηδὶ, δ8ὴ οσχϑοί πιοίϑὶ δἰΐου τσ ἢ6 28 ἰο 60η- 
βίσαοῦ 18 ΘΑΡΓΒῚῪ τχδίου δὶ ἰδ ΌΘΡ 8616, ἀπὰ πο- 
{πἰπς ογθ. ΝΟΥ {παὲ {88 δι ον διζδαίπ βμουϊὰ 
τη ἶτ9 ἃ χατγαί γο ΔρΡΡΙΪσαίίοη οὗ ἐμαὶ Ἰἰΐογ αὶ 1δη- 
ζυδᾷο, Ὠθ6ἃ ποΐ ΒυγρΡΓίδο, δηα διου]ὰ ποὶ πιϊδ] δὰ 
ι8. 1 ΧΟΓΔΙΥ {Ππ|άὲ ἰδ ΌΘΡΏ 8016 γγ88 σηοα 61] ᾿Γ0- 
Οἶβο  Υ οἷον {Π6 ρδίίθῃυῃ οὐ 1:0 αἀϊγοοιΐοῃ τ δ ἢ 
αοἀ μεὰ ρκίνϑθηῃ Μοβοβ ἱπ ἰμ9 πιουπὶ. Εἰμραγα- 
εἰν ῖν ὑμδὺ ἰδ ΌΘγ πη 8016 ὈΘΟΟΠΙ68 8 ΟΘΟΡΥ ΟΥ̓ ἰγῃθ οἵ 
89 Βοδυθηΐν ἐδ ΌΘΓΏ801]6 ΟΥ̓ ΒΒΠΟ(ΌΔΓΥ, ἱπδδηιιο ἢ 
85 80 Πὶ ἢ -ὈΥἑΘϑὲ ταϊηἰδίοσίηρ ἴθ οτὸ ἰπ 8 δυτηῦο- 
1168] οχρίαϊϊοπ δῃὰ σϑπιουδὶ οὗ βίῃ, ἰγρίβοβ 86 
ΒοαΥθηΪν Ηρ ΠΗ -Ὀ τοδὶ οἰδποϊδιΐης οα Ηἰχὰ ἴῃ ἃ τοδὶ 
ὀχρίαιϊίου δπὰ ζογρίνοπθιθ οὗ βἷῃβ. Βαὶ ἐμαὶ 
ὟΘ ΔΘ ἰδθη09 ἰ0 ΘΑΤΓΥῪ αἱ ἰΐ|9 5Βροςοΐδ)ὶ 1ϑδί αγο 5 
οὗ 89 δαί} ἰδθογηδοῖθ ἰηίο ἰμ6 δρυγαίίνο, 
ΒΟΔΥΘΏΪΝ Νοῖν Τοβίδιηοηῦ ἰδΌθγηδοϊο, ἀοθδ ποὶ 
οἸϊονν; διὰ ᾿β ἴῃ ἔδοῖ ἱπιροβδίὉ]θ. ΕῸΣ {Πθ 68- 
86 18] ομαγδοίονγί βίο οὐὨ (π9 ουἕοσς ἐδ 0. 8016 85 
αἀἰδεϊη κυϊδθα ὕγοπι ὑπ 9 ἰΏπον--τἴὴ 9 ὙΟΣῪ ἰδίης 
σοι ἰξ ἀοηοίθα γγ88, ἃ8 ὙῈὸ 58.18}} δ ὈΒοαυθῃ  } 7 
800, δέραγαίζοη ὕγοπι ἀὥοά, Τὸ νοὶ! οὔ ἰῃθ ἐθτὰ- 
Ῥ]6, ϑηδνογίηςβ ἰ0 (δ9 γοὶ] οὗ [Π6 ἐδ Ὀ6 Υη806}6, γγ88 
τοῦῦ αἱ {6 ἀθαιῃ οὔ ὅοη οὔ αοὰ. ΤῊΘ δορασαίϊοπ 
θοίγθθῃ οαΐαν δῃὰ ἱπῆος ἰδθθγηδοϊθ, γδ8 ἀθπθ 
ΒΔΥ-ΠΘΥΟΥ ἰ0 ὈΘ ΣΘΗΘΘΙ..---Κ. ].--α “᾿Αληϑόής 
θχοϊιιάο8 {86 ὠπίγμς δὰ μηγεαΐ, ἐνός ὁχοϊιι 68 
ἐΒδι ἡ ΐοῖι ἀ068 πηοὶ δογγθβρομὰ ἰο ἐϊδ ἰάθϑα.0 ΤῈ0 
ἴλθᾶδυγο οὗ (0 ἀληθής 5 (86 αοίμαὶ, [8:6 ἸηϑϑδιΓΘ 
οὗ 180 ἀληθινός ἰΒ {16 ἑάεαὶ, πῃ ἀληθῆς ἰλ6 ἰάθ8α 
ΘΟΥΓΘΒΡΟΠῸ δ ἴο {}16 ΟὈἦθοῖ, ἰῃ ἀληϑιενός (89 οδ͵οοί 
ΘΟΡΥΘΒΡΟΠΒ ἴο ἴμ0 ἰά68᾽ (ΚΑ νι Αἰ μολαγίεί, Ῥ. 
119). ῸΓΡ ἃ ρϑυϑ)]οῖ ἰῃ ἐλουσλέ δοο ἩΡίδά. ἰχ. 8, 

ΒΕ. ὃ. ΕὟΣ ΘΥ̓ΘΥΙΥ͂ Βα ΒΒ -Ὀτἱθδῖ, εἰο.--- ΜΔ 
ΘΧΡΟΒΊ(ΟΤΒ ἰΔ 90 ΥὙϑῦ. 8, ψπὶοῦ αδπιον., Βοιζ., είς., 
ΘΠ 61086 ἰῃ 8 Ῥϑγοης ποβἷβ 85 δὲ ἱποί δ δὶ Σθλδ τ, 
ὈΒΏΘΟΘΒΒΑΓΤΥ [0 (9 δοπηροίΐουι (Μ|Ὶο ἢ 86].}, οὐ ἀΐ5- 
ἰατοίης [80 ἰγαὶπ οὗ ἱπουρδίὶ [γε Ὗ.), οὐ Ἰηΐτγο- 
ἀυοίῃρ 8 ἰγαΐῃ οἵ ἰᾶθδ8 ἰμδὲ ἰ8 ἀχαὶη οσοχάθά οαἱ 
ΌΥ οἰδὸγϑ (Τ80}.}, ΟΥ̓ Ἰη ΓΟ ἐχρἰδηδίοσυ οὗ (μ 96 
Ἡοτὰ λειτουργός (μῦη.). Βαϊ (μ6 ῬΌΓΡΡΟΒΟ οὗ (89 
ΔΌΪΒΟΥ ἰδ ποῦ ἰο βου ἐμὲ ΟἾγῖδέ τηυδί Ὀ6 ἃ 
Ῥνίοϑέ 9.) ἑξαογύϊεο. δίποθ ἰδ λειτουργεῖν οΥὁ ἀθα]- 

ἴῃ πὶ δδουίδοθϑ 8 6ϑβοηἰΐϊαὶ ἰο 86 Γπποϊΐου οὗ 
δυεῖν ἰκ-ὑτὶοθὶ (1η.); ΒΘ ταίδβοσς ργοοθεὰσ ἰδ 
Ῥτγοτο ἰδδί (Πο λειτουργία οὔ ΟΕ χίδὶ οδπ Ὀ6 ἐχοσ- 
οἰδοὰ ΟὨἹῪ ἷπ ἃ ἀεανεηΐν εαπείμαγῳ, ἩΠὶοΝ σοΥτ οδ- 
Ῥοπάᾶδ ἰο ἐδ ἰάθα οὗἩἨ {86 βαποίιδγῃ ἐμοὶ ἔπ ἴγρο 
δηὰ ὅκυτο νδ8 ῥγοβοηιὰ ἰῃπ [80 Μοδαῖο ἱδΌοσσι- 
οἷο. ἴὺ τδϑ δἰ γοδαν ἀοτηοπείτδαιϑα ἤγοῃ ϑ'οτὶρ- 
ἴυγο, ἐπὶ ὑ8ὸ Μοδβίδῃ ἰ8 δρροϊηἰθὰ οὗ αοάἂ ἰο Ὀ6 
|| Κὸ Κίπρ δῃὰ Ῥσγίοί. Α5 Ηϊζι-σὶοδὲ Ηδ σωῦδὲ 
ὨΘΟΟΒΘΔΙΊΥ μάνα δοπιειολαέ ἱλαί ἂς πιαγ οδέεγ. 18 
Ὑ8δὲ {μπὶ8 σομ 815.8, Σοὶ} 8 88 γοί ὑυπδίδί οὐ, δπὰ 
ὧι ἷδ 8 ῬυΤΟΙΥ ΔΕΌΪΙΣΔΓΙΥ͂ δα δ θδσταδδίπ ας ὮγΡο- 
ἐμο818, τ ΐϊοὰὶ Ἰἰμαΐὶ8 λειτουργεῖν δπὰ προσφέρειν 
ΘΧοΪυδίγοῖγ ἰο οὔδεστίπς δαργήεεΣ. ἯὯο δτὸ Ὅαὲ 
Ῥοϊηιοά ΤῈ δσοδὰγ ουϑοσυοὰ Ὀγ Φυδιϊπἰδοϊ, ἔδέο., 
εἰς.) ἰο ἰδ πϑοΘβϑὶἱγ οὗἁ ρ»γίεείἷν ζεπείίοπε σπά αείς 
(0 δά αεεομηρί δε ὃν Ολτίδί. Βαπὶ ἴῃ 186 Ἰοχοὶ 
ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ ὙΒΟΣΘ ἰδ ενίξίοαΐ Ῥχίοβίβ αν ὑἱμεοῖν 
ζυποιΐοη, ἐμ νῶ 8. ΔΌΒΟΙ αἰ ΕἸ 0 ΗΪδοθ 7ὉὉ. 186 
Ῥεϊοδιβοοά οὗὮἨ ΟἸιγίδὲ ; Ηθ πϑϑᾶβ, δοῃδοαυθδῖ]γ, 
ἴον {86 δχϑγοὶβο οὗὁἩ Ηΐβ Ῥγἱοδὶγ υοσδίΐοσιι, ἃ ᾿'θα- 
ΥΘΗΪΥ βδποίυδσυ, δὰ ὁη6 ὙΔΙΟΒ ζ..18]8 (86 δ ἶστο 
ἰάοα οὗ ἃ Βδποίυδυυ. Ηθποθ ἯΘ 81.86 ἰἴ0 ΒΌΡΡΙΥ 
τ (ἢ ἀναγκαῖον ποὺ ἦν (Ῥεβδῖίο, Β6Σ., Βειᾳ., ΕΒ]... 
θο Ἢ., 115.}, θὰ ἐστίν (Υ αἱς., ΚυιΒ., (δἷν., 
εἰς.}, δηὰ ἰο σϑΐοσ {860 προσφέρειν ποί ἰο (80 δδοχὶ- 
ἄςο, οδογοα ὁπ69 7ὉΣ 811, οὐ ὑιὸ Ὀοαγ οἵ ΟἸγὶβὲ οἱ 
{0 ογοϑβ. Τὴ ΑΟΣ. γϑαυϊτοβ ποῖ ΒΥ 1ἴμδὲὶ νγϑ 
ἰγδῃβὶδὶο τὶ 1 ὕπ.: “ΟἿΟΣ Ἡ ΟΝ ΓΟδβο Σὲ νεὰ9 
ΠΘΟΟΒΒΔΥΥ ἰπδὺ 4180 {18 0Π9 Βμου]ὰ ἢδυθ κοσπα- 
ἰης ποσὰ 86 πισλί ΟΠ Υ;᾽" πὸῦ ψ 18 Ἠοέσω.: 
“0} νλϊοῖ ΓΟΘΘΟῺ Σὺ 18 ὨΘΟΟΘΒΒΔΤΥ {πδὲ ΒΒ δατο 
βοπιοι ίηρς π ἰοὰ Βὸ παν λαυὸ οἴοτγεα, Το χοδὰ 
ῳι-ειοΐεγα ἴοτ ὃ 8 (ΟὐΑἸΥ ὩΠΠΘΟΟΒΒΑΣΥ. 

Ι[οαπηοί Ὀυΐ οοποαῖτο ἰμδὺ (86 ἱττ6 ΘΟ 6Ο- 
(οι οὔ ἐμὸ ἱμπουρδὶ ἐπ νοῦ. 8 μι8Δ8 οδοδροι πεδυῖγυ, 
ΟΥΓ αυἰὶθ 411 ὑπ9 ἱπίοσρσοίεσβ. ΤΗδὶ ΤΟΔῊΥ οὗ ΒΒ Ἔχ 
δυο ζδιϊϊοὰ ἰο ἀοϊςοὶ ἐΐ, 18 σον δίῃ ἔσο 186 αἱ- 
ὙΟΓΒΙΥ οὗ ἱποὶν ὀχ ρ δηδιΐοηβ. ἔουνο, νὴ Βοο- 
56], που]ὰ ρμυὶ ἰΐ ἴῃ Ῥδσυεμιμοδῖβ, Μίοδδο]β χὸ- 
βανγὰβ ἰδ δ8 θη ΓΟ ὉΠ οβδομ 181 ἰο ὑμ6 σοῦ ες- 
τἰοπ; Ὠο οιίο, ἃ8 8 ἀἰδίυΣθΐης ᾿αἰτυάον ; ἘΒο- 
Ἰυοὶκ δ ἰυτηΐης ἰο ἃ ἱβουρβὲ (μαὶ τδϑ διχαῖν 
ογοναρὰ ουἱ ΌὉΥ̓͂ Οἰμετδ; υὕποιοδημ 85 δα δε ἰο 
οχρίδίπ ἰδ ἑτιωρογί οἵ λειτουργός; ΑἸοτὰ, αἴϊες 
Ῥο  ἰσβοῖ, δ8 Ὀθ]οηαίηβ ΠΟΣΘ ΟἾΪΥῪ ἱποϊ ἀοπίαἢ]ν : 
Μ 10 ΜΟΙ τορασὰβ 1ΐ 85 ΒΙΏΡΙΥ ἃ σεπεγαΐ δίαίε.-. 
φιεηΐ οἵ (86 δ᾽ ἢ -ὈΥΪΘΒΕΥ ζυποίϊοι οὗὁὨ ΟἸσὶδε δα 
ἱπισοάποίογγ ἴο (μ9 ῥγοοΐ ἐμαὶ Ηδ ἰδ τοϊπϊβίοσε 
ἴῃ 8 ἈΘΔΥΘΩΪΥ ὑδΌοσδοῖθ. [ἢ (8 ζοοσαὶ δοὰ 
τίς αἰγὶ οὗ Υἱοῦ, 811 θὰΐ οἢ6 πιμεί δε, δὰ 
81} δ Ὧ6, σοῦ. ΤῈ 70] ον 5 ΤΡ ΡΟΣ δρα 
ΟὨΪΥ ἱπόσθδβθ ὈΥ 056 {89 πύτο ΟΣ οὗ ορἱῃΐομα ἰο 
ὍῸ τοὐοοίοά, [ ἰδἰπῖκ, Βογουοσ, ἐμαὶ 1 πὶ} Ὅν 
ἴουπὰ ἐπδὲ ἃ ο᾽080 Δα] Υδὶ8 ν71}} βυκίδὶη {86 Υὴεν 
ἐμαὶ 6 Ῥαβϑδαχο 18 πο 56. Ῥδυθη μαι 8], ΔῸΣ ἦσ- 
τοϊουδηί, 50 ἱποἰϊάἀοηίαὶ, Ὀυϊ ἰηἰγοάμοοβ μα κτασμὰ 
ἰΒουσδῦ πίοι οστταδ ἰ89 ἰμθῖθο οὗ ἀϊφουξαῖοιι 
ἐπτουρὶν ἐμὲ δπὰ {80 701] Οἱ ΟΒδρίοσ, πὰ ἐμας 
πη ἔδοί ἐμΐα βίδιθβ, πὰ βίαδίϑ ἴῃ 1.8 ῬσΟΡΕσ ρ]δςο, 
ψ ἰδὲ ἰδ {η6 Υἱίδὶ ρμοΐὰὶ οὗὁἨ {86 π8ο]6 Ἐρὶδβε]ς. 
Ομ γί δι 8 Μοϊο ίδοάοκ Ῥυϊοδίμοοά μ85 Ὀδεὼ Ῥτο- 
Υἱουϑὶγ δοπβί δσϑὰ: ΠΟῪ σοῖηθ8 {86 οοπεϊ ἀδεταΐξου 
οὗ Ηἰβ Αδσζοπίο λισλιῃρ σι οδίμοοα. Τλ18 15 υἱἱδὶ τὸ 
(6 δυδ᾽οοΐ ; ἴον Ηἰβ τη σο ΜοΙ οί δοᾶοἰς ρσϊεβι οοὰ, 
ΒΟΎΘΥΟΣ ἐπίγὶ ἢδ᾽64}}} το λοδβιΐο διὰ β]οσίουβ, τ ου]ὰ 
ὈῸ οὔ πο δὐτδῖὶϊ ἰὸ βίπυϑσϑ; Ηδθ πιυδὶ σι ἰβίοσ πὶ 
(190 ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΒΔΠΟΙΌΔΙΥ 88 ἰὴ οσουπίοεγρασέ οὗ 
Αδζου, 8 1ἐουΐ 64} δἰ ἢ -Ὀτίοδβί, δηὰ, 85 δυο, 18 
ΘΟΣΡΘΒΡΟΒάΘΩΟΘ ἩΣΝ ἐμ 18 χσοϊαϊΐου, 176 πεμεὶ Δατο 
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ϑονείλὶησ ἰο οὔερ. ὙὮαὶ 818 18, 8 {86 ροϊηΐ ΠΟῪ 
ἐο Ὀ6 βἰαίοά, δπὰ οὗ ναὶσὶι ἐΒ6 δυϊ πον οπὶν αρρα- 
σεηίἶἷψ 1ο5805 δἰ οί, ὑπ6 ροΐηϊ ἰοτγαγὰ τ Β1ο ἢ πα ΡυὙ- 
808 8 οοῃδίδηϊ που δοιη ον δὶ πα ἰσθοὶ ΘΟΌ ΓΕΘ 
ἔγοια ἰμῖ8 ἰο οἷν. ἰχ. γοσ. 11]. 1,6[ υ8 101]1οὁ᾽ν [16 
δουγδο οἵ ἱδουκὶιι. 800. ἱπρογίδηϊ ἰδ 1 ἐμαὶ 6 
Βαανα βοπιοίμίης ἰὸ οἴἶδεσ, ἐμοὶ 1ἢ Ηὀ σοῖο οἱ 
φασί, Ηο οου]ὰ ποὶ ογϑῃ Ὁθ ἃ γί, ἱβαϑιλυοὶ 85 
ἐβοσο ὑπο το 18 ἃ Το ΟΪΥΪ ογάἀδϊηποα ρμγἱθβίμβοοὰ 
ἴον 41} {6 οδογίηρϑθ οὗ ἰ9 Μοβδὶο ἰανγ, δῃὰ 
ψϊο ἢ σαηποῦ ἑήεγό Ὀ6 δυρογοοάοα, Βιιὲὶ ἴῃ ἔδοί 
Ηο λας ἃ Ῥυϊοδιβοοά ἰὼ (86 ὨΘΑΥΘΏΪΥ ἱδΌΘΓηδοΪο, 
διὰ δ Ρχίοϑιμῃοοί δ πθἢ δαροσίον ἰο ἰμ6 [μον ἰ- 
68] 88 ἰὴ9 Οονθηδηὶ νιοὶ Η6 συδγαπίθοϑ 18 8βι:- 
ῬΡΡΩΣΡ ἰο ἰδεῖ υποθν Ὑπίοδ 86} βοσυοά. Τἢἷ8 
ὁδὰ 8 ἰο ἃ παίυγαϊ ἀϊσγοβϑὶ οἢ---ἃ ἀἰχηθβϑίοη ἔγοηι 
ἐδ ᾿τπππιοάϊαϊο ροϊηὺ ὑπάρν ἀϊδουδϑίοη, Ὀυΐ Βδἰδηά- 
ως ἴῃ ἰηπἰἰπαΐθ νἱίαὶ οοηπηθοίζου ἱ ἢ 0 σΘΏΘΓΔ]) 
ἐποαῖθ οὗ ἰμὸ Ερίδβι16---οἰα 1Πυϑ ταῖς (6 βιρ6- 
τιον οὗ ἐμ9 Νο Οονοπδηΐ, οὗ τ ΐοι ΟἸγἶδὲ τνὰ8 
Ἡϊκχν-υΐ θυ Μοάϊδίοσς δὰ βυγοίυ, οὐον ἰδὲ ΟἹὰ 
Οογθαδοῦ οὗ ν72ιϊοι 9 [ον σαὶ ὑγίοϑίβ ὙΟΓΘ 
ΒοΡΥδηίβ. Τηΐθ ᾿Ἰαδίγαϊίοα 18 οδθοιίθά ὈΥ [6 
ΔΡροϑβὶίθ δῃὰ ὑοδαι.] οἱἰαίΐοη ἔσγοιῃ Φογθαΐδα, 
ὙΠ1ῸΒ τἀπίοϊ 5 ὑΠ6 δε φ γοπιῖΐδεδ ἰμβαὶ οδ8- 
Τδοίογὶσο ἰἰο Νοὸν Οονυθηδηί, ΤἈ19 ἰορὶο δηϊδιοὰ, 
{86 δυίμου γοϑαῦλθθ τἶἱϊὰ ὁ}. 'χ. ἰὴ0 ἱθαυΐγγ, 
«ολαέ ἴῃ9 Νοὸν Τοϑίδπιοηί Ηἰκὶι-Ρυϊοϑὶ 88 ἰο οὖ- 
ζογτ. Ἦἢο γϑδυγϑ, ἐβογοίογο, ἰο 89 Δσσδηκχοιηθηίβ 
οὗ ἐμδὶ ΟἹὰ σονθηδαῖ, ο86 ΕἸ Ὦ- ὈΥΙ ΘΒ. δου 66 
ὍΓΔ5 ἰγρῖ6α] οὗἠἨ ἰμδὶ οὗ ἐ!ὸ Νοὸν. Ηδθ πδίυγα!γ 
(ο68 Ὀαοἷς ἰο 6 ἰΔΌΘΓΏΔ01]6 ἴῃ το ἐμ αὐ ΒΟΥΥΪ6Θ 
88 ΡΟΥΓογ θα (“ἰο ὑπ τϑί Οονοπδηΐ ΠΟΥ ἰΠ 6 ΓῸ 
θεϊοηροί,᾽ εἰς.}, ἀνα6}}5 βοτλθν δὲ τὰ 6}γ ΟἹ 18 
ζοδϊυγοϑ (ἴῃ ογάθν, ΒΥ ἀοἰ ποδί 1(8 τη) δέν, ἴ0 
Φηΐδηοθ 86 κου οὗ πο Οονοηδηὶ ψΒΐοι ἰὺ Ὀυΐ 
8 τὰ Ὁ0]1268), διά μοι δ ἀβ ἰδ 1Δοία ἰο νμὶο ἢ Δ}} 

ἰΘ ἀοϑοτγιρίΐοη 8 Ὀυΐ ἰπιγοάυσίοτγ, υἱΖ., (δὶ 
{110 {16 ΟΥ̓ ΠΑΤΥ ρῥγϊοδίθ οηΐοσ ἀαὶΐγ πο ἐδ 6 
ΟΥἿΟΥ ΒλποίΑΓΥ, ἰπίο (86 ὩΠῸΡ ἰδ δὲ αι -Ὀσὶθϑί 
Φηΐογβ δὰ! ὁΠπ600 8 γαῖ, δΔ΄'οῃθ, διὰ ποί ερἰλοιιξ 
δίοοά. Τπυ5 τὸ δγὸ Ῥσδραγϑὰ [0Γ ἐπο βιδιθιηθηὶ 
αἱ γϑσ. 11, τὸ εἰσὶν 41} (15 688 ἑοπάοα, υἱΖ., ταὶ 
Ομγίϑὲ τουϑὲὶ ϑηΐοσ ιὸ ΒΘΔΥΘΕΪΥ͂ ἰΔΌΘΥΠΔΟΪΘ 6180 
Ὑῖι ὀίοού, δὰ Βογο ὑ}9 δυϊ ΒΟΥ ΓγΘΔΟΒ68Β ἰδ ρΡοϊΐπί 
ὙΌΠΙΟ 6 δε ἢ πἰηα αἱ γΥἱῖϊϊ. 8, διὰ νμὶο ἢθ 
[25 ποὺ βίποο ᾿οβὶ βίχηςὶ οἵ. [{{Ὦῃπὶ8 δ πα] γβὶβ Ὧθ 
οοτγγοοί, ἰ ν᾿ }}} θ0 βοθ ὑπαὶ Μ01}᾽8 σοῆδτγαὶ αἰγὶ- 
βίου οὗ 9 Ερίϑιϊθς, τσ δ ῖκοα ΟἈ. ἐχ. ὁοι- 
ΤΩΘΠ0Θ ἃ ὨΘ ΟΔΡΙ(8] δβοοιΐοι, 18 υἱοΐουϑ, 1π88- 
τοοὶὶ 85 ἰΐ σμία τισἀί ἐπ (ἴσο ἃ οἰιδίη οΟὗἨὨ δυχζυϊαθηῖ 
ὙΓ0960 ᾿ἰπκβ δΔθ πιοϑὺ ΟἸΟΒΟΙΥ οοηποοίοεα, Τ7]10 
δοῖηο 8 ἰγιο οὗ ΕΌΓΑΓΑ᾽ Β ΔῃδἾ γ518, 0 θορἶμΒ, 88 
δὲ γγογθ, ἃ ὨΘΨΥ δῃὰ πα οροπάσπηι δβοοιϊοη τι {Π 6 
ἀοδοτὶριΐου οὗ ὑπὸ Μίοδδι σ ἰδΌθγηδοϊθ, δη ἃ ποῖ- 
ἐμοῦ Ὠο 2580. ΒΟΥ ΑἸΐοτὰ ἢ 88 τηθ 8ΩΥ ᾿ ρΓΟΥΘ- 
τηοαΐ οη ἰμοπι. ἴῃ ἴδοῖ, ἐπὶ ἀουογὶ ρίΐϊου οὗ ἰδ 9 
Μίοβαϊσ ἰδὈοτγηδοῖθ, οἷν. ἰχ., 18 ΤΘΓΘΙΥ ἱποίἀθηίαϊ, 
ΟΥ ΣΑΙΠΟΥ ἃ δυαδοταϊηδίο ᾿ς ἴῃ ἃ οἰδὶπ οὗ τϑϑ- 
δοηΐης ΌὉΥ νῆσοι (6 δυΐ θοὸν 185 βονίὶηρ Ὑδδι 
πὸ Νοὺν Τοδιδαιοῦὶ Ηἰρἢ-ρυϊοδὶ πδα ἰο οΠΈΣ. 
Τμι15 γον. ὃ οὗ οἷν. Υἱϊΐ. ΤΟΥ 8}}} ἰμἰγοάποθ5 {π6 
ἐορίο δυουπὰ σϑϊοῦ ἰἢ6 ψο019 ἀἰδουδβδίοπ ἐὰ ΓΠ8 
ἔγοτῃ {π|58 ροϊηϊ ἴο οἷν. χ. 19, ὮΘΡΘ, ἰῃ γϑϑ τ γ, ἐδ 
ατοπὰ ἀγγωεπρεηί οὔ [860 Εῖ8.19 ἰοτταϊηδίθϑ.--- Κὶ.]. 

γεβ. 4. ΕῸοσς ἰ{ ἴο ὈΘ δῦτο [εἰ μὲν γάρ] ἈΘ 
στο ΟΣ ΘΑΙὮ.---Εἰ ἦν σδπηοῦ ΠΟΓΘ το “1 
89 μβδὰ θη" (Βόβπιο, Κυΐηοθῖ; ΠΟΥ 8 ΔΗ͂ 

82 

ἐς ἰο 6 δΒυρ]} 16, 85 6. 9., εἰπὸν μόνον, ατοὶ., 
εἰς.}, ΟΥ ἱερεὺς (Ζορον, Βοπρ., ΟαΥΡΣ, εἰς.). ΤᾺΘ 
οὐδέ Ὀδ]οη 8 ἴο ἦν, ποί ἰο ἱερεύς. ἩἨδὰ 180 δυΐ!ονῦ 
ἰηϊομαθὰ ἐο 88. ὑμδὺ ἴῃ {π᾿ 6886 Βυρροδβοά Ομ γὶβι 
οουϊὰ ποὺ Ὀ0 ΘΥ̓́ΘΏ 8 »γέεδέ, τη 6} 1688 ἃ λρλ-»τιοδί, 
(ΒΙ., Βὶ8ρ., Ηοΐπι.), 9 ψουἹὰ μανὸ τυιιίθηῃ οὐδ᾽ 
ἱερεὺς ἂν ἦν. 
γε. δ. ΔΘ ἴβοβοῦνο χἱῃἰδῖοσ ἴο ἃ ΘΟΡΥ͂ 

δι δϑδᾶον οἱ ᾿1.0.9 ἈΘΑΥΘΏΪΤ --- Λατρεύειν 
βία πάβ ἱπάθοὰ σοι ΟἿ νἱΐὰ ἰμο δὶ. οἵ 9 
»εγδον ἭΒΟΙΩ 016 ΒΕΣΥ͂ΘΒ, γοί 18 Του 8180 ὙϊᾺ 
180 Βαϊΐ. οὗ 89 ἐΒίῃρ 1π ψδὶοὶ (ποὶ τοί Ὑν 8168) 
019 ΒΕΓΥΕΒ, 88 8180 0Ἀ. χὶ. 10. Τὶ λΘ ῬΓΟΡΘῪ βἰᾳ- 
αἰδοδίίου οὗ ὑπόδειγμα 8 ἰμδὺ οὗὨἨ 8 εἴπ θοάγίηρ, 
ΤΟΡΓοβϑηϊδιϊνο ἰπιαζο; (ὉΓ ὙΒΙοΝ σοϑβοι ἰδ οχὰ 
δ Ὀ6 866, οἷι. ἰν. 11, 88--εποράδειγμα, ἐχαπιρῖίε, 
πιοάεῖ, διὰ ΒΟΣΘ 88 δὲ οἷι. ἰχ. 28, δπὰ τοῦ υ8ὰ- 
ΔΙ, ἀοποίοθδ οορν, ΜΓ [86 δϑυθογάϊηδίς ἰάοα, οὗ 
δὴ Οὐἱ]ῖμο Θ᾽ ΠΠΡΙΥ͂ ἄγαν ἔγομπι ΤΩΘΙΏΟΣΥ. Σκιά, 
δλαάοισ, το  Βιίδπὰ πὶ δηιὶ 6818 ἰο σῶμα, δοάν (68 
αἱ Οο]. 11. 17), ἴὰ ψ ΐο οα86 1ΐ ΒΙΓΩΡΙΥ ΟΡροβθδ 
{11Ὸ ποη-ἐδεοηῃίίαξ ἰο {16 ΘΒ86)6ο; ΟΥ ἱπ δΔη 6818 
ἰο εἰκών (88 οὮ. χ. 1), ἰπ ὙΒΊΟΝ ὁ889 ἐξ βυρροβίβ 
ἰο 89 ἑπηαρχί παίΐοι ἰδ οὐδειγίὶμ οὗ (Π0 Βηιδάοι 
ἰἴηϑδρθ.. ἈΪΔ τῶν οὐρανίων γὙὸ προρὰ ποὶ, πὶ 
1 πμθτ ΔΉ, ΒΌΡΡΙΥ ἁγίων ; ἴον (89 [0] τίς οἢδΡ- 
(0Υ8 ΒΒΟΥ͂Υ ΟἸΘΔΙΙΥ ὑπαὶ ποὺ ΠΟΘΥΎΘΩΪΥ 1068} 166, 
δυί λεαυεπὶν τεϊαίίοης απα δ έυϊπε ἰάξαδ, 85 τοῦ] το 
ἴῃ Ομ νῖδί, ἃσὸ σοζασγἀ θὰ 88 ἐμ:6 δγομιϑίγρϑο Βυ1}00}- 
ἰχοὰ ὈὉΥ ἰμ0 Μίοβαϊο βδποίθασυ: [80 Αἰέξοσὰ : {89 
τ ρ8 πὰ οδγοη, ἴπ 6 ΒΟΔΥΘΏΪΥ δαῃοί δ ΥΥ.᾽; 
Βυνλ 180 οὐδοῦ, ἱμουχ ἰγοδιϊη ΟΥἩἨ ΒΘΔΥΘΗΪΥ 
ἴαοίβ, χοϊϑιϊοηδ, εἴς., γοὶ ἀοθβ 'ὑ ὑπὰοσ ἰδ9 
ἸπΙΔ ΖΟΥΥ ἀγανν ὕγουα [8.6 ΘΑΥ ΕΪΥ ἱΔ ΟΣ 8616. Ηθ 
888 ΔΙσοδαυ οωρὶου θα (Πα πιο ΚΟ ΥΥ, ἰγδη βουσίν 
ἰο βοδυθὴ 186 ἤχυγο οὗἨ μ6 ἐδΌογμδοΪθ (τόσ. 2), 
δηὰ ἰο (ἐμΐ8 ἢ οὐ δῃὰ δῆοῃ σοϑίισηδ (οἷ. ἰσ. 
24), δηὰ ἴῃ νίϑνν δβρϑοΐδ! δ οἵ {818 ραββαρο δι. 
Τοίοσγσοα ἰο, 1 1πο]ϊπο ἰο δἀορὶ 1 ΘΙ Π π᾿ 8 Υἱοῦν.. 
ΤὨ185, οὗὨἨ δουγβθ, ποοὶ ποί ρτουαἶοο {110 δ οὐ (8 α." 
80 1 ΐη οββθη 8 }}γ αἰπιθα δὲ 8 ἰάθαβ δηὰ τοὶδ-. 
ι10}8.--Κ, . 8.0 6180 ἔχ. χχυύ. 40. Ὗε ποεά ποί. 
ΘΒΒΌΙΩΘ Δ δΔοίᾳ 8] ἰθΙῺ}}}]9 88 ΒΓΟΒοίγρο οὗἩ [.6 ἰ8-- 
ὈΘΓΠ8016 ἩΒΙοΝ ΜόοΒο8 ἴσοι ϑ3΄΄'μδὶ τη Ὺ ὍΘ 80}- 
Ῥοβορὰ ἰο μβανθ Ὀοβμοϊὰ, δίδηἀΐηρ ἰῇ θάνοι, 
ΠΟΥ ΔΗΥ͂ οΟΥρίμδὶ δἰσιιοίυτο τ ]ιὶοῖ αοα Ηϊπηδ8ε]ζ 
αὰ γτοδγρὰ 88 ἃ σῃηοὰθὶ] ὑροη 5'΄ παὶ, υυῦογο, δ6- 
σογαϊης ἰο {μ6 ἸαῖοΡ ΒαΌΡΙπδ, ἰὸ 88 ἰο βίδπὰα 
ζογου ον, Βαϊ ἃ γαζίθγη εἰγμοίαγο, τ Ἀἰο τ’ ἃ8 ΒΒΟΜΉ. 
ἰο Μο868 ἰῇ ῥσορἰοὶϊο νἱβίοῃ, δα 18 ἀδβογὶ Ὀ6 ἴῃ 
16 ννογὰϑ οἵ αυά, ἔχ. χχνὶ. 260-920. Ταὶδβ βἰχηὶ- 

Βοαίίου, πιοάεὶ δωιϊάϊπσ, (86 ποτὰ ΔΓ! (το. 

Φοβἢ. χχὶΐὶ. 28 ἀθηποΐοβ δυομίἰθοίασο, θϑαϊ. ἱν. 17, 
ἀοηοίοβ βουϊρίυτο οὗὨἨ ΘΥΘΓΥ Κὶπά, δπὰ Ῥβ. οχ]ἶγ.Ὶ 
12 ρΡοΐπιϑ ἴο ἃ ῥ᾽ δδίϊο πιο 6}), νν}}} το το} θεδσ᾿ 
αἱ ἔχ. χχυ, 406.{. υὺὶ 6 ὈΓΥ ὯΟ Ιηθδ}8 δοσογζάβ. 
αὶτι (Π6 Ῥσορμϑίΐο ΒΌΓΥΘΥ αὗ ἃ τηοάεὶ Ὀυϊ]άϊης 
ΠΟ ΟΧΡΓΘΒΒ6Β ΒΟΔΥΘΏΪΥ χοϊδίϊομβ, 0 δββυπιθ, 
νι! ΕὈγαγα, 8 Ἰ6Γο ἀτανης οσ οὐ 11πὸ οὐἀϊῆςο, 
ἰοῦ ἢ δυοῖ ἃ ἀγανπὶηρ παραὶ ἰμ 1861 ΔΡΡῚΥ ἴ0 
(86 νογὰ ἴῃ ααοβέΐοι δοοογαϊης ἰο.2 ΟὈτοι. χνυὶ. 
10, πο γο ἰΐ β χη 68 δἀδίολ, οἱ πε, ἀπὰ 1 ΘΒ χοΏ. 
χχυϊϊὶ. 11 δ΄., Ὑ ΠΟΣΟ ἰἱ δἰ χηΐϊδοδ στομπα Ρίοί. ΤΒ6 
ἰγρὶσαὶ βἰ χει δοδίϊοη οι 6 5 ουὐ δίσοη αν δἱ [88 18} 
χὶϊν, 18, ᾿πδβιιυοῖ 88 (ΔΘ6ΓΟ6, Αἱ ΥῸΓ. 14, 116 ν οοὰ 
8 ἰο Ὀ6 βΒουριί [0 {Π6 σαΥτγΐης ουὔΐ δη4 γο8]}}28- 
ἰϊοι οὗ (6 ραίΐοσῃ δἰγυοίυγο αίνοη ἴῃ γοῦ. 18. 
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ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ,. 

1. Αδον σμγίβί, 88 Ηἰ κῃ -Ῥυϊοδὶ, δὰ χίνϑη ΗΪ8 
11 28. δὴ οχρίδιοσΥ οοτίης οἢ 186 οὔο588, δῃὰ 
αἰ Ηἰ5. διἱοαΐηρς δἱοοὰ παοαὰ οπίογοὰ ἱπίο ἰδ 
ἴπηθν Βδῃ οί Δ ΙΕῪ οὗ Βοδυοη, Ηο δα8 οἱ τοἰυτηθα 
δχαΐη ἔγοπι Βϑδύϑῃ ἰὸ δαγίῃ, δα 86 Του οα] 
μἰσῃ-ρυὶοδὺ νῶβ οὈϊκοὰ, αἴτεον οοταρίοἰΐηρ (Β6 
ΒρΥΪη ΚΙ οὗ Ὀΐοοά, ἀαὶπ (ὁ αυΐϊ {Π6 ἵππεν ὅ8ῃο- 
ἰυαγγ. ΤΠ6 οβῖοσο απὰ 1 ποίΐο οὗὨ {86 Του 0108] 
Ῥυὶϑβίβ βῆ οο8 ποὶ 88 ἃ ἰγρθ οὗ ΟἸ τ 8.8 ψοσκ οὗ 
γοοοποὶ!ἰαιΐοι, δπὰ οὗὨ Ηἰ5 τιοἀϊδίονὶ 8] ροϑβι (1 0η. 
ΟὨτὶδὶ 18 α Ῥγίεεί ὁ α αἰδετεπί ἀεδοτίρίίοη, δπιὰ ἴον 
115 8 ΜΙ οἰ βοάοὶς ἴον ΗἾΒ {Υγγ6. [π {118 δοτὰ- 

. Ῥατγίβοῃ, 80 οαρὶ(4] ροΐηϊ 18, 16 τϑοορείομ οὗ 
ἴδο ἔδοί ἐμαὶ ΟἸετῖδϑὲ ἰ8 ἃ γογαὶ Ῥγὶεδί ἔπ λεαυεη, ἵ. ε.. 
αἴϊτον Ηἰβ οἱονδιΐοι ἰο ἐπ σαὶ παπᾶ οὗ Μα)οϑίν 
ξέαεέ8 ποί ἰο ὀχεγοῖδε ῬΤίεδίἷῳ δισαψ. 

2. Βίποθ μος ΜΟΙ Ὠἰβοά εκ ρῥεϊοδιμοοὰ 8 οὔ ἀϊ- 
ζοτουί οτάϑσ ὕγοιῃ {Ππ|ὸ ον ἱ{160- ΑΔΓΡοΟΙΪσΑ], (18 68 }- 
ποὺ τοῖον ἰο 8ῃ οδενγίηφ 9.7, Ολγίεί ἐπ ἄεαυεη, αὶ 
ΟἿΪ ἰο ἃ ηίεδιϊψ {μποίίοπ, ὉΥ ὙΒίσα ὑπὸ ΗἰἷφΒ- 
Ῥυίοβιὶυ βδογίδοο (πδὶ ᾿νγῶϑ ργουϊουδὶγ, δηἃ ὁπ 68 
ου ἃ]1, οὔεγοά ὑροη [8.6 ΟΥΟ585, 18 γοῃαογθα ργεῦα- 
ἰοπὲ σὶϊὰ αοά, οβὲεαείοιιδ τ ῖνϊ Τοβροοὺ ἴ0 Σθῃ. 
Υοεῖ {μῖ8. ὑσὶ βιὶυ ἑαποίίοη ἰπ πιαζίπσ ἱπίετοοεδίοη 
δηὰ ἴῃ δεδίοισίησ διεεδῖη)ε, ΟἾτὶβὶ Χο οΐβοβ 88 
8 Ηἰϊσλ- Ῥγίεεῖ πο βὶϊ8 ἀροῦ (δ6 ΤΏ γομΟ οὗ αοά, 
ἑ. 4.) ὁῃ ἐμ ρστουπά οὗ ΗΪ8 Βαουὶ βοΐδὶ ἀθδίι ὉΡοΣ 
ἐδ οσοϑβ, δὰ Ὦγ υἱσίυο οὗ Ηΐβ ροβίϊϊ οι 88 ρὶ ογὶ- 
δοὰ αἀοἀ-Δη. “1 Ὀ]οοά οὗ Ογῖϑὲ "88 ἱπά δοά 
Ὀ66Ώ, ἰῃ Ηἰ8 βδοσίῆοο, ρουγοα ουὐοροι {Π 9 ΘΑΤΝ, 
διά 80 Ὀ665 βορδγαίϑα ἔγοτι (16 βδουϊ βοῖαὶ Ὀοαγ, 
85 88 ἀοποὸ ὙΪἱ ἢ δηἶπι6]8 ἰῃ {Π0 ἰγρὶοαϊ βδουῖ 66. 
Βαϊ 5.111 10 Βεμοονοὰ ἱμπαὶ ἐὺ βῃουϊὰ πού ὈΔΥΘΙΥ 6 
Βρσϊηκὶ οὰ ὑροὸὰ πὸ οαγί, Ὀυΐ 6 Ὀοτηθ ἰο ἐδθ 
δδῃοί Δ ΓΥ οὗ ἀοἀ ἰο Βρτῖη 10 (6 ἴσο οὗ κτ8οθ. 
Απὰ οαἴϊον 1 88 θ6οὴ ὁπδα ὈΟΤΏΘ ἴῃ {δἰ Βοτ, δπὰ 
Βρυϊη Κ] οὰ ἴῃ ἃ ἀἰνίπθ Ὑ8γ, 10 θ6ΙΟῚ 58 ΠΟῪ ἰο {})}9 
ΟΒοΟ υΥ οὐὖν ΗΪὮ-Ῥυΐοδὲ ὙΠ οὰ τνὸ ΒΑΥ͂Θ ἴῃ ἐδ 
ἸΒΘΠΟΙΌΔΥΥ, ἰὁ9 Βρυίηκὶ δΐ Α'80 ὉΡροὰ Οὖγ Βοδιίβ 
:ϑῃὰ οοῃδοΐθησο8, ἀηὰ (δὲ8 ᾿ἰ ἴδ οὗὨ ΟΌΓΒ, 8ι}}}, ἱπά οϑά, 
λανὶπς ᾿ἴ(8 δουσοθ ἴῃ Ὀϊοοά, Ὀυϊ ποΐ ἧπ ἰδ ἴον οὗ 
«Ὑοα, ἀρζαΐη ἰο απο πὶ ἐμ 9 ἰγὰθ 1ἰθ οὗ Ὀϊνῖῃο 
ονο." (Βιοίποῖοτ). 

8. Βίποο, δοοογάϊΐηρ ἰο ἰὸ Βοτίρίθγοθ, {πὸ 
Ρυϊοδίβοοά Ὀθ]οηρ5 οββϑη δ }} ἰο ἰμ6 Μαοββί ΔΕ, 
Ἦσς χυυδὲ ΒοΟ ΘΒ ΥΥ αἰισαψε ὀχογοΐδο γον 9Γὼπὸ- 
ιἴίοηδ οὗ 688θῃ 181 δἰ σηίΐϊβοδῃοθ; Ὀὰὺ 16 ἰβθῆοο ὉΥ 
,ὯΟ Ι.68 88 ΖὉ]]ὁγ͵γ8 ἰιαΐ Ηδ τησϑὺ Ὅ0 οοπορίγοα ἃ5 
ἰ ἢ δοὶ οὗὨ ρεγρείμαϊ βαοτύοε, ΔΒ ἰμοβθ ἀο Ὑ11Ὸ 
ἀπαοτγϑίδηὰ ὈΥ ἴμ0 ραν Ων οὔοσυίηρ οἰ ΠΟΥ (δ 9 
Ῥδύβοη οὗ {86 ρἱοσὶ δοὰ ἀοα-τ8π, δπά ἐβθηοο ἀο- 
"ἄασο ἰμ0 858ουῖῆοθ οὗὁὨ 1.38 (88 5}}} γϑοθπίν Ὑ80]- 
ΒοΙ6 ) οὐ γοργὰ ἴθ ὈΘ]ΊΘΥΘΣΒ οὗ 4}} ζοπονγδίϊ 0ἢ8 
:88 ἰπ6 δδουβοΐδὶ οἴἶετίης οὗἨ ΟἸγῖϑίὶ ἰο αοάΐ, 
(Τιοοάον. Μορβ., ΟἾσγβϑ., Ογυ. ΑἸοχ.). ΝΟΥ 
ΘΎϑὴ ἄοοθ ἰὐῦ ζοϊ ον ἐπὶ ἴῃ 86 οὔονίης ὙΒΙΟὮ Ηο 
ΤΔΒΙΚ65 πγὸ Βοο Βρ6014}}Υ {πἰπκ οὗ δίοοά. (Ὀ 6}].}). 
Βίηοο ἱζ νο, υἱτ }υϑιϊοο, ἀϊδιϊηκυ 8 (1118 δαὶ 
ἔγοια {86 δαγίῃρ οὗ 89 υἱοϊπι|, δῃὰ ἱπ ἃ ἀοίαἰ]οὰ 
σοτηρδσίβοῃ οὗ Ομνῖβὲ σε (86 Αδτγουΐο δὶρ}- 
ῬΙΪοδίβ, 88 σθδρβ. 9 δηὰ 10, τοῦ πὸ βἰαγὶπρ 
ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἴἰο (86 ογυοϊᾷχίου, δηᾶ {πὸ οὔεγίπο ἴο ἐπ 
Οϑρυ ΚΙ ρς οὗ {πὸ ἰπγοπο οὗὨ αοἀ τὶ {80 βΒαοσιῆ- 
. οἷα] δ]οοά, τὸ τπυυδὺ δι.}}1, ἰὼ (89 οα86 οὗὁὨ ἰ)οὸ ὃχ- 
Ρνἰδίίου σγουσῃῦ ἰπ (16 ἀοαι ἢ οὗ Ομγὶβί, τούγαϊ ἢ 
᾿ἔτοπι Ρυδαΐηρ ἴο0 ἵν (86 Ῥοΐπίβ οὗἩἨ σΟΠΙΡΆΓΙΒΟΕ ; 
8δπὰ γασιουϊαυν να τυδὶ ποὶ οΥχοὺ (λιδι {1168 

δοίβ ἰτηπιοάϊ δίο}ν [0] ονυσϑὰ ομς δῃοίμοσ οἱ ἐδ ὅδ Ὺ 
οὗ δἰομοπιθηί, Ὀθ]οηβ, ἱπ 7δοῖ, ᾿ὨΒΟΡΔΙΘΔΌΪ ἰο- 
ἔοι μοῦ, δὰ Ὑοσκ ἴἰπ {86 ΟὈ͵εοιγο Β6Ώ88 δῇ ὃχ- 
Ρἰαάοι Ὑὶο ἢ 18 Θβθοη  4}}γ ἀἰδίΐη σα 8 οἀ ἔσοσι 
186 τοοομο οἰ δίζου Ἡ ΒΙ6 ἢ 18 ἰο Ὀ6 οὐίαἰ πο ὉΥ τ86 
Β Ὀ͵οοὐ ΟὨ]Υ ὁπ ἐπὲ8 στουβὰ, δηὰ ἱπ Θοπβοαῦδσοο 
οὗ {μϊ8. [π (μῖ8 τοϊδίέοῃ (86 οδετίης οὗ Ομ γχὶσὲ 
ὈΥ ΗΪ5 βδουϊῆοθ οἵ ΗΪπιβο] ὁ {1160 ΟΤΟΒΒ, 18 8} 
οἴονϊηξ οπος γον αἷδ, ἩΒΟΥΘΌΥ Ηο Βδ8 οἴεςϊοα ἀπ 
οἰεγηπαὶ τεαεηιρίϊοη. 

4. Βαϊ ἰο ἐμ ῥσθϑιν διποίϊουβ ἴμβοσο βεϊοσικε 
αἶδο ἃ δαποίματγν. ΤἸδὸ δαγί Β]Υ βαποίυδσυ, μον- 
νον, 811 Ὁ υπίδῃ δηπ, οαπηοὶ Ὀ6 ἱμδὲ ἐπ 
ὙΒΙΟΣ ΟἸγῖδέ 85 Ηἰβ Ῥυϊοδιῃοοὰ, Τθοσς, σαϑᾶ 
ταὶ πἰϑίοσ ὙΠῸ 8Γ0 ἔγοσῃ ἃ βίοοϊ ἰὸ ὙἩΜπσ ἢ 9 6 απ, 
ἯὮΟ 8 Ομ γὶϑί, ἀοθβ ποὺ Ὀδος. ἈΜοσΈΟτοΣσ, τ ΐα 
ΒΠΟΙΌΔΥΥ ἰπ [8 ὙΘΓΣΥ͂ ΘΓ οἰ 05). 88 δἰτοδὰγ ἀθεὶζ- 
Ἰδίοα 845 ἃ 3670 ΟΟΡΥ. ἸΤδεοῖοὸ πυδὶ ἰπυ6 Ὀ6 ἃ 
λεαυεηῖν βαπιοίθδτΥ, ἰοὸ τ δἰ οἷ (δ 6 Μοβδίδηὶς μσ δ δῖγ 
κίπρ ΒοἸοη 8, δηὰ ἰῃ νοὶ ἢ 6 Ἔχ τ οἶδε 8 Ῥσ θαι] Υ 
οἶσθ. ΑΙ! οπάδδυοσβ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ἰ0ὸ χ υςνδ δ 
ΒΒΠΟΙΌΔΓΥ 88 ἃ δέρατγαίε ἰοοεαἰέίῳ ἰὰ οδγυοι, πλϊοὰ 
Ἰοσδῖλιν 18 ἐπ γεαΐ δυο ϑίγρο οὗ 86 Ἡοεαῖς ἰδ θοσ- 
πδοῖο, 81}, ἐπ (86 κεῖ, ἰμαὲ “116 αἱ ογοῶς δεισὶ- 
Ὀυΐϊοθ ΒΕΥΘ δϑδίχηοά ἰο Οσὶδί, ἰδίκοη ἸἸ 6 γα 11γ, 
Θχοϊαἂθ 86 Δηοίμον.,᾽, (Τ0].), δηὰ ἰμαϊ δοοοσάξης 
ἰο Εχοάυβ χχυ., ποὺ ΟὨΪΥ ἐμ ἰδϑογεηδοϊα Ὀυΐϊ 4]86Ὸ 
8}} [8 αὐδηδ1}8 ΤΣ ἰο Ὀ6 πιδᾶθ δῇϊον 86 Βεδτθγ 
τὴ 046]. ῃἯὯ0 τηυδὶ (πυ8 τορατὰ {18 Ἔχ ρσεβδϑῖοῃ 
88 ἃ δεηεδίς ἐπιδοαϊηιεηί οὗ ἰῃα 1άθ8 οὗἨ {Π6 γεςοξ:- 
οἰ Πα οι ἀπὰ τϑβίογαι οι οὗὨ ο͵ΌΣ 10] ον ΒΡ τ 1 Ὰ 
αοά, πτουρμὲ σου Οἶδε, ἰαἰγοάποςα Υ 186 
ἀοϑίκηδίϊοα οὗ Ομ γὶβί᾿Β ταϊβδῖοπ 88 ἃ Ῥυ:οδίν 
ΟΏ6, ἴον ἩΒΙΟΝ ΤΘΘΒΟῚ 6180 ΠΡ, ὙΠ Ἢ τοδὶ οὗ 
1110 δηοἱοπίβ, πα ογβίοοα ὮΥ ἐπ Βαποί ὈΔΥῪ δἰσα ΡΥ 
πὸ ἘΡΙΤΊΠΙΙ ὀίεφεῖπρε ὈΘΙοη σὶρ ἰο μ6 Κη ρσάοσι 
ο 

ἩΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤΊ ραίίεγηδ αἴϊον τ ῖο ἢ τὸ Τα ἰο του ]δίο ΟἿΣ 
186 διὰ οὖν δοπαϊἴοη, ἴϑνὸ θδοη δάομπ ίο ωὁ ὃν 
ΟΘοά, διὰ ὠεοεογίδεα ἴῃ ιὸ Ποὶν ϑετίρίωτεε.---Ἴι ἢ 
ΟἿὨΪΥ ὈΥ ΗΒ τοψαὶ ἰΒτοῦθ ἴῃ μβοδύθῃ ἐβδὲ 86 
Πιρλ- ιιεδιϊῳ ἀἰκοῖῖν, Ῥόσοσ δὰ πσοσῖς οὗ ὕδεκια, 
ΔΙῸ Σοπἀογοὰ [0 0 ἰΓΌΪΥ ἱπί6}}} 1 Ὁ1]6, Ομ δ] εα κα 
ΟὟΡ δἀπιίναίΐου, δηὰ σόδοῦ ἰδ ἀδρὶ οὔ οἷν 
ΒΡ᾿Ὶ ΣΙ 8] Π6ΘᾺΆ.-- ΒΟΙΒΟΥ πὸ 1οὲ (86 ΗἸΣΒ-Ρυϊοοὶ 
πο γ͵ὸ λαῦε, ΑΪ8δ0 ἱπβτποησθ 08 ΤῸΣ ΟἿΣ ΒΕ ͵τγδ- 
(ἴοη ᾿--ΑΔ868. (890 Ῥ6ΟΡΪο οὗ ἐδὸ Νὸν Τοβίασηεπε πὸ 
Βεοϊοις ἰο {80 λεαυεηίν δαποίματψ, πὰ ἱΒεΓΟΌΥ Βδτνε 
ἀτοοὺ ργεγοφαίέυεδ : ΒΟῊῪ ἀο πὸ δίαπα Ὑὑ 11} χοΐῖεσ- 
6069 ἰο {μ6 σογτοβροπαϊΐηρ ἀυ(ὶ 657 
ΞΤΑΚΚΕ:--Τ Βα 8 θῸ ἰο αοἀ ἰδΒεὶ πὸ Βατὸ δ 

ΗΪΣ-Ρυϊοϑὶ τψἰϊοὸ δἰΐβ ἂδὐ {86 σὶχμξ Βαπὰ οὗ {Βς 
ΜΔ) ΒΥ οα ἷχιι, δὰ τ Πο86 δδοσϊῆσο διὰ ἱπίοσ- 
δοββίοῃ μιΥθ, ἰβΘΡΟΙΌΣΟ, ὑπ] α μον οΣ.---ΟἸσὶδὶ 
8 {πΠ0 οβίοστοσς οὗ Ηἰἱ σιυσοῦβ. ΗἬὌ Ἡϊπιβεῖ 
οοϊαητηπῃϊοαίθβ (8.9 ΠΟΥ δὰ βοαυθὴν σὶ. Ἡουϊὰ 
ἰθαὺ νγὸ νεῖ! ρῬογίθοι ζαϊί ἢ χϊχὶ Βαίθη ἰο {88 
αὶ 71 Ηρ -Ῥσὶοδί, δἀπὰ ἴσοτα ἰδ ζ]π658 οὗ 
ΗΙδ χτδοθ, Ὀσίης ζονυὶ ἢ ἃ σοὰὶ ἐσοδδῦυσο διὰ δ1- 
Ῥ᾽ὰὰς οὗἁ ΠΘΔΥΘΗΪΥ͂ Ὀ] ΘΟ ΒΒῚ ἢ 58.---ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ ἴοὸσ ἴδε 
ΤΟΘΒΟΣ ἐπδὶ ΟΒτ δὶ, νον Ηΐβ ὁῃ9 οοσωρ!εἰεὰ Ββοσὶ- 
β66, 518 αἱ (6 σχἱρδί Μαπὰ οὗ σοὰ, Ηο 8115 Δ}} ἱβ 
8]}.--- ΠΟΟΥΟΡ οἶοσα ἰο αοα ΟὨἿῪ ἐμθ ουϊπατὰ 
δηἀ ΘΟΥΡΟΥΙΘΔΙ, Οὔτ 8 6 68}, δὰ τοὶ ἃ ΟἸσχὶ}- 
(ἰδη βδουϊῆοα. 

ΒΙΕΒΟΘΕΒ:-ἶἶ᾽ῊοῪα πάτο 8 Ῥυϊοβί, δυο ἢ δ8 τὸ ποοὰ. 
Τὴο ΕΔΙΒΟΥ ΒαΒ ργορασχϑὰ Ηΐϊζι ; ἰους. δπὰ οὐεὰϊ- 
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666 Βαῦθ ἄγαντη Ηΐπι ἰπίο ΗΪ8 οδῆοο; Ηδ ἰ5 Ρθ᾽- 
ζοοϊοα δοοογάϊηρ ἰο 4}} ὑπαὶ πΐοῖι 88 τγιτ6 ἢ 
αἵἴοτοίϊ πιο τὶΐὰ τορατγὰ ἰο Ηΐπι; Ηο 8 δοὶ Ὀθίογθ 
15 ἴῃ 9 αοδροὶ, διὰ δῖ ἰαγ8 μο]Ϊ ἃ ἀροῦ Ηΐπ. 
--ἰΑ5 αοἂἃ 48 ργορδζοᾶ ἰο Ηϊπιβοὶΐ ἃ βοαὺ οὗ Μα- 
ἦοδίγ, α οϑπίγαϊ ροϊπί οὗ Ηἷδ ἀονογππιθηΐ, δηὰ οὗ 
πὸ Ὀοϑίονιιοπί οὗ Ηἰδ ᾿ἰΐο διὰ Ηἰΐβ σἴοῦγ; Ηθ 
868 αἷἶ5δο γοδτοὰ ἃ ἀν πα, ΟΥ ΒΟΙΥ ὑδΌΘΓΠ80]6, 
ὧπι τοι ἴδ {89 8δοϑὺ οὗ ΝΜα ΘΔ Υ, δπὰ ἱπ τ πο Ηο 
Τοσοῖγοϑ ἰδ ῬΣΙΟΒΟΥ βου δπὰ Ὑουβμΐὶρ οἵ 
ἐβοσο ὖΐὸ ἀΥΔῊῪ ποῦ ἰο Ηΐπι.--- Το Βαυϊοιν 85 

ἴοτ 811 παίϊοῃ 8, ἔγομι δΌυβοβ ; δα οὐ Οοϊροίμα, 
ποί αὐ ἰδ9 ζοοὶ οὗ (0 εαἰίαν, ογοὰ Ηἰἱβ Ὀ]οοά, 
Βιῃοα ρου {πο ψοοὰ οὗ ΗἸ8 ΟΥΟ58. 

ΒΗΛῊΗΝ :---ἾἾΤ Ἰηυδί ΖΟἸἸο τὶ ον χ626 ἐδ9 
θὰ ϑδυΐοιν οἢ Ηΐβ οουγεθ οὗ βυδογίηρς ΟἿΘΔΥ ὉΡ 
πο ΒοδΎθῃ, 

ΗΕΌΒΝΕᾺ:---ἤἥοσο πού ΟἸσὶδὲ ἴῃ ἐμὶ8 ἱποου- 
ΘΟ ΌΪΥ οἷο8θ σοηῃποοίϊοη τ ΐὰ αοἂ ἴῃ Βοδυθα, 
Ηδ οουϊὰ ποὶ, ἴῃ Ῥγοροῦ δῃὰ οοϊρίοίθ δυϊ που νυ, 
ἱπιραγὶ (π6 ΖουἾΥΘ 988 οὗ δἰ 8, ὑγΌ} 7 δ Β]1δὲθ 
Βα, βηἃ δγγοδὺ 18 ΘΟΠΒΘΑΊΘΠ668.---ΟἿ ΒΟΥΥΪΟΘ 
οὗ ἀοα διὰ γγϊἱοβϑιμβοοὰ βιιουϊἃὰ 860 δὴ ἱπλίδίΐοη ταδὰθ 86 οὗ {6 ἐεπιρῖίε, 88 Ηΐ8 ΕΔ τ᾽ 8 Ὠου86, 
διὰ ΘΟΡῪ οὗ ἰδ ΒΟΣΥΪΟΘ οὗ αἀοἀ ἴῃ ϑᾶυθῃ. ἔον ἐπείγμοίοη, δρᾶ οἸοδηβοα (18 Βου89 οὗ ῬΥΑΥΘΣ 

Π. 

ΟἸἾσὶδὲ᾽ 5 Ῥσυϊοδιὶυ βουυΐοθ 18 ὉΥ 80 πισοῖ (ἢ 8 τ ογ0 ΘΧΟΘ]Ἰομί, ἃ5 (80 οογοπδηὺ οὗἩ το} Ηο 8 Μοάϊαίοτν, 
τοϑίβ ὍΡΟΣ ὈοίίοΣ Ῥσοιαΐβοβ ἔμδῃ ὑπ6 οἷά οογοῃοῃΐ, πίον, δοοογάϊης ἰο 118 Οὐτῃ ἰσδίλπμοηγ, ἰδ 
ἀεδιϊποά ἐο ἀοείσαυοίϊοι. 

ΟΕΑΡΤΕκ ὙΠ: 6.-18. 

6 Βαΐ ποὺ [48 1ὑ 15] Βαίῃ 6 οὈίδἰ πρα ἃ τηογΘ Ὅσο] ]οηὐ τα ἰβέγυ, ΌΥ ΠΟῪ τυ οἢ α͵80 Ἦθ 
8 [86 πιρἀϊαίον οὗ ἃ Ῥεϊίον οογδῃδηύ, το γὰ8 [Παύϊμ Ὀ66}] ΘΒιδὈ] 86 ἃ ἀροῦ Ῥρίξοσ 

7 γντομιῖβοβ ΒΕῸν 1 ὑμαύ ἤγβὺ οουνεπαηξ δα Ὀθθ ἔδυ 01688, {86 βου ὰ [στοὰ] ] ἢ0 ὈἾδοθ 
8 ἤαγα θ66η [06] Βουρθῦ ἔον ὑπ βοοοηά. ΕῸΣ [5 }1]6] βπάϊηρ ἔλα]ῦ ἸῸΝ ὑπϑτὰ [6 βαϊί ἢ, Βο- 

ἨοΪά, {μ6 ἀαγβ οοηθ, βαῖ (86 ωογὰ, ψβθῃ 1 Μ0111 τμαΐκο ἃ ΠΟῪ οονθηδηὺ ὙΠῸ (86 Βουθ6 
.9. οὗ Ιβγαοὶ δὰ πιὰ {π6 Βουβο οὗ Φυάδῃ; Νοὺ δοοοσάϊῃρ ἰο ἐμβο σογϑθηδηὺ {πα 1 τηδὰθ 

ψῖἢ ὑμὶν ἔδύμ γα, πὰ ὑμ6 ΑΥ̓͂ Πα 1 ἰοοῖς (θη ὈΥ ὑμ6 Βαηῃά ἰο Ἰοδὰ ἐβθι ουὐ οὗἉ ἐδ6 
Ἰαπὰ οὗ Εσγρῦ; Ὀϑοδιβο ὑοῦ οοπὐϊη θα ποὺ ἴῃ τΥ οογϑηδηύ, δηὰ 1 σοραγάϑά {θη ποὲ 
[ἀἰϊδτεραγάἀ δα ὑμθιη], βαῖ ἢ ὑμ6 Τογὰ, Εος [Β668086] ὑὶβ ἐξ (π0 οογοηδπὺ ἐμαὶ 1 σ1}} 
ταλκο ἩΠῈ (6 Βοῦβο οὗἨὨ Ιβσϑϑὶ δον ὑβοβθ ἄἀδυβ, βδιυ {86 οχὰ : {11} ρα ΙΩΥ ἸαΒ 
Ἰαΐο ὑποὶν τηϊη, δὰ Μ1}} ττὶίθ [1π867106] ὑμθὴὶ ἰα [05] ὑπο ν Βοατίβ: δηὰᾷ 1 π|ι}} "ὸ ἰο 
(6 ἃ ἀοα, διά ὑδμον 88}} θ6 ἰ0 π|8 ἃ ρθορὶθ: Απά (Π6γ 588}] ποὺ ὑβδο ΘΥΘΣΥ πιδῃ ἨΐΒ 
ποίρδον, [0] οττοϊσθη, πολίτην), Δα ΘΥΘΓΥ͂ τηᾶπ 18 Ὀτοίμοῦ, βαγίηρ, πον γο (89 
Τμοτὰ : ον ἃ}1} β8}4}} [π.]}] ἰζουυ ταθ, ἔγουι {86 ᾿θαβίβ υηύο ὑπ 6 σγϑαίεβθύ. ΕῸΣ 1 Ὑ11 6 
ΤΛΟ ΤΟ Ἢ] ἰο ὑπο ῖν ἀπτὶ ὐΘΟΌΒΠ 688, δῃ ἃ ὑπΠ6}} 8[η8 δηὰ {πεῖν ᾿πἰαυ 1ο8᾽ Μ111 1 ΤΟΙ μα ΒῈΓΥ 
Π0 πιοῖθ. [Ι͂η ὑδαΐ Ἀ6 βαίὑμ, ἃ προ οουσπαπί, ᾿6 μαύμ τιδὰθ (86 ἢχβὺ οΪά. Νον [Βυι] 
ὑπαὺ πἰδἢ ἀοοαγοίι δὰ παχοὺῃ οἷά ἐξ γεδὰν ἰὸ υδη δὴ ΔἸΤΑΥ. 

10 

11 

12 

18 

1 γον. 6.--8ο ΑἸ ἔἴοσπε τετύχηκε ἰηϑἰοδὰ οἵ [πὸ ἤδο. τέτευχε [6 ἰσπη [πἢ {{π0 ΑΙΐπαδο, 47, 12, 18, 14. Ἐ86 ἴοττα τέτυχεν 
Βογονοσ, 16 Ὀοδὲ Βυρροτγίοα ὁπ [0 Δα Ποῦ οἵ Α. 9. Καὶ. "., 80,116, 117, Ἑμπο δἴη. 85 τέτυχε, Ὀαῖ ἃ Βοοοῃὰ παπὰ δα νὰϊ 

4. 

4 ἵν. 10.--.,Α. Ῥ. Β. δἀ μου ἩδΙοδ 18 δῖεοὸ ἰουμὰ ἴῃ ὭΔΩΥ Οὐαά. οὗ 89 ΤΥΧ, Βαυὶΐ 1 ἰ6 ναξίίης ἰὼ ἐμθ οο. ΑἸοχΧ. 
οἵ το ΟΥΧ, ἀπά ἰδ9 Βίη. 

8 ον. 11.----ἰπεϊοδὰ οὗ, τὸν πλησίον, δοοογάϊπᾳ ἴ0 811 δα δοσί γ, βου] Ὀθ τολὰ τὸν πολίτην. 
4 γοχ. 11.---Αὐτῶν δον ἀπὸ μικροῦ ἰδ ἴο Ὀ6 οΓαδοά αἴτοῦ ϑ1η. Α. Β. 9. ἘΦ. Κ. 17, 31, 61, 18, 80 
δον, 12.---Πὸ τοϊαϊ πἰης οὔ ἔδο ψοτὰδ καὶ τῶν ἀνομιῶν αὑτῶν ἰδ Βπκίαἰηο ὮΥ Α. Ὁ. Ε. ΕΚ. 1,. 

ΟὨΪΙ͂Ὺ ἕτοπι ὑπ ἰδῖος βαηᾶ. ἴῃ Β. 17, 23, Υὰἱξ. ἀπά οἶπος γϑγβίοηβ ΠΟΥ δῦ νηί ς. 
[γοτ. 6.---γχυνὶ δέ, διῶ ποιο, αε ἐξ ἔξ, 85 (δε οαϑε αοἰμαῖν εἰαπάς, οὐ ταδίοα τ ἢ ἘΠ 6 σΩ86 διρροδοὰ τοῦ. 4,---ἶτις, ας οπε τολίολ, 

οἰιεαγδοξογίδεϊο, νενομεθέτηται, λας δοεπ ἐπαοίδα, ἰτιδιϊ θα 88 πιαίῖίοῦ οὗ Ἰορ[οἰδείοη, [89 πογὰ δυρκοκίοα ὈΥ ἐδο ἰεραΐ σμασαςῖεσ 
οἵ ἴ; ο]ὰ οογϑηδῃϊ. Η 

Ψοτ. 7..--- οὐκ ἂν ἐζητεῖτο, τοοιιϊὰ ποί δε ξεοιρλί. 
ψον. 8..--μεμφόμενος, δίατείηρ, ἐπαΐπρ 7αεῖξ, οἴ πον ἩΠῚῈ [{ οὗ ἵπθιι, οὐ ὈΟΪΒ; ἤθνα, 1 τη] πὶς, τηδ! ΕΚ {116 ἤοττηοσ. 
γον. 9.--ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένον μον, ἐπ ἕλε ἀαν αὔηῖν ἰακίηρ λοϊά 47 ἰλδτα ἴΟΥ βθσσΟΓ, 866 ΟἿ. 11. 16--αὐτοί δηὰ κἀγώ ρ]δορά 

ἴῃ οσομίγδδί. οὰ ἀἰνϊάσε, ἐπ Ἧϊδ ἰδηάσζηοδα, [πο Ὀΐαπιο Ὀοί 6 η ἢ 6 Ρ6ΟΡ]6 πὰ Ὠἰ 8617. 
Υοτ. 10.---διδούς σίσίηρ οἰἴπον σ τἢ διαθήσομαι ποδογαίοοα ἤοηι ἴπὺ Ὀγοοθάϊῃρ γογθθ, ΟἹ ΣΤ ΤΌΪΑΥΙγ οομῃοοίθα ὮΥ καί 

στ 6 ΤΟ]ονίης πη ἴθ γοττιν - ἀξίγμανν, 1001} ιστίδ ροη, ἱπεογῖδε. 
γεν. 11.--οὐ μὴ διδάξωσιν, α (ἈΠ Δ΄ ἐπιρΒ δῖ! σοποίγασίίοι : Ποῦ [8 ΠῸ ἔραγ θοαὶ ΤΟΥ͂ ΤΥ ἰοϑο εέδεν ἐλα] ὃν ἨῸ 

ἷ“«“»αἩ 3 ἱεαολι,---τὸν πολίτην «-.-συμπολίτην, ζεποιο-οἰίξεη.--εἰδήσω, οἷά Ιοηΐο αἵ; ἧς εἴσομαι, πΐς ΤθΠ09 μαδὲ οΥϑῦ ἴο {πο ἰδῖοσ 
Ατιῖς.---ἀἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλον, νοι Φπιαϊὶ πιο στεαέ ηἵ ἔλενα. ᾿ 

Ψον. 12.---ἰλεως, ργορίδέοις, στασίοιι.---οὐ μὴ μ ἔτι. 7 ἦΠὶ πὸ ἵρηρεῦ πιαῖδε πυρηζζοη. 
ει ἐᾷ ἕη δα Ω “πε."--κεκαλαίωκε, ἂε λα, τεπάεγοα απζίχμαίεα.---παλαιούμενον καὶ γηράσκον, Ψον. 13.----:ι τῷ λέγεϊν και 

Ὑ86 Βίη., πούγονοῦ, 89 Το Ὧι 
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ἘΧΕΘΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ,. 

σε. 7. Βυῖ ποῦν, εἰς.----ἰὰ οοηἰγαϑὺ τὶ ἰπ6 

ΒαρΡοβί(ἑου πιϑὰθ ἴῃ Ὑϑῦ, 4, γϑσ. 7 Ὄχι 18 (89 

δοίιαἱὶ δἰδίθ οὔ (9 6856, δπὰ τοιωϊη 8 ὺ8 ἐμδὺ {89 

Ὀτίθδι ϑοσυΐοο οὗ Ομ γίβι, διἱ βου {μ6γὸ 18 20 

Ὀἷδοο ἕο ἰὺ ἱπ ἐμ Μοβαΐο βϑμοίυδευ, 888 8ὲ}}} 

ποὶ 1088 γϑ8]ὰ6 ἱμδὰ ὑμ6 80 Β' ραν γονυοσϑὰ 1,ουὶ- 

68] γΟΥΒΕΐΡ; ΠΑΥ Ταῖμον ΌΥ 50 Ἰη0}} ΒΌΓΡΆΒΒΘΒ ἰὑ 

865 (ἕο Νονγ σονοπδηὶ οὗ τ2ὸῶιϊοῖ ΟΠ τὶ 18 Μοαϊ8- 

[ΟΣ ΒΌΓΡΘΒ868 89 ΟἹὰ Οογοπδηῖ, τ ΒΊοΒ, (βου Ὰ 
α͵ῖ930 Τουπάοὰ οὐ Ὠϊνίηθ Ῥῥτομπιΐβοδ, γοὶ, ουὐϑὰ ὈΥ͂ 
{8686 ἐμαηγβοῖνϑδ 18 τουιϊ μη οἃ οὗὨἉ 8 γεὶ ᾿τρογίθοι 
Βαΐαυτο απ ἐγδηϑίίοῦυ δἰ ζηϊβοδηοθ. 7})0 νυνὶ δέ 

ἦθ ἐμ ἴο ὃ6 ἰΔ,κθ ποὺ ἐθιιρΟΣΑ Υ Ὀαὶ ἸορίσΔ]γ, 
ποΐ, Βονονοσ, ἀφαμεῖπσ, Ὀὰὶ δοπίγαδίίπς, [88 18 υπἷ- 

ΖΟΥΪ ἴῃ 6886 ἷπ (8 Ἰορίο8] 1.86]. ᾿ 

εκ. 6. ἘΔ Ὀ]Σ5Ὦ.--- Τὸ ἀχρτοββίοσι μνενοόμο- 
ϑέτηται ΒΏΟΜ5 ἰμαὺ ἴμ6 δυῖμοσ τοβασὰβ {μ6 ΝΕ 

Οογδαϑηὶ ΡΥ 88 8 ἰδοῦ ψν ἰοἢ 188 θθθπ λιϊδβίο- 

τ 8}}}7 δοδοιιρ ἰδ θὰ, ΡΑΓΙΪῪ 85 88 ΘΟΟΠΟΙΑΥ͂ οὗ 

βαϊγαιΐοι δηὰ οὗ Ἰἰΐο οδίδ Ὁ] δ οα Ὁ αοά, δῃὰ ἴῸ 

(μΐ8 σϑδϑοὴ ποὺ ἸρΘΓ Ϊυ οὗὨ Ὀἱπάϊηρ δυϊ μουν, θυΐ 

δἰβϑο πουικίηις δοοογάϊηρ ἰο ἄχϑα Ἰανβ, 88 068 

8150 Ρϑαυΐ, οαι. ἰἰΐ. 27; υἱῖϊῖ. 2; ἰχ. 81. 

γ ει. 7. ῬΏθτο τοῦ] 0 Ρ͵δ6δ090 ὈΘ δοτρϊ. 

---ΒΙοοῖς πάπα ἰμο ἰάο8 οχρτοβδϑὰ ἰμαΐ σοα που]ά 

μδυθ δὰ πὸ ποοᾶ ἰο ββοῖς ἰῃ 189 λεαγίδ οὗ ΤΩ 6 ἢ [ὉΓ 

8 ὈοίτοΣ ρίηοο ἴον Ηΐβ οουϑπδηί ἰμ 8} τῦ88 Τα τη μοὰ 

ὉΥ ἰδο ἰδθῖ68 οὗ βίοηϑ; Ὀαΐ, ΔΙἰβοῦσῃ {80 Βἰδίθ- 

ταϑηὶ ἰδὲ (6 βγϑὲ σουθηδηΐ 88 ποὺ ζδι.}.}688 

τοῖοσβ ἰο (89 ουἱναγα αδηὰ οογθιλοηΐδὶ σμδγδοίου 

οὔἑδ 6 ΟΙὰ Τοδίδιιοπί ἐπδυϊ αὐλοῦ, 511}} {89 ΔΙ ΒΟΓ, 

1 ΒΙΘοῖκ᾽ 5 ἰάοα δὰ Ὀδοὰ ἰπ δἷ8 τϊμᾶ, οουϊά 

ΒΑΡῪ Βανο ομἰἰοὰ {16 ΟΣ 5 ἐν ταῖς καρδίαις. 

ΜοΥθουο ἰθ9 ΘΙ ρ 8818 18. σϑυία  Ὠ]Ὺ ποὺ ΡΟ 

τόπος Ὀαὶ ἀροῖ δευτέρας. Τ}9 ὑγαπβ᾽δίίοη ““τοομέα 

Βατο θοθὰ βουφαι᾽" (Εγδϑβιι., Οδὶν., Β62., εἰς.}), 8 

ΘΥσουθουβ, 88 ἷἱΐ πουἹὰ μάν ἀοπιδηἀθὰ 186 Ρ]υ- 

Ροτίοοι. Τ186 Το] ον, Ρϑβδαροὸ οὗ ϑογὶρίιτθ 

ἀν ἰσὰ οοηἰαΐηϑ 86 ῬὈΓΟΠἾ80 Οὗ 8 ΠΟῪ οογθῃδηΐ, 

σουϊὰ δϑοῖῃ, δοοοτάϊης ἰο Ὠ6]., (96 ΒΟΥ (μαὺ αοἀ 

ἴῃ ΗΒ σουπδεῖ αἰτοδὰγ μδὰ δ Ηἷδοθ 7ὉΓ δ00} ἃ 

οογομῃδηί, δπὰ ἤθηο6 βουσί, ἴπ (86 λίφίογν οἢ (λε 

ἐροτὦ, ἰμ6 γμἷδοθ ἴοσ 118 δοίυδ]ϊζαίΐου. ἘΤοὶ. 

ἰδκοα ἐδ τόπον ζητεῖν ΘΥΘ δϑξτόπον λαμβάνειν, 

Αοἱβ χχυ. 16, ὁ. 6., 0 ἰακε οοοαδίοη. ἘΌτν. δπὰ 

1,Ὧπ. δϑϑυταο ἃ Ὀϊοπάϊηρ οὗἉ ἰἰχ6 ἔννο οἰδ868 οὐκ ἄν 

ἦν τόπος δευτέρας-:εείλεγα τοοἰα λαῦυε δεεπ πο »ίασε 

ον α εεοοηά, διὰ οὐκ ἂν ἐζητεῖτο δευτέρακεξπο δεσοπά 

τοοιά δε δοιισλί. 
ψεε. 8. Ετος διυᾶϊηκ ίαυϊτ Βο δβαϊῖϊ ἴο 

ἘΒ 9 .---Ἰ δοϊιϑηη σοϑὰβ οἷος Α. ὉΝ. Καὶ, 17, 89, 

αὑτούς. ΤΐΒ χοίογθηοθ (0 {86 Ιϑγαθ 068 ἰ8, Βον- 

ΘΥοΡ, Ῥοββὶ Ὁ]Ϊ6 οὐθὰ τὶ 86 Ὀοί(οΣ αἰϊοδίοα γϑδά- 

ἧπῷ αὑτοῖς, δίποθ μέμφεσθαι, ἦθΒ οοπϑιγυοσίοα ΑἸ Κ6 

ὙΠ ἰδ 6 Αοο. 8πὰ 6 θαι. [π ἰδὲ8 οοπβίγυοίΐοη 

(0 Ῥεβαίϊο 18. ζο]ονγοὰ ὉΥ (9 υ]ς., ΟἾγΥΒ., 

11Ἀ., σαὶν., ΒΙ8ρ., θ6]., ἀπά (μ6 χαδλοσὶίγ. 1 

8 ἃ τῖογο οἱοσδηὶ πὰ ἀο)οαίο οοπῃδίγιοιϊοα, 

Βονουον, ἰο θαυ {89 οὐγεοί οὗ {16 ἔδυϊι- πάϊς 

υπἀοίοτιαϊποὰ (06 Ὗ., ΕὈτ.), διὰ πῖῖμ ΕΆΑΌΟΥ 

Βίαρα!., Ρίβοδί., ϑβοδιιοαι., ατοί,, ΒΙ]., 1ἅπ., 

Ἐοῖομο, είς., ἰο οομποοὶ αὑτοῖς 1 λέγει. Ἧ 6 

ταυδὲ ποῖ, ΒΟΤΤΟΥΘΣ, ΘΧΒΟΙΪΥ ΒΌΡΡΙΥ αὑτήν, δπὰ το- 

κατὰ μεμῴ. 88 οογγοβρομαϊης αἰγθογ ΜΠ (Ὠς 

Ῥγθοοάϊης ἄμεμπτος. Τΐθ ΘοΥΤ βροπαβ ποὶ 11} 

(Π6 οἰϊαιϊΐοπ ἤγοπι ον. χχσχὶ. 81-854, ἴθ μοὶ 1890 

φοβέιδνο ὀθαβαγο ζ8}15 ὍΡΟΣ (δ}9 ῬΘΟΡΙ6, δῃᾷὰ βί γ 68 

Ὁαὶ ἰηαίγοοίν (9 οονθηθδηὶ ὙΒΊΟΒ ψγ͵85 Ὁ 8016 ἴο 
βοοῦτο σἰχαὶ σομάποὶ ἰπ (86 παίϊοι. Ὑ8δαε ἀςεδῖγ- 
παίΐου οὗ ῦ Βαγο ἱδε--ποί δίαπιείξεδ (ἄμεμπτος) : 

διὰ ἰΐ 8 οογίδὶ Υ ἱπϑασηβϑθ}]α ἰο τορατὰ 
{86 πορζαιῖνθ ΟΧΡυβδίο 88 Οἢ 8 ἴοτοὶ πὴ} ἃ 
Ῥοϑίνο οπθ. Οἱ ἐμ οἴβοὸς μβδυὰ 6]. ο65. ἔοο 
ἴδ ἰῃ σοχαγάϊΐηρς (μ6 δυρργεδεῖοι οὗ ἱπ6 οὈὐθοὶ οὗ 
(89 ὈΪδῆιθ, 85 8 αριδίσμίψ. ΤῊο οοπεοίσυοσίξοι 
ΤΑΙΒΟΡ ᾿πυϊπιδίοβ ἰπ6 ἐν ο- 01 ἃ ΔΡΡ ἢ 1ΟΔ ὉΠ οὗ {89 
ΘΘΏδΌΓΤΘΟ, δηὰ {8158 15 ΘΓ ΤΟΙΥ σοπδοηδηῖ 11} {86 
ἴαοὶθ οὗ (89 οαϑθ. [π {86 οἰϊδίϊοη 1.86} 7 νῖο Β 
δάάποοϑ ἰΠ6 ϑβοτγὶρίυαχο Ῥσχοοῦ οὗ (86 ργοοοάϊων 
βἰδιοιηθηὶ, {16 δυΐποῦ Ρυΐβ συντελέσω ἴος διαϑῆσο- 
μαι ἀπὰ ἐποίησα ἴον διεϑέμην, π“ιἰιὰ (86 ον θπς 
ἀοβίχη οὗἁ ἱπάϊοδίϊηρ οὐ ἴῃ (86 ΥΟΥῪ ποτα οὗ ἴ86 
Νεον Τοβίδιηθηὶ 85 Οἢ ἰδ ρμετὺ οὗ ἀοα δἪοςοχ- 
Ρ᾿δοὰ. 
εξ. 10.0Όὺ1 τί κἰνο.---Διδούς, σίσίσ, κἰδτ 5 

ποὶ ἰηδίοοὰ οΥἩ δώσω, 7] ευἱϊξ σίυε (Βοηρ., εἰς.}, ΟΣ 
15 οἰ ν 88 ΠΟῪ ἰὸ Ὀ6 Βυρρ)]ἰοα (Ηεΐητ., Βίοως., 
εἰς.), ΑἸΙΒουσῃ {86 Οοά. αὶ. οὗὁἨ 186 ΕΧΧ, τεδα9 
διδοὺς δώσω, ΟΥ̓ εἰμί οὐ ἔσομαι. 1 ΜΘ ΒΌΡΡΪΥ δὴν 
τίη, ἴα οουἹὰ θ6 ΟἿ διαϑήσομαι (Ὀε}.)}, ἢ 
ὙΠ 1Ο ἢ. ρτοσοάϊηρ νοτὰ γγ6 οδῃ 8180 ἢ ,ζπ. σοπ- 
βίγυσὶ {86 Ῥαγί. (1 εοὲϊδ πιαλε α εουεπαπί, υἱΖ., ἐπ 
ψίσίησ), ὉῈ]1688 γ͵ὸ ῥτοΐον 118 ΤΠ ΠΟ 1Π 6 ποῖ πῇ- 
αταὶϊϊ αν οοηδίιγυοίϊοη Ἡ ΒΙΟὮ ΤΩΔΚΟΒ 8 Γι ἐἶοῦ 
ἤτοια {π9 Ρασί. ἰο {10 δηϊίο σοῦ. [{ 8 στϑίωσηβ- 
(ἰσδιν Ῥοββὶ 19 4190 (τὶ ΒΟΆ πιο δηὰ Ῥδυ]ὰ5) ἴἰὸ 
οδοππηοοὶ διδούς τὶ ἢ ἰδ 9 ΓΟ] ον ἐπιγράψω, ἴὰ 
ὙΓΠ16 ἢ 6480 καίΞξε- 880. 

Ψεβ. 18. ΤΙ ἴδαὶ 86 δαϊῖϊδ δ ποῦν οονο- 
ὩΔΏΪ, εἰς.----ΕἌ Τὰ (η9 δῦονϑθ εἰἰεὰ ρδβδϑᾶρο οἷἷκΣῦ 
ΔΌΙΒΟΥ, ὈΥ̓͂ ΘΙ ΡΒ δβίζίηνρ ἴΠ6 καινή, πεῖ, ἀγδνεβ ἴδ 6 
οοποϊυδίοη ἐμὲ {μη09 Μοβδῖὶσ ΘΟΟΠΟΙΩΥ 18 ούδη ἴπ 
18 ὙΘΥῪ οτἱ ίη ἀφοϊατϑα 88 ὑπο οἷά δονϑηδῃηῖΐ νε Βῖς 
ΔΡΡΡΘΔΓΒ 83 ᾿ληρυ Βηρ δηὰ νψαχίης οἱὰ πιῖμουῦς 
ἴΟΡ6 οὗ σολἡυνοπαίΐοη. Παλαιοῦν πιοδῃ8 οτἶρὶ- 
ὨΔΙΪΥ ποῖ 0 γέμα ἀπίϊφμαίεάτεεῖο ὧο α'τσῷὺν ας 
οἷά απα ὠδοίε8α, (0 αὗτοσαίε, (Βε:., Ἐχδβια., εἰς.) 
δαί, ο γεπαεν απεῖϊεπί, οτ οἷά, ἰο ἀΘΙΥΕΣ οτος ἴο 
(86 ρΡαβί, δπὰ ἰο ρῖδοο 'π οοῃίσαβι ψῖ {86 πε, 
ψῖ 014. τ ΒΙοἢ 16 Εἰ (ΠΡΟ πομ-οχϊδίοθΈ. ἘΠῚ9 
ἰταηϑίιἷγο βἰ καὶ βδοδίϊοη ἰδ 85 α͵]50, ΦοὉ ἰχ. ὅς: 
χχχὶϊ, 1δ:; [1,δηγχοηΐ. 11]. δ; ἩΒΙσὮ, δὲ 8}. υἱὶ. 28, 
ΡΔ85868 ΟΥ̓ΘΣῚ ἰμίο {86 86η86 οὗ δεί αϑὲάε αὁ ἀπίϊφμαί εῖ. 
ΕΣ Ὑδαῖ 18 οσοπδίχποα (0 86 »αξί, πδιυ γα 
στοῦ οἷά (υείιι8), δα {}}15 ἴῃ ()6 6886 οἵ ἰμο {ἡνίπς 
8 0811. ἃ δεποϑοεσο. ΤἈς ἐπίιγδηβεῖνο δὶ τι! ἄςδίϊος, 
σγοῖς οἷά ἰ5 Τολη ΟὨΪΥ αἱ 18. Ιχγ. 22. Τμο νυεοσὰ 
θεό ρβ ἰο ἰδίου ασθοῖκ, δηὰ πῃ ἐσίγα ὈΪ Ὁ]1ςΑ] Ἰἶτε- 
Ταί ΓΟ 18 ἱπ 1.86 ΟἿΪΥ ἰπ ἐμ Μ|ὰ. οΟΥ Ῥαββ. Τὸ 
ῬεΡ. ἱῃι ὟΣ Ρδββαβθ ροϊηΐβ ἰοὸ ἐμ9 οοτωροἱοα δεῖ. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ.. 

1. Ετοια ἴδ εἰευαίίοη ὁ ἰλε Ῥτίεεί, 86 δαῖμον 
αἱ οἢ. γτἱί. 22, ΤΣΟΔΒΟΩΒ ἰο 186 οἰουδίϊου οὗ ἐδ 
εουοπαηὶ σιαταπίεεα ΌὉΥ Ἠϊΐπιὶ ἱπ Ηΐβ ουοτ]δϑίϊης 
Ἔχ βίθποθ; βὲμοθ {Π 088 τηογία] Ῥγὶθδὶβ ὙΠῸ ἃσε 
ΔρΡοϊπιοα ὈΥ σοτππηδηᾶ οὗ [89 [δὴν σᾶσι δυβίδιη 
πὸ σοιμρηχίβοι ἢ (Π6 ΒΟΥΔ] Ῥυϊοϑὶ ῥσοτζηϊϑοα 
ὈΥ ἴπ6 οἱ οὗὨ 6Θοὰ, ροϊοαῃϊ ἴῃ Υἱσίας οὗ Ηἰἶδβ 'ἴπᾶο- 
δίγυσι Ὁ] 6 110, [6 οδἰθγθ ἢ Ῥογίοοιοὰ ὅοῖ. 
ΤΏΘΤΟ 8.868 {Π π58 ποῖ 8 ΙΏΘΓΘ ἐπρεγδίοη οὗ ἰδ τε- 
Ἰαἰΐοη, πιο 1685 ΔῺ ἈΥΖΌΠιοηΐ ἐπ ἃ οἰγοῖε, 1 Ἀδτὸ 
186 δαίΠΟΥ ΓΟΔΒΟΩΒ ἔγομι ἰδ86 ΒΌΡΟΥΪΟΥΙΥ οΥ̓͂ {}|ε 
δουσπαπί ουπαεα οἡ δείίον ρῥγοπιΐβοδ, ἴο 8.9. ΒΡΘΤΊΟΥ- 
ἱγ οὗἨὨ Ηΐ8 ῥγίθβδι νυ βαηοιίοπδ, ἡ ΒῸ 18. Δοὶ ἸΔΟΓΕΙΣ 
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116 Βυγοίγ, Ὀυΐ 418ο ἴ6 Μοάϊδίον, ἡ. 6., ἰδ9 
ἔοι ον, Βυρροσίοσ, αὐἱοίζοπον οὗ (195 σονθηδῃί. 

2, Τ)ὸ Ναὸν Οονοηδηΐ 8180 [88 115 ἰηβιϊ αἰ 1 0}}8 
διὰ δυγδῃβοιμθηίϑ, ΘΔ 0} 1986ἃ Ὁγ (μ6 τχευείαίίοπ 
9Γ ἰλὲ )ϊυϊπο το,  ο80 Τουπαδίϊο8 ἅΓ6 ἰδ] ὰ ἴῃ 
(90 ΔᾶἝοδοίαηὶς ρτορλεοίο οὗ ἰμο ΟΙα Τ᾿ δβίδπιθηΐ. 
Αἰποης ἰοσὰ Ῥαν συ] ΑΥΪΥ βίαπάϑ Το ἴῃ [80 Γ6- 
Ἰαϊΐοη ἢδγὸ δάνοσίθά ἰο [ἢ ῬΣΟΡΆΘΟΥ, 76 Γ. χχσὶ. 
81--24 (τ ο89 Ρᾶγα}1 6} νὸ ὅπαὰ πῃ Εζοκ. χχχυί. 
25--27) ψπ ἰοῦ, ἐτοὐλίπ (λὲ {ἰπιδ8 9 1λε Ο. Τεδί. ἐἐδοζ, 
ΟΧΡΓΟΒ5369 τηοϑὲ ΟἸΘΑΣΙΥ (ἢ 6 σοηΐγαβϑί 80 δί γον 
ΟΡ δϑζοὰ ὈΥ Ῥαὺὶ (2 Οογ. 111. 6- 9) Ὀεοίνθοι 
τι6. Θαοποιμΐθ8 οὗ ἰαιῦ ἀπά σοερεῖ, διὰ {80 ΡυΓ οἷν 
ἀἰδεὶριϊπατν απὰ εὐμοαίίοπαὶ, πιὰ ὮΘΠ66 ὑγδηβ (ΟΓῪ 
παίατγο Οὗ πὸ Μοβαῖο ἰηβιϊ 1018. 

8. Ιῃ (18 ῬΧΟΡΒΘΟΥ ἰΒ6τὸ 18 Ῥχγοι ἰβοα ἃ πεῖο 
Οονεοπδηΐ, ψ ϊοῖ Φοουδὴ νΥν1}} τη κο τ 8 Ιϑγαοὶ 
δηά πὶ Ζυάδ}", ἐ. 6., ἢ (δά οοἰϊεοίίυς Ρεορίε, 
Ὑ056 τοδίοσδίΐου ἂπὰ σουμπίοι οὁἢ {116 801} οὗ (ἢ 6 
Ῥγχοχηΐβοὰ 1,δηὰ 18 6180 σοι βοα ὈΥ {Π6 ΡὈΓΤΟΡΠΙ οί, 
ἃ Οοτνομδηΐ προς 8}}ἃ}} αν ἃ ἀἰ ογοηὺὶ ἔαίθ 
ἴγοια ὑπαὶ ἩΏΐοΝ 88 ἤοττηθὰ αὐΐϊου 86 δ 08 
Δα] νογϑησο ἕγτοα Εργρί. Τ|ιο 41} Βοῖν αοά, ἱπ 
8 γἰιθουβηοβϑ, ἀ068 ΔΙΊΥΔΥ ὙΠ {80 οἷά Σ6]8- 
ἰἴοπ ἴο {186 εονεπαπί-δγεακίπσ Ῥδορὶο; θὰ ἴῃ Ηΐ8 
ἔτασθ ν}}} ἰπϑιϊαἴθ ἃ βυβίοπι οὗἁὨ βαϊνδίϊοι ὈΥ ἃ 
ΠΟΥ Οοτνοπῃαπί, ΤῸ Ποῦ 116 ΔΙΤΟΔΟΥ Ἰαγ8 ἐλὲ 
“7οιυπααίίοη ΌὈΥ δεί(εν ῬΥΟΙἾ808. 

4. Το βΒυρουΐουῖ ιν οὗἨ {686 Ῥσ 868 ΘΟΣ 1588 
ἴῃ 1.10 Τδοὺ ἐμαὶ (6 2 έυέπο οἱ ῖἷ8. μῸ ἸΟΠΩΟΓΡ 88 ἃ 
Ὀάγα σοϊοϊηδηὰ ἰο ὁΘοπη6 ἰῃΐο πιο ουἱιναγὰ 60ῃ- 
ἐκοὺ τυ τ[μ 6 Ρϑορίο, αὶ 18 (0 ἐένε ἀπα τοοτᾷ ἴῃ {8 
λεατί; ἰπαὺ ἐπ δομϑοαῦσποο οὗ ἐπ18 ἃ ἐἐυἱησ ἀποὺ- 
ἐεάσε Ὁ Οοὐ 15 ἴο Ὁ6 {86 δοϊαίλοι Ὀϊοδδίηρ οὗ αἱΐ 
ἐ8ι6 ΤΟΙΣ. οὔ ἰδο Οογοηδηΐ, δὰ {116 αἰ δι ποίΐ ἢ 
Ὀοίτοοη Ῥσοριοὶβ Δηα ΒΟΏ-ῬΣΌΡΒοίβ, Ῥυ οδίβ δηὰ 
ὩΟΙ-υίοβίϑ, ἰο ζ8}} αν; διὰ ἐπδὺ βη8}}Ὺ ἰδ 
Ετουπὰ οΥ̓͂ {19 ν}}} Ὀ6 ὑπὸ ,“ογσίυεποδδ ΟΝ δὶπδ 
ὑντουκδὺ πὶ βουῦ ΔῺΥ ὐηδῃ ἸποΥὴ 8 ΟΥ̓ {λ6 στασε 
97 αΟοά. Ῥτοοΐδβοῖν ἴῸ 5 (818 γοδβοῃ δουϊὰ 76: 1]. 
16,17 Ἔνθ ῥγϑαϊοῖ ἐμαΐ (86 Θηϊῖγο 1638] ΘΟΟΠΟΙΏΥ, 
ΠΌΥ, ἰ6 ΥΟΥΥ ἃτκ οὗ ἰδ Οονοηδηί ἰἰδβο]ῦ, τνουϊά 
ΤΟ ΠΊΟΣΘ 6 δὴ ΟὈ͵οοί οὗ Ἰοῃρίηρς ἰο {86 ῬΘΟΡΪΙδ6. 
Το τδίϊ 5 οὐ {πὶ8 δβἰαίθ οὔ ἰμίηρβ δύο ἔουπά, 
706] 11]. 1 8; 18. χὶ. 9: Ἰῖν. 18; ΕΣ. χὶ. 19. 

δ. Ετοια μ6 ἀϊδραγαροιηθῃί οὗ βδου βοῖδὶ γὙὸν- 
ΒΡ τ ΒίοΝ ΘΟΠΙ65 οὐ ΤΥΘΑΌΘΠΕΟΥ δπὰ δβίγοη αν 
ψἰϊΐη {80 1Ἰπι}18 οὗ {ἰμ9 Ο. Τοδβί. ᾿ἰβο]ζ (1 βδιι. 
χΧΥ. 22 Ω.; Ῥβ. χὶ. 7 ; 1.; 1... 18 8.; Ηοϑ. νἱ. 6; 
76 ΓὉ. Υἱΐ. 21-28; γον. χχΐὶ. 8), 1ἷὁ ΣΩΔΥῪ ποῖ, 
μότουον, οοποϊυἀθ ὑπαὶ ἰμ9 ἰάοα οὗ ἐλς ἀεαίλ 9 
«7ζέειις ΟΝγίδέ αα απ ἐχρίαίοτῳ οὔεγίηρ 18. ἃ, Υ618}80 
ἐπίο Ζυάαίδιη---α Βουλῆς ἴῃ δοσογάδῃσο Ἡ1(Β 
τὺ ἰοἢ ἨΟΙΌΗΣΙΜ (ὁπ ἰλὲ Οεγεπιοπίαὶ 7 αι ἐπ ἰλς 
ΑἈΚίπσάοπι 9 (λε Δίεεείαλ, 1846) Βαγ8: “76 ΒΔὉ- 
Ὅϊηϊοαὶ ἀοοσίγϊηθ βἰδηὰϑ 'π (18 ποδῶν γτοϊδίϊομ ἰοὸ 
ΤΟΙ τ ϑι δηΐ ἐμαὶ ὑμον ὈοὶΒ χοδί οἢ {116 Θοσηπ 0 
σορνίοίΐοη ὑπαὶ {π6 Ῥυϊμοὶρῖθ οὗἨ οὌὀχρίδίΐοι δσοῦ- 
ἰαἰηοά ἴῃ ἰμο Μοδβδῖο Ἰἰὰν ἰ8 ἰοὸ 6 χτηδὶπἰδἰηοα 88 
οὗ νεγρείυαϊ ἰγυϊῃ πὰ τυ ϊίγ. ΟΠ Υ θυ δ ηἿ Υ 
Ὅάα568 οἢ ἐμὶ8 ἐδμοὸ ζδεί (᾿ᾶὺ ὈΥ 8, δίῃ ρὶο στοδί 880- 
τίβοο ἐμ6 ποτκ οὗἉ οχρίδίου δὰ8 Ὀ6 6 ἢ ΟΠ09 20γΣ 8]} 
ΔΟΟΟΙΆΡΙ 804 [0 4}} τῶο Ὀο]ΐονο ἱπ ἱΐ, τ 1110 
ἘΌΝ πἰοαὶ Φυάαίΐδτα, Βοϊἀΐηρ (6 βαπιθ ζπηᾶλ- 
ταπίδϊ ἰάθα, τοχασὰβ ἰδ βαουὶ βοΐ] σἱτ.8] 88 ΟὨΪΥ 
ἐοΙΡΟΓΑΥΪΥ ἀοῃ8 ΔΎΔΥ, δηὰ Ἰοο 8 ζοσ νᾶρὰ ἰ0 {8 
ΤΣοδιοτδίϊοη.᾽" Τηΐδ τηοθογη Φυάδαΐδπι 8 88 ΤᾺΣ 
ΤοχιοΥϑα ἤγοχι δι (ἢ ̓πὶ 1.16 ΟἹ Τοβίδτηθῃξ 88 ἔγοσα 
Ζαῖιδ ἰπ {86 σοβροῖ, δῃ ἃ βδπσδο 18 ΘαΌΔΙΥ ἱποδρδ- 
Ὅ]ο0 οΥ̓͂ δοχηρτοβοπαάϊηρ Ὀοίδ ἐδ ὁ διὰ {86 

οἶμον. Απ ΔΕΌΣΓΑΓΥ, 86]. ]1οα δπὰ 86] -βοοκίης 
βορδσζδίΐοῃ ἔγομῃ ἴΠ.6 1628] ἡνου δ] 18 ΒΙΒΓΡΙΥ Γα- 
Ὀυκροὰ ὈΥ ΒοΒ0 Ββδῖπῃθ Ῥσορμοὶβ πο, ἰυγπϊηρ 
ΔΎΓΔΥ ἔγοιῃ [6 εχέεγπαὶ Οοματδοῖοσ οὗ {86 16,48] 66- 
ΤοΙηΟὨἶδὶ δηα 18 τηοΥϊοχίουϑ ΟΧΚΘ, ἀεηιαπα απὰ 
»τεαϊοί (6 ζιζῆϊηεπί οὗ ἱμαὺ Ὀινῖῃ 9 τοὐἐδ τ ]οὮ ἰ8 
τουθα]οα ἴῃ {ι6 αν. Βυὺ αοά, πῃ {86 Ἰανν, ζανο, 
οα {86 ὁ5η6 Βαηά, πο τ ΚΟΥ πιογαΐ Ργθοορίβ, Ὀυΐ 
8150 Β06 ΒΒ 88 ὝΟΣΥΘ ἱπιοπαρα ἴἰο χορυϊαίθ ἐδθ 
οοἰϊεοίέυε δοοίαΐ τοϊαίίοπδ οὗ ΠΪβ ῬΘΟΡ]6, δῃὰ ομ (89 
οἰδβον, ογἀαϊποά, ἰὰΏ 8 ΑΥ ΨὮ1Οἢ 88 ἀποοῃάϊὶ- 
(Ἰοπα γ Ὀἱπαϊης οα ἰΐ6 [Βγδο] 168, (8 6 πιξαμδ ἴῸΣ 
{16 ἔυ] ] πο πὶ οὗ (πΠ 686 ῥγοσορίβ, δῃὰ [ἴῸὉΣ Ἔχρί διὴπς 
{ΟἿ ἰΓΑΒΒΡΤ οββί 5 οἵ Π8 αν. Τὸ {8686 πη 688 
Ὀοϊομροὰ Ῥγθδια ΠΟΥ ἰμ6 δυδίεπι οΓ τοοτδλΐρ 
080 σΘηΓ4] ροϊηΐ 8 ἐμ δαογίἠβεϊαὶ δεγυΐςε. Ἰὰς 
ἴπ 9 Ῥοβιἱζϊοι τὶς αοα ρᾳτο ἰο {86 Ο. Τοεί. ἴῃ 
(9 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ Οὗ δαϊνδίίϊου, ἃ}} 118 ΒΥσδῃ βοπηοηΐθ 
ιαῦὸ ἃ ραν οἀποδίίομ δ] οὐ ἀ ΒΟ  Ρ] πασν, ΡΑΥ 
ὃ ἰψριςαί ἀπ ἐνπιδοίίςα οΟἸαγδοίοσ. [11 18 θποθ 
θαυ 8 }}} ἜΥσόπθοῦβ (ὁ ἀΘΏΥ, ΟὉ {86 ὁχ6 μαπά, ἐλά 
τεαϊλίψ 9 ἰλε ἑάεα Μ ΕΪΟᾺ δ (ἷ8 Ββίαρο οου]ὰ Ὀ6 ὁχ- 
Ῥγϑδβοα ΟὨΪΥῪ ἴῃ ἰγρ9 πὰ ἤρσυτο, πὰ ἴῃ {Π|0 ρμοχὶοᾶ 
οΥ̓͂ Ὁ] ]τοπΐ, ἰο ἰΣΠπ θδοΚ, οἱ ἰ.6 οἵοσ, ἴο {80 
ἰγρ88 πὰ βυπιῦοἷβ οὗ ἐλαί οατίϊεῦ Ῥεγτίοα, τν οι ΠῈΣ 
(18 6 ἄοπα ὈΥ Παδεὀίιπα, “Ὦο Ἰοοκ ζοτπασὰ ἰὸ 
ΒΊΊΔΡΙ6 χτοδιϊίατοη οὗ 89 Μοβαΐο γἰΐυδὶ, οσ ὉῪ 
Μοτγπιομδ, ᾺΟ δύ ΣΘΟΟΏ Υ Ῥχοροκοὰ {89 ἰπίτο- 
ἀμποίΐοι οὗ δηΐ 8] βδογίβοοθβ ἰοἰο {π6 ΟὨγ βι  δὴ 
ΜΟΥ ρΡ. ὕδ1Ι {86 δυγῖνδὶ οὗ ἐμ ρμογίοα οὗ 
»εγζεοιίοη, ἰὰ 18 ἴγὰθ ὑμπαὺ ουϑὰ ΟὨΥ βι δ:Σ γ 1.861 
σδῃποὺ αἀἰβρθῆξο ν τ ΒΥ, 001]5, δηὰ 8.}}} ὈΘΔῚΒ ἃ 
οάυϑοῖοῦ ἩΒΙΟΒ ΓΘΡγθδθηΐβ ἰῃ (μ 6 ἰοΙΌΡΟΓΔΙ δὰ 
οδΥί]γ (6 ΘΙΘΓΏΔΙ δῃὰ ἰμὸ Βοαυθηϊγ, Βαὶΐ 18 
ΒΥΤΩΌΟΪ8 ΠΕΥῸ πὸ ἸΟΏΡῸΡ ἐλε σρρέατοποε 9. ἀπῳ ἴπ- 
ἀεορεπάεπέ υαΐμα, διὰ ἰζ8 ἰγγρὸ 8 110 ἰγγρθ οὗ {λό 
εοπιρζείίοη, 97 τευεἰαίϊοπ. 

6. ΤῈῸ οἰτουτηδίδηοο ἰ8 οΥ̓͂ Βροοἷδὶ ἱπρογίϑιιοθ 
ἰδεῖ ποί κοίλου, Ὀυΐύ εοἰϊλίῃ (0 ΟἸἹὰ Οονοηδῃὶ ἰἐ- 
βοὶῖ, δὰ ἱπάθοὰ οἹἹΥῪ ὈΥ ὠπαοιιδίεαὰ τροτας 9.ΓΓ Οοά, 
νγὋ8 ἀοοϊαγχοά (αὶ οαρ᾽(4] ἀοίεοὶ οὗὉὨ [μ6 Οοτοηδπὲ 
τηραϊαιοὰ Ὁ Μοβοβ, ἡ ΒΙΟΒ σομπβίβίθαὰ ἴῃ 118 ψδπὶ 
Οὗ Ρσου βίο ἴῸῪ εθοιϊϊηρ α γεαὶ 7ογσίσεπεδε 9 δίῃ, 
απά φσεπεΐπε εοπιπιιῆίοι, εὐἱἢ Οοά, δὰ ἰμαὲ ὉΥ ἐΠ6 
ῬΣΟΙΐ86 οὗ ἃ πεῖσ Οονοπδηΐ ἐδ οχἰ βίΐηρ Οονομδηὶ 
85 ΔΙΣΟΔΟΥ ἴῃ ἐπ (τη οὗ Φογθιηΐϊδῃ βίδιηροα δβ 
8 ἰπδιδι 0 ΠῸ ἸΟΏΡΟΥ δα ϊ δίδοιοσυ, δπὰ ἀ68- 
(ἰηοὰ ἰο Ρ888 ΔΥΟΥ. ΤῸ Ο γι ϑιΐδη 8, ἰμ θη, [86 
ἴσο σοπἰϊηυθὰ ουἱπαγὰ οχίβίθηοο οΥ Φυάαΐδηι 
68} ΒΑΥ͂Θ ΠΟ ΒΌΟΙ ἐπιροσί 88 ἰ0 ΘΚ Π6ΓΥ ἀουδὲβ 
οΥ̓͂ ἰπδί αδγοραζίοη ο7 ἰλ6 Οἱά Οουεπαπέ τολίελ λας 
λιδιογιοαζίῳ ἰακεη ρίας. ὩΘΟΔΥ δ ἃ ΒὈροσαηῃμυδίΐοη 
Οἷοδν ἰο αἰξον οχίϊ ποίου δύο ἰδ ἱπου 8 Ὁ]6 ἀο8- 
εἶῃγ οὗ ἐμαὶ Οσονοηδμί, δ]]οιἰοἃ ἰο 1ΐ Ὁ (86 ἀεοὶ- 
βίοι οὗ αἀοἄ οἱ {δὸ στουπὰ οὗ ἐἰ8 ἱπ γί ηδβίς μδίυγο. 

ἩἨἩΟΜΙΓΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Τηὸ ΟἹὰ Οονθῃδηὶ τγδ8 ποὺὶὲ σοῖο ὉΡ ἵγομι 
πἰϊπουί, θυ ψἂβ αἱββοϊγθα ἱπίθγ μα γ, δπὰ ὮΥ 
αοἂ Ηἰπιβοὶζ κἴνθῃ οὐορ ἰο οχίἑηοίϊου.--- ΤῈ ἰῃ- 
Δαοὶτὶγ οὗὨ {86 σΘονθηδηῖ-ῬΘΟΡΪΘ ταϊσοὶ ἱπάυσο ἴΠ6 
)υάγσιηοδίδ οὗ αοα, δὰ οοοδβίοι ἴῃ 9 δογορδίΐοῃ 
ΟΥ̓ (6 ΦΌΣΙΩΟΣ σογοηδηΐ; Ὀυΐ οουἹὰ ποὲὶ Ὀτίηρ ἰο 
πδυροὶ αοἀ᾽ 8 ῬῦγροΒβο οὗ βαϊνδίζου.-- -Τὸ {η6 ΝΟ 
Οογνοδδηΐ ὈΘΙΟΏ ΚΒ ἃ ΠΘῪ οδυὶ δῃὰ ἃ ποῊ βρίὶ σὶί. 
---Ευὐτχίνθηοββ οὗ βίῃ 8 (9 Του διίοη οὗὨ 8}} σϑ- 
πονϑὶ; διὰ {18 ΘΟΙΩ6Β ΤΌΤ 51866 ὈΥ͂ Ι]68}8 οὗ 
(86 ΝΟῪ Οογοπδηί.-- -ΠΟὟ (80 ῬΤΟΙΏΣΒ68 οὗὨ ἰδ9 
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ΟἹά σονοηδῃΐ ὅσο ζυ1 8110 γ (9 Μίραϊδίον οὗἉ {86 
Νον. 
ΒΤΑΒΚΕ:-- ον Ὀ]οΒδβοα δύο ἯΘ ἷπ {π9 Νον Οο- 

γουδοϊ! 78 παν 80 ξτοαδύ ἃ Μοαϊδίον, βι0}} σ]ο- 
γχίουβ Ῥσγοπιἶβθ5, Ββ6 8 αἸοτίουΒ ροββοββίοῃδβὶ [8 ἰΐ 
ποὺ ΟἿΣ δδδιηθ ἐμδὶ τ 8{1}} τοπιδῖπ πον (μ6 ἀο- 
χαϊπΐοι οὗ 8ἷη "-- -Ἴ 6 1ϑυ 1608] Ἰνν 18 ἐο Ὀ6 ΒΌΧΟ ἴῃ 
1561 ζ}} οἵ Ὀϊνίπο ξοοάπο88 δῃὰ νιβάοι, γοὶ τοὶ 
δἀοαυαὶθ ἰο ΟἿΡ ΒΔΡΡΙΏΘΒΒ; Ὀαΐ ΟἿὨΪΥ ἃ ΒΒΔΟΥ 
ἴῃ οομρατίβϑοη τὶς (Π6 Βαρϑίδησο οὗ ἰδ Μοϑϑβὶ- 
δηΐο ῥυἰοδίμβοοὰ δπᾶὰ κΚίηχαομ. ---ἀοὦ δάβογοβ 
αἰ0 ἴ}}γ ἰο ΗἾ8 οονθῃδπὶ δηἃ ῬγΟτλΪ89 : ΤΩΘῈ ΔΥῸ 
σουϑηδηῦ-Ὀτθακοσθ. οθ υπίο {μθ6πὶ !---ϑόὸ 6 ΠΟΥ 
ἰθ 8.}}} αοἀ 5 Ἰοτγο ἰοσψασὰ Ηἰβ ρϑορὶϑθ, ἱμαὶ Ηθ 
Ὀγίηχϑ ἰἰοπὶ ἱπίο ἀδῆροῦ δηὰ πθρἀ 88 8 7 ΠῈΣ δὶ8 
οΒ᾿]ἃ, {6 π ἰδ ικο8 ὑμοῖη ὉΥ ἴπ6 Βαπᾶὰ δηὰ Ὀσγίπ ζϑ 
(ποπὶ ᾿ῃίο βοσαγὶγ.---Ο. οοπίοπιρὶ οὗἁ ὑπο Ὠϊνὶη6 
ποτὰφ ζ0] ον ἐδ Ὀϊνῖηθ Ῥυπὶβμηιοηί.---αὺ ἴο 
{γ 86 17 (86 αυοϑίίοη: Ῥογοοϊγοδὶ ἐμοὰ ἐμαί ἐπ 
Ἰαν οὗ αἀοὰ 885 Ὅθοῃ ἰγδοοὰ ὈΥ ἰδὸ ρθῃ οὗ 
ἐδ ΗΟΙΥ ϑρίγι ἀροὺ (ΠΥ πιϊπὰ δηὰ βδΒοδεὶ ἢ 
Ἐοσοχηίΐζοδὲ ἱμοὰ αἶδο ἰμὸ ΓΚογὰ ὑμν ϑαυΐϊουῦν ἴῃ 
Ἰἰνίπρς ζαῖ ἢ πὰ οὐοϑάΐξοῃοο Ἶ--- ΒΟ] ΘΥΟ ΓΒ, 8Δ8 οὐδ 
οοὐθηδηΐ- 6006, ἃ.Ὸ ἃ ὈΪο88604 ῬΘ60}]9.---Ἴὸ ἴοτ- 
ξἴνϑη 88 οὗἉ βὶῃ8 8 ἐμ0 χτοδίοδβέ ἰσϑδδυγο; υὶϊμουΐ 
ἰδ (λ9 υἱοῦ τὴ [85 ποι πίπρ, δὰ τὶν 16 ἰδ 9 

Ῥοοζγοβί τοϑὴ 888 δ]Ϊ ἰδίῃ. --- δ, ἰδ κὸ ἀρὰ αἱ 

{Π680 ΗἰἾ5 νογὰβ δηὰ δἷχιι: Γοτὰ Ὅο ργταοΐουϑ ἰο 
ΤΩΥ͂ ἰγβηΒΡΥΘΒΒΙΟΏΒ' - ΤΠοῦ ΒΘΟΚΘΡ ΔῸΣ τὙυϑῃ- 
ἄθδποθ, αῦί ἰδοὺ ποὶ δδιδιωθὰ ἰο δύ, “1 π]}} 
ῬΘΙΏΘΙΩΌΟΣ ἰΐ οὗἨὨ δἰπὶ!" θη αοἀ Ββαγϑβ, “1 ν1}} 
Ὠοὶ ΤΟΣΔΘΙΠΌΘΥ 1 3 " - ,ΟΟΥ̓ποἶ6 5 ὙΠ] ἢ ΔΥῸ ποῖ 
ΒΌΡΟΓΙδιϊ ἰουδ πὰ δἰ], σδ ἢ ΡΟσἢΔΡ5 Ὀ6 απ υτοὰ 
ἴὺῸΓ ἃ ΒοΆ800, ΔΙ Βουρἢ ὑπ 6 7 ̓ δΥΘ ΠΟ Βρ6ς1Δ] εἰϊ- 
με γ. 

ΒΙΕΘΕΒ :-ἼΠὸ ζμπποίΐοη οὗὁἨὨ δ εἰ ρε-ρσϊοϑὲ ἴῃ 
ὮΘΑΥΘΏ 8 10. ΗἰπιΒο] τόσο ἀϊμηϊδοὰ δηαὰ ποῦ ϊο, 
δηά Ὀοίίοῦ δηὰ τῇογθ δ᾽ εβϑοα ον ἐΠ|050 πὶ ὙΒΟΙΩ 
Βο ἰβ ἰο ὀὁχϑουΐθ {16 Ῥχουἶβ68.---Ὡο66 80 ὍΘ ΤῸ 
ὉΠῸΟΣ ἐμ9 ΟἹὰ Τ᾿ οδίδπιοπὶ βαϊὰ: 6 ψ1}}} ὧδἀπὰ ἀϊὰ 
ποῦ ΚΗΟΥ͂ ἰπαὺ (ΠΟΥ οομδὰ πο. Νοὸπ ἐπὶ {89 
ἔτασο οὗ ἰδ Νοιν Τ᾿ οδίδιλθηϊ Β88 τη8649 1 Ροπδὶ Ὁ]6, 
ΤΏΒΩΥ δ ϊ 6] ἃ (ΠΘτ βου 69 ὈπδΥ [86 Ργεϊοχὶ οὗ ἃ 
εαπηοί, 8116 γοῦ ἔθ οχ6 18 ἃ Γ68] ιοἱϊέ ποί. 

ΗΕΥΒΝΕΒ:---Ο σα τηοϑὶ ΒΟΠΟΙΒ δὰ ἀἰβεϊη σοι Β 8 65 
Ηἰπιβοὶῦ θη Ηθ δβϑοοϊδίθ δηὰ ἀθ]8 νεῖν τι8 
Βοί 88 ἃ οοπδίγαϊηϊης Γοτὰ δὰ Ευϊοσ, θυ 85 8 
ἘΔΙΒΟΡ 1} οἱ] άσθη. Ηδνν δγὸ τὸ ρυὶ ἰο 5Βδῖὴθ 
ὈΥ (δαὶ δῃπουῃσοιμδηὶ δηὰ δυγαϊ(ἰτρ οὗ (6 Νεῖνν 
Γ(ονθηδηΐ, Μ Ἐ]ΟΝ γ10 ἸΏΒ 80 ἵν Ὀεμϊη ἃ !---ΤῊΘ 
ΟἸὰ Οογθηδοὶ 15 ραϑὶὲ. ουϊά ἰο ἀ6οἀ ἐμαί {δο 
οἷα βρὶ γἱὶὐ οὗἨ δ]δυϊβῃ βοσυΐϊσθ 6ΤῸ βὸπὸ Ὑγϊ τ} ἱέ, 
διὰ ἰῃ9 ποῦν δβρίσὶὶ οὗἨ εοἰέησποδε διὰ ἔους 
γοϊ ζηθϑὰ ἴῃ 4}}1 

ΡΑΒῚ ΤΗΙΒ. 
ΒΌροτίου ἐγ οὗ (9 Νον Οονθηδηῦ πιοαϊαίοἃ ὮΥ 688 ΟἸ τἰβὲ. 

ΕἼΠΞΤ' ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ἸῈΒ ΚΕῊῪ ΟΟΥ̓ΕΝΑΝῚΤ ΡῬΕΟΡΌΟΛΕΒ ΕΕΙΙΟΉΒΗΙΡ ΜΊΤΗ͂ 600, ΝΉΙΟΗ͵ ΤῊΕ ΟΡ ΟΧΙΥ 
ΕἸΟΥΒΑΤΊΨΕΙΥ ΒΕΡΒΕΒΕΝΤΗΒ ΑΝῸ ΡΒΟΜΙΒΕΒ. 

ΤῊ ὑγρῖοδὶ δῃὰ δυτῦο}1681] Ομασδοίοσ οὗ ἰμ6 Μοβδῖο βαποΐθασυ ροϊπίθ πὶ 1561} ἐο Ῥαΐ δὴ ἱβιρετίεες 

δοϊπσησπΐοι ἩΪΐῚΝ αοά. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΙΧ. 1--10. 

ΤΊοη ΟΣ ΪΥ 616 Ὀο]οηροᾶ ἰῃ δορὰ ΠΟῪ θυϑῃ ἰο εἶχε μὲν οὖν χαί] {π6 τγιλ οονεπαπέ Βδὰ 
αἶδο [οπι. Βδὰ 4180] ογἀὩΔΏ 068 οὗὨ ἀἸγὶπο βοσυῖοθ, δὰ 8 νυ] ἸΥ δα μοῦ ΠΔΥῪ [18 ΒΒΠΟΓΌΑΔΥΥ 885 

2. οπθ Βοϊοηρίηρ ἰο 18 του]α]. ΕοΡ [6 .Θ νγ88 8 ἐδθϑγηδοθ πδὰθ [χατεσχευάσϑη, εοπείχιιςίοα 
απὰ πειεά ουξ, οἿ. 11}. 47; {86 ἄγει [ΠΟτϑτιοβὶ], τ πογοῖη τσας ὑπ 6 ΘΔ πα] ες Κ, δηα ἐδ ἰδὈϊς, 

8 διὰ {80 Βῃοτ τολά ; ὙΔΙοΝ ἰβ σα]]ϑὰ (δ 6 [οην. 086] βαποίπατυ. Απὰ δεν [μετά, αἶεσ 
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4 --Ξρϑῖη4] [Π6 βεοοῃμα νϑδὶ], {π8 ὑδρϑγηδοὶθ ψΒΙΘἢ 18 οα]ο ἃ {86 Πο]Ἰοδὺ οὗ 411; ὙΥ̓Κἰολι 
Βδὰ 86 ρο] θη Ὁθηβοῦ [ἃ ροϊάθῃ δία οὗ ἰῆοθηβθ, θυμιατήριον], ἃπὰ {86 τὶς οὗὨ (88 
οονδηδηῦ οΟΥ̓ΘΙ]αϊἃ τουηὰ δουὺ τι ρο] ἃ, Ὑδοτγοῖῃ τσα8 080 ροϊάθῃ ροὺ ὑμβαὺ δά 

ὅ τηδηηδ, δηἃ Αδγοῃβ τοὰ ἰδαὺ μυδάοα, δηὰ {πὸ 1Δ0]68 οὗ {86 δογοηδηῦ:; πὰ οὐϑσ 
10 086 ομογυδίπι οὗ ΡΊΟΥΥ Ββαάδοπίηρ 0816 ΠΟΙΟΥ͂ Βοδῦ ; οὗ ὙΏΙΟΘΣ [{Π}ῚΏΡΒ] τὸ οδῃμηοῦ ΠΟῪ 

6. Βρϑᾷξκ ραγύϊουϊαυϊγ. ΝΟῊ ὙΠθὴ ὑδθ8 ὑμίηρβ ΓΘ ὑδὰ8 ογἀδιηθα [Απὰ ἰδ686 ὑπ ηρ8 
Βανίηρ θθθα ὑδμὰ8 δυσδησθα], 86 ῥγιϑδίβ πθηῦ [Θπίοσ 1η4 664} δἰαυγβ ἰηΐο {6 βτβί 

Ἴ ἰΔΌογη 8616, Δοσοιαρ 8 ΐηρ (δ 6 βογνῖοθ οὐ αοα [{π6ῚΡ ταϊηἸδίσαϊϊοηδ, λατρείας}; Βυΐ 
ἰηΐο ὕπο Βοοοῃά τοοηέ [6618] {μ6 ΠἰρᾺ Ῥγὶϑϑὺ 810} ὁπ 66 ΘΥΘΓῪ Υγ6 8: [πὰ {16 γοατ], πού 
ΜΙ ποῦ Ὀ]οοᾶ, ἩΒΙΘΩ ἢ οἴογοά [08618] ἴῸΣ ἈΣΠΒ6] ἢ, ἀμ 207 ὕὉ86 ΘΥΤΟΥΒ ΟΥ̓ {Ππ0 ρθορΐο : 

8 Το Ηοὶγ αἰ διοβὺ (Ἐ]18 δ᾽ χε γί νσ [δ᾽ ρη  γϊπρ 0818], ὑμαῦ ἢ 6 ψΔΥ ἰπίο {86 Βο᾿Ἰοβὺ οὐ 4]]} 
[(Π6 δαποίθδΥ, τῶν ἁγίων] 8 ποὺ [188 ηού ὈΘ6}7 γεὺ Ιτηδάο τηδη! οβῦ, Ἡ Μ116 ἃ8 [οηι. 

9. 88] ὑπ6 ἄγβυ [σθιηοβι7] ἱδθοσηδο]ο ᾿γὰ8 [18] γοῦ βίδπαϊηρ : Ὑ ΒΙΘἢ τσαϑ [18] ἃ ἤρξατο [ῸΓ 
ὑπὸ {ἰπ|6 {πθη [ογ1. ἔ86}} Ῥγαβϑηῦ, ἴῃ Μοὶ [Δοοογάϊηρ ἰο π ἱοα, υἱΣ,, ΠΕΌΧΟΙ: ΠΟΙΘ 
[416] οἴἶδεγοα Βοῖλ μι 8 δηὰ βδουῆοθβ, ὑπαῦ οου]ὰ ποὺ [οδΔηποῦ] τηδῖτθ δΐτα (παῦ αἸὰ {πο 
Βουυὶοο [πὶ ὑπαὺ τοπάθσϑ (Π6 ΒΟΥΥΪΟΘ, τὸν λατρεύοντα] γεογίδοῦ, ἃ8 ρογίδι ἰηρ ἰοὸ {86 

10 οοῃβοίοηοο; Ἡγλιίοΐ δἰοοα ΟΪΥ ἴῃ [βἰδῃἀϊπρ' τηϑγοὶν ἴῃ οοπηθοίϊοη Μ10}} τηθαΐβ δπὰ 
 ἀγηκ8, δηὰ ἀΐνοὺβ δβΐησβ, δη ἃ ὀλΓη4] οτάἀδη068,} ᾿ηροβοα οὐ ἐΐεην ἀη 01] (86 ἔἶπιθ 
οὗ γοϊοσῃιδίϊοῃ. 

1 Υον. 1.--Ὅὕ)ὸ πογὰ σκηνή οὗ [[ο ἴεοί. τες. ἰδ. ἀοοοτάϊηρ ἰ0 411} δας πον εἶθ, ἴο δ0 δΒί γοοη οαΐξ, δῃὰ [6 ποῖ, τι Ῥοΐγοθ, 
Ῥοίδς, Βοοι,,, ἴο "Ὁ ὠπαενδέοο. Τ8Πὸ σαρίϊαὶ που κι ἐν διαθήκη, οουνεπαπέ [πὰ {εἰ ἀρ, ἢ Ἐπ. Ὑϑῦ., [8 ΟἸΘΑΣῚΥ ἴοὸ Ὀ6 81}- 
ῬΠοα ἔπ ᾿Ἐμουκῆΐ τ 1} ἡ πρώτη]. 

4 γγ. Ὁ.-- ον ἐπ Ἰῖοο. καθ΄ ὄν, τὸ δγο, ΠῚ ΑΪη. Α. Π. Ὁ. 17, 239, 27, ἴο τοδὰ καθ᾽ ἣν [τοξογτίης ἰο παραβολή). 
8 γον. 10.---ΕἼ]τ ἴπ9 θ0. καὶ δικαιώμασι σαρκός, ἴἰιὸ Γορυ Ϊηρ δικαιώματα σαρκός ΜΒ Ἐρύτονες ὉΥ ατοῖ,, ΜΗ] δηὰ Βϑῃρ., 

Τδοοπιοπάθαά ὈΥ̓ Οεἶ690., δὰ ΌΥ 81} γοοθηΐῖ οἰ ογα ἰδ γοοοίγοὰ ἰηΐο ἴδ ἰοχί. 1} κ νϑπεϊης ἰῃ δίῃ. Α. ὯὉ., 6, 17, 
ΖΙ, 31, απὰ δικαιώματα, ἰπ Ἰοππὰ ἰῃ 5ίη. Α. Β. δηὰ ἔθη πιίπυδο., [π9 δίῃ. δικαίωμα ἴῃ ὯΝ. 

[Εἶχε μὲν οὖν͵ λαὰ ἐπεεά, ἰο ὃς διγε, ποιοσ. Οὖν, 885 πἀετιδῇ, ᾿η Κα ἐἰι0 σοπιίης ἀϊδουεπίοη τ δὲ ργοσοθᾶεπ; (ἢ 9 ΟΟῃ 68- 
οἶνο μέν ἰπεἰπιδίοδβ ἐμαὶ τΠ6 ργογοχαῖνοδ οτο οομοεσεαά ἴο ἴη9 ΟΙΪἃ Οονγοηδηΐ, δγὸ ἴο πὰ Ὁγ δηὰ ὈΥ ἐποὶν ἐἐπείίαἰξοηδ, 88 αἱ 
γοῦ. 8, οὐ δἵ υοῦγ. 11. Τῆο  Πθη γυγ ἢ οὗ [πὸ πᾷ. ΤΟΣ. Βὴ8 Ὡ0 ὙΘΣγδπΐ οἰἴποῦ ἰῃ [Π9 οἰκί] ΟΥ 1η ἴΠο0 οομίοχί. ΑἸ ΠΟτὰ 
Τοπ οτος “ ΠΟΥ δοοογρῖν,᾽" 15 ὙΟΓῪ ἢ ε16 ὑετίοτ.---τὸ ἅγιον κοσμικόν ποῖ, απὰ α τοογίαϊν ξαποίμανμ, Ὀὰς απὰ τ ϑαποίματψ, 
858 056 Ἢ ἰο ἰλε «οογϊά. Τὶ ἰθ ἀϊδῆσι!ς ἴοὸ ἴδκο ἰδ)9 τογὰθ δϑιωτὸ ἄγ τὸ κοσ΄., ἰδέ, οἵ {έξ, τσογίαἷϊν εαποίαγν. Τί ἰδ 6180 
μιαγὰ λεγὰ ἴο ἴδϊχο κοσμικόν 88 Ῥυγοῖν ρμγοὰϊοαίῖίνο, νἱζ. ἐς δαποίμανῃ α ισογ αἀἷψ οπεξείλε ξαπείμαγνῳ τολίοϊ ἐξ λαὰ εὖ ἰο ἐλε 
τοογία. Ἐοῖϊοτ, ΡοΓΒαρθ, ἴοὸ τοκασά ἐξ δὲ σιιαξὶ ργϑαϊοδιίνο, 88 ἃ δοεῖ οἵ ας ἰδλουσλίαπαπὰ ἐξξ δαπείματῳ, (0 ισίξ, οπε δεϊοηρίηρ 
ἕο ἐλε τοονϊὰ. 

γον. 2.--Κατεσκευάσθη, ΄ὧαξ οομεἰγμοίεα, γεαγνα, εεἰα δ ιίεδλεα, ἡοῖ Ἔχ ΔΟΙΪγ, πεα6-- ἅγια, λοῖν »ίαοε, ϑδαποίμανν, Ὠοῖ, ἐδ ϑαπο- 

γον. 3.--θυμιατήριον, ῬΓΟΌΛΌΪΥ ποῖ ΟΡΉδεγ, πὶ αἴαν οὗ ὕποεηϑε. (860 ὈθΊ ον). 
ον. 6.--τούτων δε οὕτως κατεσ., απὰ ἰδεες ἰλίπρε λαντηρ ὑεεη ἱλιις ἀγγαπρεα;,---ἰδλα γῥΥ ἱεείε δηΐεΥ, εἰς. ΤὨΪδ οοπείτς  [οἢ 

ἐπ δοδιοοῖν ἃ δοϊοοίδηι, 8 ΑἸ(ογὰ οα 6 ἐξ, θαΐ ἴ6, 1 ΚΙ Κ, ρογίθο Πγ Ἐπα ἢ, αἰ ΒΟΌρὮ " Βοίπς [8 διτδηροά," σου] ΠΟΤῸ 
ΦΧΡΓΟΒ5 ΠΟΑΣΙῪ [86 δδηιθ ἰ.δα. ἀπά νου]ὰ μκίνο ἔπ δοῶπο Ὑ{Ὲ οἰοηῖ ὀχδοῖηοϑδβεα.- εἰσίασιν, Ὠο᾿ τοοπέ, Ὀκ ἐπε, 88 Ὑ0.. 7.-- 
προσφέρει, ποὶ οβεγεοα, Ὀὰῖ οὔττε, Διὰ 860 οὗ οἵδος τοῦδ ἴῃ (Πὲβ βαδδαβο. ἀμπὰ {Ππ|Ὸὸ ὀχρι παι ίοι [6 ποὶ ἐπδὶ 1} 9 δι ΠΟΣ " Π0ἢ- 
σοῖγνοϑδ οὗ [9 Μ80]6 δγπίϑηι διη ΔΥΓΔΉ σοι ΘΩξ 68 δὲ}}} δβυροίδεία,,) Ὀπῦ δἰ ΡΥ ΘΙ ΡΙοΥΒ [δ λέείογίοαϊ Ῥγέξεπὲ, ἰδ δρογί ας 
ΒΙπιθ617 ὕδεῖκ ἰπίο 1886 ρμασί, δηὰ ἱπάϊςαιίπα {πδὶ πὸ ὑγίθαιϊν δὴ ἈΠΡ ὈΠΈΡΗΙΣ ΘὨΙΓΔΏσο8 ΜΏΐοΐ 86 ἀοθογίθεβ, ζ0] οϑὰ ὑροὴ 
[8ὸ ΡῬγοτΟΌΒΙΥ ἀοδογ θά Διγδηροπιθηῖθ. [1 500 1|8 ΟΧΊΓΔΟΓΟΣΠΑΤΥ ἰδὲ [μ16 δ ρΡ19 δῃὰ οὐγνίοιβ, αϑὰ οὐἷν παίιτγαὶ ΟΣ Ὁ ΙΒ Πα- 
κου οὗἨ [Π0 μβεδαρϑ, δῃου]ὰ δυο ὈΘΟΏ 80 ΖΟΏΘΓΑΙΪΥ ἰοδί εἰρῃϊ οὗ δὰ ἰδ δυΐδοῦ κονδ ἀρὰ τ ἱκπόγαποο δπὰ ταΐϑίδ Κοα ὙΠΟ 
ἔπ δῦσ ἃ τἰϊος, ἴο δδὺ ποι ΐης οὗ ἰδ ἱπυρίγδιίοη, ἂγοὸ υτἱέοτῖΥ ᾿ποοποοίγυδοϊο, δ ἩἩ]ςὶ ὅγὸ ἰὼ ἴλοΐ ῬΡΏΓΟΙΥ οἰ τίου, Ὀοΐῃ κα 
ΒΑΡ χΟΔΌΪΘ ΟὨΥ οἡ Π6 [Δ] } τὸ ΟΥ̓ ὨΪ5 οΥ ἶο5 ἴο Τοσοχζυῖζο ἃ παΐοζαὶ δπὰ ὁ] οχδηῖ σϑίογίο 8] ὑδαρθ. 9 1468 ἐπδί [06 δΌ ΠΟΥ 
ἑλποῖϊοά πὶ 10 δδοτοὰ αγιίοϊοθ δῦουο ἀϑέογί θα πόσο ου πὰ οἱ ἰπ {πὸ ἴθ εχ θές ἰοτορῖο, οΥὁἨ ἜΥΘΏ ἴῃ ἴδ ἰ6Π1010 οἵ 
Βοϊοιποη, ἰδ οοπηϊοπαποοὰ ΟΥ͂ Ὠοίϊπέης ἴῃ ἐδο ἰοχί. Τθοτο 16 πὸ ΤΟΘΒΟῺ ζο φυρΡοδίᾳ [Ἰδὲ ἢἷ5 χϊπὰ ΤΣ 
Ῥογοπά ἴμπΠο0 δέοθαίο ἰδ Ὀογπδοῖθ, ἐλ 9 οτἰκίηαὶ δ ἃ Ῥγοροῦ συπιῦο] οὔ [9 ΟΪὰ σονεπδοὶ, ἡ Βοδὸ στη ᾿οδάίηκ Ζεδίαγοθ ἐπαοοὰ 
ὝΤΟΓΘ Γορτγοἀποθρά [ἢ ἔπ ἔθη 016, οὗ ἩΠΙΟΝ, Βονονοῦ, ἢ 9 ΘΕΟΣ ΤΩ Κ6Β ὯΟ σΣοῃοΣ. 

Ὑοῦ. 1.--ὸ προσφέρει, τολίον ἧς οβΥϑ---πὲρ ἑαντοῦ, οὐ δελαῖ ψ' δένεϑει δα, 
γον. 8..-πεφανερῶσθαι, 88 ὈΘΟῺ (ποὶ “σα πιαάε πιαπίζεεί, .}:10 Ῥογί. [ἡ Κοορίηρς ὙΠ} ἰδ Ῥτοδ. εἰσίασι, δΔηἃ προσφέ- 

ρει, ἀπά προσφέρονται (γοτ. 9).--τῆς πρώτης σκηνῆς, (δε 7ογεπιοεὶ ἑαδεγμαοῖε.---ἐχούσης στάσιν, λοίαϊΐηρ ΟΥ̓ τείαὐπίηρ ἰΐς εἰαπα- 
Ῥοείοη. 

. 

ἑΆρ, »ίασε, 
ον. 9.---ἥτις, 48 τιδτιδὶ Οπδσδοίον ες ; α8 οης τιυλέον-“-σιεῖ ἀρόδΟΑν (ἐστιν, ππάοταίοοδ), ἐεὲ α ἰἔχενεει, εἰγεί ἐπ αε, 

͵,᾿ἄρυγε: ΘΌΡΡΙΥ ἐδ, Ὧοὲ τσαϑ (ἦν), Ὀδεδῦδο ἕο τῆ0}]6 σοπδέσγυοὐοῦ ζ ἢ (μοὸ Ὠἰδίοτίς8] ργοδθαϊ.--ες τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, 
“7.0ν ἐλε ΟΓ δεαεοη, εἰς. ποὶ {π8ἴ οἵ ἴΠπ {{π|ὸ οὗ {116 τί ἴθ Ὁ ἐἰμμνοα κα ἀρορῶς ῬῈῪ δΒ0 126), Ὀθ: {δαὶ οὗ ἔδο ΟἹ ΕἸΣΟΏΟΙΩΥ͂ 
οἵ πιο ἢ δηὰ ἴον πο 1π6 οὔἵον ἰδ Όογηδοῖϊο 88 δ παραβολή; δΔηὰ ἰμ0 . ἐνεστηκότα ΚΘΟΡΘ ἘΡ ἴδο ἤκῃτγο οὗ (πὸ Ργοδοῃξ 
εἴτι, δ ἐῃ (Ὧ6 υογῦ εἰσίασιν, εἶς. ἴο τηδῖκοὸ (πἰ5 ἐνεστ. κ Τοίδν ἴο ἔτ Μοδοίαῃίο ροτοά, ὄουθὴ Ὑἱἕδ ΑἸίογἀ δ ΘΧΡ απ 6» 
τίου, ἴπδὲ ἰξ [5 ποῖ ὁ ὕρμιτο οὗ, ναὶ 70» 1) ργοδοῃὶ εἰπιθ, 9 δὲ} }} ἴο ἀορτίνο ἰξ οὐ ὩϑασὶΥ 4}} 18 δ μη ἤσδποο, δηὰ, θυ Δ ἢ 
ἐπ οοπδοξίου υὐἱἢ ἐμο ΤΟ]Ποπίης καθ᾽ ἣν δῶρα προσφέρονται, [5 ἰΠοΧΈΓΙΟΑΙ ἴο σου διθο ἐ8:6 Ὑ75016 Ῥαϑαδζο.---καθ' ἣν, τέῤξιδεηνε 
ἕο λίελ, 8βοὶ]. π ολήν, ΟΥ̓ οδίεπι.---προσφέρονται͵ ατὸ δείπρ οὔεγοά ἔπ [μ16 Ῥτοδϑηϊ δ θ- Ομ εἰ δι δι [τ9 ἱπίο τ ΒΙς 
Πὸ δυίϊιος δ ἐβγότσῃ ὨἰτμΔ617 Ὀαοῖς. 

γον. 10..--μόνον ἐπί, οπῖψ οοπαϊἑοπεα ὡροη, οτ, δὸ ΜΟΙ͂Ι, δία ἐηρ ἕμ σομπηοοίίοι εοἰϊῆ,; Ἰαγάϊγ, τ ΑἸ, δὰ Ἐπρ. τοῦ. 
οοπείεἰἐπρ πὶ οἵ εἰαπαζηρ ἐπ, ν᾿ ἈΙΟΒ οου ἃ ΒοΟΔΓΟΟΙ͂Υ ὕθ αὔϊγτηοά οἵ ἐδο μ᾽ 8 ἀπ ὰ βδοτῆσοθ. ΤΈΘΥ δἰοοῖ οοπῃοοίοα τἱ τ ἔθη, 
ΟΓ δὧΒ 1ἴ ποτοὸ σοῃ  ]οῦ θα ὑροῦ ἐπ θηι.-- μέχρι καιροῦ διορθώσεως, τροτΐ ἐλ6 δεατον 97) τεοϊ οαΐίον.--- ἐπικείμενα, ἐνέμρ ΠΡΟΉ, δὰ 

εοποεξοδϑίοη, ἈΘΤΟ τηθὰθ οὗ (ἢ Θχοο]ομοΐθα οὗ ΠΕ 
ΟΙὰ Οονοπδηί [εἶχε μέν, λαᾶ ἰο δὲ φωγο, λαά, 

ἘἘΕΘΕΥΤΤΟΣ ΤΟΝ ΒΈΓΙΟΔΈΙ σταη( 18 ἴο θο [0] ονγεὰ ὉΥ ἰΐπ ζἐριίίαίίοπδ, Ἡ ΕΪΟὮ 
Υεβ. 1. ῬΒοσο Ῥοϊοηῃροᾶ, ἐπᾶἄθϑαᾶ, πονν Ϊ γοάυοα ἱπ680 δυγαηροιηθαί οὗ ἐμ ΟΪὰ Οσογεπδαὶί 

815ο ἴο 189 Βτεῖ, εἰο.---Ἴ πὸ καί, αἶδο ΟΥ εὐεη, ἰο ἐμεὶν σὰ σαι, δῃὰ δἱ γον. 6 δ, Ὀσγίης οὐὖἱ 
Ῥοΐπίβ ἰο ἃ ραγαϊεῖ Ἰπϑιἰϊαϊοὰ Ὀοίτγοθη {δ ΟἹὰ  ἐμὸ οοπέγαδίεα ἴδαϊυτοβ οὗ ἰ6 Νονν Οογοπδπέ. 
δὰ (80 Νὸν Οονθπδπί. Μὲν οὖν ἰπιἰπιδίοβ ἱμαὶ, 19 ργοίουϊιθβ εἶχε δῃὰ κατεσκευάσϑη Ῥγτογα ποῖ 
ἦπ δοοογάδηοο σἱἱ ὑπὸ ῬΡεσδαϊηρ γορτοβοιἰδαίΐοι,  (μπδὲ {πὸ ἀοαίταοίϊ οι οὗἩ ἰδ ἰθχωρὶο 885 88 γοί δο- 
ἐμ15 δου] σϑϑῃὰ ἰ5 ἰο Ὀ0 τοοοχηϊζοά, ἐμαὺ ἐδ | ἐπ.8}}γ ἰδ κθη Ρ]8οο, θαὲὶ χοΐοσ, (16 ζΌΧΙΩΟΣ ἰο [6 
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ὁογοηδηὶ Μαϊοῦ αοἀ Ηἰπιθ6}7 86 σηδὰθ δῃϊἰὶ- 
ᾳυδίεα {(πεπαλαίωκεν, 6}. Υἱῖϊ. 18), 1.6 οἶμον ἰο 
ἐμαὶ Μοβαῖὶσ βδῃοίυδυΥ Ὑμϊοῦ βιοοά οομηθοὶοα 
πὶ ἱΐ, δηὰ ττῶβ οορὶθα δου (89 ΒΘΔΥΘΏΪΥ Ῥδὺ- 
ἰθτ. 45 (80 ἰδηρύαρχο μ85 ἴο ἀο σι ῖ ἢ Δυγϑηρο- 
Ἰιθηΐβ ἴοὸσ ιτοογδἠλΐρ, ἴ!6 ψογὰ δικαιώματα, οτάϊ- 

᾿παηρέϑ, ἸΘΘὰΒ 8 ΠΙΟΥΘ Ὀγϑοῖβο ᾿ἰπιϑιίοη, Ηθηοθ 
ὍῸ δἃτθ ποί, ὙΠῸ ἴμιι., ἀτγοί., ἐΐσ., ἰο (δΔἰκ6 
λατρείας ἃ8 Δο6. Ρίυν,, θυῤ 8ἃ8 αθπῃ. βίπα. Τὴθ 
δικ. τὸ ἰμὰ8 ομδυδοίουισοὰ 845 ογαϊμδηθοθ οὗἉ 
αἰυΐπα ισογελίρ, ἀπὰ ατοὸ, ὉΥ {6 Ραδγίϊοἷθ τε, οἰ σβοῖγ 
δἰίδομοά ἰο ἅγιον. Τΐβ πογὰ ββουἹά τοί, πο γ6- 
ἴοτο, τι Γὰἰ., σδΥρζ., δὰ οὐ σβ, Ὀ6 ἰδ ὴ ἴῃ 
δ8η εἰλίοραϊὶ β6η86; Ὀιὺ ἀοδίρηαίοβ 86 δαπείμαγῳ 
ὙγΠ056 σοπδίϊίαθῦ Ῥατίβ δ ἱπιθαϊαίογ τὸ- 
οουηίοα. ῬΓΘΥΪΟΙΒΙΥ, ΒονΘΥΟΣ, ἰὑ 18 ΠΟΤ 6Χ- 
δον ομαγδοίογισοὰ "τ: δα). κοσμικόν, Μ ἈϊΟὮ 
οἰὐποσ, δοοογάϊηςς ἰο ἰδίου ὑβϑαρα, 18 σοπηθοίθά 
τὶ [86 πουπ εοὐὐλομέ πο ατγίϊοϊθ (ΒΕΒΧΒΑΆΒΡΌΥ 
ϑυνπί., Ῥ. 826), οΥ, βδίποο 1ξ ἰδ δοπιπιοη ἰο Θοπηθοῦ 
ἔχειν ἘᾺ ἃ ἀοβηϊίο οὈ͵θοί, δῃὰ ἃ »γεαϊεαἰίυε ααἿ. 
ψίμουΐ (89 ἀγίϊο19 (Μασυὶ ἃ 12), δῃά ποθ {818 
οομϑίγυσίίοῃ 18 8180 ζϑιλὶ αν (0 οὐν δυΐμον (68. 
γΥ. 14; γἱϊ. 28), χἷνοβ ρυϑαϊοαϊ υϑν {0 οδγδοίοσ- 
ἰβίϊο 4φυδιλιν οὗὅὨ ὑμ9 βδηοί αν ἴῃ αὐοΒίϊοη. Α 
οοσιρασίβοη τ|ὲ} νυν. 11 δηὰ 24, βιονβ ἐμαὶ ἰἰ 
βίαι 8 ἰῃ οοαὐγαβί τὶ ἢ ἐπουράνιον, ἀπ 6.69 οδπ 
Ἰθᾶη ΟὨΪΥ δεομέίαγε (υϊκ.), δείοησίπσ ἰο ἰλίξ 
«οογία ; ποῖ, ““ Δοσοβ8: Ὁ]6 ἰο (86 8016 τνοῦ]ά, δπὰ 
15 οὐϑῃ ἰο ἐπ9 μοδίμοη᾿" (Οἴγγβ., ἔσαβῃηι., διὰ 
Οὐ ΒΘΓΒ) --ὐ ἰοῦ, ἰῺ ἴδοί, γγὰβ ὑσὶ οὗ ΟἿΪΥ ὦ ρατέ 
οὗἩ 89 ΒδῃσίυαγυΥ, μὸ σουγχί οὗ (86. ἀ6π|1168.---- 
ὯΟΣ “οἰουταιοὰ ἱπγρουσπουΐ {86 ψοἷθ που] ᾽᾽ 
(ΚΥρ κ6); ποῦ ““δάογποά, ἀθοοσαίθα, νγν9}}- πη ϊβιοά 
δηά διγδηροὰ (ΠΟ ΌΘΡΕ) ΠΟΡ ““ΒΥΠΙὈΟ] σης 
86 ππηΐγονϑο᾽᾽ (4185 ΤθθοῦοΣ. Μορϑ., Τμοοάοτοί, 
ατοίὶ., δῃηὰ οἱ 6γ8). 

γεβ. 2. ἘῸσ ἃ [Δ ΌΘΣΣ80Ο]6, εἰο.---Ἰὸ δ ΠῸΡ 
ἀοβὶ σααίθβ ἐμ ὕνο ρασγίβ οὗ {1:0 ἰδθθγπδοὶο, βορδ- 
ταϊθα ὉΥ 8 υϑῖϊ, {6 ΒΟΙΥ ῥἷδοο, διὰ ἐδ9 Ηοὶγν οὗὨ 
ἈοΪ198, 88. τὸ ἱδθοτπδοὶοβ (νυ. 2, 8); Ἀ6π66 ἡ 
πρώτη, δαὐάρἃ ἰο ἀοῆπο ἐμ ρῥγϑοοάϊηρ χζϑοῆοσαὶ 
νογὰ σκηνή, 18 ὮΘΤΘ ποὺ ἑεπιροτγαί, Ὀὰΐ ἰοοαὶ, ἀπὰ 
6 ποαΐ. ΡΙυγν. ἅγια δἰαπβ σοηἰταδίοἃ τὶϊῃ (86 
ἅγια ἁγίων. Τὶ ἰδ ΘΥΤΟΙΘΟΊΒΙΥ ἰδ κοπ ὉΥ Εγδδηι., 
1αϊῃ., δηὰ οΟΥΒΘΥΒ, 85 ἴοπι. δίηρ. ἁγία. ἴὼὰ {89 
ὑθρ]9 οὗ ϑοϊοπιο ὑμθόοσο ὝΟΣΟ (θη ΟΑΠ] 6 διΐοἶκβ, 
1 Κίημϑβ υἱῖ. 49; 2 Οδγοη. ἱν. 7; ἰὰ δαὶ οἵ 
Ἡδογοά, οα ἰδ ΘΟὨΙΓΑΥΥ ἴ5πεε Ἐχ. χχυ. 81 .: 
ΧχχΥϊ!. 17 τ ΟὨΪΥ͂ ὁη6 (9ΟΒΕΡΗ. Βεὶἰϊ. συμά., Υ. 
ὅ,δ; ΥἹΙ. ὅ, 8) οὗ ὅπ6 κοϊὰ τ βουθῃ ὈΓΔΏΘὮ 68, 
βίδι ἀϊηρ; οὐ 6 βου β'άθ. Οἱ ἰδ ποῦ βἰὰθ 
βίἰοοά ἰδο ἐ8ΔὉ]9 οὗἨ οοὐδν-"νοοῦ, ογοσυ]δὶὰ ννῖἱ σοϊά 
Ῥ͵δίθβ, ἔνγο ου δὶ Ἰο, οὔθ Ὁτοσάᾶ, ὁπ0 ουδὶϊ ἀπά 
8.- 61 εἰ κἢ, τ 1} χοϊάθῃ σΐηρβ αἱ 1(8 ἔϑοὺ ζ0Σ ὑνο 
ῬοΪο5 ΟΥ̓͂ ΨΕΪΟΒ ἰΐὺ γγὰ8 οαγεϊθά, Οπ (18 ἰ80]9 
ἯΟΓΘ ὑ8 6 ΘΘΏ5ΟΧΒ δη4 (16 ““Ἰοῦγοβ οὔ 9 ῬΥΘΒΟΏ 66" 
(ον ὈγΘ8α), ἱ, 6., ὑνγοῖνθ οδὶζθβ οὗὐἨ ὅποδί "Ὡ104], 
ΘΔΟΘὮ δἷχ ρδὶπ5 Ἰοῃρβ, ὅνο Ὁτγοδά, δῃἀ δα δηρον ἴῃ 
(ἰοκη 685, τσ ἸΔΥ βυρροτίθὰ οὔ χοϊάθη ἤοσκβ 
διά οΥΟΒ88- Ρΐθ008, δηά ΓΟ ΘΟ. τγϑϑὶς ϑαίθῃ ὈΥ 
{89 γ»χγίοδίβ.υ ΟΌἋΚ δυῦμοῦ ΔΡΡΘΟΔΥΒ (0 βδῖηθ, ποί 
ἐμ ἰίηρϑ ὑμβουβοῖνυοθ, Ὀαΐ ὑἰοὶν βδογοὰ 1.86, υἱΖ., 
πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἐδε δείἰπς ζοτίλ 9.77 ἐδλε Ἰοαυεδ. 
Βίησο ἰ86 ΧΧ., ΒΟΤΎΘΥΘΙ, 086 (8 ΟΧΡΤΟΒΒΙΟΗ, 
2 ΟἼγοη. χὶϊὶ. 11, ζὸΣ {πὸ ἰγδηϑ]αἰίοη οὗ ἢ} 6) 

ὈΜΘΠ, ἐλ6 κεερίησ ἐῷ 97 ἰλὲ δτεαά, πὸ πορὰ ποὶ, 

αἰνῃ Β]., θὸ Ἧ΄., δοὰ 1,}1η., τοδϊπἰδῖα δραϊτιβὲ 
Ἐ8ο]., ἰδὲ (9 »αδδὶίδα τηρδΐης ἴδ, ῬΟΥΔΡΒ, 

ῬοΟΒΒΙ8]9 ἱπ ΗδφςΡ. διὰ 1,δί. (εἰγιδ)ὺ, αὶ ποί ἰὰ 
ατϑοὶς ΝῸΣ ΠΙΔΥ τὸ, ΜΓ Οτοῖ,, Βοης., δυὰ 
ΟἰΒΟΓΒ, Β9ΒΌΠΙΘ ἃ ἀγραΐίασε, ΠΟΥ ἃ λεπάναδιε τῖϊὰ 
ΤΥ ΤΥ ΣΝ 

γεξβ. 8. ΔΑπᾶὰ Ῥοδὶπᾶ [86 δδοομπὰ γα] .--- 
Ϊὴ (815 γϑῦβο ὑμ9 δ ΠΟΥ ΒΡΡΟΔΙΒ ἴ0 δομιίέ δὰ 
Διο Βϑο]οχίοδὶ ΟΥΤῸΣ ἴἢ ΓΘ ΉΒΙΘΥ ΣΙ ρ 0 (86 ἱΠ0Ὁ 
ΒδποίαδΕΥ (Π6 δἰίαν οὗ ἱπόοθῆβθ. ΕῸΣ ΦΌΒΕΡΗ. 
(Δεἰϊϊ. σωά. Υ͂. δ, δ) ἀπά Ρπιῖτνο (4. σηφ., 1. δ0η 
Ῥίδοο ἰμ6 δ᾽ίδν οὔ ᾿ἰὔοθοηβο ({πο οὐδιιδ δὲρὶ, ὃ 
συδῖὺ ἰπ Ἰοηκί, ὁπ ἃ, οαὉϊ: ἴῃ Ὀτϑδαι, δὰ ογοῖ- 
Ἰαϊὰ τί ροΪα), δοπϑἰβιίης οὗ δοδοῖδ ποσὰ (ἴῃ (δ 
(θα ]6 οὗ ϑοϊοσπιοη οἵ σθάδν ποοῦ,] Κίπρε τί. 20), 
ἴῃ 4||ὸ ΒΟΙΥ Ρ'δοο θοίποοῃ {μ6 ἌἽδηαϊοβίϊεῖς δηὰ 
89 ἰΔ0Ὁ1ὁὅ.0{ὈὨ Τδ6 σγοδὺ ᾿προσίδῃοο οὗ {8 βρτίπ 
ἔγοτη (86 ἔδοὶ μα Εχ. χχχ. 10, ἐλὲδ, 88 ἫῸ]] 88 αἱ 
ΧΙ. 10, ἐδε αἰίαν 9 διιγπέ οὔεγίπσ, 18 ἀοδιὶχυδίοά Ὁγ 
{1:6 ἢ8π|9 ἅγιον τῶν ἁγίων, απὰ (δπδὶ, ὁοἢ {δ6 δηπυαὶ 
ξτοαὶ ἀδν οὗὨ δἱοποιηθηί, [15 88 ρυτὶ δαὶ ὉΥ ἰδε 
δἰ κὨ- σοὺ τὲ (0 8απι|ὸ Ὀ]οοά πΐοῖ Β6 θοτὲ 
ἰαίο ἐμ Ηο]ἰοβὶ οἵ 81}, [ῖου. χυϊ. 18. Αἶβο ἰἱ ἰ8 
οΔ]164, ἔχ. χ]. δ, 24: Ναμι. ἰν. 11, τὸ ϑυσιαστήριον 
τὸ χρυσοῦν. Τὰ ἰϑ Βοῃο6 ἰπϑάτα!β51]6 (0 ΒΌΡΡΟΕΘ 
ὑπαὶ ΟἿΓ δΔΌΪΒΟΣ 88 Θη ΣΟΙ οὔ (δα ἰ0 τη Ὀ 108 
ὑἷ8 δἰίαν, δπὰ ἰμδὶ ϑυμεατήριον Ἰαδῦ ἀδποίο ἰδ 
ΘΟΠ 867 ᾿ἀυθον γυϊχ,., ἘΒΘΟΡΒ., Μμαϊ., θτοὶ,, 
είδ., οης., διίον, Βὶβρ., εἰς.)}. ΤΆ 686 δσροεὶ- 
ἰογϑ (ἱποϊααϊης βοπιο Ῥσχοξουπάϊΐν γοσϑοὰ ἴῃ μοῦ. 
δη(ϊαυϊιίοβ, 88 Βοϊαπὰ,. 6 Ὀΐθα, Βσαῦυῃ, θὲ7- 
Ἰΐῃφ, . ἢ. Μίοδδβὶ.) ἀρ ρθ8)ὶ, ἱπάδϑὰ, ἰο δο ἴδε 
ἐμαὶ ἐπ αἴΐδσ οὔὨ ἱπόθηβθ 18 σοϊητ Ω]}Υ (ΔΙ οὐ τὸ 
ϑυσιαστήριον θυμιάματος, ΜῈ116 (86 σοηδεῦ ὁ (δ 
οἴμον μδῃά 15 οδι]οὰ (Εσοῖὶς. υἱἱϊ. 11; 2 ΟἜ σοι. χστϊ. 
19; ΦΌΒΕΡΗ. Ἅηἰ|. ΤΥ. 2, 4) ϑυμιατήριον. Ἑτοιι 
{μΐ8, ΒΟΎΘΥΟΣ, ὁ ὁΔῺ ἀγδῪ 50 Θογίδίη ἰπίοσεποα, 
88 0 68 Ροΐπΐ ουῦ 50 δοηδίδπί δηὰ Ὀλί τὰ 
ταοὰο οὗὨ ἀοθβίκηδιΐης ἰμθ80 υὐἱθη5118. Το ποτὰ 
ϑυμιατήριον ΔΡΡΟΔΥΒ ἱπ ΦόΒοΡΒ., Ρμέϊο, (Ἰδαι. 
ΑἸοχ., Οτῖρ., 88 ἐμ δοιηπιοῦ ἴδστα Τ[ῸΣ {{|6 818 
ΟΥ̓͂ ἰο6Ώ80, δῃὰ 18 ἀγοῃ Του πὰ βουογαὶ ἰἰπι68 88 ὃ 
γατίουβ σοδάϊηρ πῃ ἰμο βϑορὶ. Βεβίάβδ, μὲ φοϊάθῃ 
ΘΘΏΒΟΣ ἰδ ΟὨἸΥ τηθπιϊοηοα ἴῃ ἐμὲ γτίϊυο] οἵ (δὲ 
βοοοπὰ ἰθῦρ]θ, πάν {86 πϑὴθ οὗἁἨ 2, Ῥαὶ ποὶ 

ἷῃ ἰδ 6 Ζαιο, ἰο ψΐοΣ ΘἸοπθ οὖν δυίθοῦ ΤεΥεΓ5. 
ΤΈΘΤΟ 18 ΟὨΪΥ 8 δὐουεῖ-[ογπιεα Ὀδϑὶπ πιο δ} 
1μογ. χτὶ. 12, σῖτα τ οι {86 Εἰ σι-Ῥτίθδι Ὀτουξὰ 
(160 6ο04}8 ἤτοτϊα ἰμ6 δἰίαῦ οἵ Ὀυγηΐ οὔετδέ, 

δπὰ {μ18 16 οδ]Ἱδϑὰ ΠΙΓΠ, πυρεῖον, απὰ ἰδ ποί 
Ἡ 

ΒΡΟΚοΙ οὗἩ 858 μοϊὰ, ΝῸΣ ποοὰ νὸ αἰϊδοῖ δὴγ 
γγοϊ σοὺ ἰο (86 ζΔοὺ (μαὲ ΦΌΒΕΡΗ. (Βεἰδ. «(Ἱμά. 1.1, 0; 
Απίϊ. ΧΙΥ͂. 4, 4), ἴπ οπυπιογαίζορς ἰ[δ9 οὐδ )θείδ 
ὙΒϊοΝ ῬΟΙΏΡΟΥ ΒΑῪ ἱπ ἰ80 ΒαΒΟΙΌΔΙΓΥ, ἸποΠι1088 
ΟὨΪΥ {19 χοϊάθῃ ἐΔ 016 δὰ οδηά]οδίῖοκ, ἐν δῦσα" 
ἄδποθ οὗ ἰποθῆϑθ δηὰ ἐμ βαοσεᾶὰ ργοβοδίβ, δυὶ 
ποὺ ἐμ αἰέαγ; δπὰ (εἰ. ͵ωά,, ΥἹ. δ, δ) ϑρολκ5 
ΟὨΪΥ οὗ ἐλ σδυυγίῃρ δΔΥ οὗ (86 οδηα]ϑβίϊοκ διὰ 
ἰ8010.Ύ. ΕῸΣ, ΒΟΉΘΥΟΣ δυΓρΡΥϊβίης ἰΐ ΤΟΔῚ 
ἐδαὺ οὐδὰ οὔ ἐμ (γα ρ 8] τοὶ οὗἨ Τι(.8 810 
δοαϊρίυγοα ΟἿἹΥ (μ6 φοϊάθῃ ἐ8}0]6, (86 σδιάϊε- 
βίϊοῖβ, δὰ (89 ὙγὙ6886]8 οὔ ἱβοθῇδθ, εἰ}}} 81} (85 
ῬΓΟΥ͂ΘΒ ποίδίηρ [ὉΣ ΟΣ ἢ , ἴα πίοι 86 
ΔΌΪΒΟΣ ἰ8 Βρθαϊκίπρ οὗ ἐδ ἀἰνί ον ἱπδιἐιαἰοά δΓ- 
τδηχοταθηίβ οὗ (μ6 ἰδ οτηδοῖο, ποὶ ἀεβοσϊ θη [89 
Ἰδίθσ ἐθιιρ]θ; ἴῸΓ ἴῃ ἐμῖ8. ἐθιαρῖθ γεσα Ἰουμὰ 80 
Ἰοροσ, δύϑη ἴω ἐμ ἐἶταθ οὗ βοϊοταοι (1 Κίηρβ τῇϊ. 
θὴ, ἐμ9 ΒθΓ σπιϑηἰϊομθᾶ μού οἵἁ ταδηπδ, (δ Ὀυὰ- 
ἀΐηχς στοὰ οὔὕἩ Αδγοι, δῃὰ, δος ἰμὸ 1088 οἵ 
(86 δὶς οὔ (μ9 σογοπϑαί, 18 ρἷδοθ νγ88 ἱπαϊοδίεὰ 
ἴῃ ἰμ9 ἐθταρ]9 οὔὗἨ Ἡθχοὰ οὨ]Υ ὉΥ 8 δβίοπϑ. Β]βῖ, 
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1ἅπ., δηὰ οἰ γ5, ὑβΟΓΟΙΌΤΟ, δϑϑυτηο, ἴῃ ΟΧΡΙΔη8- 
ἰΐοῃ οὗὁὨ 1.6 Οσστοὸῦ ὙΔιοΒ ἐμ Θαγ 9 ὍΡΟΣ ΟἿΓ 
δαῖμον σορδσγάΐϊηρ ὑπ Ροβἰ(ΐοι οὗἨ ὑμο δίδὺ οὗ ἰῃ- 
6680, ἰδαΐ, 8. ΒΙΣΔΏΘΟΣ ἰο Φογυβαϊθθ, Ὧ6 ἢ 88 
ἄγαν 819 Κπον]οάχο οὗὨ [86 ΒΒπΠοίπΔΥΥ οὗ [δγδοὶ 
ΟἿ]Υ ἔγοτα ὑμὸ υυὶῃᾳ5 οὗ ὑπο ΟἹ Τ᾿ϑβίδπιοηί, διὰ 
μδ8 Ὅθθῃ Ἰοὰ δϑίγαυ, 1, ὉΥ Ἐχ. χχυΐϊ. 88, Β6γ0 
ΟὨΪΥ ἰ40]9 διὰ οδῃα]οβίξοὶς ἃγθ τωϑηϊοπμϑα 88 ἤμπγ- 
πἰίυτο οὗἩἨ [890 ΒΑΠοΙΌΔΤΥ; 2, ὈΥ ἰδο ᾿ἱπαάοδηῖίο δηὰ 
ΘΑ 5117 τοϊδυαπἀογβίοοά δἰαιθπιθαὺ χοραγάϊης ἰδο 
Ῥοϑίιϊοι οὗ (9 δἰίδν, ἔχ. χχχ.; χὶ. ὅ, 26; 1μου. 
ἦν. 7; χυΐϊ. 12, 18; δηὰ 8, ὈΥ (86 Ββρθοΐδ] ἀϊϑίξη- 
ευϊδιίηρ οὗ (80 δἰίδν οὐ ἱπόθῆϑο δ {μ6 στοαῖ ἀδὺ 
οὗ αἰοποπιθηῖ, Βυΐ ἰὑ 18 ΒΟΔΡΟΘΙΥ ΘΟΒΟΟΙΥΔΌ]6, 
{8δὺ 10 τηδίϊθυβ 80 ΔΘΏΘΡΑΙΪΥ ΚΟ, δηθὰ ἷπ 8 
σοπμσιπηϊσαϊΐοη ἰο {6 ΗΘΌΓΘΥΒ 80 σδγοζι 
οἰδθοσγδαίϑά, δῃὰ β8ὸο ἰμ νη β οαΙγ ἱτηρογίδηί, ἰμ6 
δαῖμον βιιουϊὰ μαγὸ δ᾽] ουγοὰ ἰτβοὶ ἴῃ 80 χῦο58 
8Ὴ ΟΥΤΟΣ 88 ἱδπδὺ οὗ ρῥ᾽δοίηρ [89 δἰίαν οὗὨἨ ἱποθῆϑθ 
ΒοΒὶπα ἐμ δβϑοοπᾶὰ υοἱ] (τ πὶ οἢ 88 68}164 κατα- 
πέτασμα ἴπ ἀϊδιϊποίΐου ἔγοπι ὑπὸ ἄγβί, (89 κατά- 
λυμμα). Αἀὰ ἰο ἐμῖ8 ἐμαΐ (9 δυΐβον πουϊά ὑμθῃ 
Βα ἱπγοϊγοὰ ἢ ἰπηθο}} ἰὰ σοπιγδάϊοίζοη τὶ τἢ 
ΔΠΟΙΒον Ὑ6}1-Κπότγῃ ἔδοί, δπὰ ουθὴ τὶν ἰτβο] 
ΕῸΓ δἰ τοῦ. 7 8 ποίϊοϑβ 80 ἔδλοὶ ἐμαὶ ἐπ6 δἰχῃ- 
Ῥυϊοδὶ σϑθηὶ Ὀσὺ ΟὯ09 8 γοδὺ ἱπίο {89 ΒοΪϊοϑί οὗ 
411. Μιυὶ Βο, θη, ποὺ αγὸ κηόοτη ἐμαὶ οἡ {ἢ 9 
δΔΙίδν οὔ ἴπόθηβο (ἢ 6 ἱΠΟΘῺΒ6 ΟΘΥΪ ἢ ς τυ ἀΔΙῪ πιδὰθ 
8.5 ΒΥΠΌΟΪ οὗ ῥσαᾶγοσ (Βον. Υἱῖΐ. 8), ποί τη σ ῖν ὈΥ 
1Ππ6 ῥσίϑθαὶβ οὐ ψίοπι ἐμ Ἰοί 7611 (1αἶκο ἱ. 9), θὰ 
ΤΡΘα ΘΏΙΥ Ὁ {πὸ δἰ σῃ-Ῥυϊοϑὲ ἈἸπι861{2 Μοὶ 
ὉΠαυΘΒΟΪΟΠΘΌΪΥ, βίηθο τον. 6 ᾿θ Εἰτη86) 7 σοῖο 8 
ἴο ἐμΐἷ5 ϑοσυΐοθ οὗ {π6 ϑυΐοϑδίβι 79 δύο, ἰβοσοίογο, 
υδιϊδοα ἴῃ αβϑυταίηρς ἰπαὺ 86 δυΐμον ἀοο8 ποὶ 
ΤΟΙΣ ἈΘΧΘ (0 ἰοεαΐ »οδι(οη (ἴογ Ὑ ἰοῖι 6 1.868 ἐν) 
Ὅπξ ἐπδὶ ἰδὸ ρατί. ἔχουσα, λαυΐπσ, ΤΥ ῬΥΟΌΔΌΪΝ, 
ἀοποίο ἰμ6 ἰάοα οὗ δείοπσίπρ ἰο, ἰοι ἴῃ ΗΘΌ. 18 

ἀεομοίοα ὃὉγ ὡ ΤῊΐΪθ5 ΟΧΡίδηδίϊΐοα ἴδ, μὰ ζδοί, 

δἀορίοα ὈΥ͂ χΩΔῊΥ οὗ ἐμοδθ ἱπίογργοίοσβ, 80, Τ6- 
ἔογτὶπρ ἰδ, ἱπάἀοοά, ἴο (86 δέπδεῦ, γϑί ΒΌΡΡοδβο ἐμαὶ 
118 ἰαιίον δὰ 18 Ῥοσιδηθηὶ Ρ]860 τοὶ ἴῃ ἰδ 
Μοβὶ ΗοῖΪγ μῖἷδοθ, Ὀυΐ θὰ {6 αἰθη8} ΟΠ ΔΙΑ ΟΡ 
(Τ Βοορμγῇ., ατοί., Βοηρ., Μϑηκοη, δι ον, εἰς.) 
Βῖησ6ο, Δοσογϊης ἰο [μογ. χυὶΐ. 18, (π6 Ῥγϑοῖβο ρὺγ- 
ῬΟοΒο οὗ ὑμ9 'ποθῆδὸ Ἧ88 ἰ0 ῥσζουβηΐ {π0 ἷρὶι- 
Ῥυϊοδί ἔγοτηα Ῥοβοϊΐϊπς (6 ΟΟρροτγοί, δπὰ ἱἰ 
Βοοιηρα ππαίογδὶ ἰο ΒΌΡΡΟΞΒΘ ἐδπδὺ (πο μἰρἢ-οσὶοοὶ 
μδὰ 16οὐ {πὸ ἐποθῆϑθ- 6886] γοηδῖῃ οὐδοῦ ἐδ 6 ὙΠῸ] 
ψοδε ἷ (86 ἱπηοῦ Βαηοί Δ ΥΥ, δπὰ ἰδθη οἱ ἐδθ ἀδῪ 
οἵ δἰοπϑῃιθηΐ βῃουϊὰ μαγὸ θὁχοβδηροᾶ ἰΐ νἱ ἐδ 
016 ΣΘΟΘΏΠΥ Ὀτουκδί ἤγοτα (86 αἱθη81} ομ διιῦοσ οἵ 
89 ἰοπιρῖο; ον ἰδὲ (89 εἰ χμ -Ῥτὶοβί δι ουϊὰ πανθ 
χοῦ ἴῃ ᾿πόθτδο δηὰ 608}5 ἷἰπ ἃ ροϊάϑθῃ γϑδβοὶ, 
διὰ Β8δίζθῃ (680 Προῦ 8 Βρθοΐϑὶ ἱποθηβθ-υ ϑεο], 
ΓΒ ἢ δὰ 18 ἄχοά γἷδοο ἱπ (89 ἴπῃον βαποία αΥΥ 
Ῥεΐῖτοθ). ϑυστγομάοσίβα (86 ἰοοαξ Β6.86 οὗἁ ἔχειν 
μᾷ ἯΟ ΟΥΑΙ ΠΪΥ τηυϑὺ, γον. 1), ἰξ 8. ΔΘβΌΣΘΑΪΥ 
ΣΩΟΤΟ Ππδίυγα] (0 στοΐοσ 86 ἔοστὰ ἰοὸ {86 ΤᾺΣ ΙΏΟΤΘ 
Σιηρογίδηϊ αἰα» 97 ἱποέηϑε; δηὰ τ1ὸ ΤΩΔῪ Ῥοϊπὶ ἴῃ 
δοπδγιηδίΐοι ἰο {86 ἤδοί, ἱμπαὶ ποῖ ΟὨΪΥῪ 18. Υἱ. 6 
Σπίσοδισοθ δὴ 8108} Ὀοϊοηρσίπα ἰ9 ὑπὸ ΒΟΔΥΘΕΪ 
δατιοίμδυυ, Ὀαὲ ἰμδ αὐ 1 Κίηρε γτἱ. 22, 1:6 σομῃθο- 
ἐϊοι Ὀοΐγοϑοι ἰδ 4108 οὗὨ ἱπόσθηβο δηὰ ἰμ6 ΒΟΙΥ οὗ 

ἈΟΪ 88 5 ὀχρσυοββοᾶ ὈῪ ἐδ ἔοσαὰ ἽΝ ΜΞ ΗΠ 

2,10 -- ἰλε αἰίαν δεϊοπσίηφ ἰο {λὲ ἔιπεν δὐτῖπε, 

186 αἀγίαπι (Κοῖ] δραΐϊηδί ΤΒΘΗΪ.5 : 50 8190 ΕΌΥ., 
Ῥοὶ., ΒΪΘΒΙΩ) ; 80 αἶϑο δοοοσάϊηρ ἰο ἔχ. χχχ.ιθ; 

Βεαί. χἹ. δ, 1 του] βοϑῖὰ ἰο 'δνϑ Ὀθοτι ρ]δοοα ΟΥ̓. 
δξαϊπδύ ὑπὸ δὺὶς οὗὔὐὁ (μ8ὸ Οονθηῃδπὶ, δηὰ οἢ ἐμὸ ἀδῪ 
οὗ δίοηδηιχθηὺ ἰὸ μδῦθ Ὀθθῃ, ᾿ἰκὸ {μ6 Οἀρροτείλ, 
ΒρυΪ ΚΙ νι {πὸ ὈΪ]οοὰ οὗ (80 βαογίοϑ (1,6 ν.Ψ 
χΧΥΪ. 18). ΤᾺ6 ΟἿΪΥ ρτγουῃὰ οὗ ἀουδὶ πουϊ]ὰ 119 
ἴπ [86 οἰγουτηδίδποο (παι ἐμ6 τηϑῃϊίου οὗἨὨ {πὸ δυὶς 
«οὗ (μ6 Οονθηϑαῦ ἱπηπιοαϊαίον 90]]ὁ 8 (οοηποοίοὰ 
ΌΥ καὶ), δηὰ {μαὺ {8 πιοδύ ὑπαυθδβι Δ ὈΪΥ δδὰ 
(5 ρἷδοο (Εχ. χχνυΐ. 84) ἴῃ {86 ΒοΙ]]οβὺ οὗ 4]1. Βαΐ 
γγ'ὸὲ τυϑὺ ποὺ Τογροὶ ἰμαὶ ἰπουρὶ {ἢ 0 ΔΙ οὗ (ἢ 6 
Οογοπαοΐ νΆ8, ἱπάθοά, Ὀγουσιΐ (1 ΕΑἴπρβ υἱ]].) 
ἰπίο {89 ἰστῃρῖο οὗ δοϊουηοη, γοὶ ἰὲ ρου βμ θα ἴῃ (ἢ9 
ἀοϑιγαοσίϊοη οὗ παὺ ἰοτη}]6 Ὀγ ἴ80 ΟΠα]ἀθαη8, 580 
(8αῦ ἐμθ βεοοῃά ἰθωρὶ6 μαὰ, ἴῃ 118 τωοβί ΒΟΥ 
Ῥἶδοθ, δΌϑοϊα ο Υ Ὡοῶθ οὗ ὑδοβθ γί οἷςβ, ἃ8 90- 
ΒΕΡΗ. (Δεῖ. Ψυά, Υ. ὅ, δὴ) ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ ἰοβι18 65 
(ἔκειτο δὲ οὐδὲν ὅλως ἐν αὑτῷ). ἸΤᾺΪΒ 4150 ΘΟΙΗ͂ΤΤΩΒ 
ουν Ὀο]ϊοῦ (αὐ (ἢ 9 ῬΌΓΡΟΒΘΟ οΥ̓͂ ἰὴ δ ΠΟΥ 18 ποὺ 
ἰο ἀσβοῦῖθθ {6 ΠΟΙΥῪ Ἰοοδ (168 δὰ ζυγηϊασχο οὗἁ 
86 Βοσοῃά ἰδθῖρ]6, Ὀὰΐ ἐπαΐ ὑμ6 89 ἢ] 8 ΓΟ τη 6 ἢ- 
ἰἰοποὰ ΟὨ]Ὺ ἴῃ ογάὰον ἰο Ἔχ ἰδὲ ἐμαὶ τ ΒΙσἢ τϊττογοᾶ 
ἕογί ἃ (89 Ρϑουλαν πδίαγο δά αἀϊζηϊίν, ἀπὰ θερο- 
οἶδιὶγ ὑμ6 ΒΥ 0116] δηὰ ἰγρ1081] οἰ αΥδοίουν, οὗἁ 
{86 Μοβαΐο βαμοίυασγυ. 186 βδϑβυϊηρίϊοι οὗἨ Ὑ16- 
Β6ῖον, ὑμαὺ {π6 ἐδηιρ]θ αὖ 1,ΘοπίοροίΒ δὰ ρῥσγϑ- 
οἴβοῖν (10 υσϑδηοιηοηΐ Βοσα τηθπίϊοποά, δηὰ 
Ῥοββοββοὰ βαογοὰ οὐὔ)θοίβ ἀπὰ αἰθῃ8118, τη οἀ 6]]6α 
δον {86 ρΡαϊίθτη οὗἩ ἰο80 Βογὸ οπυιϊηθγαία, 8 8 
ΒΥροίμοβὶβ αὐυίΐο ἀπσδίϊίαἰθ οἱ ΔΩ Διἰβίου! δὶ 
Ῥτγοοῖ. 
Ζ ΒΊΟΝ τὰ α ροϊᾶθῃ ροΐῖ, εἰο.----Ἐν ἡ 

Του ποί ἰο σκηνή (Τυδιϊ ἰδηὶ, ῬΥ]6, Ῥοῖτοο), δυϊ 
(ο κεβωτός, ἀπιὰ βἰαπάὰβ ἰῃ σοηίγαϑι νυ ἱἰἢ ὑπεράνω. 
Το Βαπιθ ἰάφα ἐμαὺ (Βα ροὺ οὗ ωδῆμα δηᾶ ἰδ 
τοά οὗἠἨ δγοῃ ὑθγο Κορὺ ἴῃ ἰμὸ ἀγκ οὗ {πὸ (ονο- 
ῃϑηΐ ᾿(βο]ζ, 18. Τουπα τῦῦϊ Ἰδίοσ ὙΥΪΟΥΒ, τ 0 ΔΡ- 
Ῥ68] ἰο {80 δυι βου οὗἨ ἰγδαϊίλοη (5866 γεἰβί.) ; 
δὰ (Π9 ΘΧΡΥΘΒΒΙ0Π8 οὗ Βογὶρίαγο τη ἶκο Γαί ΠΟΥ ΤῸΣ 
π8η διζαϊμβί ἱΐ, ὙΒ6 Ἰοσα] Υ 18 ἱπἀορά, Εχ. χνὶ. 
88, Ἰεῖδ ππἀοίογιιϊ ρα ΕΥ̓͂ {16 ΤΔ6γ86 τορυϊδίϊοη 
ἐπαὺ (86 Ροΐ 888}1 Ὀ0 Κορὲ ὉΓΣ ἃ τη: ΟΣ] “ὁ δε 6 
«“ελουαλ.᾽"" αὶ ἰὺ 8 Βεϊά οὗ 1, γον. 84, δηὰ, 
Νυπρ. χυϊὶ, 28, οὗὁἨἁ ἰδ6 τοὰ οὗ Αδσγοῃ, ἐμαὶ {ἰὸν 

ὙΟΣΘ μ]δοοά Ἴ)Π ἡΩ Ὁ δείοτε (λέ ἐεδἰἱπιοπν. 

ΤῊΪΐΪδ ἰοῦ, ΒΟΎΘΥΘΥ, ΠΟΤ ΟΡ ἀοηοίρο8 ἰδ 6 οὐἷκ, Ὀυΐ 
οὔϊοῃ ἀδδβίχηδίθβ ὑπ 6 αν. Βαβι 68 {86 ἰα ὉΪ]98 οὗ 
186 Ἰανν, βιυολ ΟὈ᾽οοἰΒ ταῦ ΟΠ Ρ58 τ 6}} μᾶνὸ 
ὑποὶγ τλοϑὲ διιίπρς ρἷδοθ ἴῃ {86 ϑδογοὰ δκ, 88 ὃ6- 
ἵπρ ΘΕΒΘΌ ΔΙ το πιοσἶ8]8 δα ΒΥΣΩὈοἾ8 οὗἁ {86 τηϊ- 
ΤΒΟΌΪΟΙΒ ἱπίογροδὶ (105 οὗἩ Ὀϊνίπο στο (ΕΡ7.), 
δηὰ ποῖ πιεγὰ ΟοΟπίχαβίβ ἰο 8086 ἴγυΐϊΐ8 πὰ Ῥγο- 
ἀυοίβ οὗ ὑπὸ ϑδσί Ἡ]10 ἢ ΤῸ ἀαῚΪΥ ΟΥ ὙΘΟΚῚΥ 
Ῥτοδρηίοα ἴῃ {μ0 βαποίυασυ. [Ι͂π (16 Βο᾽]οῦγη οὗ 
89 δὺς διωοὴρ ἰμ6 ῬἘΣ] δι ποθ, ὑπ 680 ΟὈ͵]οίδ, 
ἔγδυρσμῦ ἱπάοοα τῖϊῃ τοὶ σίουβ δἰ χηίϊβοδηοο, γοί 
πού Ὀοϊοηρίπα ἰο ἐπο γἰΐθδ οὗἨἩ τοΥΒὨ!Ρ, αἰ ὺ μανὸ 
ἀἰβαρροδγοά, βίποο γὸ ὃτγὸ ἰοϊὰ, 1 Κίῃρϑδ υἱῖὶ. 9, 
ἰδαΐ οἱ ἰδ τοιουδὶ οὗ (86 δυὶ ἱπίο (116 ἰθ:η}}6 οὗ 
βοϊοσηομ, ἰὸ οοπἰαίποα ποίλίπσ δι (86 ἱνγο (4.168 
οὔ 80 16 0ΚΥ. . 

νεε. ὅ. ΤΠ6 ομοστθίπι οὗ ρΊοτν.---Τὴο δσ- 
ἐϊο19 Ὀοΐογο δόξης, ἰὰ ατοΒΌ. δὰ βοΒυ]ίΣ, 15, δο- 
οογάϊης ἰο 811 ἐι6 ὑυποῖὰ] Μ58., (ο θ6 ἀχρυῃροά. 
Το 66π., ΒΟΎΘΥΘΡ, ΒΟΥΎΘΒ Ποτ ποὶ ἰο ἀεδβίμῃδίθ 
{π0 αἰογίου οΥ δρ᾽ ομβάϊὰ αὐ] οὗ 186 το βυῃ- 
ὉοΪ641 ἤἄχυγοβ, ττουρηύ τηδδδίυου οὐὐ οὗ ἢῃθ 
ποϊά, νι μοι οσουρίοα (6 το οχύγθπ 168 οὗὨ (89 
ΟΟΥ̓ΟΣ οὗ ἐδο δυῖς οὔ ἰ8ὸ σονοηδπηί, ὑροῦ ψΐοῖ, 
αἰ ἔδοοβ [υὐτηρὰ ἰοἸγασὰ θδοὶ οἰμοσ, ὑπ 6 Ἰοοκοᾶ 
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ἄονη, δπὰ σπὶσῆ ΠΟΥ οοτογοὰ σὰ {ποῖ οὐἱ- 
Βρτοδὰ νίηχθ. ῇο τοδὺ γί Ὲ  τοΐου ᾿Ὁ ἰο (8 
δόξα ϑεοῦ, Μϊο 680 δβίϑηαβ δἱ 1 8δηι ἷν. 32: 
δῖν. χ]ὶχ. 8, νἱουὺ δα ἀτγί!οἷο, θθοδυβο τορδτάθαὰ 
88 ἃ »ΥῸΡΕΥ παπιε, διὰ τ βῖο τγὰ8 ᾿Βγοπθὰ δῦουθ 

89 οαδονυδίαι, 1 ὅ86πι. ἱν. 4: 2 ἤδηνἜν λ νἱ. 2; 

2 Κίηϑ χίχ. 16; 18. χχχυὶ 106. Βαϊ (9 ἰβτοῃθ 
οὔ Θοἂ ἰβ8 οαἰϊοὰ, ΕΣ. ἰχ. 8: χ. 4, 18, 19, ἃ 

ἔβγοθῦθ οὗὁἨ ρίουγ, 29 δ 5. Βαϊ ἔτοιι 

{πὶ (ἤτοπθ οὗἩ ἐμ9 ϑδογαὰ βοτυῖΐοο οἷ γγχὰβ μ᾽ θα βοὰ 
αἶ8ο ἰο Βρθὰῖκ ἰο Μοβοβ, ἔχ. χχυ. 22; Νιυπῦ. ντἱϊ. 
89, ἘὸὺῸῚ ἰδ9 πιδαϑῖνο ζοϊάδθῃ ΟΟΥ̓ῸΡ οὗὨ [890 ἀγὶς οὗ 

(80 Οογοηδηύ (πο τὶς (86 } νψὰ8 οὐϑυ]δί 
αἰτῖπ ἀπά ψιϊπουὶ τὶ ρῥ]αίθ5 οὗ ρο1]4) δά 68- 
δαί! γ (89 δἰ ηϊβοθηοθ οὗ ἃ τηϑαϊαίΐοη Ὀούν ἢ 
(80 δῖ οὗ ἰὸ Οογνθηδηὺ δπὰ (89 Οοα Ὑδὸ γ88 
απἰῃτοηθά δῦοτο ἰΐ,1 ΟἸγοη. σσχυῖι[ὁδ, 2; ΡΒ. χοῖχ, 

δ: οχχχίϊ. 7; [5. ἰχνὶ. 1; 1δπι. 96. 1ϊ. 1. Ρυὶ- 

ΤΆΤ Υ ἰν τγαϑ {86 ζοοίϑίο0] οὗὁἨ {μ0 ὑπ γοηθ, 8.088 
Ὀολγοῦθ ΟΥ̓ ΒΥΠ|Ὸ0}8 8ἃΓ0 ὕπο οδογυίπι, δηὰ 
τσ τοδί ἀροῦ (6 οσογοηδπὶ οὗ {86 1αΥ. ΕῸΤ 
οαα!γ δά νἰχιίθοιϑη 638, 85 γουθδ]οά ἴῃ {8:0 ἸΔῪ 
οἵ αοά, ἕογα {μ6 ΡἰΠἸατα οὗὨ {118 ἱβγόοῦθ, 8. 
Ἰσχχῖχ. 15; χουϊἱ. 2; ὙΠ) 60 8180 86 Βδῃποίυ Δ ΓΥ, 
απο μάν σα Υν (86 τὶς οὗἩἨ μὸ Οονοπδηὶ ἱἰβο]ΐ, 
5 (86 ἐπτοῆο οὗἨ Φοδονυδῆ, Εχ. χυ. 17;}1 Κίηρϑ 
σἱϊ. 13... ΒΥ ἐμ 9 βρυϊηἰιίηρ οὗἩ {μὸ Ὀ]οοᾶ οὗ {1Π6 
δ᾽ π-οδοσίης, μβοσσανον, {110 Οσρρογεί ἡ ὈΘοΟπιλθ8 ποί 
80 πιο ἰ.6 ΘΟΥ Ρ ἰο ἐπδύ ἴδνν ψ ἰ οἷ ποτὶ οῖ {80 
πρι οὗὐἨ αοἀ (Ηοῖπι. αἴϊοσ Ἡθηρβί.), 88 ἃ 
ἱλαστήριον ἐπίθεμα, »γορί(ἰαίοτῳ οουετίησ, Ἐχ. χχγ. 
10, απὰ {πο 8 ἱλαστήριον ἴὰ φοηογαὶ, δοσοταϊης 

ἰο [,ογν. χυὶ. 164, Το ἰά6ά οὗὁὨ οουεγίπο ἢδΔ8 ἰγ8}}8- 
ζοτιιοά ἰἰδο 17 ἰαίο ἐμαὶ οὗ εχρίαϊίοπ, ἱ. ., οουεγῖπς οΓΓ 
δἷπ, ΜἈΘΏὴ66 84]80,1 Οἴτομ. χχυ!ὶὶ. 11, {86 ταοβὶ 

ΒΟΙΥ νἷδοο 18 δαϊοὰ ΓΘΣ ΓΞ: ΥΆ1|6 

Ζόϑοραβ τίίοδ οὗ δῃὰ αἱ χερουβεῖς, ἀπ ῬὮ11Ο 4Δ]- 
ΜΔ4Υ3 τὰ χερουβίμ, ἰμρ ΧΧ. Βαοίυδιο Ὀοίνοοι ἐμ 
ογάἀϊθατΥ ἔοόγαι οὗ ὑπ6 πουΐϊ. δη ἃ {Π|6 ΓΙῸΣ ΟὯΘ οὗἁ 
ἐπ τῆ8386. 16 οἱοβίηᾳ Β.}10}}0 8130 γαγὶθα Ὀ60- 
ἔσθ βείμ, βείν, βίμ, διὰ βίν. Τ|ι0 ποαΐ. δρυίηρβ 
ἔτοτα ἔπ ἤδοί οὔ ἐμποῖν Ὀοΐηρ τοχαγα θα 848 ζῶα, Ετοκ. 
χ. 15. Το περὶ ὧν, δοποεγηΐηφ τολϊολ ἰλίπσδ, Υ ο 8 
μοὶ (45 ΕὈτ.} ΠΙΘΓΟΙΥ ἰο {89 ον ἶπι, 

ψεβ. 6. Ο;οθ ἰπ ἴ86 γάοϑᾶϑσ, εἰς. ---ϑἴηοο ἐδ 9 
πἰχὰ-Ρυἰοδὺ, οα ἐδ θαι ἀαΥ οὗὨ {1160 δουθηῖὰ πιοηίἈ, 
Τιδεῖ, {π0 ἀΔΥ͂ οὗ δἰοποπιθηὶ (52 Ὁ) 

ντῶ8 ΟὈ]ροὰ ἰο ρὸ δἰ 1οδϑὶ ἐνγΐοο ἰπΐο {86 ἵππον 
βαποίιατγ, [μογ. χνὶ. 12 δ΄; βοοογάϊπρ ἰο ἰδ 
Μωλπα ἐγαοί., Φοταᾶ υ. 1; υἱὶ. 4, ἴοιιν {{π|68,--α 
ἅπαξ, οποε, ἰ5 θοβὲ απάετβίοοά οὗὨ τυαὐ ἰοοὶς Ρ͵8Δοδ 

Οη08 ἷπ 8 Υθϑγ, δ᾽ “που οοπβίβιϊηρ οὗὁἨ βϑύθσαὶ 
Βορατδίθ δοίβ, ---ᾶ δΘΏ 80 Ὀοϊοηρίὶπρ ἴο {π0 νον ϑ 
αἱ 8 Μαοα. χὶ. 1; ΦΟΒΕΡΗ. εἰ, μά, Υ, δ, 7. Το 
ἰἷ5 νίονν τἶἷ8εΗ ΔΓΘ 8130 ἰοὰ Ὀγ ὑπὸ 10110 ΣῈ’ ΎΘΥΒΘΒ. 
ἘὸῪὸν πῖιῖ {86 Ὀ]οοά οὗ ἰδ ποῖον 16 Εἰ Ὀτίθδὶ 
τη846 οχρίδίΐοη ἴον ἷβ οὐ δία; σα ἐμ Ὀ]οοά 
οὗ ἰμ9 κοδὲ οχρί δίϊοῃ ἴον {}19 βὶπβ οὗ {86 ὀορτο- 

καϊϊοη ; 8δπά ἐμῖ8 ἀἰϑιϊποιϊοπ 18. Β6ΓΘ πιδάθ, δῃὰ 
ἐδῖ5 τί ΚἈΕῪ 80, ἐμδὺ (86 5:88 Δ΄ 08]10ἃ ἀγνοήματα; 
δοϑοί οἷ. Υ. 2. ΤᾺ6 δοοοι  Ἰβμπιθηΐ οὔ ἐμὲ 5 ὑνγοζοϊ ἃ 
δχρίαἰΐου τοαυΐγοά, Βουγουοῦ, 8 ἐν οί] ἃ οπίγϑῃοθ 
ἱπῖο (9 ἔἤπΠΟΡ Βαποίαδτυ, οί οὗ τί οἷ ρτϊποῖραὶ 
δοίβ τῦογο Ῥτοσοάθά ΒΥ δῃ θῃΐγϑποθ τὶ τ ἃ αἰδβὶι 
οὗἉ 608]58 διὰ ἃ ΘΟΏΒΟΣ οὗἉὨ ποθ η86, απὰ ζο]] οντθὰ ὈΥ͂ 

δ ἴουτίἢ 8ὍἼὸὺν {80 ογδπΐηρ βδογίδοθ 700 ἐδ 
Ὀτΐηρίπς ουἱ οΥὉὨ {λ6580 αἰοπ8115. [πὸ δοοογάλῃοθ 

πὶ ιὰ δὲβ Βγροιμοβὶβ, ἩΠΊ ΘΒ 16 σΘοπηθοὶβ (80 τογὰβ 

“ἐηοῖ ψίϊποῦυί Ὀ]οοί,᾽" εἰο., οἰ οσοῖγ πῖιὰ ἰπ6 Ἰοδά- 
πε οἴδυβο; ὙΒΊΟΝ Ῥυοάμυοαβ, ΒΟΎΘΥΟΣ, δὴ ΘΠ τοὶ 
ἴα180 σοῃίγΓαϑὺ Ὑ1{} τότ. ῦ. Νοῦ δ΄ο ψ προρᾶβᾶ- 
ΣΙ ἴο πον ὕγοτα [86 Ῥεσγί. Ρασγί. κατεσκευασμένων 
--οἰὸὸ Ὅθ τοζογγοά, αἱ 411 ουθῃίβ, ἰο υον. 2--ἰ δὴ 186 
δῖον σοχζαγὰβ 86 ἐντὸ στδηα αἰνιαίουβ οὗ (86 
Μοβαῖὶσ βαποίθπατσυ, ἱοχοίμον τὶ ἐμοῖτν σοπίοηίβ, 
8ἃ5 84Ἶ80 8{1}1 εχ βίης πὶ [10 9 ΘΟ ΥΓΙῚ 5} ἐδιω ]6 οὗὨ 15 
ιτὴ9 ΠΡ} ΠΟΡ (ὁ ἰἰΐ0 ῥγυϑβοηΐ ἰδθιιβο5, εἰσίασιν 
δηὰ προσφέρει, οὗ ἰποπιβοῖνοβ Ἰθδὰ ΠΟΟΟΒΒΑΓΙΥ ἴο 
{86 δοποϊυϑίοι ἰδαι ἐδο δυίθοῦ τοῖο Ῥεΐοσο (86 
ἀοβίγυοιΐοι οὗ ἰμὸ ἐθρ]6. Ἧοὸ ποοᾶ ΟἿ]Υ βὺΡ- 
Ῥοβο ἰδὲ ἰμΐ8 ἔοσιαὰ οὗ δσργοβδίου 1π 1.8 σοῃπεο- 
(οὰ τὶ [ἢ (86 οοπίοχὲ ἱΡ}105 ὑπαὶ [86 Ἰοραὶ ποτ- 
ΒΡ τΔὯΒ Β0}}} ἴῃ εχ βίθῃησο, διὰ μδὲ Ομ ἐπ ὈΔ5}5 
οὗ {89 οἷά Μοβαῖο δυσδηκχοιμβοηίξ, ΓΟδοβῖην ἀοπτῃ 
ἱπίο (8 ἰἶπιθ οὗἨ {π0 δον, 8116 8:0 Ῥγσόβοστα- 
(ἴ0Π ΟΥ 1058 οὗἩὨ οοΥίδὶ ἢ γὙ6556}8 ΟΡ υἱδῃ5115 οὗὨ ἰδ 
ΒΟΥΥΪΟΘ 15 ἃ χιδίτον οὗ 88 ρτοΐζουπα ἱπα τοῦς 85 
[86 τορϊαοΐης οὗ (6 ἰδ Όοστιδοῖο Ὁ {86 ἐδπιρὶο οἵ 
Ββοϊοιηοι, οὐά {πὸ αἰ ΡΘΏΘΟΒ ἱὰ (δ195 Ὀοΐογο δὰ 
δίϊον {η6 οχὶΐθ. 

ΒΙιοοᾶ ὙΒ1ΟὮ 86 οὔἴἶΥθσβ, εἰς.--- ΤῈ 6 ὀχρτοῖ- 
βίοη, προσφέρειν τὺ αἷμα, 1,6γν. ἱ. ὅ ; νΥἱῖ. 88; 'ὺΣ. 

χ]ῖν, 7, 1ὅ, ρμοϊπίθ ἰο ἰμ9 δργδιλχίίπσ (ΠΝ), 

ὙΓΠιΙΟἢ ΔΒ τηΒθ ΟΠ66 ὈΡΑΓ5, δα βούθῃ ἰἰπν68 
ἀοχηναταβ, ἰοπταγὰβ 86 Οδρροτσοῖ, ἮΤπὶ85 πὰ 

70] οτοὰ ὈΥ ἰδ6 2.1}, δεξπιδαγίπ) οὗὁἨ 1118 

ΒΟΥΏΒ οὗἨ ἐῃ6 αἰέατ οὗἨ ἱποθηβο τὶ ἐπα ταϊπ κι οά 
ὈΪοοὰ οὗἨ {89 μοῖῖον δῃὰ ροδὶ, τὶν 1 Οὶ {86 4]- 
ἴδτ ἰ(86] νγ88. βούουῦι {ΐπ|68 βρεὶ πκ]ϑα : {πο [86 
ΓΘ), ρουγίησ οὗξέ οπ ἰλε αἰίαν 9. δειχηῖ οὔε- 

ἱπ7. Τῶι βαυρδίον (7) οοπηροιοὰ πὶ 
τ ΜΝ Σ"- 

{86 Ἰαγίτις οὐ οὗὨ ἰμ6 παπὰ (3 2) πιογοὶγ 

τοπάογοα ροββί]6 {μ6 οἴεντίπς οὗ {86 Ὀϊοοά ; δαὶ 
{ιἶ5, ἰὰ (παι 1ὺ γαδ {π6 Ἰηθαπη5 οὗ οχρίδιϊοπ, σε- 
ἀοτοὰ ροβϑῖ᾽θ ὑμπδὶ ρτοβοηίδίϊοη οὗ ὑ86 κί προῦ 

(π0 αἰίδν, οὐ. οἴεγίηρς (ἸΣἼ)ν ὙΒΙΟΒ ψῃῦϑ 

ΔΟΟΟρΡίΔ 10 ἰο αοἁ. Οπη ἐμὲ βιγθηρί οὗ (815 
Ὀϊοο-Δοοοι δε οχρίδἰΐου, {16 ὐδγάρα οουϊα, 
ἱπγουρμουῦ ὑπο γον, Ὀγοβοπὶ ἴῃ ἐδ βαποίσδσῃ 
89 ἀΔ.γ δηὰ τοῖν οὔογίηρθ. ἘΒο δΌβεπος οἵ 
(1:6 ἀγίΐ919 ὈθίογΘ ἑαυτοῦ ῬΤΟΥ͂ΘΒ μαὶ ἐπὶ5 ποσὰ 18 
ποὺ (τ ὑπὸ Ὑυϊς., ΨαΐΒ., Οαῖν., ατοὶ., δοὰ 
οὐ 6 Υ5) ἰ0 ὍΘ πιδάθ ἀδροπάθῃηί οα ἀγ : 

γεκ. 8. 86 ἘΓΟΙΥ Βρὶτίῖς αδονίίηκ [Ὠ12, 
εἰς..--- Το τοῦτο γοΐδγβ (ὁ ὑμ6 70] νη Αος. ππὶ 
Τηΐ,, δηὰ δηλοῦν ἰδ υϑοὰ Βοτο οὗ φγορῆξεῳ ὃν αεὶ 
ΟΥ̓ δγπιδοῖ, 116 δἱ οἷι. χιΐ, 27; 1 Ῥεῖ. 1. 11, 1 19 
υδοι οΥ̓ Ῥγορμοὶΐο ζουμὶ ὈῚ σοσχὰ (τες. 
12). Ὑπὸ τῶν ἁγίων, ἰοο, τοΐογβ ποῖ ἴο ῬΘΥϑ0η8 
Ῥοβεΐίο, βοθυϊ 2), θὰ ἰο {116 ἐγ βδποί παι 

δ χ. 10). Τηο αδθῃ. βἰδηβ, δϑ 96:. ἰϊ. 18, τῇ 
ᾧ Αἰγύπτου, αηὰ Μαείίλ. χ. δ, ὁδὸς ἐθνῶν, οὗὨ (6 

ἐπα οὐ σοαὶ οὗ ἰο γᾶγ. Πρώτη ἀφδεϊ στιιδῖθθ ΒοσΘ 
ποὺ (0 ἄγει 9 988 βαποίυδηγ---ὅσχϑὶ ἰπ {ἰπ|6 (63 
ατοὶ., ὔᾶγρς., Βοηχ., Βδδτηθ, εἰς.}, ναὶ {86 ὦτοι 

ΟΣ Τοτπαγὰ ἰδ στηδοῖο, ἰὼ δορίγχϑοι Ἡ 1} (δὲ 6" 
Ἡϊπὰ ἱξ ((π6 δοδοῃᾷ, τον. ἴ). 

γεκ. 9. οἷ ἰ5 δὴ ἰτακο ἴοσς 86 τεἰἶχηθ, 
εἰς.---Ἔτϑδτα., Βοηβ., εἰο.,) τοῖον ἥτις ἴῃ {86 δε:ι88 οὗ 

ὅτι ἰο ἰδο πέσ Ῥγοσθάϊΐηρ οἴδυδθ, δηὰ οχρίδι 
ἐπ ἔοπι. ΌΥ͂ 106 αἰϊγδοίΐοπ οὗ ἡ: 186 ὁ 

κἀιρὸς ὁ ἐνεστηκώς {μ8 ὈΘΟΟΠ68 ἐδμο ἰἶταθ 1π ΣΤ} 

{ἢ δυίπον ττοίθ: δηὰ {δ οἰγουτηπίδηοο ἐμαὶ ἰδ 

ουΐον δὰ ἰ8θ ἱπῆὴϑδν βδῃοί ΡΥ διοοὰ βορασγαιοὰ 
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Ὀεβίἂο δηὰ αἀἰβίϊποί ἔγοτῃη οδοῖ οἵ μον, 15 γορατἀοὰ 
85 8 ἐπηορθ οὗἁὨ ἰδδί {ἐπι ἴῃ τ ὶοἢ (86 γοῖ αηἀ6- 
δισογοα ΤὨΘΟΟΥΔΟΥ οὗ [8Γ86] ΤΌΥΠιΒ, δδ ἰΐ Ἰγοσο, (89 
ΟὟΟΣ ΒΡ860 δηὰ ἸΟΘΔΙΥ ἴον ὑπὸ ΟἾἈΥ ΙΒ ἰδ ηἸΥ 
ὙὙΒΙΘΒ ᾿α8 Βργυαης ὕὉΡ Ἡἱϊΐη 118 Ὀοβο, 186 
ΒδϊηΘ ΥἹΟΥ͂ 18 Βιαιθᾶὰ ὉΥ Βορῆπιθ δπὰ ΚΊΙ6θ, γοὶ 
τ [π0 ἀἰδογοῦοο ἐμαὺ (πο Υ οοπποοὺ ἥτις νὰ 
παραβολή, πὰ τηδῖκο ἰδ, 68 δασῦ, ἐμ βιι δ) δοὺ οΥ̓́( ἢ 6 
οἸαυιβοςςεισλίεὴ ἤσιγα οὐ δγπιδοῖ ΔΡὉ 168 ἐο {6 Ργθ- 
βοηί {{ππὸ. 80 Ἧ. δάβουοβ ίο ἐπ ἰδία σοῃβίσιο- 
(1οη, δι ταν ἢ τηοβὲ ἱίρΡ., Ἔχ ρ]δίηϑ ἰμὸ ὁ καιρ. 
ὁ ἐνεσ. οὗ ἴμο δι οἰ βιϊδη Ρογϊοα οχίοπαάϊηρ ἄοιγηῃ 
Ἰπΐο 6 ργϑβοηί, {π8--τόὸ αἰὼν ὁ ἐνεστώς, 6]. ἱ. 4. 
ατδηίίης {1 ῬΟΒΒ᾽ ὈΪΠΠῪ οὗἁὨ {818 τηϑδηΐϊηρς οὗἨ ἐδμὸ 
ῬΈγαβ6 (Ἰνμΐο 861, ὁπ ἱπβυβιοϊοηῦ στουη 8 6οη- 
ΕΝ ἴ0 18 Β[1}} τοῦθ παίαγαὶ ἰοὸ σοῦοσ ἦτις ἴὸ 
σκηνή, ποῖ ἰο στάσιν (ΟἸκ. Εἰ, Βομταῖα), ποΣ ὉΥ ΒΗ 
ΤΘΔῺΒ ἰ0 ὁδόν (Ογατλ6γ). ΕῸΣ ἱΓ 186 δα ΠΟΥ ᾿85 
ῬΙΟΥΪΟΙΒΙΥ ἀοβισηλιοὰ ἰἣ6 ΗΟΪΥ οὗ Βο]168 88 
“ταραβολῆ, {ίκεπε8α, ἐπιδίεηε (Ἰμαϊἢ., ΟΥΥΟΠΘΟΙΒΙ͂Υ, 
ἐγ»ε), οὗ {μ6 ΟὨΥ βἐἴδπ ΘΟΟΠΟΙΏΥ, ΜΕΥ βου ποὶ 
6 ποῖν ἀοβίῃδὲθ ὑπ “"Βοὶν ρ᾽δοθ᾽᾽ 88 δὴ δι ἴ θη 
οἵ {πὸ ον 8} ΘΟΟΠΟΙΗΥ͂, ΟΒΡΘΟΙΔΙΥ 88 ἰἐ 15 ἷ8 ὑσθ- 
οἶδθ Ῥύυγροβο ἰο βέαίθ ἐπ ἀοισ 7γ Ζυιδαΐδηι, 88 8 
ΤΩΘΓΟΙΥ ἰηἰογπιοάϊαίθ βυβίθτη, ΔρΡρϑδγϑὰ ῥυϑοίβοῖὶγ 
ΤΟΡΤοβθηίοα ὈῪ {ἢ ΒαποίθδτΥ 3 (ἸΠο]. ἀραϊηϑὶ 6 
6). [ἢ 8111} οἱοβνῦ σουγοβροπάθποο τὶ {ἢ0 
ΤΊΟΤΘ ποράβ, ἱθάθοὰ, τον ταϊρεὺ (ὐ1} 6]. δηὰ 
ΑἸΖ,, αἴεν δομπ θάαπιαβ80. δὰ Ῥυπη88.) σοῖο (89 
καιρὸς ὁ ἐνεστ, ἴο μι ργοβϑῃΐ {ἶπι6, 88 δοιῃτηθποὶῃς; 
ἢ {π6 ἰπδυραυγαί ου οὔ (0 Νονν Οσονοπδηὶ, απὰ 
Ἰηϊογργοὺ 1ὑ οὗ {Π6 καιρὸς διορθώσεως, διὰ οἷς ΠοΓ 
ΠῚ ΟἌΓΡΖ., Ἠογδὴη οπὰ οἰμοσϑ, ἰγδπβϑὶδὶθ 
Κορ ἄοτνῃ ἰο ἰμ9 Ῥγοβϑηΐ {ἰἱπη0᾽ [οτ, Ψ 
ΑἸΙ,, του ον 707, ἴῃ τοΐίθσθησο ἰο, {π6 φῥσγοβθηί 
ἰὴ 67. Βυὺ (18 18 Του θη ὉγΥ ἰμὸ σοπίοχὶ 
Βτοδμα, Βοΐομθ, 1,.111.}, ᾿παβυλ οἷ 88. ἰδ 6 καιρὸς 
τορθώσεως, τον. 10, οΥ 86 {ἶτηθ ο Σοβίογαίΐοπ ὅπὰ 

τορος βοδίϊοη Δρροϊηἰοά οὗἨ αοά, 8 Βεγο ουϊἀ θη 
ἔμὸ Ολγίδίϊαπ Ῥεγιοα οὐὗὁὨ {πὸ νοῦ] 8 ΗἸΒίΟΣΥ, δηὰ 
ν  ἰὑ βίαπαάδ οοηἰγββίρα (Π6 ὁ καιρὸς ὁ ἐνεστηκώς, 
ὙΒΟ586 ΘΙΔΌΪΘπι 18 (Π6 ΟὔΐΟΥ ΒαποίΌΔΤΥ, βορασγαίοα 
ἔγοτα ἴδ Α]1- ΒΟΥ ὉΥ ἃ υοἱϊ, δῃὰ ἴῃ δοοογάδῃοο 
ὙΠῈ πο ἄρυγο οΥ παραβολῇ ἰμαγο οχίβί, οὗ 
ΘΟΌΣΒΟ, ΟὨΪΥ͂ ΟΧΙΘΣ Δ] δῃ ἃ ΤΩΘΥΘΙΥ ΘΟΥΘΙΠΟὨΪ4] ἰἢ- 
δι οι [ὉΓ δοουσίης Ῥδγίζοοιϊοα. [11πϑμδη 
1955 δι πρὶν Το ΐοσβ ἰΠ6 καθ ἦν ἴο πρώτη σκηνή. 
δρσολα σῶς ὍΘ 0 ἀοιυδὲ ἐμαί ἴπ 189 δσϑὶ ῬὉ͵δοθϑ, 

πρώτη σκηνῇ ἷἰβΒβ ἈΘ6ΓΟ, 85 δὲ Υοὺ. 2, ἐΐ6 ἢγβί 
ἐπ »ζαοςε, ἰ.9 Τογοτηοβί, ἰδ ΟΣ 8016, ἃ8 ἀἰδιϊ συ θὰ 
ἥτοτα 9 βοοοπὰ οὔο, {6 ΗΟΙΥ οὗὨ ΒοἾθ8. [πα ἐμ6 
βεοομὰ γἾ666, ἤτις, τι (16 δαί μον, σοῦοσβ ὑσο- 
ῬΘΥΙ͂Υ ἴὸ σκηνή, ΔΠἃ Ἰηᾶγκ8 {86 σκηνή 8 ἃ ῬΥΟΡΟΣ 
δΥΤΩΡΟΪ δὰ δ Ίοτα οὗ 7 Δ αἴϑτω, τι ἴοι 1ὲ ᾿χο- 
οἴβοῖγ 88. ΤῊ ζογοπιοδὺ ἰδ ΘΓ μδ 616 ΟΥ Ββῃ οὐ Δ 
ὙΓ85 οὖ ΟἿ᾽ ἤγοτῃ (6 Βοοοηὰ ὉΥ ἃ υοἱὶ, ψ δὶς ἢ 
ΟΩ6 οου]Ἱὰ ΡΔ85 Ὀυπέ ἰπ6 Εἰ χα-Ὀσϊθβὲ δἹ]οπο, δῃὰ 
ΒΘ ΟἿ]Υ 0Ππ66 8 Υ08 7, ἀπά ον δαΐ (Π Ὀτϊοῖοδέ βίαυ 
Ὑεϊ Βἷη. ὙΠῸ ἢγβὲ ἰδϑογηδοῖο, ὑμπογοΐοσο, βίοοὰ 
ὯΒοΤΘ οοπΐγοπίϊηρ, πὰ ἱπάοοὰ ζοτιπθὰ Ὁγ, ἐμαὶ 
ΔΥῸ] τεὶ], δὰ (μ9 ἀτοδὰ Ηοὶγ Ῥσχθβοηοθ Βομί πὰ 
ἦϊ, 85 ἃ βιδπάΐηρ σοιιϊῃου ἰο ῥγὶθδίϑ απ ῬΘΟΡΪΘῸ 
οὗ ἰμεὶγ δοραγαίΐοπ ὕγοπι Οοα; δαὶ 9 ῬὯΥ ἱπίο 
186 τηοϑὺ ΒΟΙΥ ἢΪ8Δ06 νγὰϑ ποὺ γοὺ τηδὰθ τηδηϊζοβί, 
δὰ οὗὨ δσουγβο ᾿μαΐ ἐπ Ζον 8} σἰ 4], 'π οοππο6- 
ἐϊοι νεῖ νον [ΒΟΥ δίοοά, νγὰϑ αἱϊοΥν ὉπΑΌΪο 
ἐο ΒΟΟΌΓΘ ὑγθ ΤῸ ΊΎΘΠ 688, πὰ Ὀγΐῃρ ἱπὰ ἰδ 6 

ΦΙΒΟΙ 411] οὐἦἕδέά [80 ΡΡΔΥΘΠΕΥ ἐπρογίοοϊ δοπέθηςο οὗ (89 
οτί 8].-.-Κ.. 

ποράρα ρμεγίοοϊϊΐοη. Τμαὶ Ζογοιηοδὲ ἰδ Όου μλ οἷς, 
{6 ῃ, γγ88 {110 ΘἸα ίοιη δη ἄρυγχο οὗ Τυἀδίδ. [Ιὴ 
(86 ἐμϊτὰ ρῥΐδοα, ἰμ9 εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα 
γτοΐοσβ ἀοοϊ θα ]γ (88 δραΐηβὲ θ 6]. δπὰ Α]1.) ποῖ ἴο 
89 ΠΟῪ Ῥγοβοηΐ {ἰΐπιὸ οὗὐ (η6 τσῖίον, (μ6 {ἴπ|ὸ οὗ 
δι δ] αὶ δηα οοτϊηρ]οίίου, Ὀπὶ ἴο ἐδ δπίθο ΒΥ 8- 
εἶἰδῃ ροσϊοὰ, {16 οσὰ οὗ 7υάαΐίδτη, ἐπ γϑίσγεποο 10 
ιολίελ απα 707 τολίοὐ (ἷ8 οὐ 6᾽ ἰ ὈΘσ Δ 619 βίοοα 85 
8 ΘΙ ]οπι. ΝῸΣ πορα γγ6, Γ᾿ ΙΩΔΗΥ͂; ἃπὰ 8Ρ- 
ῬδΡΘΩΥ ΜΟ]], ΒΌΡΡοβο {1815 {πὸ ἴο Ὀ6 τοργοβοπίοα 
88 οχίοπαάϊηρ ἀονη ἰο (86 ῥγοδοηΐ, δῃὰ ἰἰ8 ὁχ- 
Ῥἰαΐπ ὑπὸ ἐνεστηκώς. 16 411 ὑπο ἰθῆβοϑ οὗ ἰδμὸ 
Ρδββᾶφο ἴῃ 18 σοπῃθοίίοῃ, ᾿1ὑ Ββίαπαβ οὗ (9 Ῥαβὲ 
σοησοϊγοα 88 Ῥγοβθηί, (86 δαί ον ὑπγονης δἷτη- 
861 Ὀαοῖς ἴῃ {9 ᾿μοΪθ σορσγοβοηίαί ὁ ἱπίο ἰΠ0 
Ῥϑβί, δ βου 1 πουϊὰ ποὺ ἄδην 89 }ιδίΐο6 οὗἁὨ [80 
Υἱὸν ἰδ ῬΟΓΌΔΡΒ ἰῃ9 δυίΐμοσ (ἢ. ΤΏΟΥΘ ΓΟΔΑΙΪΥ 
δἀορίοα (Ἀ18 ἔρυτο Ὀθοδυβο ἰδ 6 618} Βδοσὶ ἤσ 6 5 
μδὰ Ἔνθ γοί ἃ ᾿ἰπροχίηρ οχἰβίομοο: ἱμβου σα ἴ 866 
ὯῸ ΠΟΟΘΒΒΙΪΥ [Ὁ (1.18. ΤΏ {818 ΟἿΟΣ ἰδ ΌΟΣΙ8- 
οἷ6 8 ἃ παραβολῇ, ΔᾺ Θἴο οὗ ἰῃ6 ἱπιρογῦοος 
σμδχγαοίον οὗἁ ἡ υἀδίϑτι [ῸΣ {16 οχ᾿βίϊηρ ἰἶτηθ, είο.---- 
ΚΙ. 
ἧς χϑιῃμ ᾶοσ ρϑσίθοϊ 85 ἴο [86 Θοῃβοΐθῃοϑθ, 

εἰς.---- Τὴ) ἰάθ8 οὗὨ συνείδησις (Ε. Υ., σοπδοΐοηο6), 18 
ΤΟΥ͂Θ ΘΟΠΡΓΘΠΘΏΒΙΥΘ οἡ {1.6 086 μαηὰ ἰπδὴ {Π8ὶ 
ΟΥ̓͂ οοπδεΐεπεο, ΟὉ ὑμὸ οὐανρ ἐπμαὴ ἰμαὺ οὗ ἐπίεγπαὶ 
ἑοπδεϊοιιϑηεδα. Ἰἴδὸ ποτὰ ἀορβίχηδίοα 89 ἑῃτηοβί 
σοηνίοί ὁπ οὗ ΟἿΓΡ τη ογαΐ 86 [-οΟ ΒΟΪ ΟΌΒΠ 688, 80 ἱμπαΐ 
οἈ. χ. 2, 6 ὅδ ἴᾶύθ 886 ψΟΣΒ συνείδησις ἁμαρ- 
τιῶν, δῃᾷ 1 Ροί. 1]. 19, συνείδησις θεοῦ. Τ8ο Ἰνοχὰβ 
(8 ΤΟΙΣ ποὺ ποσὶν ἰο ἐμ6 αὐυἱοίϊης οὗ δὴ δ6- 
συδβίηρς οοῃβοίοποθ (Ἰ βοοάἀοχεί, Οαϊον, εἰ6.}, δᾶ 
ποΐ ΣΠΘΓΟΪΥ ἰο {μ6 ποτὰ] ρῬοσχϊοοίϊοη οὗἁὨ [10 60Ὲ- 
βοϊοιιβη688 (βοδ] 2, ΒΙ,, 96 ἯὟ.), θὰ} ἰο ἐμ9 1Δοἱ 
ἐμαὶ (86 σγουϑδῖρρον σου] ποῖ Ὀν {86 ρχεβεπί αἰ ΐοη 
οἵ Ηἷ8 οἴδογίησβ, δἰϊδὶη ᾿Ϊ8 μὰ 1π ἃ ᾺΥ {παὲ τοὶ 
189 ἀοηηδηαβ οὗ ἢΐ5 Ἰοσαὶ δηά σοὶ σίοιι 8 86]1- 0Ὲ- 
Βαϊοιϑηθ88, οουἹὰ τοὶ, ἰδαὶ 8 ἴο Β8γῪ, δἰϊαῖῃ ἰὸ 
ἁγιότης. 
γε. 10. Ῥυσοὶν ἴῃ οομπῃϑοῖΐου ὙἱῈ 

χαϑδῖβ, εἰς. --- Ἐπί ἀοδὶξηαΐοβ ποὺ {1|ὸ οὈ͵οοὶβ 
ἴῸΣ 18 βαῖκο οὗ ψϑῖοὰ ἐμ Οἴοσίρ8 τὸ ἴο ὈΘ6 
Ὀτουραὺ (ΒΟ ἈΠΟ ., 1ττῦ., δ{6.}, ΟΥ πὶ ΤοΒρϑοὶ οὗ 
ψ Δί οῖ δ 1, ν 1168] Ῥογ οι οἢ. ΔΟΙΌΔ]]Υ ἑδίκοβ ρ͵δοο, 
ἃ8 δὴ ουϊνπατὰ δοὰ ργουϊδίοπαΐ τχοδὴ5 οὗ }υ5ι1ἢ- 
οδίϊοα. ΕῸΣ μόνον ἐπί ἰδ ἰο 6 οοπηῃεοοίοα ποῖ ΠῸΡ 
ΜΠ τελειῶσαι (0 Β]1οἈ ., ἘἸΤῊι ΠῸΣ ὙΠῚ. λατρευ- 
οντα (Ιλ ., Ἐβίθ, εἰς.}, Ὀαὺ τὶ ϊὰ ἐπικείμενα, Μ ΘᾺ 
βίδπαβ Ρ8.8}16] τὶν δυνάμεναι, δῃ ἃ 88, ΔΙοης τ ἰἱ ἢ 
(818. γδγίϊοὶ ρ]ο, ἰὺ γοῖογβ ἰο δῶρά τε καὶ ϑυσίαι, 
ταῖς ὁπ δοοουῃΐ οὗὨ {πὸ ᾿πίογυθηΐῃρ ΟἸδΌΒεΒ, ὈΘ 
ΘΑΒῚΪΥ ομδηροά ἰο {π9 ποιοῦ. [1 15 ὈΥ͂ ΠΟ ΤΟ 8:8 
ἰο δ6 χΣεΐεγχοα, ψὶῖ ἢ {πὸ ΨαΪ,., ἰο δικαιώμασιν, 
Ὀοΐηρς ἐμ ἰαἰκομ---ἐπικειμένοις. ΝΡ ψὶῖ 189 
διηδπάοά ἰοχί 18 ἐὺ Οἰἐ ΒΟΥ ΠΘΟΘΒΒΆΓΤΥ ΟΥ̓ ΡΤΌΡΟΣ ἰο 
[8Κὸ ἐπικείμενα 88 ΔΡοβίίΐοι ἰο δικαιώματα, οπὰ 
Γοΐον μόνον ἰο {πὶ5 ἸαίίοΣ ποχὰ (1,ἅπ.). ᾿Επί οδῃ, 
ἰο 06 ΒΌγχΟ, ΟΧΡΥΘΒΒ (ἢ 6 σααίπῦ ΟΥ̓ ἀρσοεδδίοπ οὗ 
βοιηοί δίς ἴο Βοιιοϊ ἰηρ 6150, οὐ οαὐναγὰ ποὶρῃ- 
ογβοοά οἵ ῥγοχί πϊίγ. Βαΐ ““τηϑδίβ δῃὰ ἀτίηκκ8᾽; 
ΔΙῸ ποῖ --τδ πο ΠΟ ὉΣῸ ΟΥΣΏΒΏ068 Τοραγαΐηρ 
Τοοᾶ---εᾳυϊναϊοπὶ ἰο ἑου ἰάθη πηοαΐίβ. Ουΐίο 88 
1116 ἀοε8 {80 ἰδϑῦτιὶ ΣΟ ἰο δβδαογί ἤοϊαὶ ζοδείβ 
(Ρεῖτοοθ, δίοσσ, Ἠρΐηγ., δἰ6.}, ΟΥἮ 1ο (6 ῬΏΒ0}18] 
ΒΌΡΡΟΣ (Β]., 96 Ἧ.). ΕΟΙ δικαιώματα τὸ ποὶ 
πιεαπ8 ο077μειἱΠεαίίοπ, Ὀαὶ οταϊπαποεδ, δ ἃ Ῥτοοΐβο}ν 
Βιοῖ, δι σοίοσσίης ἰο (6 Πεδῆ, ἃτὸ (80 δικαιώματα 
λατρείας οὗ ἰ9 ΟἸἹὰ Τ᾿ δεἰδτηοπί. ᾿Ἐπί νι {λ0 ἀαί. 
᾽χη β6 8 ΘΟΙΩΙΔΟΏΪΥ [86 Τουπάίϊοι οὨ ν' ἴοι, δὰ 

Ψ΄ 
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αἱ (6 βαπια ἰΐπιθ, {86 οἰγουτηδίδη665 σουδοοίοα 
αἰ! τίσι, ΔῺῪ δίς 15 ἄοπο. 7πμο ὅεπ. σαρκός 
ΤΩΑΥ͂ αἷδο ἀεποίο ἰμδἱ (86 {πίη 5 θ6ατ 'ἢ {Π 6 πη βεῖ γ68 
(86 παίυγο οὔ (με σάρξ. Ἧε δμου]ὰ Ποτὸ σεΐοσ {86 

ἰογαι ἰο ἴΠ6 ἰδίογὶ 81 βυρογδοίδ! ν δηὰ ρου] 8Ὲ- 

ΔὈϊοπο55 οὗ [686 Ἰ6χᾺ] ἱπει(ἰἱοη8 (ἢ. Υἱῖ. 16), 

Ὁυι ιμδὲ (6 σοπποοίίου ἐπάϊςαίεα (μ 6 θη. 88 Γο- 

ζεττίης μογο ποὶ ἰο (π6 φμαζέίψ, Ὀαὶ ἰο ἐπδὶ τυ Βἰοὶ 

15 116 οὐ)͵εεί οὔ 6 ογἀϊμδῃσαβ, 88 1 ὅδι. υἱἱϊ. 9, 

11; χ. 90. τὸ δικαίωμα τοῦ βασιλέως ἀοποίεβ (δ 

Ῥινίηθ ογάΐϊηδηοο τοζϑγάϊης (μ6 Κίηρ, 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ΕΤΉΙΟΘΟΑΙ,. 

1. Ῥτοῖχ (ἢ ο Γδοὶ (παι αοἀ ΗΠ] πιο] 65 ἀφοϊδγοά 
(86 ΟἿ (ονοπδηΐ ἱποδρϑῦϊο οἵ διίδἰ πίπρ ἰἰ5 ρυγ- 
ο56 οἵ πηϊναιίοη, δη ἀοοπιοα ἴΐ ἰο δΌτοραι οι, 
ι 5.11} ἀο65 ποὶ ἤοἸ1ονν ἐδδι 5 ῬΘΟΌΔΡ οὐ πη 668 

οὔ Ὠἰϊνίπο γοσϑρ τ γα Ἰμογοίοτο υαἐμείεθε. Νοτ, 

ὁπ [9 οἶμον παπᾶ, ἀοδα (π6 ἔδοὶ ὑπαὶ ὑπ  Ὺ ΟΥὐΘ 

ἐποῖν οτἰ σία ἰο Ὀὶ νίπο γουοϊδέϊομ, δη ἃ Βοποα μα Υ9 
ΔῺ δυίμογιυ ἰσγδηδοοπάϊης ἱπαὶ οὗὨ ΔΏΥ τθογο δὰ- 

ΤΆΔ διγαρβοιηθηίδ, ῬΤΟΥ͂Θ ἰπαὶ [ΠΟΥ ΔΓ6 διίπάξησ 

ροη (δ 5Βυ}6ο(8 οὗ πὸ δέει Οογοηδηῦ, οὐ Ρυΐ 
ἰδοπὶ οη λέ δαάπιὲ ἰευεῖ πιὰ 18 ἐπ51} π|10Π8 οὗὨ 

ἄτασο. ΤΒΟΥ Β6γο γδίμον, ἰὰ δοσογάδποθ ὙΠ 
{0 δσμδταςίον οὐ Π6 ΟἹὰ σονθοδαί, ρα ὁ ἱγρὶ- 

ὁαἱ απὰ δΥπιθο] 1641] παίαγθ, ῬΘΓΓΎ 8 ροάαρορὶοαὶ 

δη ἀἰβοὶ ρ᾿ἰΠΑΤΥ δἰχηαϊδοδησθ, δηὰ δ8 βυος Ροδ- 

Βοι864 δ ἰῇ γα]ι6. 
, 1 411} (86 χίογψ ονὐἱποϑᾶ ἴῃ {πὸ ἔτη 9 ῃ ἴῃς 

οὗ [89 Ηοῖν ρἷασο δῃὰ (86 Ηοΐγ οὐ Β01168, δπὰ 
«11 1} (6 δαογεάπεια δῃηὰ πια)εείψ οὗ [110 δοὶβ οὗ 

τοὶ σίουθ βουυΐοθ Ὑγῖο 8 ὑἐγαπδρίγοά τ] π (ΠΟΤ, 
δι }}} (86 οπίῖσο δυτδηροιλϑηὶ οὗἩ {8:6 γ68868 οὗ ἰδ 
βουυΐοο, ἰλ9 βορδγδαίΐοῃ οὗ ἰὴ οὐΐοσ ὕγουι ἐδ 
ἔπῆοῦ δδηοί ΓΥ ὉΥ {16 τοὶ] τοι οοποθαϊθὰ [δ 
Ἰαίίον, (0 ἀἰδιϊποιΐοα ΟΥ̓ ῬΘ6ΟΡΪ6, Ῥγίοβδίβ δηὰ 

εἰ κη-Ρυϊοδίθ, (89 παίαΓθ ΟΥ̓ 80 δδογοὰ δοὶβ νεὶς 

δδοὶ. βορδιδίθ οἶδϑϑ ΜῈ8 ομδγδοίου δι: ΘΠ (0 
αὐΐογην, ὑποὶν υἰϊιαὶ δη ἃ δοσοιηοῃΐαὶ ομυδοίοσ, 

ποομ νου υ Ὁ] δον ἰδὲ γϑοοποὶ δ ιῖοπ τὰ ἢ 

αοὰ διὰ {6 ἀν οὶ ΐης «οοὐὉἨ αοἀ τῖι Ηἰδ Ῥθορ]ο, 
6 γ0 οσίδίθα ΟἿΪΥ ἷὰ τηοχθ γεέργεδεπίαίζίοη, ρτγοπιΐδα, 
δηὰ ἐγηιδοί σαὶ ἐχργεϑείοη. 

8. Τιιῖδ τοϊαιΐου οὗ ἰ89 ΟἹά Τεβίδιηοπι 5886- 
ἰδ  8ηἃ πουϑηΐρ 88 8 γρε δηὰ ΘηλΌϊθ, ἰο [89 
δοιϊιαὶ οοιιπια πίοι οὗἨ τοἀοοιηοα τθη ὙΪ ἐμ 
μοῖγν αοὰ ἴα ἐπθ ἰἶπιθ οὗ 80 τοα] διὰ δοίυ δὶ τϑδδ- 
(Δ Ὁ βαϑαὶ οὐ ταὶ τοϊαιΐοηθ, 8 πὸ ΔΥΡ᾿ ΓΑΤῪ 
οη6, αι ἰδ ρ»γορλείἑςαϊν απποωιποεά απαᾶ πιαΐε 

κποιοη ὃν ἰλὲ Ἡοῖὶν ϑριτίὶ Ηϊπιδοῖ,. 1ὰ (818 1168 180 
βοτίρίαγαὶ στουπά δηὰ υ5ι1θοδίίοη οὗ α κἰβίοτίοαὶ 
ἰτοαϊπχοὶ ννΐοι βοοῖζα {86 ἰγρὶοδὶ γϑύδγθησθ ἴῃ 
ἐμο βυιηὈο}8 οὗ (9 ΟἹὰ Οσονθῃηδηὶ 1(86}{. 8.111 (86 
Ῥεϊθοὶρ]θ πιυδὲὶ ὃθ ἡ ἀἱο᾽ουΒῚ Υ δὰ οδυ οι δὶ Ὁ δΡ- 
Ῥ ϊοὰ, 

ΠΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ. 

Ἧο ποοὰ Ὡο Ἰοῆχοσ δϑεζ (μι ὙΔΥ ἰο (80 ΒΟΔΥΘΗΪΥ 
ΒαπΟίΌΔΙΥ 8ἃ8 ἰζ ἰξ πόσο μηζηοισῃ, ὡμὰ ἸρΔῪ ποί 

ςομρί δίῃ, 85 ἱΥ ἴὶ πεζὰ εἰορεῶ ἰο τ: τδίβετ τὸ 
οδ8ῃ διὰ βιιουϊά υδικ οἱ δε καρ πιὐλιεὰ λας δεια 
ορεπεά (ο τ4.---Ἴ μδιὶ (6 Ἠοΐγ δρίτιε Βδϑ5 ἐπε πίε 
απά »τοάωυςεά, εαπ οπὶψ ἐλγουσὰ ἰὰλε ἐἰλμακίπαίιοι οἵ 
ι86 ΗΟἿΥ ϑρίτγιι, Ὀ6 ΣἸΚΒΌΟΥ ππάεγείοοὰ δηά 
ἰσεοδὶϑά.---Νο ουϊναχά κρ]επάον οἵ το] ιου5 ποτ- 
Βἢΐρ οδη πιδίκο βορὰ {π6 ΔΌ3επος οὗ ἐσμε εὐπεδεμῆϊοπ 
ὐἱἱλ οά.---Ῥ ἴ15 Ἔα ρ] οΥπιοπηὶ ἐπὶ ἐλε δεγυίοε οὗ 
Οοά ὅὄνοὰ (6 δδυίΒ]Υ δὰ {δὰ ουϊπαγὰ οοπιε8 
ἱηΐο τοϊδιΐου ἰο {.16 οἴοσῃδὶ, διὰ βίδπδβ οοππεειοὰ 
αἰ (6 ἰπῆον 116 οὗ πιΔῃ.---Νίυχο, τοῖυς, δορὰ 

..86 οὗ [86 τὴ 688 δυρρὶοὰ Ὁ τίμα Ἰ᾿γοσδὮ]Ρ (ῸὺΣ 
ΟὟ βρί γἰϊυ 8] τν6}} θεϊηρ. 

ΞΤΑΠΚΕ:---Νο βογυίςο οὗ αοὰ οδὰ δὲ πιίδουϊ 
δογοιηοηῖοβ; Ὀπὲ ἐμαί 15 ἐμ τηοϑὲ Ἔχος]]οπὶ ὙἘ1Ὸ ἢ 

Ὧ28 οδϑὶ οὔ οχίϑγῃμδὶ ραγδάο δῃηὰ μ85 {86 τηοδὶ οἵ 
86 ρονεν οὔ (πὸ ϑρίτίι.---τἱῦ ὑπο Ἱογὰ᾽Β βοῦδε οἢ 
δογί 85 δὴ χίογτίουβ, του ἢ ΙΔΟΓΟ 15 ἐμαὶ δθοτε 
ἔῃ ϑαγύθῃ.---ἰ ΟΥ̓ΟΣΥ Οχιθ ἴδῃ 15 ἀπάσσ ΟὈΪ  ζα- 
ἰΐοπ ἰο βοσυὸ αοά ΡῬυθ] οἷν ἴῃ Ηϊδ οπιρ]6, τουςὰ 

ΤἸΔΟΥΘ πιιδὺ ῬΓΟΔΟΠΟΥΒ ὍΘ ΔΙΉΘΥΒ δὲ βδῃὰ πβοὰ 
{86 Ρυ δ]. ποτγβὲρ οὗ αοά 15 σοἸ]εὈταϊοα.--- ΗΠ οατοὺ 
Βίδη 8 ορθῆ; δυὺ (μ6 ρἶδοθ '8 ΒοΙγ ; ποίδίυς 
οοσηοῦ δηά ἱπῆρυτο ΜΠ] Ὀ6 δατϊἰςὰ, Βογ. χσὶ. 
97.---ῬΥοδΟο5 ὉΘΑΡ ὑποὶγ ἰγοδδυγα ἰῃ Ὁδείβος 
γοββοΐδ᾽ (Π6Υ ἰ00ὺ ΔΙῸ δίπῃποσγθ, δπα πιυβὲ, ᾿ξ 
οἰμογβ, βοοὶς ἐμ οἰ οδηβὶπρ ΑΩΥ οὗὁὨ ἱδποὶν βἰῃς.--- 
Το οαὐνατὰ πνογβὶρ οὗἩ αοἀ ͵8 ποίμὶπα πιιδοαὶ 
ἰἰὸ ἰηπνανὰ; 1 (πὶ ὈΘΟΟπ 68 ΟὨΪΥῪ βῖῃ ἰο Βὲπι πρὸ 

τοηάογβ (Π 9 ϑογυΐοο, δῃὰ τϊπἰβίοτβ σοπάδιηηδίϊου 
ταί μον ἰμδπ βαϊνδίϊοη.-- -Ὁπάον 89 Νουα (ονοηδηΐ 
Μ͵ ΩΔΥ, Ὑἱμουΐ Υἱοϊδέϊη (86 δοπϑοΐθῃσο, δαὶ 
διὰ ἀτίηϊς ἐμαὶ τσ οοπίτὶ αΐο5 9 ΟὟΤ ΘὉ}0Υ- 
πιοπῖ: ΟἿΪΥ ΜΙ τιοἀογαίϊίοη δπὰ {πη κερί νίηξ, 
Οοἱ]. ἱϊ. 16; 1 Τίπι. ἰν. 8.---Οαἰνατὰ ἀπ ὈοάΙΥ 
τδϑεΐης δηὰ οἰδαπβίης δίδ μα 'π ΠΟ ῬΤΌΡΟΥ τ Ἰδίῖο8 
ἰο Ὀἰνίηθ τουϑΐρ. Βυϊ 88 πϑδίπμϑββ δηα οἰ θδηὶ!: 
ὨΘΒΒ ΔΙῸ 8[ὙΔΥ8 Ὀοσοιηΐηρ δηά δἰἰγδοίἑνυθ, 1 ὃε- 
ΠΟΟΥ͂ΘΒ 08 8180 ἰ0 ΔΡΡΟΔΥ ὈΟΙΌΤΘ δπα βεσυθ Οοά ἴῃ 
ουϊνατὰ ρυγίίγ, 1 Τίπι.. ἰἱ. 9.--ἼΒὸ οαἰπετὰ 
οἰδϑίοηϊης οὗ (9 ὈΟΔΥῪ 18 δαΐ ἃ τοΐβοσδ ὉΪ6 βεγτῖοο 
οὔ αοᾶἂ; Ὀυὶ ἰο οτυ σέ γ ἰ86 68 σῖτἢ 18 1058 
εος πὐνϑαν 18 ῥἰεαβίηρς ἰο αοἂ, 1 σον. ἔν. 8; 64]. 
γ. 24. 
ἘΠΕΟΞΕ:--Τ9 Ηἰρχδον Ὀ᾽εδδὶηρ Ὀεοβίοπεα οἱ 

ΟἿΣ ἃχθ ἰδ ἰο Ὀ6 βουχὺ ποί ἱπ ἀοΐπρς διΌΔΥ ὑαὶ 
ἴ ΓΒ [1.60 σοτητηδηαἀπηθῃ (8. 
ΗΕυΒΧΕΚΒ: πα ΒΌΓΣΥΘΥ οὗὁἩ ὑπο ᾿πεέλί ἰδοῦ οἵ (88 

ΟἹά Τοβίαπιοαὺ 18 ποὺ ψἰϊουΐ ἀ ἘΠ ὴν ἰο ἐμ Ομ γὶ8- 
(ἴδῃ ; ἰξ δον ἷπι ὑμ9 Ῥγοσζοζαίγοθ ὙΕΙΘΒ δ 
Ῥύβδβϑαβοβ, υἱΖ., ΠΟ ἸΟΏΘΘΟΙ ἸΠΟΓΘΪΥ (86 ΒΒΔΟΟΥ͂, 
Βαΐ τϑὰὶ, οβϑϑϑῃί δὶ Ὀ]οββίηρ8.- -Ἶ 6 8016 δῆ- 
αἰομὶ ψονϊὰ 18 οτγὶπρ ουὧοἱ δι δα ΒθοἊοοβοῖεῖ; 
(86 τηοάογη τον] τ} ποῖ ατο Ηΐμ.--- ΟΒτ9- 
ἐἰαπὶ 1ἰ68 ὑπὸ ζόσῖα οὔ ἱπ86 ζοῆ θυ ὶ ̓ πρτουθ- 
τοὶ δηᾶ ροτίοροϊϊοη οὗἩ {π6 οπἰἶτο οομ λεῖοι οὗ 
Βυιηδηὶ.---Τὴο ἰσϑηαυ ΠἘσίηρ οὗ (μλ6 οοπϑοῖθῃος 
ἰα (80 οπὰ οὗ 4}} βδοσϊβοοβ. Τθὴθ τοσο 180 Θ0δ- 
βοΐθῃοο 85 αὐναϊκοηοᾶ, (16 1088 Θου]ὰ Ββδοσίδοοβ 
ΔΡΡΟ6880 δῃηὰ βδι βίγ ἰἰ. 
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Π. 

Ῥογίροιὶ οοταπιαηΐοι πῃ αοα 8 τοπάογοὰ ροϑϑι ὉΪ0 ὃν {8.9 ρμογύδοί τα ϊαίουβμὶρ οὗἨὨ 9658 ΟἘσϑέ, οἱ 
ἐμο στουμά οὗὨ ἃ Τθδὶ]ὶ ὀχρίαἰΐοῃ. 

ΟἬΑΡΤΕΒ ΙΧ. 11--1ὅ. 

11 Βαὺ ΟἸιγιβϑὺ Ὀδίῃρ δοτηθ [οοχηΐπρ ἔου ταρα", παραγενόμενος ἃ Βὶρἢ ῥγἱοδὺ οἵ [{}6]7 χοοά 
ὑμὶηρβ ὕο 6οῃη6, ὈΥ͂ ἃ [ὈΥ̓ Π]6Δ8 οὗ ὑδο διὰ ΤΙΣΙ ΈΠΝΩΣ δΔηἀ ΠΙΟΤῸ ρογίδοῦ ὑΑρθυπδοῖο, 
ποῦ τηδ4θ πῖῖ παηάβ, ἐμπαὺ 8 [0 Β8Υ, ποῦ οὗἉὨ ὑμὶ8 θα] αἴ ηνσ ἱτοτα, ΟΥ ογθαίϊοη, χτίσεως ; 

12. Νοίίίμον ὈΥ͂ 106 Ὀ]οοὰ οὗ ἄμμο Δ σα]γ68, Ῥα6 ὉΥ͂ δἰ5 οὐσσῃ Ὀ]οοα 6 [οηι. ἢ6] θη ϊογοά ἴῃ 
ὁη09 [Ὁγ 4}}] ἰηΐο ὑμ6 Ποῖγ ρίδοθ, μβανὶπρ' οδίδϊ θα [οδίαϊπ᾽ ὨΡ ούθγῃδὶ τϑἀδιηρίίοη 20» 

13 ὡὁ [οπ|. ον «61. Ἐν 1 186 Ὀ]οοά οὗ θα}}8 δα ροαδίβ [ροαΐβ δηὰ Ὀ0}]5],2 δη ἃ {8:6 δβῖιθβ 
οὗ 8. ποιίου ἐΡΠΒ ΒΕ ες πποϊοδη, βδηου βοῦς ἰὸ ἐμ Ῥαυγίγιηρ [1 τοβρθοὺ ἰὸ (ἢ 6 

14 ρυτγ]} οὗ πὸ βεβῆ, ΗἩΟῪ τασδὶ τρογθ 8818}} ὑπ Ὀ]οοὰ οὗὨ ΟἸτὶδὺ, στὸ ἐμτουρὰ {Π6 
[88] εἰοτηδ)" βρίτἱῦ οἴεγθα ἢ] πι86}} πὶ μουῦ Ββροῦ ἰο (ἀρὰ, ρᾷγρο γοῦν [0016 Θομβοΐθποθ 

156 τοι ἀοδὰ σοῦκβ ἰοὸ βοῦν ὑδθ ᾿ἰνίησ ἀοάἵ Απὰ 0 018 σᾶπβθ ἢθ 8 (ἢ τηράϊαίου 
οὗ {6 [4] Π6Ὴ ἰοβίαιηθηὺ [οονθηδη}} ὑπαὺ ΟΥ̓ Ἰμθ8ὴ8 οὗὁἨ ἀθαίῃ [84 ἀθαί ἰβκίος 
ΟἾΔ 66] ἴοσ ὑδ6 τϑάἀθιηωρύίοη οὗ {86 ἰγϑηβωγθββίουΒ ἐλαΐ 1066 ὍΠΟΥ {80 ἤγβὺ ἰθβίδιηθηῦ 
[οονϑηδη, ὑμ Υ τ ΒΙΟΝ ἀτο [πᾶν θ66η1 681164 τηϊρ εὐ [1287] τϑοϑῖγθ 86 Ῥγοτηΐβθ οὗ 
8 οὔθτηδὶ ἱπμουϊίδηοο [07, ὑμ 086 64116 4 ἴο ὑμ0 δὔθσῃμδὶ ἰὩΒΟΣ 809 ΙΩΔΥ ταοοῖγο ἰῃ6 
ῬΓΟΙΏΪΒΘ]. 

1 Μὸν. 11..--ἰΔο ΔῊ ἢ Ὁ ΤΡΛΠΙδΕ νομένων ἰηπιορα οἵ μελλόντων [5 ποῖ δῃ Ληο ΘΟ ΕἾΥ τουσποὰ (τ ΒΥ Β. ὯΦ., ΔΙ (ΒΟΌΣ 10]1- 
Ἰοτεο Ὁγ ΟἾτγγε., (ἴσιυιη., Τἰη]. Ῥοθ ΒΗ οχ, 

3 [{ὕὙϑγ. 183---τράγων καὶ ταύρων, 5 απαὰ δει1ε ἱποϊοδὰ οἵ διε απὰ ροαίε, ἰς ἴῃ τοαάΐπρς οὗ Α. Β. Ὁ. Βἴη., εἰς.-- Καὶ 1. 
δ γος. 14..-ΤῊο ἘΕΜΗΡΕ οαὕδο Ὑυ]ς. πνεύματος ἁγίου, ἰουηὰ ἐπ ὮΦ., δηὰ ἐπ ΠΙΔΩΥ͂ τη υ.96.. ἰδ ΟὨΥ͂ δὴ ἐπίεγργείαίΐοη. ἸῺ 

189 Οοά. βίη. [Ὁ ἀρροϑαῦϑ ΟὨΪΥ γ8 ἃ δογγοοίίζοῃ. - 
4 Ψὸος. 14.--ἰπηϊεδὰ οἵ ἴπο ος. ὑμῶν, νεθ δῖὸ ἴο τοδὰ δμος Α. Ὁ. ΚΕ. 44, 417, 67, ἡμῶν. Τὴ Βοος. Βαδ, μόνουοσ, (ἢ 6 βαῃο- 

τίου οἵ {πο Οοά. Βίη. 

{{γ. ΤῊ χριοτὸς δὲ παραγενόμενος, διέ ΟἾ τίεί οὐπεΐτς Τογισατά, Ῥγεθεπέϊπο λέπερε, (. ε., Δρρϑασγίῃᾳς ὕροῦ τὸ οἴδκο οἵ 
ὨίσίοξΥ, Μδιι. 1.1, εἰς.---τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, 4. ἐδὲ Γμέμγε σοοά (λὶπρ8.---διὰ τῆς μείς, ὃν νιξαπιὲ φ ὅιε σγεαίεγ, ἐς ΠΝ 
ἅοί. ατιὶς]9.--Ἃοαὐὗ ταύτης τῆς κτίσεως, ποὲ 47 ἑλὶξ οτεαίίοη, τὰκ ποῖ κοσμικόν, δεϊοπρσίηρ ἰο (δε τοογϊα. γον. 1. 

ον. 12.--οὐδα δι᾽ αἵματος, ΟΡ, οτ, απὰ ποῖ ὃν οΥγ ἰλγοισὴλ ἰλ6 διοοῦ : Ὡοὶ “ ἠεείλεν Ὀγ ἴΠο Ὀ]οοὶ."--αἰσῆλθεν. εηἰσγοα ; 
1:0 ὑτοῦ. ΜΟΙ Π0 Κῆρ. τοῦ. ἴδ ποῖ ποοῦϑά, χριστός [5 19 δι: 57]6εοῖ.---εὑράμενος, ποῖ λασίπρ Ῥγοσμγεα (δ 1 εὑρημένος), ας 
φνοζσμγίηρ; εἶθ “Ῥτοσυγίης ᾽ 19 τοργοδβοηῖϑα 88 οοἰποϊϑηῖ ἢ, δ ἃ γὺ λοὶ οοπάϊουοὰ ὍΡΟΣ Πίφ Θῃηϊογίης. Τηο δἀάοὰ 70; 
μι, οἵ ἰὯ0 πᾷ. νοῦ. (ὈδΡΘ οί Πγ δἰδηάϊης ὝΒΟΣΘ ἰ{ 4068), ἰδ ἘΠΙΗΘΟΟΘΒΒΩΣΥ͂ δὰ ΘΟ ΕΘΌΪΡ. ΤηῸ Θιυρμεδίδ 19 οἢ αἰωνίαν, 
ΣΧΤΊΞΗΝΑΙ, 

ον. 18.--τοὺς κεκοινωμένους, ἔδοφϑε ολοὸ λαῦε δδεν ἀεβἰοα,---πρὸς τὴν σαρκὸς καθαρότητα, ἐπ γογεγεέποε ἰο ἰλε Ῥω ῳ7 ἐλ 

ες. 14.-- καθαριεῖ, ελαῖϊΐ οἰδαηδε, π“ἰκλὴ τοΐδγοποθ ἰο καθαρότητα, οἷξαππεῖξ ΔΌΟΥΘ.-“-εἰς τὸ λατρεύειν, ἱπίο ΟΥ̓́᾿ΠΐΟ ΟἹ 
ἘΠ ἢ οτγάογ ἐππξ ἯΘ ΠΙΔΥ͂ ΒΟΓΥΘ. 

ογ. 16.--διαθ. καινῆς, οὗ α (ποῖ, ἐλε) πιο οὐνεπατ---θανάτον γενομένον, α ἀεαίδ ἰακίηρ ρ»ῖαοε.---οἱ κεκλημένοι τῆς αἰων. 
κληρον. ΜΟΙ͂Ι εοπδιτοοῖθ: “ 1ὴ0 (4116 οποα οὗ {Π οἴογδὶ ἐπποτ ἴδ ηοο,᾽ δ ΤΏ0]. ΕΌΤ., δὰ δοπθ οἹάον Θχρουϊζογθ. ΑἸΙογὰ 
οἸἠ θεῖ ἐμαὶ ἴπϑ κληρονομία, τς Γοοϑίνοα “ ἴη9 δῖγοσθ, 86 ὈοΐπΕ ῬΓΟΘΟΏΤΥ (Δ ΚοΠ ἀρ [ἢ [6 ποχὶ νογϑο, τοι] πιδΡάγ Ὀθ 
Δ ηϊτοάηοσοά ἰῃ ἔδο πιοϑὲ ἰποὶ κἸ δοδηϊ ρμἷδοθ 4016. δϑ ἃ τογο δάϊπηοῖ ἴο ἴΠ6 ἀοδεσί ρίοη οὗὨ ἴπο δ Ὁ] 6εὲ οὗ [Π9 βου ΐϊδηςο. 
Βαῖ {Π6 δἴγοδι β001}}8 ποῖ ὉΡΟῺ κληρονομίας, Ὀαϊ γαῖ ον οἡ ἴδ εἴεγηαξ (,8 σο ΓΔ 91] κα δηίῃς ἐπ οἰασασῖον οὐ ἴῃ9 Νονν (ογθ- 
τιδηὲὶ ἱπιιογἴδῆοο τοπὶ ἐμδὲ οἵ πὸ ΟἹ), δῃη δ Ῥδγεν δἷϑο προ ἐδο λάβωσιν, παν γερεῖνε, ἰπι ογάοῦ ἴ0 σμαγβοϊονίζο 19 Νονν 
Οονοπηπῖ, 68 6 υη ον πη ΐοἢ, ὈΥ͂ [9 ἀδδί οὗ 1} κτοδὶ βαογίδοίαὶ υἱοῖς πι. 18)9 οΑ1} ὦ οποα γεοείυς ἰδὲ ἱπῃοΥ !Δη09 ΒΊΟΝ 
Ἰιδὰ Ὀδίογο ὕθθπ ΟὨΎ ῥγοπιίβοά. Απὰ δὸ ἴῃ ἐΐθ γόγβοα (ὉΠ οί πα, 11 ἰ6 ποῖ [π κληρονομέα, ἰπαί ἰ6 ἀνεοῖϊ ἼΡοΝ, ναὶ 10 σοῃ- 
τοοῖίου Ὀοΐπεοη ἴἢ9 ἀδαέλ οὗ ἔἶο ἐδοίδίονῦ (10 θανάτον γενομένον). δῃηὰ ἰδ οὐέαΐηέηρ οἵ 1.) Ῥγοπιίδοά ἐμημογδοσθ. ἘΠῸ 
Κ6Α] οἰοςσϊίοη ἰο ἐδ οομππεγυοσέίοη ἰῃ 4ᾳηοσίίοη (κἀορῖοα Ὁ ΜΟΙ], Τποϊποῖς, Ευγαγὰ, ἘΠ όγ, [πὸ ῬοΒο, σές.), (6 1:41, Δ που ΚΒ ἢ 
ποὶ ψἱτποῦὲ ΧΑ ρ 686, Θσροοί ΠΥ ἔπ Οτοοῖὶ ρορῖῖς ἀϊοϊίοι, ἰξ δῶ πὸ ἩΔΥγδμξ Οἰδον ΠοΓΘ ἐμ ἴΠ9 ὕδαρὸ οἵ [89 δὐἴδοῦ, δηὰ ἰ6 
ΤΑΙΠοΥ ἴ00 ΒΔΓΒΕ ἴο ὃὈ6 δεδαμηιοα πίτπουϊ ποοεδείγ.--Κ.]. 

ἰπ8] ΔΡὕΡΘΑΥΔΏΘΘ 88 ξηδίίον οὗ ἰιἱβίοτὶ δὶ 1δοὶ, ἐμ 
{19 οδασδοίοσ δῃηὰ διῃοίοι ἐπ πη ἰδίοὶ ἀεὶ ς- 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂, παίοα. ον {πὸ πογὰβ ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων 
4 ἀγαθῶν, το Ὡοὶ ἰο ὍΘ βορατδιϑὰ ὈΥ ἃ οοτηπιδ ἔγοτι 

γεβ. 11.-- -Βαῖ ΟΒτίαςϊ οοτηΐπ αὶ ἐοσυνασᾶ, εἰς. ͵ παραγέν. (Βοηκ., Θτἰ 680.) διὰ ποὺ ἰο 9 γοβοϊγοὰ 
-- Παραγενόμενος ἰΒ ἀυϑεὰ τ ῖϊ ἢ ΥΟΐογεποθ ἰ0 8 μἷ8-  ἰηΐο εἰς τὸ εἶναι ἀρχιερέα, Ὀὰὶ ἰο Ὀ6 ἐδίκθῃ 88 ὑγθ- 
ἰογῖσδὶ ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ ΟΥ δάγθηί, 1 Μαδοο. ἱν. 46; ἀϊοαίο. Βαὺ (Βο τὰ ἀγαθά σοοά (λίπσο ἀγὸ ποί 
Μαδίίῃ. 1,1; Τὰχο χὶϊ. δ1, Βαυὺ Βαὰ δ Βδὰ ἴῃ  βἰγ]οὰ γμίέωγε (μελλ. ἰο δοπηι6), ὧβ θοΐηρς ζυΐυγο ἰὸ 
τηὶπὰ (Π6 οηΐγδησο οὗ Ομ γίϑὲ ἀροὴ Ηΐ8 Ἀθαυθηὶγ {186 Ὀ6᾽ ΘΥο 8 οἵ (86 ΟἹὰ Τ᾽ δι., Ὀὰΐ 85 Ὀοϊοηρσίης 
Ῥυϊοδι!οοά, Βὸ νουἹὰ μανθ θιρ]ογοα γενόμενος,  ἰο (86 οἰκουμένη μέλλουσα οἈ. ἰϊ. δ, {86 αἰὼν 
6Ἀ. ἱ. 4: νἱ. 20; νἱΐ. 26. 8.1}1 τὰ: σογὰβ δτὸ ποὶ μέλλων, ο᾿. τὶ. δ, (860 μέλλουσα πόλις οἈ, 
ἴο Ὀ6Ὸ τοζεσγοὰ ἰο Ηἰβ ἱποαγηδίϊΐοη, Ὀὰὶ ἰο Ηΐβ δος χὶϊὶ. 14. . 



1δ6 

ΒΥ πιϑδπδ οὗ [86 κτιϑδῖοι βηᾶ οσΘ ὕΘΣ- 

ΤΗΒ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΗΕ ΠΕΒΕΕΥ͂ΞΒ. 

ξοὶ απᾷον ὁ80}} οχρ᾽δηδίϊοι οἰ ΠΥ δὴ ὑπηδίυτ] 
ἔϑοϊ τὰ ΌΘσδοΙ6, εἰς.--- ἢ Ρνυίμαβ., 1.08. 
διά οὐμοῦβ γ᾽ οΘοηποοὶ ἰδ9 τυ -τοχοὰ πογὰβ 
διὰ τῆς μείζονος---κτίσεως ἰταταοα  ΔίοἾ 18 ἐδ Ρχο- 
οοὐΐηρ, Ὑδοδβ νὸ, ΒονοΥοΡ, δοηδίγυοί δ ἴῃ 
δρροβίιίου ἰο Χριστός. Ἠοΐῃι. οχίϑηβ {118 δου- 
ποοιίου οἷοδν 0 αἵματος, Ὀυΐ [9 πλΔλ οΥΥ οὗ ἰῃ- 
ἰοτργοίογβ πιδὶςο ὈοΒ ἀδρθηάθπηὶ οὐ εἰσῆλθεν, δὰ 
σοι ΠΥ τοῖον (86 ““ σγθαίον ἰθὈ ΡΠ 8016᾽" (0 (86 
λεαυεπ5, ἰπτουκσὰ ποὺ Οτὶδὶ ρϑδϑοὰ ἱπίο {δ9 
ἔπηοῦ βδποίυτῃ, 88 αοά᾽β γϑδὶ ἀνθ! ρ- 1866, 88 
ἐμ δδυιδ}ν εἰ χ-Ὀτίοβί ρα8864 ἰμτουρὰ [9 οαΐον 
ἰδΌοΘγηδοῖο. Ὁ πμάἀουιθά] γ, διά ταῦ ἀδηοίο ἱπ [ἢ9 
ο.8 6880 6 ἰσοαὲ ῥΐαδο δῃὰ ὙΔΥ, ἷπ πὸ οἱποῦ 
(η9 πιέαπϑ ιτολοεγεῦν Ομ γὶϑὲ οηἰοτοὰ ἱπὶφ ἐδ Ηο] οδὶ 
οὗ 8]. Νοῦν ἀοοϑβ ΠἸ|οῸ γχοροδίθά ἀδοϊαταιΐου οἵ 
Βοντὶρίαγο ἰπδὺ ἐΔ6 λαπάν οὐΓὙ οὐ ἴοτταοὰ δηὰ 
δἰτοίοοὰ ουὖἱ ἐπ Βοδυθηβ, ἰουἁἃ οὐν ἐμίοστείης 
(αὶ 1.6 οαυθηβ οουἹὰ 00 ΟΡ πιοδηΐ, οὐ ἰδ 
αντουπά ἐμαὺ {π6 ἰΔΌΘΓΡΩΔΟΪΘ ἰδ 6 γῸ ἀοδί ζηαίθά 868 
“ποῦ χιϑἀ9 ὙΠΕΗ δη 459." ον {5 το πιϊχειὶ δρ- 
Ῥϑα! ἰο ν. 24, σογο βοαυθη ἰβ δοηϊγδβδίοα υὶμὰ 
16 Μοκαῖο βϑδῃοίυδυυ, δηά {158 ἰαίίοσ 15 οδ]]Ἱοά ἰῃ 
("6 οοηὐγαϑὲ χειροποίητα. Νον πορὰ ψνὸ διαίη, ἰἴ 
ὁ δἀορὶ ἰμὶβ νἱοῦγ, γτοβύγίοιὶ Ουγβοῖτοδ ἰοὸ ἐδ9 
ἸΏΘΓΘ πιοίογὶδὶ] ἰθδύθῃ οὗ οἱουάδ, Ὀὺὶ πιϊ καὶ ΓΘΙῸΣ 
ἐμ9 νγογὰ8 ἰο [89 ᾿πν δὶ 016 γου 8, (16 ἀπο) ηρ- 
Ηἶδοθ οὗἩ δηκζοῖβ δῃά οὗ ὑπὸ Ὀὑ]εδϑθά, τ μΐοῖ, 88 8 
ἑδὈογηδοῖθ ποὺ ηδὰθ Ὑἱ1} Βα 8, δγὸ σοηἰγαϑίθα 
σι (16 Βδοά-Ὑτουρθὶ Δ ὈὀνΏδοῖο οὗὔὗ Μοβοα. [ἴὶῃ 
ἕανοτ οὗ (ἷ8 ἰοο 15 9 Θῃῃρμαίΐο μοὶ φειοηΐης οὗὮ 
(Π6 ἱπιροτὶ οὗὁἨὨ ἰμ9 ἔθγπι χειροποιήτου ὈΥ (80 δἢ- 
Ῥοπάοὰ οὗ ταύτης τῆς κτίσεως. ΕῸΤΥ Ὅὸ τηυβὶ 6ο0ῃ- 
οοἶγο {9590 βυρτδιαυπάδληο ΠΘΑΥΘΏΝ 848 (οἀ᾽ Β 
οτοοϊίου δηὰ σψόσῖ, Ὀαὶ μοὶ ὈοϊΪοη αἴης ἰο (ὲΒ Ροσ- 
ἰϑιαὶθ οτγοδίϊου, τὰ τϊοδβ το Βανο ἱπιτηθ- 
ἀἰδίοῖγ ἰο ἄἀο. Απάὰ 1 νυ ἀἱδίϊη συ {.1:686 δὰ- 
Ῥτγδηλαπάδηθ, θαὺ δ8ι}}} οσοδιθαὰ μθαύθῃ8, ἰῃ τ ΒΊΘ ἢ 
δῖ “'ΠΙΒΏΥ ΙΔη30ηΒ,,, ΦοΒη χὶν, 2, ἰο νυ ϑΐοὶ 
ἐπυ4 5.1} 6 Ἰοσδὶ ιν 8 δδουῦϊ θὰ, ἔγοπι ἰ}19 υἢ- 
ογοδίθα ἀπο χορ δοο οἵ αοὐ Ηϊπβοὶῦ, 85. (9 
Βοαύθη δχδι θὰ δθοτο 64]}] σοϊδιΐϊοῃβ οὗ ἰΐτηο δηὰ 
δ'ραοε (ϑιίον, θ61.), τ 8 νψὸ οουὰ οί σμαγμο ὁ 
(δο Υἱ ΟὟ υπάθν' σοηδἰ ἀογαίου ὑπ 6 οὈὐοιΐου υΣχοὰ 
Όγ Βοζσᾶ : “»εγαδειγαδ αἰοεγοίμ ΡῈῪ οαἴωπι ἱπφγεδ- 
δι. 826 ἐπ οαΐμηςι.᾽, αΐ, ΔΥοΡ 4]1, (18 ἰπίογρτο- 
ἰδίου Γαγηἶβιθ8 ΠῸ ῬΓΟΡΟΥ Ῥοϊΐηΐ οὗ σοι ΡΥ ΒΟῚ 
Ὀοίνοθη Ἀθάτϑα δῃ 6 ουΐον ἰδ ΌΘΓΏ8616. ΕῸΣ 
{18 ἐΔὈΘΤΏΔΟΪΘ τῦ88 ποὶ ἃ πεζὰ ραδεασέταῦν ἰο δῇ 
ἱηιθυῖον ἸΟσΘΙἰΥ ; δηὰ γγὸ δχζαΐῃ 8566 πὸ οὈ͵θοὶ ἢ 
80 ἀοἰαἰϊοὰ δΔηὰ οἰαυοταίθ δ ἀοβογὶ ρίϊοῃη. ὙΤὶβ 
δσἰυάϊουϑ οἰδοογβδίθηθαβ 18 ἀϑοϊ θα ϊν δὲ νῶν τὶ ἢ 
ΤΟΙ οἷς 5 ἰάθ6 ὑμαὺ ὑπο τορσγϑβδοιίδίϊοη οὗ (ἢ 9 
ἸΟΎΘΣ ΒΘΑΥΘΏ 5 ἰβΒ Ὀαΐ 48 10 ΓΘ 8 Π6ΓΘ ζ0Ϊ] ἰο {86 
οοηῃοθρίΐου οὗ ἰἰϊθ οδΎΘΪΥ ΒΟΙΥ οὗ [0]165. 5851} 
1.994 οδπ ὑὁ υπάογβίδηἃ Ὀγ (ἢ)6 Ου͵νον ἰδ γδοἷο, 
(0 πτοῦϊά ἴῃ ζοπ6Υ8] (᾿υδιϊηΐδηϊ, ΟδγρζΖ.) ἰπὰ 
νι ϊοῖ 0880 Μ͵ῸῸ δου] ματο ἰο τορὰθν “ ποί οἴ 
{15 τηοάδ οΥ̓͂ θυϊ] ϊη ρ,᾽" ὁ. 4., ποί {κὸ {860 ἰΔθον- 
Ὡδοΐο οὗ Μοβοβ: ὑΐϊο ἤδ 80 ἐσγδηδὶδίΐου, σὴ 
8 ἀἰοτουΐ σοηοορίϊοι οὗ {ἰμ6 τηϑδπΐη, ἰ8 σίνοη 
ὉΥ νδϑι., ἵα(ἢ., Βοηρ., δὰ οἴμοσθ. ἍΊῸΝ )α5ὲ 
85 1π|10 τοδβϑοὰ πα} δὴ [86 νοτὰβ Ὀ6 ΒρΡΙἰοὰ 
μος Τοίοσθῃοο ἰο Οἢ. χ. 20; Φοϊια ἱ. 14) ἴο [89 
οὖν οΓ Ολνίδί, τ ϑί μον 1 Ὀ6 υπάοτγείοοῦ οὗ ΗΪϊ5 

λυπιαη παίωνε (ΟἾΣΥ5., Ῥγΐπιδϑ., Οδῖὶν., Βος., ατοὶ., 
Ἐβι., Βϑης. δῃὰ οἱ β6γ8), οσ οὗ Ηβ μοῖγ 1179 ἱῃ (86 
δεδὶ (ΕὈΤ.), ΟΣ οὗ ΗΠὶδ ρον δοά Ὀοὰγ (Ηοἕμπι.), οὐ 
οὗ ΗΒ τηγϑιΐϊοαὶ Ὀοὰυ {89 ΘΠ υΓΟἢ το! ἰαηΐ οα 
δεῖ (Οα)οὶ., Οα]ον, Βεϑυ, Βδαῦ., εἰς.) ἯΘ 

1άθ8, οΟΥ 8ῇ ὑππδίυγδὶ ρδγ}16], ουθῶ ἱπουσὶι τ 
ἰδ κο {168 ἢτγεϊ διά ποί ἸοσδΙν Ὀυὲ ἱπβίσγυπιοῃιλ)}γ ; 
ΟΥ ὙΘ βυδ᾽θοῦ {89 ψογὰβ (0 8. Βεῦ86 ΒΊΟΝ ὑπο 
Ψ11 ποὶ Ὅθδ. ΕῸΣ σκηνή ΤΩΔΥ ἱπάδοα ἀοποίς (δ 6 
δον, αὶ Βοαγοοὶν 1ἰΐο ἐπ ἰδ ὈΟΑΥ͂, οΥ 16 δβδετὶ- 
ὅοο οΥ̓͂ ἐδο ὈΟΥ, οὐ ἐ!ὸ σἰογϊδοὰ Ὀοᾶγ. Το (86 
81 |658}685 δοὰ ΒΟ]η 685 οὗὁ ΟΠ χὶδὲ ἐπ 6 ῬΏΤαδο οδὴ- 
ποί τοῖον ; [05 ἰ86 Βὶχ -Ῥυϊοδὶ αἰἰδιποα {1656 ποὶ 
ἴα ἐδ οὐἱόνῦ βδῃοίθδυυ, δ ΟΠΙῪ ᾽πὶ {86 πηοκὶ ΒΟΪΥ͂ 
Ηΐδοο ὈΥ̓͂ 86 δρυϊη κι ηρ οὗἩ 86 Ὀ]οοὰ οἵ (ἂς 
Βοῖϊΐοσ. Τὸ πιὸ 86 ΥΘΥΥ σοπίγαδὶ Βζοδβοηίοὰ πιὰ 
89 ῬυΓΟ Υ ΒΥ} 01108] δὰ ἰγρῖοδὶ πδίυγα οὗὨ [1:9 
οΪὰ δογοπδβδηίΐ, ἃ βδίιυ το 1ἸἸυδβίσχαιθα ἴῃ ἐμ6 οδιδγϑο- 
ἴον οὗ ἴμ6 Μοβδῖο ἰδΌθσ πδοὶὸ ὉΥ {86 ΗΟΪῪ ϑρί τὶς 
Ηϊμβο 1, βϑθῖαβ πίον ἰο ὁχοϊαδο ἐμ ᾿ατυγίης 
ΟΥ̓́ΘΡ οὗἩ ἰμὸ ἀἰϊθιϊῃοίίοσπ οὗ 6 ἰθΟΥ δὰ ἵπῦεῦ 
ἰδΌΘΓΠϑοΪο ἰο ἐῆο Νὸν Τοείδιησηὶ ἀϊπροηκαίίοι, 
δηὰ ἰο ἰμΐβ (6 χυτεὶιγο Ἰδησυδρο Βοτο δε 888 
ΘΧο]υδῖνο γοΐθσοθοθ ἱσχοχζασά, ἰδοσοίοσο, σοή 
85 8 ἀοεϊρσιαίίου οὗ ἐδθ ἰδΌογηδοϊο πῃ ροπετσαὶ, 
δηὰ ὈΓΟΙ͂ΘΣ 1.0 ῬΟΥΓΘΟΙΥ βὲπΡ0]9 Ἔἐχρ᾽ δυδίϊοα ῥσοὸ- 
Υἱουδὶν ἰουσμοα ὉΡοπ (δἰ Υἱ[ὲδ. 2), ὙΠΟ 5 βυρ- 
Ῥογιοα ὮΥ [Π0 ὙΘΣΥ δισδηροιηιθηί οὗἩ (πο ποχάξ, 
δηὰ οοττοδογδίθἃ ὉΥ ἐδὸ τῦυσῖ ΟΣ πδίυγαὶ 
ἴοτοσβ ἐδ ρίνϑῃ ἰο οὐδέες ΤῈ Ἰδῆθον ἔῃ π ον 
Ομτῖϑέ μδ5 Ὀδοοιὰς 8 εἰ - γί 18 Βοσο ποὶ ἴδ 
ἐμ6 οἰἐχαϊοαὶ ἀορτθθ ἐπ αυοδίϊοπι :. ἐπ 6 δαίμον ἰ8 
ΒΙΠΡΙΥ δοίης ἑογὶ {86 ἴαοί ὑπαΐ, ὉΥ Η18 δῖ κῃ- 
Ῥτϊοδίμβοοά, ποῖ ἃ βυῃμρο]ίοαὶ!, Ὀὰΐ ἃ ἔσωά ἀπά 6ι- 
ἐωμαΐ γοοομοϊ]δίΐοπ τὶ αοὰ π88 θθϑθὴ οδεοιοὰ. 
Ηθ ἰβ ἃ μὲ φῃ-ρυΐοδί, ποὶ οὗ 89 δασίμϊγ, Ὀαὶ, δ8 
μ85 Ὀθθῃ δίγοδν ββονῃ Ὁ {Π0 δαῖμον, οἵ ἰδς 
ΒΘΑΥΘΗΪΥ ἰδθογηδ010θ. Τ}}19 ΠΟΔΥΘΏΪΥ Βαποίυδιγ 

6} οἷ, ΥἹἹ, 2 μΒο σα]] ἃ σκηνὴ ἀληθινή, φεπυῖπε 
ἰαδεγπαοῖε, οἵ σἈϊολ ΟὨγὶδι ἰβ λεισουργός, Ἀ6 ἢεγθ 
δίγ}]65 {π0 ὈοίύοΡ δηὰ σποσο ρογίοοῦ ἰδΌοσηδοϊο, 
ΒΊΟΝ 86 ΟὨΔΓΘΟίΟΥΪΣΟΒ 88 δαὶ τοί Ὀμυΐὲ ὉΥ 
Βδηᾶϑ, ἐ. 6., Τουπά ρα ἱπάσθοά, Ῥὰὶ ποὶ Ὀεϊοπσίηξ 
ἐο {π|8 νοῦ], ὈΥ τροϑῃβ οὗ π ἰοὰ ΟΕ γὶδὲ 885 δ15- 
ἰονί σα ἾΥ δρροαγοὰ δηὰ οἽχὶβίβ δ Βὶρῃ- σις οἵ 
1π6 ροοὰ ἐμπίπρϑ ἰο οοτμο, ἰπ (δ 6 ΒδΙη6 ὙΔΥ 858 {86 
9 ον δὰ μἰ ἢ Ὀυϊοϑί, ὈΥ τρθ8η8 οὗ ἰδ ΜοδεῖἊ 
ἰδθοσηδοῖθ, Ὀθοδῆιθ ἰἢ6 ὈΓγΪθδί οὐὗὁἁἨ δυτηθ 1104) δοὰ 
ἰγρῖοδὶ Ὀ᾽οϑϑίηρβ. ἴῖῃ δοσογτάδησο τὰ 5, ΟΣ 
88 ΒΟὮ, 85 Η6 αἷδο ποί (οὐδέ) ὉΥ ταθδηβ οἵ ἰδ 
Ὀϊοοά οὗ ροαίβ οῃἰοτοὰ Ἰηΐο (6 ΒΟΙ͂Υ ρἷδος, σπϊςὰ 
ΘΟΥΓΘΒΡΟΠα 8 ἰο {86 ΒοΙἐθαί οὗ 1, ον 6 ἀπο! ης- 
Ρίαοο οὔ αΘοὰ. ἘΕὑ δ ὑὸ βοοομβὰ ἀοσίβι 
ἰογτα θα ἱπ ἱτοϊίδίϊοα οὗ [89 ὅγβὲ Αοχίδὲ (τ πὶςὰ 
Ἰοσδῃάσϊ πο ρϑου τὶν Ὀδοδτηθ, ὈΥ στηθδ 8 οὔ (86 

Βερί., δὴ ογάϊπδυυ Ηο]] θη βιὶο 8855), δπὰ οοἷπ- 
οἱἀ65 ἴῃ (πὸ πιὰ ἐπὶ οὗ ἰῃ9 δπ116 υοτὺ ἃ. 4. 
πού λαυὶπσ ργοσιγεά, Ὀὰΐ ρ»γοσωγίπσ]. Τδο ἐξα: 
πἰὴθ Τοτιμδίΐοη αἰωνία 18 Τουπά ἰὰ ἴδ6 Νον Τορὶ. 
ΟὨΪΥ Βοτα, δπὰ 2 ΤΠ68. 1ἰ. 16. 
πούς ἷ8 ὯΟ Ῥοϊπὶ, ἴπ ΤΥ Ορ᾿ΐομ, ἴθ ππϊοὶ 

ΜΟΙ] 88 βδονη βουπᾶοῦ Ἰυάριιοηί 85 δὴ ᾿ηίογ- 
ἘΠΕ {888 ἴῃ {110 οἾ68 Ὁ δη ἃ δὲ 16 ΤΑΥ͂ πὶ τ ΒΙ ἢ 
6 δεὲῈεβ 6Σθ (88 δἱ ἢ. ΥἱὲῦἹ. 2) Ὀγυδμδαὰ δεῖϊὰς 186 

ὨΟΠΊΘΓΟῸΒ Ὑϑραυΐ.8 δηὰ σοποοὶὶϊβ ἰῃ ἩΓΙΘἢ οτὶ- 
ποηῦ ΟΧΡΟΒΙΙΟσΒ δύο ἱπαυϊροὰ τοραγάϊηρ τ86 
ἈΘΑΥΘΗΪΥ ἰΔΌΘΥΔ016θ. ΟἿ Γ πὲ 8 ΠΟΙΥῪ Ἰϊἴδ ὁπ δατί, 
Ηἰβ βδουϊβοθ ὁπ ἴμ6 οσοδβ, Ἦϊΐβ δοῦν δυΐτιδῃ 
Ὀοὰγ, Ηΐ8 ἈΘΑΥΘΏΪΝΥ αἸονγ δε Ὀοάγ, 86 Ἰοπεσ 
1οο8] ψβθνοηβ, ἰμ9 οδυϑη οὗ {116 δΔηρ6}]8 διὰ γἰοσὶ- 
βοὰ βδιΐβ, ΔΥῸ 8}} θθθῖ πιδὰθ ἰο ΔΩΞΉΎΓΟΣ ἰο 186 
ουἶον ἰΔΌ τη δοῖ6, ἑλγουσὰ ἩΔΊΟΙ 186 αυϊουσ μαδὶ 
ἰηίο (86 ἱπῆονῦ δαποίυσασ᾽Υ. 6 ἴονοχ Ἰοῦδὶ 
ΒΟΔΥΘΏΒ, 88 Ὀδίηρς ἰμο86 ἰδγουκὶι παὶοὰ ΟὨτὶξὶ 
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δοίυ8}}γ ἀϊὰ Ρᾶ55, 18 (86 ΟὨΪΥ͂ ὁπ6 οὗ {680 ἐμαί 
068 ποΐ δὶ 0η66 διγἶκΚ6 006 8ἃ8 ὈΟΓΘΙΥ͂ ΔΥΌ ΓΓΘΣΥ 
δὰ οδργίοϊουϑ; δπηα ἰμ680 ἈΟΔΥΘΏΒ δἰδπὰ ἴῃ πὸ 
Θο σοΙΥ80]4Φ το]α οι 0 {886 ῬΓΟΡΟΙ δἰσηΐεαποε οὗ 
186 ουἵον ἰδθουπδοῖθ.Ό ΤΕ ΐβ, 85 101} 1.8.1} το- 
ΣΩΟΣ8, 88 Ὧ0 πιόγα »αδεασα-ιοαν Ἰηϊο (86 δπο]οδὶ 
οὗ 8}}, ναὶ βἰοοὰ τ|ῖλ}λ 18 οὐγῃ δχρσχαδβίγο ἱπιροτγί, 
διὰ δ8 8 ἐμοδίσο οὗ οομδίδῃς Ῥγίϑδι}) }ν ΒΟΥΎ 69. 
ΤᾺῸ ΟΥΒΟΥ πιοδπΐ 8 ἴ00 8.6 810} 88 δουϊὰ ΟὨΪΥ 
ὉΥ ἰδ6 Βαιβμοδί βίισαϊπίηρ οὐὗἨ ἰθσηβ, θ6 οδ]δὰ α 
ἐδΌΣΠ80]6, ΟΥ 88 ἰΐο }}γ 181} οὗ σουσοθροπάθῃοθ ἰὸ 
16 1466 οὗἩἉ ἰμο ουὐἱον ἱἀ πλοῖο οὗ Δίοδοα. ΤῈ 
Ἰδησύδαο οὔ ἰμὸ δυΐδον αἱ τοὶ υἱονν, ἰῃ 664, ΒΟΘΙΩΒ 
ἰο ἤἴβυοῦ {ὑμὶ8 ἀἰδβιϊποίϊοπ οὗἨ (86 ὑνγο ἱδΌργ 8ο] 68. 
Ομσἰδι, 6 δαυϑ, θηϊογοὰ διὰ τῆς σκηνῆς, ἰπίο (ἢ 9 
δδῃοίυοσυ. [ὑ ἰδ παίυσαὶ Ποῖ ἰ0 ἐπίευρσχοὶ διά 
Ἰοεαϊ, διὰ ἰο (πη, ἱμογοίοτο, οὗ ἐδ [μον σα] 
ἈΪὨ-Ῥυϊοβίβ ρδδβδίῃς ἐμβγουρσὰ ἰδ6 ουἱον ἰηίο (δ 6 
ον ᾿ἈΟΥΏΔοῖο, δηὰ ἐδπ18 ἰο τηδῖκ6 διὰ τῆς σκηνῆς 
ἈΘΥΘ δῃδίοροιθ ἰοὸ {π0 ἵογιηοσ, Βυΐ δραϊηδβί ζὺ 
ἀμ γὸ δ΄Θ βαύϑυδὶ βου Ου8 οὈ) Θοἰ0η8, 88 ννουϊὰ Ὀ0 
τοδ Πγ οοπ͵]θοϊτο ὉΥ οπθ ὙΔ}0Ὸ Θομβίοσβ ἐδ 6 
ΠΌΣΩΘΥΟΏΒ δηὰ ΜΙΟΘΙΥ ἀἴγοσδο δηὰ αἰἱβοοτάδηϊς 
ορίπίοηβ στορογαΐηρς ἰδ9 πδίυσο δηὰ βἰχηΐβοδποθ 
οὗ {δΐὲβ οὐἱεν ἰδΌθγηδοῖο ἰτουσὰ ποῦ {πὲ 
ΒΘΔΥΘΗΪΝ δἰ ρσ-Ὀσϊοδί ρϑββδοᾶ. Τηαβ6 Οὐ] οἰ 08 
ΔΙῸ ΟὨϊοδυ ἴουγ: Ζδ᾽γεέ, {86 οὐδοῦ Δ ΌΘΡΉΔΟΪΟ οἵ 
Μοβοβ ἰ8β ποὺ σοργοϑθηίθαὰ 88 ἃ πο γῸ ρΐασα [ῸΓ 
»αεοίησ ἰλγοισὴ, Ὀὰὺ 85 ἃ Ρ]αοο οὗ οοῃδβίδῃϊ 
Ῥυΐοδὶ]Υ Βοσυΐοο; δὰ δ᾽ βουρι ὑπ εἰ χα -ῬΥυοδί 
ταῦδὶ βατο ραδὶ ὑμβγοῦυσῃ ἰδ θα ἢ6 φηἰοτοὰ (6 
ΒΟΙΪΥ οἵὨ μοῖϊθα, γοὺ ἐμαὺ 18 ἃ ἸΏ ἱποϊἀθηὺ ρος 
Ὑ ΒΊΟΝ ὯΟῸ δίγοββ 18 1αϊἃ, δος (16 δα ΠΟ ἀο68 
ποὶ οὐδπ τηθηἰΐοη, δηὰ οὗἉἩ νυ ἴοι 9 ἀο68 ποί δρ- 
Ῥϑαν ἰο Βανὸ ἱμβουραί. [Ιὑ ἰδ ποὺ ΒυρροβδΌϊθ, 
1πογοίοτο, (δαὶ 86 ψουϊὰ ἢαγο βοϊθοίθαὰ 88 8 ὑσο- 
χαϊηθηΐ Τοαίασο οὗὐἨ Ομ νῖβι ΒΒ οπίσθησο ἱπίο {86 
ἈΟΔΥΘΏΪΥ βαποίεΣΥ, ἰδ δὲ τ ἶσον 1 δὰ ποΐ οὐρὰ 
οσουγταά ἰο πἶπι ἰο τηθρηϊΐοι τὶ ἢ τοίοσθμοο ἰοὸ ἰδ 9 
ΦΑΥΗΪΥ. δεοροπάϊν, ἱπὸτὸ ἡ ἴῃ ἰμ0 ἤρυτγαϊ το 
{8 6 γ80]6 οὗ ἰδ Νὸνν Τ οδίδυιθη ἢ0 οὐΐον 880 0- 
ἰυαγγ. Τβογο οδηποῦ θ6 δὴν. ΤΟΓΘ ἰδ Ὧ0 οἶδοο 
7οτ ἴ. Τὸ ουἴον βαποίθδγγΥ οὗ ἰῸ Μοκδίο ἰδ ῦογ- 
πϑδοὶο βίοοα 88 (Π6 ““ ΘἸη ὉΪ61 ΤῸ ἐπ ἰἰπη6 ἐμ 6 6Χ- 
ἐαίϊης," ἐπ ΗΟ] αΒοβί εαἱχεϊγίης, ᾿ 1116 (παὶ 
δηίοσίοῦ ἰδθογηδοῖὶθ γοὺ μδὰ ρΐδοο, ἰμδὲ (ἢῃ6 ὙΔΥ 
πίο [86 Πο] ο8ὲ οὗἁ 8}1 δὰ ποὲ Ὀθοπ γοὶ στηδὰθ 
ταϑηϊίοδί, ΤΆοσΟ 18 Π6ΤΟ 8 τπιοβὺ χροὶ πὰ ὑἢ- 
Το ἰδίδ Κα Ϊο ἀθοϊασαίΐοη οα {μ6 βιυιῦ͵οοὶ. ΤῺ οὐ ο Σ 
Μοβαΐὶο ἰδθθγηδοῖο βιοοὰ 88 {1:10 βυτωδοὶ ΟΥ̓ ᾿πηρογ- 
ζοοίϊοιι,, οὗ ἀϊβίδπος ἤἔγομι α οἀ---οὔΡρσοδοῖ ἰο Η πὶ 
ΟἾΪΥ ἰγρίοα]ν, θυ ποὺ τοϑγ οδθοίοα. ἬΙ ἐμ6 
Τοπαϊηρ οὗ {πο τοὶ] οὗ {πὸ ἰϑια ρα αὖ ἰὴ ἀοαὶἢ οἴ 
Ομ γῖβι, ἐμδὶ ἀἰδεϊηοίΐοι Ὀοΐνγοθη οἱ ν δηὰ 'ΏΠΟΣ 
ἐδ ΌΘΓΏΔΟΪ]ο ἀἰδαρροαγοὰ ἴον ουθσ. ὕη]688, 6 γ6- 
ἤἴοτο, γγἷὸὺ. ΔΙῸ ὙΠ ἐο ΤΟΎΟΣΒ6 ἐδ6 ΔΌΓΒΟΥ᾽ 5 6ῃ- 
εἶτο ἀοοίχὶηθ, δηὰ τπηδἰ ἰδίῃ ὑπαὶ (Π6 βδουῖ σα οἴ 
ΟἈὨγὶϑὲ μδ8 ποὶ 718]16ὰ τιμαὶ τῦδβ Βοΐοτο βυπιθοὶ- 
ἰζοὰ, Ῥτοἀποίηρ α γεαΐ ἀαρργοαοὶ ἰο ἀοἄ, δπὰ οοπ- 
γον ϊης (80 νμοῖο Ομ νἰβιΐίδη Ὀοαγ ἰπίο ἃ “" σογδὶ 
Ῥτυϊοβί βοοᾶ,᾽ γα τηπδὶ οοπορὰθ ἰδμδὲ ἐμοτο 18 δπὰ 
68ἢ ὮΘ ἐπ ἰδ9 Νὰνν Τ οδίδιηι θη δυυαηροπιοπίθ ποίἢ- 
ἰὴ δηβιυονίϊης (0 ἰ86 οὐΐον ἐδ ΌΘΣΏ8016 οὗὁὨ λίοβοϑ. 
Τλιταάϊν, ἴῃ Ῥενίοοι δογγοβρουάοποο νυ ῖτ ἐμῖ8 :8 
186 ὉγΙοΥ θαΐ οηρμαῖὶο δπὰ ϑινγϊ κίης ἀδβοτγὶ ρίΐοη 
ὙΠ Ν (86 ΔΌΓΠΟΥ μκἶνοδ οὗ (Πἷ8 σκηνή, Ἰπτουρὰ 
δῖοι ΟὨγὶβὲ ραββοὰ ἱπίο {86 ϑ'δποίῃαΥΥ ὁ δἰχῃ. 
115 “1πὸ στοδίϑὺ δπὰ τηοσϑ ρογίδοί ἐδ Όοσ ἢ 8016᾽" 
--- πο τϑδὰο υ ἢ Βαπά8,᾽ ἢ. Φ., οὶ “ οὗὨἍ {ἰιὲ8 
τοοϊοσὶαὶ ογοδίἰοη.᾽"" 718 οἸοαΣ δβίδηιλβ ἴῃ Ὧἢ- 
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Αι μοαῖδ, ποί ἰο ἃ ρϑσί οὗ 9 ἰδ θθγπβοὶθ οὗ Ἀοβϑβ, 
μὲ ἰο 186 οἷο Οὗ, Τμδὺ πτῶ8 ἰγρίοδὶ , {8185 5 
ἀληθινή, (85 σξοιυΐπο ΔΡοΒοίγ ρα] ἰἀθοσμαςοὶο, ἸΤΒαὶ 
Ὗ48 κοσμική, δείοηρίπ ἰο ἰλ6 τποτὶ, τασίογ δ], 
τδὰθ τὶ δὰ: (μἷθ 18 ΒΘΔΥΘΏΪΥ, δβρί τυ], 
ποέ πιδὰθ Ὑ10} ὨΔη 48, ποὶ οὗ ἰὶ8 σγοαίΐοη, ΤΉρδο 
ορ τ μοί5 δὰ ἀθβοσγί ρυϊνο ρίγαϑθθ, το πψουϊὰ 
ΒΑΥ͂Θ ΠΟ Βἰχπίῆοδποθ ῶ8 σοίεσυίης ἴο (6 ουΐεος 
Μίοβαϊο ἱδθεγηδοῖθ, ατὸ βιυι κὶ ΠΡῚΥ Ῥογιϊποηΐ 8 
τοΐεσυίηρ (0 ΐ 85 ἃ Ψ016, δῃηὰ 848 οβασβδοίουϊσίης 
[89 διομδίγραὶ, ἰγιιθ, ΒΟΘΥΘΏ]Υ, σγοδίοσ, δὰ 
ΙΩΟΓΘ ῬΟΓΐοοί ἱδθοσηδοὶθ, ἢ Ἡ Βϊοῖ ἔπ Νὸν Τοβίδ- 
τηθηὺ Εἰ ἢ -ὈΓΙοδί σαϊἰδίουβ ἴῃ αἰδιϊ ποίΐοι ΤΤΟΣΩ 
(86 νι ουϊαϊγ, ἰγρῖοδὶ, τυδίονῖ αὶ Δ ΌΘΓηδΔο]6 οὗἩὨ (ἢ 9 
1 ον 1681 ῥγοϑίβοοά, Ζουγίλίν, πὶῖ (μὲ8 Υἱὸν, 
δη4 ΟὨἿΥ ν»ἱ ἢ (μἷ8, {86 Δα  ΠΟΣ᾽ 8 Ῥδτ81101 ὈδΟΟΣΏΘΑ 
δοσηρὶοίθ. ΤὯῃθ Ῥάᾶσβαῖ]οὶ [88 σϑίργοηοθ ἰο ἰττο 
Ροϊπίβ, {86 ἰδ ΌΘΓ 616, ἐπ ὙΜΙΘ} (μ6 χοβροθοίνθ 
Ῥυϊθβίθ τηϊηλβίοσοα, διὰ ἰδ6 οἴου 8 Εἰ ο (Β 6. 
Ὀσουρῃὶ. Ὑπὸ 1 ον] 681] Ῥγἱοδὺ σταϊ ἰδίογοα ἴῃ {}}0 
ΘΑΣ(ΒΪΥ, τον] ἀν, ἐγ οἷθ8] ἰθ Ὁ 8619, ἀπ Ὀτουρμὶ 
ἰηπίο ἰὺ (80 Ὀϊοοὰ οὗὨ Ὀ0}18 δὰ ροαίβ ; Ομ γἱβὶ σῃ ἢ. 
ἰδίοσθ πῃ (86 ΒΟΔΥΘΏΥ, ΒΡ τ 08], δτομ οί μα] 
ἱδθογηδοΐο, πὰ Ηΐἷ8 οὔογίης 185 2718 οἰπ δίοοά, 
Τμὸ διά τῆδγ, ἰῃ Ὀοΐἢ οΔ5868, 6 ἰδίζκοι ᾿πβίσυ τη 6 }- 
(ΑἸ γ ; οὗ ἰὰ {(μ6 ἔγβι ἴοσα]ν, δηὰ {μ6 βεοοῃὰ ἰῃ- 
βίγυϊηθηία, Υ: ἰδὸ δυίθον Βαυϊηρ ἷ8 τηὶμὰ οα 
(86 ἴχοἱ, ἐμαὺ ἱπ (06 ἰδΌΘΓδο]. (6 ῥγυἱοδὶ ἀϊὰ 
ΓΘΔΙΪΥ Ῥ888 ἱπρου ἢ 8 σΟμ δἰ ἀ6Υ8]6 ροσχίϊοῃ οΥ͂ 1 
Ὀεΐογο γϑδοιίης [μ6 ἀσψέμπι, πα ἰΓϑηβίοσσίηρ (86 
ΒΔΓΩΘ ᾿ΠΠΑΘΟΤΥ ἴ0 (8:6 8} 68.---]. 

γῪεὲξβ. 18. ΘΠ δϑῆθβ οὗ 8 ΘΙ Ζδσ, εἰο.--- 
Βοβίἀοδ Π0 Θχρίδ ΟΥΥ οοΥ ἢ κς, [8.6 αὐ Π0Σ ΤΣ 6Ὲ- 
ἰἰοϑ ἐμ σὶίο οὗ ρυγὶ δοδίίοῃ, ὉΥ π ΪΘΒ {1086 60Π- 
ἰαμλϊπαϊοὰ ὉΥ οοπίδοι ψ| 11} ἀοαὰ ὈοάϊεΒ, ἡ 6., 
ῬΟΥΒΟΙΒ δηὰ υἱθη8118 ἰπαὶ μαὰ Ὀεσοια [ον }- 
ἈΠ υποΐοδῃ, πιϊριί, ΌΥ πιθδῺ8Β οὗ βρσγίηρ νδίοσ 
τηϊηρ]οὰ τ} [86 5868 οὗ ἃ το, δΒροί] 88 Βοΐΐοσ, 
Ὀαγπηὶ ουἱδ᾽ὰρ οὗ (110 οΘουγί, δρτῖη ΚΙ οὰ ὩΡΟΩ ἰμο 
τ 8 ΕΥΒΒΟΡ ὈΓΆΠΟΝ, Ὀοδοπιο αραὶῃ 1 οΥ  ἰς Δ}}Υ 
6] 6 ΔῈ αὗται. χῖχ.). [ 18 Ὀοίίον, τ Εγδεσῃ., 
Βεςσ., εἰς., ἰ9 σοπρροὶ τοὺς κεκοινωμένους ὙΠΕᾺ 
ῥαντίζουσα, ὙΥΒῖοἷ. ΤοαυΐΓ.Β δὴ οὐ͵εσί, ἰΠ8π ΜΙᾺ 
ἁγίάζει (Ὑ]ᾳ., Ταῖῃ., αῖν., Βοηρ.), τ] ἢ ταν 
ΘΑΒῚΥῪ βίδπα δρεοϊυίοὶυ, δηὰ αἰ δου β δββϑη  }} 
ἔγοπι ἀγνίζει. 
χε. 14, ΒΥ ζ298}8 οὗ δὴ Θἴθσῃβϑδ) δ᾽ οἱσὶῖ.--- 

ΤῊο ψοσαβ διὰ πνεύματος αἰωνίου ὈΘΙΟΩΣ ἃ5 Μ0]} (ο 
ἄμωμον 88 ἰο προσήνεγκεν, ἩἘΕϊΟὮ, ΒΟΎΟΥ͂ΟΣ, ὈοϊοΏ κ 8 
ποῖ ἰο ἐἰμ9 οενγίηρ οὗἨὨ ἰ.)ὸ Ὀϊοοὰ ρουγοὰ ουἱ ὉροΒ 
ἐμ6 οοῦίν ἧπϑ {6 που βδποίυλυυ (ϑοοίῃ,, 
ΒΟΒΠ ΟΝ ., ατοί., Τπιρ., Β]., ἴῃ ρασὶ ἘΪῸὮ1), 
Ὀπὶ, 88 βονγῃ ὉΥ {ἰδθ ἰοοδ ἶσα] ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΏΒ, (0 
(η0 οὔεγίης οα ἰδθ ογοβϑδβ. ΝΟΣ ἰἴβ 6 πνεῖμα 
αἰων. ἰάθη ἰς8] τῦῖι ἢ (6 δύναμες ζωῆς ἀκαταλίτου, 
οἰ. τἱϊ. 16 (βοοίπ., βΒομ]ομι., ατοί., 1Ζΐτῃθ., 
Οατρσ., Βἰθδτ, Βα. 55), Ῥαᾶαΐ 15 σαιδό; ΠΟΥ ἀο068 
ἰξ ΔΡΡΙΥ οἰιμβαν ἰο Ομ νβι 5 αἱογτὶ δε οοπάιΐοι 
αἴζον Ηΐδ οχαϊαίίοα (δάον., βίοστ), ΠΟΥ ἴο {160 
Βρὶ σι οὐὁὨἨ ἰδ6 ΔῊ ἴῃ οοπίγαϑὺ ὑἰϊ 1(8 Ἰοιίοῦ 
(ΜΙ οΒ86}.), Ὡον ἰο {μ6 δρίὶτὶϊ οὔ ῬσΥΟΡΒΘΟΥ ἴῃ {80 
Ῥτορμοίβ (ΡΊ δ ῖ). [{ 5 υπάου (6 α]γ ΒΥ ἀφεῖσα 
ἐμαὶ {860 Ηοῖν βρ ιν ΠΙβο Υ 18 ποὺ ΘΧΡΥΘΒΕΙΥ͂ 
πδιηθ, δηὰ ἐδ6 ΔΌδομοο οὗὨ {10 ασί σοῖο ἡ }1603 
(πδὲ {πὸ ποὰπ 8 ἰο 6 ἰΔΚοὰ χΟΒΟΣ68}}γ ([μἰϊη.) 
Δ8 Βομι. ἱ. 8. Βυὶ 1 τὴῦδὶ ὈῸ 5ι1}} τοΐοστοα, 88 
ἰο ἐπ τηδίζον οἵ [κοί, ἰο {πΠ6 ΗΟΙΥ δρίτγιὶ ἀν ] πη ς 
πη Ομ τῖδὶ, δὰ ποὶ ἰο {ἴα ἀϊνίπο πδίυρο οὔ (γὶϑὲ 
(Βεσ., Οδου, Β13}.. οἱσ.), οὐ ἰο {ΐὸ ϑρὶνῖν οὗ αοά 
(μδὲ ᾿υδὰς ΟἸγῖδὶ ἃ ᾿ἰτίης δὲ (Ηοίμ.); οὐ ἰο ΗΪ8 
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ἀὐγῖηθ Ῥθυβοη δ ΠΥ (Ὀ61.} Βαυὶ ἐμἷ9 νἱονν, τ ΒΊΟΣ 
Ὀνίηκθ ἰηΐο οἶθδν Τοϊϊοῦ (μθ εἰλίεαί ζοδίιτοβ οὗ 
Ομ σίβιβ βδογῖβοθ οὐὗἩἨ Ηἰπβε], 18 Ὁ Β]θοῖ, 9 
Ἢ εἴα, δΔηά οἰδιδγβ, ζαϊδοά ἱπίο υπᾶϊπιθ ργοριϊ ΘΠ 66, 
ὙἈ8119 οἰοτβ, δχδίη, νἱ ἢ Εδίο, τοΐθν ὑπ 6 γογὰβ ἴοο 
ὁχοϊαβίγοῖγ ἰὸ (80 Τϊτὰ Ῥοσβοη οὗ ἰδ0 Τ ϊπί (νυ, 
ΤΏ δυίβουῦ, οἢ (δ: 6 ΘΟὨΙΥΆΓΥ, 18 ᾿δυΐῃρ δίγοϑϑ, ὁα 
(16 δρίγίταλ] ρόνοῦ οὗὨ ἐπ οδογίης οὗ Ομ γίδί, 
85 8 ὈΒΌ] πλὶϑηοα δηὰ δβροί 6858 πιοάϊδίον, ἴῃ ἐϊ8 
αἰἰν θαυΐο οὗ εἰεγπαί. [Ι {πὶδ ορὶ (16 ὲ ἐπ, οὗἁ ΘΟΌΓΒΕ, 
(86 ἱπιρ!οά 4 δοπίσαβί. 1 ἐπηρ]θ8, ΒΟΉΘΥΘΟΥ, 
ποὶ ἃ οοπίγαϑὶ πὶ ἰπὸ γ6 ψ ἰοῦ σοῃδυπιοά 
180 [μονἱ 108] οὔοτίηχβ (Ομ γγεα., (Ε6., ΤΒΘΟΡΒΥΪ., 
δἰ..};} ΒΟΥ ΣᾺ 186 ῬοΣ δίῃ δηΐτηδὶ δου] ἱπ {80 
Ὀ]οοά οὗ {μι βεογί βοἷδὶ υἱοίΐπιὶ (Ηοΐι., θ6].}, ἰῃ- 
δϑιηοῖ 88 ἰὑ 15 ποὺ ὑμ6 οοτίης ἰίβ86 17 ἐπαὶ ἰ5 
δοσυγοά ὈΥ [6 ΔΙΘΏΟΥ οὗ ἷ8 Εἰ ΘΓΏΔ] βρἰσίς, Ὀαὶ 
16 δἰοπίης οἴἶοδου οὗ ἐμ6 Ὀ]οοά, ἃ ζδοὶ τ ϊσἢ 
ΒΙΕΗ͂Ν [1[. 627 Αππιεγὰ, ἈΡῬΌδσΒ ἰὸ ουδυ]οοΐς. 
ΤῊο ΟΡὰβ ΣΑΙ ΟΧΡΓΟΒΒ 8 σοηίγαϑίὶ νι (δὶ 
ὙΝἱοῖ οὐ αἰ παίοβ πὰ ρου 868 ἰη {ἶπ6:; δηὰ (π6Ὺ 
Ὀγίπα (π9 οὔοτίηρς οὗὁἨ Ομγίδὶ ἀροῦ {89 ΟΥΟΒ8 ἰπίο 
ἰ πιο ϊδίθ ἀοροηἄάθησθ Ὁροῦ [ἢ ταϊἰδίγυ οὗ 8 
ϑρίγις ΠΟ86 ΔΙΙΘΠΟΥ ΓῸΓΡ ἐἰ8 ΡυΓΡΟΒῸ δὲ ὁῇδθ 
ΤΌΔΟΒ65 Ὀδοὶς ἰῃίο (16 Θἰ ΓΒ Υ οἵ (Π 6 ρμδδὶ, δπὰ 
οαΣΥὶ65 15 ἰαδυσθηοο ογινδγὰ ἰηϊο (6 οἰδΥ αἰ οἵ 
(86 ἔσϊατο. ἘΠποϊαοὶς τοχαγὰβ (6 ῬΟΣΩΒ 85 6χ- 
Ῥτοβδίπας ἃ οοπἰγαβὶ τῖΐ ἢ 8:0 δ ΒΥ ΘΒ ΔΥΔΟῖΟΣ οὗ 
186 ἴανν, ἱδικίηρς νῖι ῬΣΙ 256 89 (6 διά ἴο ἀοποὶο 
πο Βὸο τιῦσοῖ σΟμ αἰ 0 88 ἰδ 6 ΒΡΏΘΓΟ, ἱὰ Ἡ Πὶσ ἢ 
ἐδ οδὔονγίηρ ἰδ .κ68 ρἷδοα; ἰδ, "ἷῃ ἃ σὰ δηά 
ΘἴοΓΠ8] ΠΙΔΏΏΘΥ ᾽᾿ (δἰ μα] ΔΥν βοοίη. ἀπὰ Βοηρ.). 
Τμ6 ἔργα νεκρά ἃτο ποὶ δἰηΐεϊ, αὐ ὦ μοῆοθ ἀθδί- 
Ὀνίηκχίης δοιΐοηϑ, Ὀαὲ {ἢ} ΤΟΥ ΚΒ οὗἉ {116 δ τ ΒΙΘὮ, 
Ὧ8 ὑπὸγ ἰανὸ ἴῃ ὑποιηβο ῖ γο8 Ὧ0 16, 80 Ῥγτοάυσθ 
Ὧ0 ἴθ, δοταρ. οἷι. Υἱ. 1. 

γεκ. 16. Δι) ᾶ ίοσ δῖ σϑϑδοιῖὶ Β6 ἰδ 16- 
ἀϊαῖοσ οἷα θυ οονυθ:βῃϊς, εἰε.---Διὰ τοῦτο ἰδ 
ἰο Ὀ6 τοίογγοϑα, ποὶ ἰὸ Ἰτδμαδὶ 0110 78, ΤΩΟΥΘΙΥ Δῃ- 
ἐἰοϊραις τἴ80 ὅπως (ϑο]Π 6δϊ., Β]., ΕΌν., οἰς.}), Ὀπὲ 
ἴπ Υἱοῦ οὗ {86 οἷοβο δοπῃθοίϊοι τ ἐδθ ὕγο- 
σοαΐης, ἰο [88 ψὙΠ01]6 ἰχγδὶπ οὗ ἱβουκι, νυν. 9--] 4, 
ποὺ ΒρϑοΐδΥ ἰο αἷμα (ϑ'γκεβ, Ον. Ε᾿. β))πι14). 
Το 84] οἴαιιδο, ὅπως, εἰο., σἰνοδβ ποὺ 80 ἢ [}6 
ξοδὶ ἰο νοι, δοοογϊης ἰὸ {(Π6 ἀϊγῖθ οουπδο], 
ἰῆὴ0 Νοῦν Οογοηδηΐῤ γ͵ααᾳ)δ ἰο ᾿ἰοδὰ, απὰ Ὑὐ 8 (δ ΐ8 
1:6 ὙΔΥ δηὰ πηοδὴβ ὈΥ͂ ὙΠΝϊοῖ {80 αἰίαϊπτηοηΐ οὗ 
(18 σοαϊ βῃουϊὰ 6 δοσοιι ἰϑμο6ὰ (1,ἅ:.), 88 (δ 6 
Ῥύυγροβο οἵ ἀαοἱ ἴο Ὀτγίης ὉΥ ἰδ6 ἮΔΥ δὶ Π88 
Ὀ2θα ἀδβογῖδοι, ἱμβοδὸ 80 δατο Ὀδθῶ οδ᾽ϊοὰ (ο 
16 οἰογπ δ] που ίδποο ἰπίο (80 ζἔγυϊῖοη οὗ ἐδ9 
Ῥγοπιΐβθ. 6 διϑ δοσίδ᾽ ΕἸ] ποὶ [ὁ σοῃπραί εἰς 
ἀπολύτρωσιν νιἰϊὰ λάβωσιν, Ὀυΐ, ἃ5 ἃ οἴδυδο ἀ6- 
ποίΐῃρ; οὈ͵θοὶ δη ἃ ρύυγροβο, τ ῖ 1 ϑανάτον γενομένου. 
Βυὶ ἰο οοπηθοὶ τῆς κληρον. ΜΓ ἐπαγγ. (Ετβια., 
1αϊ., Οα]ν., Β]., θὸ Ἧ.., Κὅη., Ηοΐμι., 8) 6}.), 
[που ἐπι  πβί σδΠ ΠΥ Ῥοβδί δῖ, 18 1688 παῖ γα] ἐμ 8ῃ 
Ϊ (86 ἱπιπιοα!αίοΥ ργθοθάΐϊῃηρ κεκλημένοι 
(Ρεβ., Τ8οὶ., ΕΌγ., ΒΊΘΒ πὶ, εἰς.}, ᾿παβιιο ἢ} ἃ8 
{116 64}194 οῦθ 8.9 ποί Οἠγίδίίαπδ 88 βυο ἢ (κλητοί) 
ΟΥ ὀχοϊυβίνογ, Ὀαὰΐ 4180 δοοογάϊῃς ἰο νυ. 26 δπὰ οἷι. 
χὶ. 89, 49, οῃἴαῦτγταοθ 9 Ὀο]ΐονυοσ οὗ ἰδ ΟἸἹὰ Το86- 
ἰαπιθηΐ, δὰ (9 νοτὰ, ὑποσοίοσθ, βθοὰϑ ἰοὸ πορὰ 
8 αὐ. γίης δαἀαϊιΐοπ. ΤῈ9 λαβεῖν τὴν ἐπαγγ. 
ΟΟΘΌΓΒ αἶδο, οἷ,. χὶ, 18; Αςἰδ ἰὶ. 88, οὗἩὨΪ860 ΣΘΟΟΡ- 
ἰἰοα οὔ [16 τμῤείαποε οὗ (6 Ῥγοιωΐβθ, 88 κληρονο- 
μεῖν τὴν ἐπαγγ. οἷν. Υἱ. 12, 17, ἐπιτυχεὶν τῆς ἐπαγγ. 
οἢ. νἱ, 1δ; κομίσασθαι τὴν ἐπαγγ. ςἈ. χ. 86; χὶ. 89. 
ΤΠ6 ἱπιρογίδῃοο ἰο (9 70] ον ς αἰδβοιιββίοι οὗἁ 
86 ἱάδα οὗ ἐμαὶ ἐπλεγίέαπος (κληρονομία), ᾿]ιοἢ 

ΤΗΝ ἘΕΡΙΒΤΙῈ ΤΟ ΤῊΞΕ ἨΕΒΒΕΙ͂Β. 

οΥὐοῖ ἴῃ πο Ο]ἀ ἸΤοδίδιμοπί ἰ8 Ῥτοιηδοά, ἀπ ὰ ὉΥ 
(89 δου δοὶ οὗ αοἀ ἀεδίχηοα ἔοσς 4}} 16 τηοπι- 
ὉοΓ8 οὗ ἰ86 οογθῃδῃΐ Ρ6ΟΡ]6, αὶ ἱπῖο π᾿ ΒΟΘ6 Ροϑ- 
Βοϑϑίοῃ ὑπὸ κεκλημένοι ΘΔ ΘΕΟΥ͂ ΟΠΥ ὉΥ Τρθδῃς 
οὗ ἃ ΠΟῪ διαθήκη, τομπ 6ΥΒ 1ὸ πδίΌ ΓΔ] ουθῖ ΠΟΤ (0 
Ἰκ πὶῖὰ [μ6 διαθήκη ἰδ9 ἰάοδ οὗἩἨ δ ἐεδίανιελί. 
ϑἴποο, μονονον, [815 δἰ καὶ βοαίίοι ἀθυοῖορβ ἰΐ86 1 
ΟὨΪΥ ἥγοτπι (9 οοπμπροίΐοι οὗ (6 20] Οὐσλὴςς υεσϑοβ, 
ἐν 18 ΤΏΟΣΘ ΒΡργορσίαίθ, ἱῃ {5 ᾿πίγοάδυσίογῃ βϑὺ- 
ἰδησα, ἰο 0806 ἃ οτὰ πμϊοῦ, 6 διαθήκη, οδὰ 
δάτϊ!, δοοοτϊηρ ἰο 180 οΟχίΚΟΏΟΥ, οὗ Ὀοΐπρ ἐρε- 
οἰαἸχοὰ εἰπὸν ἰδΐο οουδηδηὶΐ ΟΣ ἰεβίδηιοηί.-- 
ΓΌΡΡΙΕΞ (οη ἰλὲ Ολυγοὶ Ποοίγίπε ὁ δαί αςἰϊοη), 
ΒΒΕΤΒΟΗΝ. (Τοσπιαίίς 11. ἃ 166), ἀπὰ Βοΐςοδο δἱ 
Βοαι. (111. 28) τεχαγὰ ἐμὸ 1.68 85 Ὄσργεβϑοὰά ἰδεὶ 
ἐδ τοσοπ οἰ δῖοι ΤΟΥΈΣΒ ΟὨΪΥῪ ἐ0 δ᾽} σοτητοϊ(εὰ 
Ὀοΐοτο (06 ἰγδηδι(ΐοη ἰο ΟὨ γι ϊδηΐϊγ. Βυὶ (ε]- 
Υἱῇ ΒΆΥΒ ΕΒ ΠΥ: ποὸη σιΐς ἱεπιροτα Ῥεί. Τιει, 
οοπιπιῦδ8ε, δεα Ῥεῖ. Τεεῖ. υἱγοτε πιαπεδαπί ἔστε- 
πιΐδδοε; διὰ ΤΠοΪ οἷς ΤΟΙ ΔΥΪ ΒΒ ΠΟῪ ᾽ξ ΠΡΌΣ μ5 ὕσοσι 
[6 ἰχαΐῃ οὗἨ ἱπδουρδὶ ἐμαὶ ΟὨἿΥ Βα στο βίδπβ ἴπ 
896 Νοῖν Οονθηδηΐ, σδπ Ὦδγθο σομεϊ 0 8}}γ δηὰ ἴοσ- 
ἜΥΟΡ ἴῃ οοπϑοϊδίΐοι οὗἉ ζδοϊϊς {1.16 Β6 86 οὗ μη 
ΟΡ] οἰ οἷν ἀοπο ΔΎΔΥ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝ ἘΤΉΙΟΘΑΙ,. 

1, Οχίοι μ868, ἱπάθοὰ, λώοτιοαϊζἪ, ἰΒαὶ 18 [0 
ΒΆΥ͂, ἵπ {ἴπι|6 διὰ οἡ εατίλ, ὩρΡΡεδσϑὰ 88 α Ηἰρ- 
Ῥυϊοβί, θαΐ οὐ ἐπ ὁη6 Βδῃὰ Ηἰβ ῥυϊοξι βοοά ἷ5 ποὶ 
τ ΓΟ [16 ΔΙ πιοπί οὗ {6 Ααγοπίς, Ὀὰὶ 4150 οἵ 
(80 Μεοϊελίδεαες ἰγρα; διὰ, οὐ 186 οἱμόσ, 186 
ΒΒΠΟΙΌΔΕΥ, οὗ πῃϊοῦ Ηο 5 Ηἰκ-Ῥτίοδὶ ἴῃ δοιὰ 
φείαίίοπδ, ἴΒ πιοί [8.6 ΘΑΥΓὮΥ Βαποίυδ Υ, τοδσοὰ ὉΥ 
Βυδῃ απ ὰβ δῇον ἃ ἀἰνῖποῖγ ᾿παϊοσαϊοα ρμαϊϊετη, 
δηὰ ὉΥ ἰἰβ ἰγρίοδὶ δηὰ δυσῃθο}16 8] σΒδϑοῖον ἀο6- 
(πο (ἰο Ρ8855 ΔΎΒΔΥ ; Ὀυΐ (86 δβοποίυδευΥ Ὀδ]οηξίης 
ἴο {86 ΒοΘΥΘΗΪΥ νον], ὑηρεγίελαδὶς δυνὰ ορεπῖνα 
ἐλε τοαᾶν ἴο 16 γε πίπιεπέ οὗ 8}} (86 ῬΧοπιΐδος οὗ 
αοα,. δμο βδαῦῖθ οσπδιγδοίοσ 18, [ὋΣ ἐμ ἷβ ΤΟΆΞΟΣ, 
8Δ|50ο ὈΟΓΏΘ ὈΥ̓͂ δῖ ἐπὸ χοοῦ ἰδΐησβ οὗὨ σὑῖοι 
Ομγίδι, 85 Ηἰ ἢ -Ῥσὶοϑὶ, 15 τηθάϊδίονγ. 

2. ἴῃ {πὸ γέμα οὗ {6 ΟἹὰ Τεδίαπιομί ἰδοτὸ 
Ἰῖ6ο8 Βοί τυθϑ 189 τη 6888 δηἀ (6 ΤΟ] πὸ ἰπίοτ- 
ΠᾺ] δης οϑδοηίί αὶ οοηποοίίοη. ἸΤδαὶ Ἡ ΟΒ υπϊ(65 
80 το, 15 ΤΟΤΟΙΥ ἃ αἰνῖπο οτὰϊηδίίοη. Βαὶ οὁἢ 
δοοουηὶ οὗ ἴδ δονεπαηέ τοϊαίίοπ, (ἰὯ06 ΞΥδοὶ]ῖο 5 ἰδ 
δον ορϑάϊΐομοθ ἰο Θοά, γἱο]άςα ἐμοσηβεῖτοβ 
ἴο τ-εἷ8 οτἀϊπαίΐου, δὰ ἴῃ ΘΑΥΤΥΎΪΩΣ οὐἱϊ 15 Χα- 
υϊτοπιοηίδ τοοοὶγοαὰ ἕγοιῃ ἰΐ ἃ δ᾽ βαῖησ. 8}, 
1Π9 ὙἘὯῸ0]0 ὈΟΤΓΘ ΙΩΘΓΟΙΥ {Ὺ6 Φίαπιρι οὐ εχίετγπαϊι, 
ΑἸΙΚὸ ἴῃ [6 Ἰπϑ8ὴ8 δηὰ ἰῇ ἴδμο σϑβο]ί, διὰ 
δἰἷβο ἰῃ ἐμ:6 υπΐοη οὗὨ δίοποιηθῃί, οἰ οδη δίς δὰ 
βδποι δοδίϊο:. 

8. [π ἰδο Νοὸν Οονγομπδπέ, δἷβο, ἐχρίαζέοη, εἶοσπ2- 
ἐπ, δαποίἱῇεοαίίοπ, ἅτο δ8δ11}} ἀϊδί προ ϑδοα, Ὀὰὶ ὅτ 
δὶ {πὸ βᾶπὶθ ἰΐπηοσ ἱῃίοΓΏΔΙΥ ἃπὰ 6590} 1Δ}} 
υπίίοὰ, ΤΠο δαπιο Ὀ]οοὰ οὗἩ Ομ γίδι, τ δῖοῖ οὐγεο- 
(ἰυεἶῖν εχρίαίεε, φωδ)εοί εἶν »ειγίῆδα 89 ΤηΟΤ8] ο08- 
Βαϊουβηθδθ, 806 ἐμδὲ (80 οοῃβεαῦθηοσο οὗὨ ἐμὶ8 γέ- 
ἀεπιρίο 8 ἃ Ῥτὶ ΒΕ ΪΥ δεέγυισε, ἵπ Μ ΕΣΟὮ [Π6 ΤΔῊ- 
ΒΟΙΏΘἃ Οη6 ΠΟ ἸΟΘῸΡ ἴῃ ἱπαϊνί 0] χὶϊε5 δηὰ 
ἀηᾶον 19 οοπιρυϊδίου οὗὨ 80 Ἰδνν, Ὀπὲ σὶϊ δῖδ 
ὙΓΠῸΪΘ ῬΟΥΒΟΏ, ΕΥ̓͂ πιοδη8 οὗ [86 ΠΟῪ Βρ͵ ΓΙ, 15 
δϑαποίΠεά, ἀιὰ μοποοίοσε ἢ ΘΟὨ ἸΠΌΔΙΪΥ δαποίγίλῦ 
Εἰ πη 8617 ἴον ἴδ0 Ἰἰ νης Οοά. 

4, ῬγροΐβϑιὶΥ 1:16 βδῖῃὴθ ΣΙ] ΥΪς ΔΡΡΪΪ6 8 ἰο ἐδ 
“βαίωτεδ 9. ἰλε ἑδαογίβοε οΓ Ολτιεί, ν Εἰς ἢ Ἰαίτον 
δίδη ἀβ ποῖ ἰῃ δὴ ουϊναγὰ γχοϊδιΐοη δῃ ἃ 0Π6 ΣΩΘΓΕΙ͂ 
δΡρζουθὰ διὰ ἀοίοσιαίμοα Ὦγ οὐ, Ὀυξῃ δὴ ἐμ» 
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ἐοτπαὶ δηὰ οϑϑοῃ 8] σαο]αϊ οι ἰο (5 Γ6Β0]. 88 {110 
᾿αἴοπα σιοϊεπί, ἀπὰ εἰεγπαὶϊν εὐοασίοιιδ ταρᾶπβ οὗ 
ΔοΟΘΟΙΡ Βμηρ ἰδ αἰν 9 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ τοαοιρίϊοι. 
Ἐον Ομγίδὶ μὰ8 οἤοσοὰ 7 υηδεί, ἀθὰ ἰμαὺ 848 ἃ 
ἀροίϊεεε Διὰ ὑἐαπιεῖεδα υἱοί τα ἴῃ ἐπ6 86:86 οὗ [19 
ἩΪμΕ-Ῥτί βιν δαογυΐοο, δὰ 4}1 {18 888 Ὀθεπ εἷ- 
Ζεοιοὰ ἰμτουσὰ ἐμδ6 ἱπβίσυχμοη 8 }}}} οὗ δὰ  Ἰεγηαΐ 
δρίσιι. 

δ. ΤΒοτα 18, ἱπά ρα, ἃ γαπδοηιὶ ἀπά ἃ τεαεπιρίίοη, 
δ 8 ΙΏΟΓΘ ζΟΠΟΣΔΪ 86Ώ86, 88 Βἰπηρ19 αεἰυεγαποε ; 
Ὀαΐ ἰδἴκοη ἱπ σοπῃθοίΐοι ὙΣΓῈ Βἰ  Ὦ-ῬΥΓΘΒΟῪ σ- 
χϑηροιηθηίβ, 1ὸ τη ΠΕΓΘ δάδοτο ἰ0 ἰΠ9 ΙΠΟΓῸ 

ΒΡοοὶδο βΒεῃ 86 οὗ “ΣϑηΒουλὶη κ᾿ ΟΥ ἔγοοΐηρς, ὈΥ 189 
»ανπιεηί 97 α γαηδοπι-Ὀγίοθ. ΤἈΪΒ ΓΑΉΒΟΙΏ-ῬΥΤΪΟΟ ἰδ 
ἼμΠο διοοά οΥ Ομγὶβὲ 88 οὐὗἩ δὼ θη ΓΟ ΒΡΟί]688 
Ἰδῦ, 1 Ρεί. '. 19; Ἐρ!". ἱ. 7; 60]. 1. 14, ἀπὰ ἰδ 
ὮΟΓΟ, 88 ΔΙΎΑΥΒ, ἴῃ ϑονρίαυτο, ἀοβὶ χπδιοἃ 88 ἃ 
φῬυίοο αἰνίμποὶν οδογθὰ; 80 ἰμαὺ ἔμ ἰάθδ οὗἉ ἐΐπθ 
ΧΑΠΒΟΙΏΣ ὈΣΙΟΘ 88 μαϊὰ ἰο ϑαίδη (Ονίχοη, Βδϑὶὶ, 
διὰ οἰπονϑ Ὁ]} ὃι, Βουημαγα) ἰ8 ἴο Ὅ0 (οἰ Δ}}γ τθ- 
οοίοά. [{ σα, ἱπάθοα, Ὀο δαϊὰ ὑμαὶ Ομ γῖδί ἢ89 
Ὅσο; πιδθ πο υδ΄ οὗ Οοα χοἀετρίΐϊοι, 3 Οογ. ἱ. 
80. Βυΐ ἰἐμ8 ΟΧΡΤΘΒΒΙΟΝ. ἹΠΟΓΘΙΥ͂ ραἶνοθ Ῥσοῦιὶ- 
ΣΙΘΩ0Θ (0 ἰδ9 αἀἰνῖηθ ΔΘΠΟΥ ΑἸ1Κὸ ἴῃ ἰδ δοηΐῃς 
οὔ Ομ γίβι ἰπὶο μ6 στ οσ], πα Ἀγ ου] ΣῪ ἴῃ 189 
ὙΟΥΚ οἵ χοἀοτηρίϊοι, δηὰ Ῥοϊηὶβ δὶ (110 Β8:16 {1π|6 
ἐο μ΄ δοοορίδῃοθ οἢ {16 ρατὶ οὗ 6ἀοά, οἴ {1:6 ΓΔῈ- 
8οῖὴ Το 85 ὈΘΘΏ μαϊὰ. [1 ἐμαὶ γὸ αν Ὀ6 ΘῈ 
8δοϊΪὰ υπᾶον βίῃ, οι, Υἱἱ, 14, γὸ ἢδυθ Ὀδοοπιθ 
6 ῚΡ1688 υἱοί οὗ (.1ὸ τογαϊᾷ, ΟΥ ασυεησίης 7ιιδίἴςε 
97 ΘΟοά. Αφαϊπδὶ {μὶ8 γὸ ἃτϑ, δοοοραϊῃρ ἴο {90 
ἩΦΌΥΘΥ τηοὰθ οὗἉ οχρσοβδίος, οοσεγεα ὈΥ͂ ἰὩ 6 Ὀ]οοὰ 
διιοὰ 7ἢὉΣ 8, Δ οἾὮ, 88 δαογίπείαΐ δίιοοα, ΔΒ 8Ὲ 
ἐχρίαίοτῳ δἰσπίβοαπεε. ΤἘο τοἀοιιρίΐοι δὰ ἰἢι8, 
οὨ ἰμα ομθ δμδῃὰ, Ὀ0 οΘοῃοεὶγϑα 88 ἰδ Ῥαγχηθῃηὶ 

οὗ ὁ 22, ἡ. 4., λύτρωσις; οπ ἰδ ΟἾΟΣΡ Δἃ8 ἃ 

»ΠἼΘ5, ὁ 6., ἱλασμός. Τὶ 18 ἱπνονΌ]γ εἰεοίοα 
ττ- 

ὉΥ 1Δ68}8 ΟΥ̓ ἃ διεδεί(μίίοπατ δα(, γαοίίοη, πιὰ ὈΓ 
8 »ετγεειϊν υαἱϊα ἐχριαίϊολ. 

6. Το οδὲοδοΐου 6] οτηοηΐ ἴῃ (Π 6 Ὀ]οοῦ 1165 ποί 
ἦπ 8 τηδιίοῦ ΟΥ Βυϊϑίδηοο, Ὀπὶ {Π6 6 τολίολ 
φηουόδ ἴῃ {ἰΐ, απά τολϊοῖ, ὃν πιεαγ!8 οὗ α δρεεϊαὶ αοἰ, ποΐ 
οοππηεοίεα εἱῪ (δε σουγϑε 97 παίιιγεο, ας δεόη νἱεϊεἀ 
Ὁ» ἰο ἀεαιλ, 1,ογ. χυϊϊ. 11. δίποο, ἰβοη, [89 οτὰ- 
οἱβχίοι οἵ ΟὈ υἶβὶ [8118 ποὺ ὑπᾶον (Π6 οΔἰΘΘΌΤΥ οὗ 
πὸ εἰδυῃίοσῦ οὗἩ δὴ ἱπποοθπΐ ΡΟΣΒΟΏ, ΟΥ οὗ ἰδ0 
ΤαυτοΣ, ΤῸΥ (86 ἐπ οὗ )υδβίϊσο, οὗ 8 στ ῃίθουβ 
τη8Ώ, Ὀὰὲ υπάον πὲ οὗἨὨ (ἴτ6 ΒΙΓΓ ΘΟ ἀοΣῖηρ ἘΡ οὗ 
5 οὶ Ρ6σβοὴ δὲ οὔτ ἔΓΘΟΙΥ πὰ πῃ δοοογάϑησθ 
σε ἢ {80 Ῥυγροβο οὗ αοὰ, Τιϊ. 1]. 14; 1 Τί. 11. 
δ, 110 εἰ χηϊδοδῃοο, ῬΟΟΣ πὰ εἰ ΘΔΟΥ͂ οὗὨ (ἢ ΐβ 
ἀφο τὲ ΘΟΥΤΟΒΡΟΝ ΘΠ ΤΕΥ τ Ὲ {80 Ῥεομ αν 
παίυτε απὰ αϊσηῖίῳ Ὁ, ἰδε ρέτγδοη οΓ ὕεδιι5 Οτίδι. 
Ἦτὸ Ηϊτδοὶζ, μον ΟΥΟΣ, ΟΧΡΥΘΒΒ}Υ ἰηἀϊοαΐοβ, ΜΙ αἰ. 
ΧΧ. 28, Ηΐδ ἀοδίἢ 85 ἐλε διιδείμέϊοπατν οὔεγίησ οὗ 
ὦ ταηδοηι»γίοο. Οὐ δοοουηΐ οὗ [6 πδίῃγο οὗ Ηἰ5 
ῬΘΥΒΟΠ, ΘΟ ΒΘΟΏΘΒΙΥ, 18 Ὑἱ σαι! οὐ 8} 688 τητιϑὲ ὮΘ 
σομρ]οίο, (86 Βα  βίδοιϊου 4]} βυδηοϊοηΐ, (86 ΤΔῃ- 
δΒοῖὰ δοίυ8] δηὰ οἰθσδ). ΑΒ δἃραϊηϑίὶ (89 ζ81890 
δηὰ αἰδιογίοὦ ΙηἰοΓργοί δι οὴΒ οὗ Ἡοίπιδηπ, Β66 
ΘΕΙ ΤΖΒΟΗ 8 ϑεοοπα 4 }ρεπαϊχ "ὁ Π0 ἤσπι Ξ'οΥ]ρ- 
[ΓΔ] ὈΔ518 ὕ9γ {89 ΟΒασο οι ἀοοίγίῃο οΥ̓͂ υΥἱσανυΐοιβ 
δι δίδου οι (ἴῃ ἈΪ8 Οοπιπιθπίδτυ, Ρ. ΤΟ8 8... 

1. Τδε βδοντιῆοο οὗ Ογκἰϑὲ 8 αἷβο ποί σοτηρησϑᾶ 
ψεὶϊ ἢ (86 ΤΏ ΔΠ Βοου  σο85 οὗ {π 6 Ποαίῃοη, Ὀυΐ 18 
Ὀτουρδξ ἱπίο αΐγοοῦ χοϊδίϊουη τὶ (π6 δἰ ἢ.- 
ῬΥΪΟΒΕΥ χρίδίοτυ οἴδογίης οτἀδϊ πο ὃγ Οοά, 848 
Ὀοΐηρ (Π6 Δοσοι ]} }Βητηοηὐ οὗὮ 1189 {γρ6, δΔηά (ἢ6 
ΤοδΙζαϊΐου οὗ 115 βυθοῖ. [ἢ {πἰ8 ὙΘΥΣῪ ζαοί 1168 
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{16 σογίδἑ πίγ ἐμαὶ ὑμὸ σοϊαϊΐοι οὔ αοἀ ἰο {18 οἵ- 
ἴογίηρ 8 ποῖ μον (μαὶ οὗἨ Ἰη610 ραδδίυα ρετηιϊδίοη, 
ΠΟΡ ἱμδὺ οὗ Ὠϊνίπο ψ σαί αὐοπομοα ἴῃ {(Π6 δίοοὰ 
οὗ λυνιαη δαογίοεδ, ΠΟΥ ἱμαὶ οὗἨ ΔΩΥ σαρτίοε ΟΥ τη- 
τισλίεοιδηεδ8 οὰ ἰδ ρατὶ οὗ ἀρὰ ἐπ ΗΪΒ δοοορίδῃοθ 
οὗ {μὲ58 δδοσίβἪοο, δῃὰ μο]άΐης {89 δι θδιϊ αὐΐοι 88 
τα] ὰ. Ταΐβ Ὀδοοτοθθ Ῥοσγίθοι]γ οἱθᾶγ, ἢ τὸ σο- 
ξατὰ, οὐ ἴθ οπὸ μαμὰ, {16 ροδίζἰοη 9,7 Ολτίὶ 
ΔΙΙΚο ἰπ τοΐογομοο ἐοὸ αοἀ δῃὰ ἰο χηδηκίη, δυὰ, 
ο ἰδ οἶος, ΗΪ8 γεϊαίίοη ἰο (λε δρίσιε 9" Οοα. 

8. 1 ἰδ ποῖ ἐμβουρῃ ἰο Ὀτΐπας 'πίο Ῥχοϊωΐπθδο 
{86 (Βοσου Ἐν πιογαί Θμαγδοίον οὗ {86 ΒΟΥ 66 οΥ̓͂ 
Ομ γῖδὶ; ποῖιμον ἰδ 10 βυϑδηοϊ θη (0 ἸΔΥ βίσϑβδβ οὴ (80 
τεἰσίοιιδ ῬΌΥΙΥ δὴ ἃ δοοορι Ὀ] 6 Ππ 688 1 {86 δἰ σαὶ οἵ 
Αοὰ οὗ ἐμῖ8 δοί, τι 18 τηονΐης κτουμάβ δῃὰ ἱτη- 
ροἰπε οδδθ8. [ἴὰ ἰμ18 οδδὸ ἯὙΘ6Θ δβου]ὰ χρϑγοὶῦ 
ΒΥ͂Θ 8 βΔοΣ [060 ΔΟΠΔΟΙΩΡ] 86 δΒῃοἷι 88, ἰῃ σοβροοὶ 

οἴ σομδβοϊ θη ουΒη 688, ἰόν οὗ ἰσυ , ξοδ]οὺβ ζ ἢ, 
διὰ δα6,}}} οὗ οοπιραββίου, 8}} ἐσθ ΟἿ δι η8 
δ.Θ ΘΘὈΌΪοα ὈΥ ἐμὸ ἰπδυθποοθ οὗ 86 Ηοὶγ βρίτὶϊ 
ἰο Δοσοι 88} ἷπ ἃ ἀθδίβ ὈΥ͂ ᾿ηατίγγάο. Ἧ6 
Βαῦθ ἰο ἀο ψἱᾺ ἃ «πονεκιεηὶ απ ποτζίηρ 97 (λ6 
ϑδρισὶξ πὰ Ολγίϑί, Ἢ ΙΟἢ μ68 ἰἰ5 σγομπά διὰ δεσίῃ- 
πἴηρ ποὶ τ ἸΙΒὶη ἐμ6 11π|}18 οὗἁ ἐΐπιε ἀπ ὰ οὗ λωριαπίίν, 
διὰ {|1ὺ8 ὙΣ0Ὰ 8. βδουί ῆςο ΤΊΘΟΙΥ ἀοίογτιϊποὰ ὩΡΟῺ 
ἦα οἰθΡΏΥ, δὰ δοσοιρ] 86 τ 818 ἰδ6 Ἰἰτ 8 
οὗ ἐἶπηο ἰῃ ροσίθοὶ ὑμὶν 1 Β {86 οἰ οσδὶ ϑρ σὶ, 
ὝΠΟ ΨΟΥΚΒ ΡογροίυλΥ ἰβσουρσὰ ΟὨχἰδὶ ΒΒ Ἧ}οΪ6 
ΘΑΆΣΘΟΣ οὗ 1190 δηὰ δυο! ς---ἃ βδοσῖῆοο Ἡ ΒΣΘΒ, 
ῬΕΘΟΙΒ86ΙΥ ἴοσ (μἷ8 γϑθαβοῦ, μ88 ἃ ὑοΣ] ἀ- τ Ὀσδοίης 
δπὰ ογοσ- ἀντὶς δἰ χη  βοδῆσο, απ δ88 ὈΘΟΟΙΩ6 ἰδ 6 
“πεαπδ οὗ (0 658} χηοηί οὗ α πεῖν εουεμαπί. 

9. Οπ ἰμ9 Ὀαδβίβ, δηὰ ππᾶὰθρ {8:6 δυι μον οὗἁ 
(10 Μοβδὶο ἰδ δὰ ψΟΣΒΕΐἷρ, ἰπΠοΓῸ ῬγὋ8 ἱπαθρὰ 8. 
εαἰίησ ἰο (λε εἰεγπαὶ ἱπλεγίίαποα οὔ 89 ΟΠ] άγχδῃ οἵ 
αοὰ; Ὀυὶ ἐδ ῥτοαιϊδοὰ ἱπδογίίδη 9 οου]Ἱὰ ποὺ ὈΘ' 
τοροίνοά, Ὀεοδῦϑο ἰδ ἰαιν Ὑγδβ δ0]60 ΟἿΪΥ ἰοὸ 
ΒΒΔΓΡΘΣ {πὸ οοπδοϊουδηῃ 688 οὗ φΌ}]ῖ, δι ἃ τὴ} (18 
(80 δοῆδο οὗ ἀοβεοσυρὰ ρυπίββιηοπὶ δηὰ ἀοδίὮ, 
8116 (80 γέμισὲ οου]ά, ἴῃ 118 ἰὍση, Ῥσχοάυοθ ΟὨ]Υ, 
858 1,6Υ]1108] ρυτγ  βοαίΐον, 8 ἐγρὶο8] χεὰθιρί οι, 8 
ΤΩΘΤΟΙΥ ΒΥΤΩ ὉΟ]168] ΔΡΌΓΟΔΟΝ ἰο Θοα, [1ἰ τὴᾶβ οὐγ. 
«σοῦ σἢ {86 ἰΥΌΪΥ χρίδίοσΥ ἀραὶ οὐὗἁὨ {πὸ 6Θοά-- 
ἸΏΒ, ἯΒΟ οχρίαίϊοᾶ, βυδεχοά δηὰ ἀἱοὰ, ηοὶ Ὁ" 
Ηϊδο]ΐ, Ὀὰὶ νἱοσασί ουδΙγ, δὰ σομὰογοὰ βαίϊβἴδο- 
(ἰοῦ ποῖ πΙΟΓΟΪῪ ἰο ἐπ σἱρμίδουδηοθθ8, Ὀαΐ (ο {Π6' 
Ῥυπίενο εἰ θουδηθδα οὐ Θοά, ἐλαί α ελαησο τρας 
εὐτοιισλί ἐπ ἰλὲ ἐπίγα γεϊαίίοι 9. Ἀωπισηῖίν (ο Οὐ, 
απά α τεαΐ ἰαζίηφ ατοαν 97) περ φυΐίν εοπαϊ οη ἀπά! 
γεϊαίζίοη δοοατηε ροφεϊδῖο. 

10. ΑΙΊ {π18 ΣΪΤΥΟΓΒ ἰἰβο] 7 ἱβάοοα ἴπ ΒυΤΔῈ. 
ἴθ] 28, Ἔχ ροσΐθηοοβ, θα ἰοϑε ϑοΐοβ, δηὰ δηΐδ᾽ 
ἴῃ ἰμο πὶ ΟΣΡΤοδδίοι ; Ὀϊὺὶ ἰὼ δΒΔ8 118 σγομπα ἴῃ Π0 
Βυϊηδη ΘΟΠαἰκΟΏ8 δηἃ σοποορίΐομδ, αὶ ἱπ (86: 
ΔΥΥΔΙ Χο ΘὨΐ8 8πἃ ῬΤΟΠΙΐ868 οὗ Θοα. Τ]ι6 π6668-- 
ΒΆΤΥ͂ ΘΟὨΒΟΟ]ΊΘΠ6Θ οὗ (86 ἀφδί οὗ Φ6διι8 ΟἸισίϑὶ ἷδ,. 
ἰδογοίοτγο, α πεῖ οουόπαπξ; 80 {πὶ {πΐ8 ἀοαίι 18: 
Ὠοΐ ΣΟΥ {86 ΔΗ ΠΥὙ06 οὗ (Π0 ΗἸΖὮ -ῬΥΟΒΕΪΥ οἵς.- 
ον οὗ αἰοποιηθηξ, διιὲ 84180, οὗ {886 ΒΏΒΟΒΑ]" 
1,δτοῦ, 2 Οογ. Υ. 7, δπὰ, 88 ὶθ ἱτηπιοαϊδίοὶν ἱπιϊ- 
γιαϊοα ἱπ ψμδὲ ζοϊοσβ Ὀγ ἰ8ὸ δυΐίθοΥ οὗἨ οὐ 
Ερίϑιϊς, 18 (886 δηυέγρο οὔ ιπ9 οϑνοπδηὶ Ἐϑου] σα, 
Ἐχ. χχὶν., ὙΠΟΤΘΌΥ Ἰδγδοῖ, Βρυϊηκὶοὰ ὉΥ {μ6 Ὀ]οοὰ 
οὗ δἰοποιῃδηί, νγϑ ἀοάϊοδίοἀ 88 {86 Ῥθορὶο οὗ 
(οά, ἀπά 88 ἃ τογαϑὶ Ῥυἱοδίβοοα (1μον. υἱ}}.}. 

11. ΤΠ ἀφ} οὗ ΟὨ τευ ἐβ, ἴῃ 115 β' ρηϊ ἤσαποο 
πῃ δδογοά ἰδίου, 8 6458 11{1}6 ὁ θ6 οοποοϊτεὰ 
ἀρατὶ ἔγοπι (ἴθ σίογιβεσίίοη οὁΓ (λὲ Κομαὶ ἤγτίεδί 
οπι τοποὰ αἱ (16 τἱχῶῦ Βαπὰ οὗ Θοά, νη οἢ [ο]- 
Ἰοτγοὰ Ὡρου, Ηἰΐ χεβϑασεεοιίο, αμὰ Ὡ5ΟΘΏΒΊΟΣ, 88 
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ἤτοπι (89 μεγ(εοίεα 6 οὗὐ ὑπὸ ἱποαγπαὶθ Ομ6, 
πο 88 βοουγοα ὈΥ Ηἰΐβ οθοάΐοησο δὰ βυοτ- 
ἴθ. [π ἰμ0 Ρδαβαρὸ θείοσθ 8, ΒΟΎΘΥΘΟΣ, {11.686 
ἰαϊοτπιοαϊοίθ δοιὰ οοραϊἰοηΐης δοὶβ ἃγΘ τῈ ΓΟΪῪ 
ἰπαϊοαιοα, δηἃ ποὺ Ὀχουχῦ ἱπίο Ῥγουιπθηοθ. 
Τη6 οὔ ρδδἰ8 65 γαίμοσ οὐ ἔΐο ἔδοὶ ἐμαὶ ἐμ 6 
δοοορ  ἰδθαὰ Θπίγϑαποθ οὗἠἨ Ομισίδι ἱηὶο (86 μοᾶ- 
ΥὙΘΟΪΥ βϑῃηοί ἈΔΥῪ ΔΟσοΟΙ ΒΒ 0 ὁη660 δηὰ ΖῸΓ ΘΥΘΤ, 
ἰη ἰδαῖ ἴδ ττουχδὶ εἰεγπαΐ τοἀοιηρίΐοι, μδὰ 1.8 
ἔτουμπά δηὰ «ΒΟ ΘΠΟΥ̓͂ ἰπ Ηἶδ οὐ Ὁ]οοά, δηὰ ἴον 
ἰδΐα τοᾶϑοῃ ἱπῆπηϊ οἷν ἰγδηβοθη δ 1.8 οπο-δἰἀοἀ 
δηά ΒΗΔΟΝΥ ἰγρθ πὰ 1λ6 οχρίδίουυ υἱΐοσ οὐ ἐδὸ 
ΟἹὰ σονοηδῃηί. 

12, 1 18 ΟὨΪΥ ὉΥ 8 τοΐοσθποο ἰ9ὸ ἐδ Ηἰρὶ- 
ῬΡΙΟΒΕΥ οὔονίης οὗἨἁ δἰοηοπιθαηί, ἐμαὺ ΔῊ δια ἢ δ δὶβ 
6 Ἰαϊὰ ὕὑροῦ ἐμὸ διοοά (860 Ῥδγιϊυ ]Α  οδδΡ. 
ΧἰΪ!. 11). ΕἸΒοτΒΕΡΟ δὴ οὔδονγίηρ οὗ ἰΠ6 δοάν 18 
αἶϑο τηβρῃιϊοηθὰ (οπδρ. χ. 10), αὶ, οΥ̓ σουγδθ, 
σου μοπάϊης ἐἰι15, ἰὰ (μὲ ΟΠ γἰϑὶ 18 βαϊὰ ἰο βατο 
οὔἴεγοά ὩΡ ΤΠ ίπιδεζ (οἷ, ΥὙἱἱ. 26; ἰχ. 14, 26; ἘρΆ. 
γ. 2); βίῃησθ γὸ αῦθ ἰο ἀο νὶϊὰ ἐμ 701} δηά 
πηάιν 64 Ῥόγβου οὗ (6 Βοάθδοιον, 1}κὸ ἱὰ ΗΪ8 
ΘΑΡΓΪΥ δὰ Ηἰΐ8 αἰοτί βοὰ δβίαίθ. Αἱ δ]1] ονυθῃηίβ, 
ΟἿΥ δυο 18 ποὺ συ ΖΟΔΌΪα τὶ ἰδ αὐ ΒΟηΒΌΟΙ5 
τηοίδ οὗ σοῃοορίϊοι πὰ ὀχρυθβδίου οὐ ρ] ογοὰ ὮΥ 
{80 βοσίπΐδηδ, τ ΙΟὮ ΟΒΔΡδοίο ΓΙ 268 (86 Βαῖιοοὶ οἴ 
Βοηκεὶ δηὰ Ηδιῤίηχον, δπὰ 1.88 Ὀθοη ΖΟ]] ον ὉῪ 
Βιοσ, δηά, ἰπ ρασί, ὉΥ Ηοὐπηδηη---α τηοὰο οὗὨ 6χ- 
Ῥγοβδίοι βίοι, τ 8116 ὑπ Ὁ} Ῥγοβδίης 86 δηδ- 
ἸΟῪ οὗ {89 δδεί]γ δὶ φῃ-ῥυΐθϑι᾿β Ῥτοσοθάϊη χα ἴῃ 
ἐμ δοὶ οὗ οχρίδίϊοῃ, ἰ8 ὕγδαυροὶ τῦῖ ἢ τα βοοησορ- 
(ἴοι, ζ6180 δϑϑαμπιρίϊοηβ, δὰ ἀδημογουβ 60η50- 
ἀὕθπο665. [ἰ δβϑυμθα (μα {86 Ὀ]οοά οὗ Βρεΐη ἰὴ 
(οι. χ. 22; χίὶϊΐ. 24) 158 δυθῃ ἴῃ ΒοδΥΘΏ ἃ βορασζδίθ 
(ΐηκ, οσ βίης Ὀ65149 {πὸ παἰοτί θὰ Ὀαὶ Ὀ]οοι] 685 
ὈΟΑΥ οὗὨ (89 ὀχαϊοὰ Βϑάθοιηοσς. Ουοηδίδαϊς 68 
ΒυνἸἰεί αἷΥ οχριοβϑοὰ ἰμθ οοττοοὺ υἱοῦ, ὙἘΪ0 
Οδΐον, οἱ (86 ΟὐΒΕῦ μαπὰ, μ85 ᾿πάυϊκεὰ ἰῃ ἸΔΥ 
Βοηβυου δ Γοργοβοιίδίὶ 0η8, δη ἰη δὴ υὑπάυθ δΔάὐτηὶχ- 
ἰὰγθ οὗ ΣΙ ΓΟ Βοηβαουβ δηἃ ροορίϊο λυ} ἀορτηδ- 
«(16 Θ᾽ ογαηθῃ (8. 

ἩἨΟΜΙΧΖΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ὕ]ιο ρεγίδοίίοη, οΓ (Ὺλ6 πιεαϊαἰογελ οὗ 6508 ΟἸσὶδὶ 
“οηδβία ἰῃ ἐμ6 φεγίδοϊίοι : 1, οὔ ἐμ δαποίματψ ἴῃ 
ΜὨϊο Ηδ οχογοΐθοβ Ηΐβ οἱοο; 2, οὗ {0 ογέες 
νίοἢ 6 ΘΧοσοὶδοθ; 8, οὗἤὈ {πΠ6 βδουϊοο νυ δῖοι Ηο 
.145 οδεγοά ; 4, οὗ 6 οογοπδηὶ πλεῖ Ηο οδἰδὺ- 
Ἰδιιοὰ; ὅ, οὗ (π9 Ὀ]οδδίῃ κα Ἡ Ιοἢ Ηθ Ῥσοοσυγο8.--- 
Ἴ.οὸ »οιῖρεν οΥ (λε δίοοά οὗ 688 ΟΒτὶϑὲ: ὦ. ΘΠ 66 
ἦϊ βργίηρβ; ὅ. νι δπαὺ 10 δοόοτα ΡΠ ΒΡ65; 6. ΒΟΥ ἰὐ ἰδ 
ΔΡΡτορτίδιϑά..---Ἴὸ ἀεαίλ οὗ Φοβυβ ΟἸιγὶδὲ 85 ἃ 
Ηϊκἰι-Ῥυϊοβαῖν φαοτγῦο6--- Τὰς παίωτε, ἰλὲ ξαιιδε6, απὰ 
ἐλεεβεοίς οὗ ἰλ 9 δδουῖ δοθ οἴετοι Ὁγ Φο68ὺ8 ΟἾγΥ18ι.---- 
Ὗγο δῖ σγεάεδοεπιεα : 1, ἴτουι Ὑδαϊ ἢ 2, Ὁ ναὶ 8, 
ἴον ψιδί ᾿--ῷὐο μεγσίπσ 07 ΟἿ σοπδοίεποε: α. ἴῃ 
15 πεοοδείίψ; ὃ. ἴῃ 118 δ αη ; 6. ἴῃ 18 σοπδεφιμδηςοξ. 
--Τίιο εοπδεσμόποῖδ οὗ ΟἸτὶβι᾽ 5. οὔοσίηρ οὗ Ηϊ- 
Βοϊἤ δῖὸ: 1, Ηἰβ ἐπίγαποθ ἰπΐο {1 6 ΒΟΔΥΘΏΪΥ 5886- 
ΕΌΔΥΥ ; 2, 8ῃ εἰεγπαΐ τοἀοτηρίΐου ; 8, {16 λει 6ο- 
γϑηδηὶ. ---Ὗ Βα ἀφ έοαε διὰ τὰμαὶ ρυγί δε υ.5.---Ὦ 6- 
.ἀοοιηθὰ ὉγΥ ΟὨτὶδὲ, τὸ γοὶ σδῃποὶ ἀὧἀο ἩΒδίρυοΣ 
'ψὲ ψουϊὰ ; τἯΘ 8ΓΘ ΣΩΘΙΙΌΘΙΒ οὗ ἐδο ΝΟ Οὐσεπαηί. 
--ἰτ͵ο “ζει Οὐνεπαπέ ἰπ: 1, ἴἰ4 οὐ͵οοί; 2, ἰἐ8 
:Τοαημάδίϊοη ; 8, .118 χη 6 Δ}8.---ΠῈὸ ἀφο οὐἁ ΟἾγῖϑὶ 
.ἷ8 (9 "ποδί ρεγζεεί οἴοτίηρ: 1, 88 δ οδοσίηρ οὗ 
ἩΪπαβοὶ, 2, 88 8 βίη-οογίπς; 8, 88 ἃ οἰ οδ βίης 
ΟἼἶοσίης ; 4, 88 ἃ οσονοηδῃί οἴδογίηρ ; ὅ, ἃ9 ἃ Ρ6806- 

ΤῊΕ ἘΕΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊΕΒ ἨΕΒΒΈΜΞΒ. - 

οδονίηφ.---Τὴ 0  εάενερίίοπ (του “6508 ΟΕγἰ δὲ 
8: 1, 8η εἰεγπαΐ οπιθ; 2, ἃ εογπερίείε Ο06.---Ἶ 6 δ νθ 
ἷῃ οὖν χοἀοιιρίΐοι ἰο Ἰοοῖκ: 1, δὲ {11|ὸ Αἰειαίοτ, 
ἯὮΟ Β88 Ῥσοσυγαα ἰἰ ; 2, δὐ [0 »γίοο ψ ΒΙΘΝ 1ὲ Ἀδ8 
οσοϑὲ; 8, δἱ {Π9 σαίπ Ἡδΐσὰ ἰὲ μ86 δβοσυγοα; 4, εἰ 
(86 εουεπαπέ ἩΒΙΟΝ ὁ Πα οΒἰΔ Ὁ] ϊδιοὰ - ὅ, δὲ (86 
ἐπα νοΐ δὶ ῬΥΟΡΟΒ6Β. 

ΒΤΑΒΕΚΕ :---Ξ(Δυϊοῦγα [868]618] διὰ σχοάθοπιοῦβ 
ΓΔΏΒΟΙΊ6ΥΒ] ἤγοσι ὈΟΔΣΪΥ ποοὰβ ἃσο αἰδιϊηρυδῆα.- 
6; Ὀυΐ 7688 ἰ8 (μ6 ἰγὰθ ϑαυίομγ, ὮΟ ΒΔΥ6Β 08 

ΟΥΘΠ ἔγομι ΟΡ δἷῃβ; Ηδ 810η9 [85 ργοσυγοά δὴ 
οἴθγῃ 8) γεσεηιρίΐοπ.----αἀτπὰ σοἀοτηρίΐοη οὗἁ (δ6 
Βυπδὴ χαοοΐ Το βοη οὗἩ Οοὰ ΗΪτ ΒΟ] Γ Π85 το- 
ἀεοοπιοὰ 5 ὉΥ ΗΪΐ8. οὐῃ ὉὈ]οοά.---ΤΠὸ Ὀ]οοά οἵ 
ΟὨγὶδὺ ἰδ ἃ ἴσϑϑ, ρῬυ}116 θουΠΑΤΥ χοα ἀραϊηςῖ 
βἷῃ.---Ηο ΒΟΑΥΥ͂, στοδ δηὰ ἀγοδαζι} τουδί οὔτ 
δἷῃ8 ὯΘ ἐπ ἐπο βἰχῃί οὔ αοά! ΤΉΘΥ ἃΓὸ δεδΌγοαγ 
ἀοδὰ ψόοῦκα, νοι Ὀγΐης πού ΟὨΪΥ ἰδ ρογαὶ, Ὀαὶ 
Αἶδο Θίθγῃ"α] ἀδαίἢ.---Α ὈΘΙΙΘΥΘΟΥ ΤΏΔῪ ἱπάορσα ἰῃ 
ἀοᾶαποο δηὰ μ]ογγίης δζδίηδὶ (6 ΠΥ]. θοαὶ οἵ 
ΟἸΥῖδυ 1 δι ἰο δηὰ ἴῃ συ 86] ἃ βίην ; ἔπ ΟἸτῖδί 
Ι[δῃὶ ἃ ΒΙΏΠΟΥ 0 ἸΟΏ(ΟΣ.---Τ}θ δίοπίῃηβ δβδοσίδεος 
ΟΥ̓ (9 1οτὰ Φοδβυ8β 15 οἰδ͵οοοίουδ ποῖ ΟὨἿΥ [ῸΓ [δ6 
ζΤαΐαγο, Ὀαὺ ἴον 6 ῥΡδβί; [ὉΓ (19 6] ΟΥΟΓ5 οὗ [86 
ΟἹὰ 485 τοὸῖ 88 οὗ (80 Νὸνν Τοδίδιμοηί--- ΜΙ ΔῊ 
οἰ] άρου οὔ νον] ἱπιδρὶπο ὑμαὺ (ΦΥ͂ δ .ὰ δὺ]9 
ἰο Ἰἶνο νυ ]] δπὰ σμὶὶγ Ὀοίΐογο οἰ μοσβ, τ βεδη Ὀε- 
μο]ά, {ποῖ του ΚΒ τὸ Ῥυσοὶν ἀοδλὰ νψοσῖχβ, πολ 
Βρείης ἴγοσῃ 8 μού δρὶ εἰ ἐ8}}Ὺ ἀοδὰ, δπὰ Ἰεαά ἰὸ 
οἰθγ δ] ἀθαὶ!. Μαΐΐ. χαὶ!!, 27. ον. ἐἰὶ. 1. 
ἈΙΞΟΞΕ:-- αν δοαίΐου δηὰ ῥσγορὶ ἰδίϊοη οοα- 

Ῥγοι θη (οἀ᾽ 5 οεἰΐσα ποῦὶς οὗ τοβουΐηρ ὕγοαυι εἰῃ. 
1 Φοϊιη ἰἱ. 2; Οοἱ. ἱ. 14, 22.--- 8 (86 νΐδατο οἵ 
ΔῊ ΟΥ̓ δομβοίθποθ, ΟΥ ὙΠῸ (80 ΒΑΙ ΕἾ ΏΩ Τηογο- 
ἸλΘηΐ8 ΟΥὗἨ δη πηρυγὶδοὰ οοημβοΐθῃοο, ἔμ ΓΘ ἱβ πὸ 
Βοσυΐοθ δοοορίδΌϊο ἰο ὑπο ᾿ἰνίης αοά. 

ΜΙΒΧΚΕΝ:--ΤῊο ΔΥ ἱπίο ἐπ Βο]1 65. οὗ δ]} νὸς 
50 Ῥαΐὰ οὗἨ ρίθαϑυγο Ῥυγϑυρὰ ὈΥ͂ δ6]- Ὁ}} δπὰ 
δβοὶἐ- ξἰοσ: δοαίίοι ; Ὀυὺΐ ἃ ῥΡϑί οὗ {μὸ ἀςξερεκὶ δε!ϊ- 
Δραβοιηδηί, ἩΒίοῖ, ἰμτουχὰ (0 ΕἘϊΟΤΏ Δ] Ξριπὶ, 
οὔνεοά 1861 υπίο ἰμ6 υἰξοτταοϑὲὶ Ὀοΐοτο Οοὐ.-- 
ΤῊο Νὸν Τοβίδιηθπΐ 15 ποίμίηρ Ὀὰΐ ἐδ Β ἰδίου 
οὔ ἐμ δ] δ] πιοπΐ οὗὨ ὑπ9 Ὀϊνὶηθ Ῥσοϊαΐδο, διὰ ἰδπ9 
(89 ἰβίουυ οὗ 86 δρρϑάγδῃοθ οὗ {πὸ Ῥχοσαϊϑοά 
Οπθ, δηὰ δἷοης υἱϊὰ {815, (60 ἰδίογγ οὗ δὴ 
αεοοτιρί δε, (89 δηῃουπποοπιθπὶ οὗ δὲ ἐχιθέεπ, 
γϑοο! οἰ] αἰίοι οὗ ἔθ του] ἃ Ἡΐ οὐ, 
Ἡξυβνεπ:--μο ἰπδηϊίο ταὶυο οὗὨ (86 χοἼοπεὶ- 

Ἰἰαίίου στοαὶ ὉΥ ΟἸγῖδί: 1. ἴπ (88 ὙὰῦῪ δυοὲ 
ΤΩΔΏΠΟΡ ἴῃ ὙΓΠΙΟΝ 1 ἢΔ8 ΌὈΘΟΘῺ Ἰηδᾶσ; α. 85 88 ἱπι- 
πιοάϊαίο Ῥτορί(ἰαἰΐοι οὗἩ αοἀ ἴῃ πὸ βδποίυδυγ οὗ 
αοἀὰ:; ὅ. ὉΥ ΟὈγὶβὶ 8 οὔουίηρ οὗἨ Ηϊπιβοϊ. 2. [κα 
{80 οἴοοίβ οἵ (18 γοοοποὶ]αἰΐοι, βποο α. ἐὲ Ῥυτὶ- 
βοβ ἰῃ9 οοῃδοίΐοποο; ὃ. χἷγοβ ῬΡΟΎΘΙ [ΊὉΣ 8 ΒΟΪΥ͂ 
18; ς. 868 658.8}5816 4 αοα᾽ Β σογοπδηὶ τὶ ἢ πιοα, 
80 ἐπαὺ (ΠῸῪ ὩΟῪ Βδυθ 10}1] οδῃίσαποο Ἰηὶο Ἰἰξα. 

ΤΈχτοι:---ἰ(Ερίδίοΐατν δεγπιοπε, 1858). ΤῊ δὲ χῃ- 
Ῥυΐοδιῖν οἱῖοο οὗἩ Ψ926808 Ομγὶδί : 1. πον ἐδ15 15 
εἰγοδὰγ ὑτοδρυγο ἐμ (μ9 ΟἹὰ Τοβίδιηθῃϊ ; 3. ΒΟῪ 
Φ4εβ5 ΟἸνὶδὶ 888 οχοχοϊβοα ἰὑ; 8. {9 Ὀεπαῖᾶϊ 
ὙΙσἢ ἰὺ Ὀτίηρ8 ὕ8. 
ἘΒΙΟΚΕ:--Ἴο Ὀ]οοά οὗ Φεδὺ5 ΟΒτὶδέ ρυγὶδο8 

1. (860 σορδοΐοῃοο: 2. ἔγοῃη ἀθδὰ πΌΣΚΒ; 8. (0 
Βοσυο (86 ᾿ἰνίης αοά. 

Ι. ΗΑκΜ8:--,ἅ(Αι Ηδυτδβϑθυσα): ΤᾺΘ δεᾶ- 
ΨΟΩΪΥ ὲχιι-Ῥυὶ δι οοά οὗἩ οὔὺν Ιογὰ 7685 οῃ ἰδ6 
πον οατίῃ: 1. Ηἰβ Ομυσοῖ ; 2. (86 ΔΙίαΥ; 8. 86 
οοπρτοραίίου (1868). 
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ΠῚ. 

Τὴ [89 σοποϊαάϊηρ οὗ ὑἐμὲ8 ΝΟΥ Οονγοαδαὺ ὑμ6 Ὀ]οοά οὗἨ ΟἈγὶδὲ τγὰβ ἱπᾶϊ βρη 8806. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΙΧ. 16-22, 

16 
11 φέρεσϑαι] {πὸ ἀδδίἢ οὗἨ ἐπ ἰοδίδίου. 

ΕῸΣ ὙὮΘΤΟ ἃ ἰδδβίδιηθηῦ ὦ, ὑΠ616 τηυδὺ 8180 οὗὨ Ὠθοθββι υ 6 [Ὁ0 δα ἀπορὰ οΥ ἀφοϊατοᾶ, 
ΕΓ ἃ ὑοβίδπιθηῦ ὦ οὗἨὨ ἴΌΓ6Θ ΔΟΥ ἸΏ6η 816 ἀθδά: 

ΟΥΒΟΥ 86 1ὑ 18 Οὗ πὸ βίσαπρί δὖ 4}} [βίποθ 1ὖ ΒΟΔΓΟΘΙΥ 18 Οὗ ΔΏΥ͂ [0766] Μ 116 ἐμ6 ἰδδίδ- 
18 ἰοῦ ᾿ϊνοίῃ. ὙΒογοαροηυ [πῃ 6π660, ὅθεν] ποϊύπος [πού ούθη, οὐδέ]; 6 ἔγβὲ ἐσδέαηιεπέ 
19 ντὰβ [888 Ὀ66}1} ἀθαἀϊοαίοα [Ἰπδυρσυταίθα } πὶυμοῦΐ Ὀ]οοα. ΕῸΣ τθθη ΜΟΒ68 δὰ βροϊκθῃ 

ΘΥ̓ΟΣΥ͂ Ῥγϑοσρῦ (0 8}} ὑπ ρου] δοοογάϊης ἰο ὑπο 147, 6 ἱοοῖς ὑπο Ὀ]οοά οὗἁὨ οαἸγθα δῃὰ 
οὗ ροαίδ,5 10} ταῖοσ, δα βοαυὶοὶ τοο], 88 ΒΥΒΒΟΡ, δῃηἃ βρυϊη κ] θα" θοῖλ {πα Ῥοοκ [1- 

20 με], αὐτό] διὰ 4}} ἐπ 
21 ὨδΔη07 τ ποῖ αἀοἀ μαι [οηι. μα} δῃ)οϊηθα πηίο γου. 

Ῥθορίθ, βαγίηρ, ΤῊ ἷβ. ὦ ὑδὸ Ὀϊοοὰ οΥ̓ (π0 ἰοβίαπιοπι [ογ, οον6- 
Μογθουοῦ [Δη4] [δ Ββρυϊηκ]οά 

ἸΚοινῖθο τὶν Ὀ]οοά Ὀούὰ ὑπ6 ἔδΌθσ 8016, δῃα 411} (ἢ 9 γ6886}58 ΟὐὗἁἨ ὑῃ9 τηϊηἰβύσυ [ΒΟΣΥΪ66]. 
22 Διὰ αἰπιοϑὺ [ῬγοιΥ ὨθϑυΪγ, ὁ» δρουῦ, σχεδόν] 41} ὑμῖπηρΒ ἃγὸ ΡῪ {886 ἸΔῈ ρυγροα πὶ 

Ὀ]οοά; δυὰ σι μουῦ βμοἀάϊηρ οὗἁὨ Ὀ]οοά 18 [π6Γγ0 ἔβκοβ ρ͵8667 Π0 Το ἰββίοῃ. 

1 Ψέ εν. 18.--Ἰοδίεοὰ οἵ οὐδ᾽ Α. Ο. Ὁ. Ἐ.1,., 4, 44, δδ (ὑπὲ ποὲ {πο 851:.), τττί 0 οὐδέ, 
8 ΨοΥ. 19.--ΤῊῆο δειίοϊο Ὀοίοσζο νόμον 5 γουσμοὰ ον ὈΥ Α. Ο. Ι»». 1... ΣΙ, 47, 11. Τὰ ἔδπο δίη. ἐξ οοῃγοα ἔγοιχ 8 δοοοῃὰ βδαρὰ. 
8 Τοῦ, 10.--Τὴο Ατί. Ὀοΐογθ τράγων ἐδ Γ' 
4 Υοτ, 19.---ΕἘοτ ἐῤῥάντισε 41} πο Ὁποία! 

αἰγοὰ ὈΥ 81η. Α. Ο. Ὁ. Ε., 80. 
38. ἴαγὸ ἐράντισεν. 

ὡ 
[ὕ ἐν. 1 ρσϑει; ποὶ δ6, 65 Β. 7... Ὀυΐ, αὐδιεοοα, ἀδεϊαγεά, ΑἸΐ,, ἱπιρίἰεᾶ; Ὑῇοτᾶκ. δγοιρλέ ἰο ῬαδΞ; ταδηγ, αὔεγτὶ οογανε 

διωαίοο, οἵ οδιΔΌ18 

οοἴϊοιηϊ 
Ῥογδδ 
40 ἢ: “ ϑδίποε ὅθε {ΐ αὐ αἰ: ἀοεε ποί αἱ αἷΐ͵ ἀοες ἐξ" 

Ψοξῦ. 18...--ὅθεν, 
Ῥεσῖ. ᾿πιρ]66 ἐμαὶ [Ὁ δία πβ Ὀοίογο ΟἿΣ δΥ68. 

ἰπρ ἡ πα οί !}γγ; Μ01] τη θγϑ “ δεῖν 
1ἰξ. οα οὐ ΠΟ οὗ ῬΟΓΒΟῺΒ δ ἀδϑα.---ἐπεί μήποτε 616 

δηὰ ἀρρϑα!ίημ ταῖποσ ἰὸ 89 λυ ραιοοῖ οὗ {π9 τοϑοῦ ; “}Ἃ0Γ Ἰοοὶς ν᾿ ΒΟΙΏΘΓ ῬΘΙΌΏΒΠ0Θ [1 }188 ἴοτΟΘ;᾽" 8660 ἔ{ὶξ 
τ, Ιὶ [8 ὈΥ πο πιθδβηδ ἰπϊϑηδίγο, 85 ἰῃ ἴπο ΕΒ. Υ., 1 48 ΠΟ ὕΌΣῸΘ δὲ 8}}. Οἰδογ 290 ἰἴ δου] ὈΘ ἴΔΚΘἢ 888 

γνισται, Ῥογῖ,, λαξ δέεη, ἐἱπαιρι»αξεα, Ὠοίΐ, τοσας ἀδαϊοαίοα. Τὸ 

ἐλε ἀδαά, ἐπ οαεε 4 ἰλε ἀεαά, 

Ἰοᾳίςα!.---οὐδέ.) ποέ ευεη.--ἐγκεκαί 

[2 
Ὡοΐὶ 

ον. 10.---λαληθείσης χέρ, .)ὸν αὐεν εὐενν οοπυπαπάπεεπέ ιοαε ἐροζεπ, εἰς.---ὑτό τε τὸ βιβλίον, δοίδ ἐδιε δοοῖς {ξεῖν 
οΓ., ἐΕη͵οιπεά, ποῖ, λαίλ εη͵οϊμεα. ον. 20.---ἐνετείλατο, 

ες. 21.---καὶ τὴν σκηνὴν δέ, απὰ ἐλε 
828 ἴῃ ΒΟΥ. απὰ ΑἸΏ, απ ὰ πιογϑοῦς. 

γον. 22.---καὶ σχεδόν, διά 
Ῥοαϊείνοιυ ὀχοῖϊπάθ α ὕὍυι 
Ὥσνον 116 ΡΓΟΡΟΙ ΓΘΩ τί Φ 

«αἱματεκχυσία, οἰἴπον ἐλολαϊοα 97) δίοοα ἰὰ ἰὯθ δἰδυχῆϊον οἵ 189 υἱοξΐη,, ΟΥ 

ἐοο; δο καί---δέ, ΠΟ ΔΏΓΥ δὰ 6] ΟΖ ΔὨΕΥ ποοὰ ἴῃ τθοκ. Νοΐ αυἱΐο 

“μον, ργείίν πεαγῖν, αε οπεὲ νεϊρλὲ ξαν. ἹῈ ἄοοθ ποὶ ᾿ἶΚο οὔγ αἕποεί (ατ. ὀλίγον δεῖν) 
ΤΩΡΙ͂Υ ἀθοϊηοσ ἴοὸ ἀυδεαπῖθο ἴπ6 ὁχδαοὶ ΔΟΟΌΓΘΟΥ οἵ [ἴΠ6 δἰδίοιπομῖ. Α 

ΑἸΙ. τοπάογο αὐπεοϑί, Ὀὰϊ δἀβ βαγϑη ϑ Δ}, ον ες παν μεν ἐλαῖ,  |ἰς ἢ ἰδ6 δι δ] οἰ οχαςί.-- 
ὩΠογοίογο, ἰδ 

ἐλε δῖοοα οἵ ἴα γἱοϊίπ ΠΣ 
εἰδυρσμίοεγοά: [ἢ9 ἴοττηοσ ὮΘΓῸ Βθοπη8 ΠΙΟΤῸ Πυθοῖ Αἰματεκ. “ Β06Π18 ἴ0 ὃὉ9 8 ποτὰ οοἰποά ΌΥ ἴ}1|ὸ βαογοὰ νευϊΐοσ, ἴο ΟχῬ θδ9 
Β16 τπποδοϊηᾳ." ΑἸὦ».-- γίνεται, »ίαοε.--Ἐ.) 

ἘΧΡΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

χε. 106. ΕἘῸΣ ΒΟΣΘ ἃ ᾿ϑδιδιθηςϊ 18, εἰς.--- 
Αὐἰορίθ βᾶαῦοὸ Ὀθθῃ ὙΘΥΥ͂ παίυγανγ τησᾶθ 
(σρσεϊηρίης ἴτγοσι ἰπ9 ὅθεν οὗἩ τον. 18, δρᾷ (9 γάρ 
οοπῃθροίίηρ ἐμὶ8 το γ86 τὶ τὸν. 1δ), ἰο ἰδῖκο δια- 
θήκη ἈθΡο ἴῃ 15 ΟΥ̓άἀἴπασν Βθη8ο οὗ οουεηαπί (ΟἿ. 
ϑαον., ἼΙ. 2 ν.. 1067 5ᾳ., 590. Βομινάί, ΜιὶοδΘοΪΐα, 
Ογδον, ΕὈγαγὰ, εἰς.)ὺ. ΤΟΥ ἀρὸ οοηγίοιοα δἱ 
ΟἸ66, ΒΟΤΘΥΟΙ, ΟΥ̓ ΟΥΤΟΡ, ὉΥ (86 υἱξοὸν ΖΔ 1561} 688 
οὗ ἰμ0 ἰάθα ἐμαὶ ἴῃ ἐμ Ζογιμδίΐομ οὔ 8 οουεπαηί 
ἐβμο ἀοδβί οὗ Ηἰπι νψίιο ζγαπιϑὰ ἰΐ ἰβ ἱπα βρη βα 9 
ἰο ἰ(5 να] ϊέγ, 88 ν᾽ 6}} δβ ΒΥ (86 ἱπίο᾽ ΟΥ̓Δ Ὁ] ΒΔΥΒ- 
ΤΠ 688 ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ Οἶον τηοὰ6 οὗἉ οχρΙαἰηίηρ ὁ διαϑέμενος. 
ΕδΥ δἰ βουρὰ ἐπὶ νεκροῖς ταὶς ἱπάοοὰ ἀοποίθ 
4“. ΟΥ̓́ΘΡ δἰδυχπίογοα πβδουίβοὶαὶ υἱοί ἐ π|8,᾽᾽ ἱμβαβιου σὰ 
88 ἴῃ Ἰαίθῦ ὑβᾶχὸ τὸ νέκρόν, ἰ8 ἔγοαυθηϊ γε τὸ 
πτῶμα, ----ἰι 158. ἱτιροββὶ Ὁ10 ἐμαὶ ὁ διαθέμενος οΔῺ Ὁ6 
ΔΡΡΙΪοὰ οἰμον ἰο ἐπ απίπιαὶ οὔενεα ἴῃ Βδοσὶβοο ἴῃ 
σοῃῇνιμαίίου οὗἩ (86 σογοηδηΐ, ΟΣ ἴο (6 πιαϑ γ6- 
ξαταρὰ 88 τορ]δοοὰ δηὰ σχεργεδεπίεα ὉΥ ἐμ υἱοϊἑ τι, 
απὰ {δι85 ρ]οάσίης εὐτηβοὶ 85 1ΐ ἬΟσΘ ἰ0 8 τη Γ] 
δαί, οσ ἰο {86 ππεσίαίονῦ οὗ ἰμο οογοηδῃί, ὦ, 

οἱ ἐδ οὐδὸν μδπάᾶ, ἱπ δ᾽] υβῖοι ἰο ἰδ 6 ΔΌΟΥΘ Σ26}- 
(ἰοποὰ ἱἑπλεγίίαπος (κληρονομία), ἨΘ ΘΥΟΥῸ Β6ΥΘ 
ουῦ οΥ̓ ἐδ): ΙΩογθ βΌΒΟΣΑΙ δὶ ρηϊβοαίΐου οὗ διαθήκη 
(αγταηπφεπιεπί, αἀἰδροεὶ(0} (6 ΤἸΟΣΤΘ ΒρΡ6οἷδὶ ὁ 6 οὗὅ 
ἰεδίανιεπίαγῳ αΥΤαησεπιοηί, εδίαπιεπί, 6 ταδὶ ΘΕ ΔΙΘ 
οὗ οχίοηάϊηρ (16 δΔρρὶϊἰοαἰΐου οὗ (10 σοπιραχὶ- 
80. τηϑᾶὰρ ἰῃ ἀ]]υδίχαϊίου οὗὨ {μ6 ἰδουρμὲ, Ὀογοπὰ 
{86 ἐπατηράϊαίο βοιϊπιοπὶ δηὰ ῬΌΓΡΟΒΟ οὗἨ {116 
πχίίοσ, δὰ ἰδ 8 οὗ ἱπίτοάἀποίης Δ] θη δηὰ ἱπσοι- 
ἄτυουβ οἰοαιθηΐβ ἱπίο {80 Ῥαϑβαᾷθ. ὅποι 18 {86 
1468. δἀὐνδποοὰ Ὀγ Μϑῃϊεοη, ὙΠῸ ΒΥ ( Ποπιξϊίεα οἡ 
Ολαρίετε 1... απάὰ Χ΄., Ῥ. 142) δαὶ οὐἷν Ηο ψιὸ 
ὉΥ Ηἶβ ἀδαίῃ δ8 ρσογοά ΗΪπιβοὶΐ ποσίν οὗὨ (88 
ἐπ οσϊίδποοθ, σου ]Ἱὰ τηαῖκθ οἰμονβ ἔθ] - ἃ οἾ γ8 }ΠῈ 
Ηΐπι; δὲ δῖβο ἐμαὶ οἵ Ηοΐπιδῃη, γμο ( Ἡείδεαφ. 
Π., 165) ΔρΡ»οδ818 ἰὼ Ῥσοοῦ οὔ {π6 ποορββὶἐυ οὗ 80 
ἀεαίλ οὗ ἰμ0 ὁ διαθέμενος, ἰο {(π6 ἴαοῦ ἰπαὺ ἀυτίης 
Ἠΐ58 ὁ Ηδ οου]ὰ ααἀά ϑοπιοιἰης ἰο ΗΪ8 Ῥοββοβ- 
δίοῃβ, δὰ ἰπ8 οουἹὰ ποὲ Δυσίης ΗΒ 11{8-ἐϊπὶθ 
ΤΏΒΚΘ ΘΗΥ͂ 0η6 δῇ Βοὶν οὗ [89 Ψ80Ϊ6 ῬΧΟΡΟΤΙΥ͂ 
(δὲ Ηδ βου] Ἰοᾶνυ θη Ηΐπι. ΤῈ ᾳυοβίϊοη 
18 ποί ΠΟῪ οὗ 8 βοιἰΐης ἔοσί ἢ οὗ ἰπ6 υἱώπιαίς στουπα 
οὗ (8ὸ ἀδαδί οὗ ΟἸγῖϑί, ἃ σγουπὰ γον 85- 
δἰχιιοὰ αὐ νὸς. 1ὅ---ροὶ οὗ δὴ ἐἰωδίγαίζοη, οὗ ἰἰν 



1602 ΤΗΕ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΕ ΒΕΒΒΕΥ͂Ξ, 

»γαοίίοαὶ Ἰδοαϑδιίγ, ἢ ΟΥ̓ΔΟΥ ἴον ἐπ ἀεἰίσεγίπσ 
οὐέΡ οὗ ἴμ6 Ὀ]οὁθϑἰη 5 οὗ βαϊυδίϊοῃ, 88 δὴ ἱπβογὶ- 
ἰδῆσθ. ΟὈμΡΑΓΘ 85 ἰὁὸ ἴμ6 ἰάθα, 1ἶκὸ χχὶϊ. 29: 
κἀγὼ διατίϑεμαι ὑμῖν καθὼς διέθετό μοι ὁ πατῆρ μον 
βασιλείαν. Απιοὴς {μ6 δηοίΐθηὶ ἨΘΌΓΘΥΒ ὑπ γὸ 
γψογο, ἰὸ ἰ8 ἰγιθ, 0 ΔΙΌΣΓΑΥΥ ἰθδίδθπίδ Υ 
Ὀοαυρδίδ, θοαί. χχὶ. 16, Βαυὶ «πιοης (μ6 Ἰδοῦ 
Φον8 [ΠΟΥ ὙὙ6ΓῸ ὈΥ̓͂ ΒΟ ΠΙ6ΔῺ5 ΠΚηονῃ (ΜΊΟΒΑΚ- 
1.18, Μο4. Κεολι. 11., ἃ 80), δρά {89 δοιηιϊταρηΐ ἰπ 
αυοϑίϊου ἰδ οοποοϊγοὰ δηὰ ὀχργοβδϑϑὰ πού ἵγοτη 8 
Ἡοῦτον, θυ ἃ Ηο]]οηἶσ ρῥοΐηϊ οὗ νἱϑονν. 1 το 
ἀδοϊῖηο χίνίης ἰο φέρεσθαι ἴδ βἱ κα βοαίίου αὐάσμοεά 
ἩΤΥΝ, Δολγί ὁ.11.1, 428) ον ἐπάωυτεά (τοίοτγοα ὈῪ 
[οι ἰο (86 τοϊαίίνε6), (8:9 τηοϑῦ ῬγΟΌΔΌΪΟ9 Τ6Π- 

ἀοτίπας 1] Ὧθ ἐπὶ οὗ δεέγπιοης ζεγτιξεεοομίατα 
(Βγοϊβοι.). Τπὸ υγϑἐἰς ΒΡΡΙοδιίοη οὔ (9 ποτὰ 
τες-αβεγτὶ οογαπε ἡμαάϊΐϊοο ( Πδιαπιοη, ΕἸΒΠΟΡ, δὰ {ἢ 
ΤΩΔ᾽ ΟΣ, βἷησο Ὑ᾽ Δ᾽ ςΘ 867) ἰδ γϑϑιγοἰθὰ Ῥγο- 
Ῥογὶγ ἰο ἐμβοὸ δοδἀδυοίὶος οὗ ονϊάρηοϑ ἰῃ οουτί, δΔηᾶ 
ΒΡΡΙΪ65 ποὶ ἰο ἐπὸ σχίρῃν οὐ ἱπμονϊίδησο. 789 
Τοηαογίηρ ἐ8δ6, εἐχίαγε--εγίγνεσθαι (ὃ6 ΟΓ δεξομιεὶ), 
οι, τὰ (06 δηοίθηϊδ δὰ Ὁρ ἰο {δα (ἐιο οὗἁ 
αϊοῖς., τὰαϑ [09 Ῥτγουδίθηϊν οὔθ, 18 μοϊὰ διιοῦς 
Ἰαίαῦ δολῖλ. ΟὨΪΥ ὈΥ̓͂ ΒΟΒΌΪΝΣ δὰ Βόμδτηο, διὰ 
ολπηοὶ 6 Βυδίαἰποὰ. Τὴηὴ6 το ουϊηρ ἐχρεοίαγὶ 
(ατοί.) 8 ἐοίδ!ν ἱπαάπι 88: Ὁ]θ.Ὑ Ογδιρσδὶ δ! ν 
Ση Δοΐοηβ Ὁ]6 ἰο0 ἰβ {πθ τπιρικκίης μήποτεξεεμήπω, ποί 
ψεὲέ (ὕαϊᾳ., Ετδβια., Τ᾿υι., β ΒΜ] οδὶ., ΒΟ :6). 
ἴῃ ἃ βιγί ον οδ,γεοίίυε Βοίθ 66 τ12ὸ 8ιιουὰ ἱπάοορα 
μαγῦα θχροοϊοὰ οὐ; Ὀαΐ {Π0 Ἰδίον γί ογϑ ἰῃ εσυφαΐ 
δΟηΐΘΠ668 ὙΠῸ ὅτι απὰ ἐπεί ἔγϑαυ θη σοπουπὰ 
οὗ δοὰ μή (Μανγνια, ὅγπί., ᾧ 207, 4ππι. 2). 16, 
νὰ ΤΊ Πον, ἐν ἀδο ἢ 6 δδουιθὶπς ὁ ΟἿΣ δυίποῦ 
8 τπορίΐ χοηοθ Ὀο᾽οη κίΠ ὈΓΟΡΟΥΙΥ ἰο {89 τυ κᾶν 
ἰάΐοι (Μσι,αοη, Ογανπι. ἀενρ Οτὶεολ. Ῥιίρατ- 
ἡὩρΡργαοΐε, Ρ. 29), Ὀαὶ κὶνθ ἰο μή {8 Βαδ᾽θοοιγο ἔογοθ, 
Ὅ6 τηῦϑὶ (θη, (Ὑἱ0 (Βο., Βοης., [δοΐτω., ΗἨοΐαι, 
Π6]., εἰς.) Αβϑατηθ δὴ ιηἰογγοσαίίοη; ἀπὰ (δὲ5 8]} 
10 λόγο, 88. ἐπεί, 4180 δἱ σῆδρ. χ. 2; οι. 1]. 
6; 1 Ὅον. χίν. 16: χυ. 29; ἱῃηίγοάυοθβ ἃ ὑτοοῦ ἰῃ 
ὑμ6 ἤογτι οὐ ἱπιογσγοχζαλίίοι, δηὰ μήποτε ΒΡΌΘΔΓΒ 
ΔΙ ῖϊο ἴῃ ἀϊτοοὶ (Φοὶπ νΥἱὶ. 26) διὰ ἱπαΐϊγοςοὶ (μὰ κὸ 
111, 16; 2 Τίπι. 1. 26) ἱπιοστοβαιίουβ. Θυΐΐθ υη- 
ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ ΙβΊ008. ῬΕεῖσδ. (. ΙΥ., 118) ῥγοΐοσβ 
ἐδ τοδάϊωρ μὴ τότε Τουμαὰ ΟὨΪΥ ἰπ ὯΝ. 

Υβε. 18. Θ106, εἰ6δο, ἈοὲῖμοΣ 885 ἴμ6 
ἔχαϊ οονθηδβηῖ, εἰς.-- Τὸ σούεγθησθ οὗ ὅθεν ἴο 
τοῦ. 16 ὉΥ Ρυϊζίης νγ. 16, 17, ἴῃ Ῥδυθῃι 6818 (Ζα- 
οἶαν., Μογ., ϑίοσν, Ηοΐην., Βῖβρ.,) 8 ἰπδά τ ἶδβϑὶ- 
Ὁ1]9θ. Το νοτγὰβ κατὰ τὸν νόμον ἅτ ποὶ ἰο 60 605- 
ποοίοὰ νι πάσης ἐντολῆςΞτεε( “ ἘΝΟΥῪ σοιμητοδπα- 
Σηθηὶ 85 οοπἰδἰποὰ ἰπ {μὸ ἰανν,᾽" (ΒΟ ]ομέ., Οα]ον, 
Βουρ., ΒΙ]., Βίδβρ., εἰο..)} Ὀαὶ νεῖν λαληθείσης, (Εο., 
Ἐγδβια., Οαἱν., Βοζ., ασοί., είς.,}; ποῖ, μονγοῦον, ἴῃ 
{0 8689 οὗ ““δοσογάϊης ἴο ἐπ σοιαητοδη ἃ ̓ ἷπ σὸ- 
ἴοτϑῃοοθ ἰο ἰδ ἰπη᾽αποίίΐου, Ἐχ. χχ. 22, (Βος., οἱς.,) 
δαὶ, ““'ῃ δοοογάδῃηοο στ {6 ἸΔῚῪ τΤοοοϊγοαὰ ὁη 
Βἰηδὶ ; ̓" ἰπαβυλιοῖ 85 ἰῃ σοποϊααάϊος ἰ6 σονοηδηί, 
ΔῊ οχδοί σοροίἰιίου οὗ ἐδο ἀϊνίηο δοιμπιδη 8 γ)88 
πα ΐδρθη 8840 ]9. 

γεβ. 19. Ἐΐο τοοῖς ἴ86 ὉὈ]οοά, εἰς.---Το καί 
δίιοΣ βιβλίον νυ ϊο ἢ τὸ ταυϑύ ποῖ (18 ΟΟἸομλθ8. 
δηὰἃ γ δ]οἸκθῃ.) βίγῖϊο οαἱ, δά τ Βῖοἷι οδπποὶ ροϑβὶ- 
Ὀἴγ, ῖτ Βοης., 0 ΔΚ ἢ 845 σουτοβροπάϊηρ ἴο {86 
καὶ δέ οὔ γον. 21, Το 5 ουν τηδκίηρ αὐτὸ τὸ βιβ. 
ἀοροπάθηϊ οα λαβών. Υο ἃ΄γδ ἰ0 βϑιπ}6 ὮΘΓΘ, 85 
8130 ἴῃ ὑπ τηϑῃἰίοι οὗ {6 σοσίς ὙΠΙΘΒ ταΐχ αὶ Ὀθ 
οἄοβοιν ἴον Ὀυγπὶ οδονίης, ([6γ. ἱ. 1ΟΤ,; ἱν. 28 ζι; 
ἦχ, 2.7.; Νπι. υἱ. 10 ἢ; νἱὶ. 27; σον. Εχ. χχῖν. δ); 
διὰ ΤΟΙ͂Ο 8180 υϑοὰ πῃ ἰμὸ οχρίδιογυ οἴουΐη 5 

γιθῃἰϊοποᾶ ἰῃ γυ. 12, 13, απὰ ἴῃ ᾿ἰκ6 ΤΩΔΏΒΟΥ ἴῃ 
Τεβρϑοί ἴ0 ἐδ πιεαπδ οὗ ρυτγιβεαίοη, (τὶ ἢ 6}96- 
ΨΈΘΥΘ 8Γ6 Τουπὰ ΟΗ]Υ ἴῃ (ἰἸ6 6886 οἵ ἰσροσα, ἴ,ον. 
χίν., δηά (8080 ἀοδ)]εἀ ὈΥ ἀεαὰ Ὀοάϊε5, Ναπι. χἰχ.) 
8 ἐχργέδδίοη ἀγασῃ ἴσοπι ἰγασϊίοη, (ατιὰ τ ]ςἘ, 
δὶ ἰοδϑὲ ἴῃ σοβρϑοὶ ἰο ἐμδὶ πίοι ἱπιπι οάϊδίοϊν 700]- 
ἰονγβ, 18. 8150 Τουπὰ ἴῃ ΦΌΒΕΡΗ. ἍἋπέϊ. ΠΠ1. δ, δ), οἱ 
10 ογθοὶ σχοοογὰοα, Εχ. χχῖν. ἴπ (6 οἰϊδίϊοι 
6 ΩΥῪΘ τοῦτο ἰῃδίοδά οΥ͂ (80 ἰδοὺ οὗὨ ἐἰμὸ δορί. 
ὁ θεός ἰπιειθαὰ οὗὨ κύριος, ἀπὰ ἐνετείλατο ἰπδὲοδὰ οἵ 
διέθετο. 

γεβ. 21. Διππᾶ 186 ἴδθϑσ:δοῖο, ἴοο.---ϑἴηος 
{π6 ἰΔΌΘΓΒΔΟ]9 δὰ υϑϑβοὶβ το οοῃϑίχυςίοα δἱ 8 
Ἰδίον ρογϊοά, ἴμο διῖμου οδηποί γοῖοσ ἰο δηγίδίης 
(αὶ 15 εοπίειερογάπεομα Ὑἰϊὰ Ὑπαὶ 18 δ Βοτίο 
πιθπἰϊοηθὰ. Το {818 ἔδοὶ μοΐπῖϑ ἴπο καὶ δέ---ὐμί 
αἰεο, οπ ἰλε οἱλόῦ λαπ αἰδοι Τδὸ αποίπξέης ἴα (δὶ 
«οηὐοίϊμοα, Ἐχ. χ]. 10, τυδίσα 15 ΡΥΘΌΔΌΪΥ ᾿ἀσπεϊςαὶ 
αἰ ἐμοὶ υΐοῖ ψμᾶ 8 Ῥοτίοτγιηοα, ἴον. Ὑἱϊ. 10, 
ἀπνίης (80 δοΥθ ἀδγϑ οὐ γυ:οδιὶγ δοπϑοσκαιΐου, 
8ὯΒ δοοομηὶ οὗ ν ΐο, δἰτολδὺ ἰο ἰΒῶὶ Βοσε σο- 
οοτάσά, ἰ6 σίγϑ ὈΥ δοδορθυδ, 8119 {86 οτἱ εἰπαὶ 
ἰοχὺ Υϑοοῦπίϑ ΟἸΪῪ (Π 6 δρσὶ κΊηρ πεῖ οἱ], 85 οἵ 
ἐμὸ Ῥοδίἐἶνϑ πλϑδηϑ οὗ οοηδεσταίἑοη, Ὀὰϊ τοσϑηίϊοηϑ 
180 ρυγίγνδισ Ὁ (86 Ὀἱοοά οὗ δἰοποιωθαϊ ΟΕὩΪῪ ἰα 
Τοΐουθῃοο ἰο {86 δἰίδυ, 1,6υ. υἱἱὶ. 1ὅ, 19, 34. 

γεβ. 22ὥ. Απᾶ 41} τίη μα, 65 οι σοΐρδὶ 
ΒΆΥ, ἂτο ρυτὶδοῦ τὴ τ Ὀ]οοάᾶ, εἰε.----Α]20, 
ὍΛΟΣ διὰ ἤσο δ΄ϑ ἃ τοϑϑῃβ οὗ Ῥῃτγὶ δοδιΐοδ; 
Ὀὰὺὶ ψβϑῃ ἐπ ἡὔοδίϊ 08 ἰδ οὗ οτρίνεμϑδ οἵ δἷ5, 
{868} δίοοα 18 ἀοαδπάοά, δοοοτάϊης ἴο [δν. χυϊὶ. 
11. πὸ νεσείαδία εἰη-οδονίης οὔ (56 ῬΟΟΣΥ, [κετν.Ψἄ 
τ. 1]-1δ, ἔογτηϑ πὸ ϑχοορίΐοπ, Ὀυὶ 15 ἃ τεοοχηϊσεὰ 
δαϊϑιϊιαῖθ. ΟἾγγδ., ῬΣῚ,48., εδ., ΘΥΓΟΠΘΘΏΒΙΥ χο- 
ἴε σχεδόν ἰο καθαρίζεται 88 ἰἴ οχρτοδαῖΐης δα ἴτὰ- 
Ῥονγίροιϊοι οὗὨ (18 Ῥυτὶ δοδίίοι, ποίιμος, βόγενυετ, 
ἀοο8 ν Ὀοϊοπρ ἰο ἐν αἵματι, (Βοπρ., ΒδΒ;5.), ὑσὶ 
ἰο πάντα. Τπο νοσὰ αἱματεκχυσία δ απαεγείοοὶ 
ὈΥ ἢ Ὗ., 7ο0]., Ηοΐπι., Κεὶ!, οὗὁἨ 186 νουτίης 
ουἱ οὗ Ὀϊοοά οἱ {πὸ αἰίαν, δηὰ {π6 βρυϊηξ]ϊην, 
Ψ 1110 Β]., Γὕπ., 9)6]., Κυτίχ, οπα (ἴδ ΘΟΒΙΓΔΑΤΥ͂, 
ΤΟΙ͂Ο ἰὐ ἰο 186 εἰσωυσλίεγ, τ ἰςὶν 18 Ῥδυδ οὶ ἰο ἰδ9 
ἀδϑδὶὰ οὗ Ομ γὶδὲ προῦ {πὸ σσοϑδ. 226]. γϑε8}}9 180 
Ἰδαηρυδρο οὗ ἰΠ6 ΪΔδὶ βυρροσ, [πὸ χχῖϊ. 20, δβ 
ἴῃ ροΐπι οἵ δγιῦοὶ βπὰ οἵ ἴδοί, ζυγε δῖα (86 
οἷοδβϑοϑί Ρ8Γ8116}, νἱιπουϊ γοῖὶ οὶ ἐμϑοπδὶῦ 6 ἰὸ 
ταὶ, ΟὉ ῬΌΓΘΙΥ ΔΙΟΝΈΘΟ]οκὶο 8] ΠΥΟΌ Πα 5, ΠΙΔΥ ὃ0 
υτχοα ἐπ ἤἴανον οὗ (ἢ ἔοστοοσ οχρ᾽ διδίϊοη (οοδιρ. 
ἘΙΚΗΟΒΝ, Ῥγίηζὶρ ἀεε Μοραίδηιμδ, ». 83 8... 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ ΑΝῸ ἘΤΠΙΟΑΣ.. 

1. Ἐτθη ἴα ἰ8ο ΟἹὰ Τοδὶ. ἐμο βαϊνδιΐοι Ῥτο- 
Τοϊδοὰ ὮγΥ ἀαοἀ ἰο Ηΐβ Ῥϑορὶθ, ππᾶσε οεγίδὶβ 
ἰογ8 δηἀ σοπαὐζίοηΒ, ΔΡΡΘΔΣΒ 88 δὴ ἱποσι δηδα. 

πῶ) ι ἴδ ἐδὰ5 πο υμπϑοχὶρίυγαὶ, δὰ ποὶ 

ἜΘ ΒυΓρτίεϊηρς, θαΓ ἸΩΟΓΟΙΥ ποσοιητση, Μῖ δ 
ΟἸγἶδϑὶ, νῖῖο ῬτονίουϑΥ νδὸ σοχζαγά δα 659 {πὸ δὸ- 
σοαΡ δον οὗ ἐμ τουοἰδιΐου οἵ Θοὰ, πὰ δε τοχαὶ 
Βοδά δῃὰ Ἰεδάοσς οἵ Ηΐβ ρεορὶο ἴἰο βδαϊταϊϊοι, 85 
Ρ»᾽ϑάχο δπὰ τηράϊδίον οὗ ἰμδὶ ποὺν σουοηδηὶ πϊεὶ 
ὙᾺΒ ῬτΟΙηΪθοὰ δηὰ ἰγρίδοὰ ἴῃ (πὸ ΟἹὰ, 58 πον 
Τορτγοβοηίοα 888 7ιερίαίον, ἴῃ δαὶ, ἴοτ [6 τὶνιὰ 
Πα ταιίοι οὐ Ψἴπ0 οἷοϑθ οοηῃηβοοιίου, ᾿γὶτς ἰπ 
(86 ΤΟΥῪ παίῃσο οὗ ἰδ 6896, Ὀοί σοι ἐμ ἀδ81} 
οὗ 365ὺ8 ΟὨτίδι δηὰ (Π αἰἰδἰ πταθηϊ οὗἩ {86 ἐπ Βεγὶι- 
Δ6ο οὗἩ {86 ἙσἸΣ]Ἰάτγοη οὗ Οοά, ῥγοσηϊβϑοα ἴο 5 ὃὉΥ͂ 
Θοά, απὰ κίνοη οὐοῦ 45 Ηἶβ ονπ, ἰο Ομγίαί, ΓὉΥ 
ἰσδηβπιϊδδΐοη [0 Ὁ, (μΐ8 οοοραυίβου ὈΡΘΏ5 ἰδὲ 
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τοοοῖ δρρζοργίδίθ δπὰ ἐδπὸ πιοϑέ ἱηβίχιοιγο 
Δι) ορὶθ8. 

ῳ δίποε διε ἐς ἰλὲ δἰαίε 97 (λε ἐα46, ἴον (18 τθ8- 

60 6υὙὸ8 ἰῷ ἴδ 9 ζογιπδίίοη οὗ 180 οἷά οσονθῃδῃί, 

ἰμ6 δρριϊοδίΐίοι οὗ Ὀ]οοά, ἴον οἰθαπβίηρ δπὰ ἴὉΓὉ 
οχρίδιίοι, ν)88 ἐπα ἸΒρΘΏ ΒΔ ΌΪ6, ἀπα ἀπτγίηρ [6 6ὁΧ- 

ἰδίθησο οὗ ἐμαὶ ΘΟΟΒΟΙΩΥ͂ 188 ΔΙ ΥΔΥΒ ΘΙΩΡΙΟΥΘα ἴον 
βυοῖ 8 Ῥύγροβο, ἰῃ δοοογάδησθ Ψὶ ἴμ6 ἐχργόδὲ 

εοηπιαπὰ οὗ Θοἅ. [ὑ ννὰ8 ἰκθῃ, τοὐἱέλα γῴίεγεποο ἰὸ 

86 ἀοεὶλ οἵ 7688 ΟἸιγῖβί, 85. [9 ἔγυθ δηὰ οβῆοᾶ- 

οἴου βδοσίᾶσο, ἐμωὶ {18 διτϑδηχοιηθηὶ τγ8ὁ8 1π8ἰ}- 

ἰαἰοὰ: δοὰ ἰδ ἰβ 0 δοοοιδιμμοάδιίου ἰ0 2618} 
ρτολυάίοοδ, δῃά Βδθυἑαΐοαὶ ταρὰθβ οὗ ὀχργθϑείοῃ, 
ἰο τοχαγὰ Οιγὶδὶ 88 8 Ὁυἱοϑὺ ἀπὰ δὴ οἤδσυϊῃρ; 
ταί γ, ΟὉ ἴΠ6 σοὨίΓΑΓΥ, ἴμ0 1 Υ 168] οΟἸ τη 8 
δΔΡῸ ἴο ὃὉο δοοποοϊντοά πον ἰδ9 ροϊαί οὗ Υἱθῖν οὗ α 
ἀϊείπεῖῳ οτααϊπεά ἱψρε οὗ ἰδ δδοτὶ ὅςο ἀοϊογιαϊμϑὰ 
ἐῃ 19 οἴογηδὶ σου 86}8 οὗ αοά, δηἀ ἔγοοὶΥ ὑπάογ- 

ἐδ ῖκοα ὉΥ Οσὶβὶ, (6. χ. ὃ 8.). Ηθῃσδο ἰδ ὅθεν, 
ν. 18. 

8. ἴὰ (εἶα δοπθοίΐοι ΒΘΘΟΙ.65 ΟΧΡ]ΟΔΌΪΘ, ΔἸΉ0, 
86 Ὡργίπλίπο οὗ ἰ0 Τθονηδοῖο, δπὰ οἵ ἐμὸ β8- 
δτοὰ υοϑβοὶβ, δηὰ οὔ ὑὴ9 βαογϑὰ γβοογὰϑ οὗ {116 αἱ- 
σνἷπο τουοϊδιΐοα δὰ οουθηδαί, ιοἱέλ δἰοοά, ἃ8 Ὑ6]] 
48 ἰδς δρυϊπκιίης οὗ (6 Ρ600}]0, δ'ὕμπουρὶι {18 
ὈοΙοη 8 ΟὨΪΥ ἰο ἰγδάϊίοθ. [ὑ Θχργϑββοβ ἐἰδθ οὐ- 
ἐξσαίίοη ἱπλετίπ ἴα δοιὰ ραγίϊες ἴοτ 0 οἴἶοντίηνς οὗ 
ἐμὸ οδδοϊ. ἃ; ϑδογι σθ, δηὰ ὑπὸ ργδεμέ ἰδ Ὁ} 1 γ ἐθ 
ἔυτηΐδὰ ἰν τὰ (1|6 πιθαμβ οχἰδίϊηρ, αὖ ἐπὸ {(ὐπιθ. 
ἸΚεπεΐίετα ρεοοαία ΠΟΉ ἐδὲ ορἕξ αὐδοϊμίδδ πιϊδεγίςον- 
απ, δε βὲ ἰπιεγοσπέεπίε δὶπιμΐ δαί δ αοίίοπς δαφιθ 
δι ϊἠοιεπίἑεείπκα ἰἰοοί ἃ πιϊδεγίοοτ ἴα ἀϊονέκα ργοουγαία. 
(860. Βομπι αι), 

ἩΟΜΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Οδὐοάΐεποθ ἰο {6 ογάϊμδποοα οὗ αοᾶ ἰδ ποί 
ΚΩΟΓΟΪΥ (86 ἀαὶγ οὗ τρθ, Ὀυΐ οὐξ Ὀοδί δυσὶ ἰδ ΥῪ 

ἴῃ {80 βἰσυμκκὶθ οφαϊηβὲ δἰη.---Τηὸ Ἰὼ οὗἨ αοά 
τ ΒΙΟΒ τη εθ8 δοαυδὶπἰθὰ τ ῖ {ἢ Δ ἃ ΘΟΒἀΘΙΙἢΒ βίη, 
Ροΐηίβ δἷβδὸ 89 ΨΥ ἰο 16 Του θη 968 οὗὨ βίῃ. 
--ϑἴ ἰβ. ἃ βίϑδίῃ τ μῖο δα Ὀ6 ΣΘιμοΥθα ΟὨ]Υ ὉΥ 
Ὀ]οοα.---ΟὨ τ[μ9 οομηθοίΐοη οὗ δἴη, οχρίδιίοη, δηὰ 
ἴοσ αν 688. 

ΒἸΤΑΒΚκ:---ἰὰ8ὺ Δ8. ΒΌΓΟΙΥ 88 ΟἸ ἶϑὲ 1.48 ἀϊοὰ, 
80 ΒΌΧΘ 8 (9 οονοῃδηὶ οὗ χζγδοο ψἱ ἢ (οὰ.---}- 
υἷὴθ Λυδιὶοθ ἀοιηδηἀ θὰ Ὀ]οοά, δὰ υἱϊμουὶ εκ 
αοὰ οουἹά ποὶ Ὀ6 ρῥγορί(ἰδίοά, (ο]. 1. 14, 20.--- 
Μοδβϑδ, ἃ ζαϊ 1 δοσυδηὶ ἰὼ ἰΐ6 Βουβα οὗἩ 6οά, 
ΒΙοθ8θα δῖ ὑμ6γ ΠΟ ἃΓγο ἷ8 ἐπηϊδίογ !"--- ΤΠ 6 γ6 
6, ἰπ ἰιβο]ζ, ποιδίηρς Ῥυσο Ὀοίοσο αοά, μοὶ θυ 
0 ΒΟΙΥ γῥ͵δοθ, ΒΟΣ 8 ἰθδοβοσδ ὙΠῸ δηίοῦ 
{ῖ 086» ἴο οοπάυοὶ {86 Βοσνΐοο οὗἩ αοἀά, 48 (86 Ρ60- 
ΡὶΘ ὍἘῸ δϑβθιβῦο ἐβοσο ἴο βού Θοά, δπὰ ἐπΐ8 
Ουϑῃ ἰη ἐποὶν Ὠοδὲ δοίβ: γοὺ ὑμ6 Ὀϊοοὰ οὗ ΟἸγὶϑὲ 
Ρατ β68 4]}].---Ηοῖν σαρὶἰαὶ ἃ ροϊπὶ οἵ δι 8 ἴω σ- 
ἰδ οα ὈῪ {μ6 Ὀϊ]οοὰ δηὰ ἀρδὶ οὗ 2668 Ομ σίβι! 
τἰϊῃοαύ (5, 4}} Ηἴ8 βυβογίης σογα ἰῃ υδῖη, απϑπὰ 
ἰδμαϊ ουϑὰ ἐβουρὶι 1ὑ δὰ ὕθοη ἤδν Βοαυΐος ἔθδῃ 1 
88. Ἐγ ἰμὶ5 τὸ δΔ΄Ὸ σϑοοῃοϊϊοα τ} αοά. 
ΒΙΞΟΕΕ :-- ΟἿ [σγουρὰ ΟὨτδί, ἀπὰ Η18 ἀδαίὮ, 

..88 ἐμ9 ψ 1016 Ὀ]θββίης οὗ τἀ οῃηρίΐοη, Μ αΐοι αοα 
του ἃ ΔΡΡΙΥ ἰο 08 τΐβοσ δ Ὁ]6 σοί 68 ΤῸΓ ΟἿΓ Β8]- 
γαϊϊοο, δπιουηίοα ἰο ἃ ὈΓΟΡΟΣ ἰεβίδιηοηὶ δηὰ Ὀ6- 
ιαϑί, ἑ, 4., ἰο ἃ ζΥΒΟΙΪΟῸΒ ΘΟΟΒΟΙΩΥ͂ οομπχιηοα ὮΥ͂ 

)ο ἀοδίι οὗ 18 Αὐΐδογ. 
ΗΕΥΒΗΣΕ:--ἶ ὀνογγ ης 18 ἀοΒ]οἃ Ὦγ ἰπο ἱπ- 

Ῥυγο απα8 οὗἩὨ πιρῃ, ἰἶ {6 ψ111016 οαγὶ ἢ ἷ8 4686- 
ογδιθα ὮΥ βίῃ, ἰμβθῃ ἀο68 ονουγι πᾷ βίδα ἴῃ ποοὰ 
οὗ οἰοδι δίῃ ς διὰ δοῃβθογδίΐοῃ, Φ0Ὁ χυ. 4.-- -Ἰὴ [86 
ἐχρίαίοτψ Ῥοποτ οὗ (ἰϊο ἀ66|}} οὗ 9688 1168 18 Ῥτο- 
ΡΟΡ δἱχυΐβοδῃησο, [5. 1111.-- -ὙΣ πουϊ 8, Βυστ ὁ Σ 
ἰο ἀοδί Π6 70 18 0 γϑοοῃοὶ]ϊδίΐοα. Το γί οἰάἀΐης 
ὉΡ τ τὰ ΔῈ οχρίδίλοι ον ἀοδοογαιθὰ ἦτ, Ἐχ. 
ΧΥΪ;, 11. 

ΓΛ. 

ΒΟ ὨΘΟΘΆΒΕΡΥ, γοῖ ΒΟΥΟΣ Τοροδίϑαὰ βδοσϊδοῖδὶ ἀϑαί ἢ οὔ Ο νὶ δὲ 885 ἰπἰτοὐποορά ἃ ῬοΣδο οἷν δαὶ ϑζδοίοσυ 
Ῥτορὶἰαϊΐοι. 

ΟΕΑΡΊΣΒ ΙΧ. 928-98, 

23 [ΙῈ ας (ΒΟΓΙΟΙΌΥΘ ὨΘΟΘΑΒΔΙΥ͂ ὑδδὺ ὑμ9 νόβαδυ [οορἷ68] οὗἨ (δ6 (μίηρβ ἰῃ ὑπὸ Ποαυθῃβ 
ΒΒ οι] θὸ νυτὶδοά πιῖ ὑ8680; θαῦ {8.6 ΠΟΔΥΘΗΪΥ͂ ὑδίηρβ ὑπ θηλβοῖγοδ 1 Ὀοίίοῦ ΒΔ οσ ἤ668 

24. ἰμβαὴ ὑπο86. Εον Ὁ γἰϑὺ 18 ποὺ ϑηὐογοὰ [ἀϊὰ ποὺ ϑηί6Γ} ἰηὐο {ἢ} 6 ΒΟΙΥ ρΐδοθδ τἸπδὰθ ψ}}} 
ιδη ἀκ, λιοἦ ατὸ (86 ἔσυγοβ [οοσηϊθΓρανγ8] οὗ {Π6 ἔσο [χοπυΐηο, ἀληϑινῶν] ; Ὀαὺ ἰπίο 
Βοδνυθα 180 17, ΠΟῪ ἴο Δρροδῦ [(0 ὃ6 τηδιυϊδείοα, ἐμφανισθῆναι} ἴῃ {1.6 ῥΤαΒαποο οὗ αοὰ 

25 ἴον π8: Νον γοῦ [δὰ ποῖ, οὐδέ] ὑμδὺ δ6 βμου]ὰ [π|80] οἶον Εἰπιβ61} οἶζϑῃ, δ8 {89 διῖραι 
26 ρτίοδύ δηίθγοίν ἰδίο {Π0 ΒΟΥ ρίαϑο ΘΥΘΥῪ γϑδν τὶ (86 Ὀ]οοὰ οὗ οἰἶοτ: ΕῸΣ ὑμ6ῃ πιυϑὲ 

θ οἶδα μαᾶνὸ βυβογοά βίηοο 86 Τυπάδιϊοη οὗὨ (116 πον]ὰ : Ὀαῦ ΠΟῪ [48 ἰὕ 8, νυν] 0Π06 
ἴῃ (6 6ὁπ4 οἔὗἔἹὨ ὑπὸ που] [ἀρ68, αἰώνων μαιἢ Β6 δρροδγεὰ ἢ τηδηϊ οἰο6αἃ, πεφανέρωται 

21 ἰο Ραὺ ΔΙΔΥ δἷῃ ὈΥ {86 Βαογὶῆοα οὗ ᾿ἰπι86}} [ὈΥ̓ τπηθδηβ οἵ ᾿ιἷ8 βδουὶ ῆς6]. Αηὰ 85 [ἴῃ 80 
ΤΩΠΟἾ, δ χαθ᾽ ὅσον] ἰὖ ἴ6 δρροϊη δα [γοβοτυοα, ἀπόχειται] ἀπΐο τηθῃ οηοο ἰο ἀϊΐο. υὺῦ Δ[6 

28 {παὺ ἐδ6 Ἰυάριηθηῦ: 80. [4150]; ΟἸτῖδὺ δ οὔοθ [τ 4]}} οἤτεὰ ἰο Ὀθδῦ ἐπ βἰῃβ οὗ 
ἸΩΔΗΥ͂; ἀπά αηίο ἐμοπὶ (μδὺ Ἰοοῖὶς ἔοσ ιἷπι 688}} Ἀ6 ΔΡΡΘΔΣ {86 Βοοοῃὰ ἰΐτηθ πἱϊβουὶ βίῃ 
Ὡηίο παϊναϊου. 
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Ἱ ΜΓ. 27. -τἰκαί ἰδ ἴο Ὀ6 Γοδὰ αὐοσ οὕτως, δοοοταάπρ ἴο ἴπ6 πηΐξοὰ ἐοδ. ΠΔΟΩΥ οὗ ἴἰ80 ὕ] πηςἷ6]5. 

[γ. 23.-τ ὰ μὲν ὑποδείγματα ἰδὲ οορίες ἐπαεεα ; οτ τολίΐε ἰδὲ οορίεΒ. ὑπόδειγμα δοτιοίδίῃς δμοντα οὐ ὀχ [οἰ θὰ ππάρν 
ἰῃ βαθδοταϊπδείοη ἴο, δοιπϑι ἰςζ ο166, ὙΓμ ΘΙ 88 ἃ Ῥαξίε Ή, ΟΓΥ ΔΟΟΡΥ; ΘΙ Οἰδασὶν [πὸ Ἰαΐϊοῦ ; τποι μὴ μϑγαρα ἐξ τρὰν ὕ9 
υϑιῖον ἴο ἴδιο ὑπό 86 ἱεεεεπίηρ, Ἰοποσίης ἄον, [89 οἰκη!δοοιίοι, ἰδ 8 Λεπὲ ἐχείον, ἀεϊτπεαίίον, ομεἕπε. 

γον. 2).---οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα εἰσῆλ., 707 ποί ἵπίο α βαποίμιατν ππαάε εσἱῶι καπας ἀϊὰ ΟἸτὶμ ἐπίετ στῖον 1ἴ τσὰβ Ὧο δδρο- 
[ὈΔΕΥ͂ πιϑὰο νυ τὰ Βα, ἰμτο Ὑε ἢ, εἰς.--- Τῶν ἀληθινῶν, ὅδε ρεπιῖηε, ἐδιε αγολείψραϊ.--ἐμφανισθῆναι ἰο δὲ πιατπὑ7εεἰεὰ, ποῖ εἰπ- 
Ἰγ ἰο ἀρρέεαν. : 

᾿ Ψον. 26.--οὐὐδ ἵνα---προσφέρῃ ΜΟΥ ἐλαξ δὲ πεαγ (ποῖ πεῖρλἢ) οὔεν λένε. ᾿ 

γον. 28.---ἐπεὶ ἔδειτπεδει ἄν, εἴποε {ΐ τοεγέ, το φιεοέδδαγν 70. διπ ἕο φι ΠῈΓ; ἔδει Ἰοξῖς 8} δϑ ἽὮ. ἰ!. 1,:-ἰς 
πεῖ 7γεημοπεῖν παυα διιβεγεά." ἸΤἸΌο πιοδιίηρ 8 ποῖ, νὰ 6]. δὰ ΑἸ, ἴπας Ηἰ5 πιδκίηρς τοροδῖοὰ οἄεσίησβ πον ἐξ ἴδο 
ἈΘΦΥΘΏΪΥ ΒΘ ΌΑΓΥ, ἩΟΏ]α πθοοδοίδίθ Η18 ΒΑΥΪΏΒ ΡΓΘΥΪΟΌΔΙΥ͂ ΓΘ ΘΠΕΙΥ βιιογοά οἱ ϑαγῖμ, ἱποδαιθςδβ 84 οδοῖ οὔεοτίης ἰη 
[89 ΒαΠΟΙΌΑΓΥ ΡΓΟΘΌΡΡΟΘΟΒ ἃ ργϑυίου βυ ὔογίης οἢ δασί!. Τὶ ἰδ ἃ ἰπουχῖ δ οχϑίμογ ἴοο ἔδυ- το ἀ (0Γ [89 δοορὸ οἵ ἴμο 
Ῥαδδαᾷο. Τὴθ ἩΓΙΙΟῦ αγχαοσ, ἰῃ ΠΥ πἀκτασθηΐ, δι ΡῚῪ ἔγοτι ἐμ Ὠἰδίοτίοαϊ ἔδοῖ, ΟΥ ῬΟΓΠΔΡΘ ΤΑΪΠΟΣ ΓΟΠΗ͂σμδ ἷδ βέδξεζαοπξ 
ὉΥ ἃ γοίογθηοο ἴο ἴῃ Ὠἰδίοτίοδὶ ἕμοῖ. 17 Ηο τνγόγοὸ θϑῃϊογοὰ ἰπῖο [Π9 ΒΘΑΥ͂ΘΏ]Ν ΒΒΠΟΤΌΔΓΥ, ἰῃ ογοσ ἴο πλδῖκο, αδ πο δἰρὲν Ρτίεαὶ 
ἀϊὰ, τοροδῖϑα ϑῃιγαησοβ ἰἴο ἵξ, [ὃ πποπ]ὰ (0]1ΟὉ τ. 86 ἃ Ἰορχίοδι σοποϊπϑίοη, ἰμδὲ ἐΠογ9 τοῦδέ Ὦδνο ὕοθῃ ἃ δεσίεϑ οὗ δΌςΒ δοίδ ἰῃ 
ἰογλογ ἀχοα. 1ἴ, ᾿Κκὸ [πο δηΐγϑποοα οἵ ἔδο [ον 68] ὨΪμ -Ῥτίοδι, Ηἰδ δηΐγβμοθ δά ῃγοδοηίατίοη οὗ Ηΐτηδο] ἤνεογο οἵ δυσὶ ἃ 
Ὠδυζο 88 ἴ0 τοαυΐγο τερεζίίίοπ, [Π 6, οὗ ΘΟῦΓγδΒο, ἔμοτο Βῃου ] ἃ ἤδΥθ ὈΟΘΏ 8 δογὶοβ οὕ βυ γί ἢ 

Σ ἀεοίεῖνε οπαταοῖον οὗ Ηἰ8 ΗΠ Ὦ- 
(νυνὶ δέ) Ὀθοα τηθηϊ οἰ οα Ὀπὲ οπσο, δὰ ἐδδῖ, ΟΏ69 ἴοΥ 11, δὲ ἐϊ:ὸ σοῃδαπιιμλλίιοη οἵ [86 διζθδ. 
Βαξ ἰη οοηἴζηθε Ἡἱ ἢ ἢ, δηἀ 85 ϑμονίης 19 δίηρίε απά 

δᾶ οηϊσγδηοθα εἱ {οττηοσ τἰτηδα. 
ΟΒΕΥ ϑηΐγμμοθ, 86 ἢπα, ἔῃ ἐμεῖ, 
-͵αἰλιὰ τῆς θυσίας αὑτοῦ, ὃν Ηϊε 

ξαογίβοκταῖμο βαογίβοθ το Ηδ πιδὰθ. 11 νγαδ. ἐπάϑοί, 6 βαογίδοο οὔ Πϊρεςεῖ δ, ὑπ (ἢ 6 ἰ6 ἢοὶ ὀχ ρτϑδβοὰ ἴῃ 1Π6 ἰοχᾶ. 
ον. 21.--καθ' ὅσον ποῖ δ΄πΡ}Υ αἢ (ὡς, οὐ καθώς) Ὀπὲ ἐπαειπμοὶ αδ, δε κί 8 ατοῦπὰ ΟΓ Γοϑδοῃ.--ἀπόκειται, ἐξ (1166 

ΔΎΔΥ) ἱξ γεεεγυοά ζον, Ὡοῖ ἰΣ ἘΡΡΟΡΙΤΟΙ Ἐ εὶε σωτηρίαν 707 φαϊσαίίοι 15 ΟΥ̓ δοῦλο οορηῃθοῖοα ἩΔ}} {119 Ῥασί. ἀπεκδεχ. Ὀυϊ Κ 
ταοδὲ Ὀϑιΐον τι ὀφ σεται, τοὶ ἀρῬεέαῦ 707 εαϊ 

ἘΧΕΘΟΞΒΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

εκ. 28. Τὸ σὰ ὩΘΟΘΒΒΑΣΥ ΠΟΥ͂Ν, εἰς.--- "9 
παίυχο οὗ ἰῃ9 [Ὁ] Ταῦ8Β0 ΣΟΠΘΥΒ ἰΐ ΙΠΟΤῸ 
ἀοβΙ ΓΔ Ὁ]6 ἰο ΒΌΡΡΙΥ ἣν (ΕὈτ., 9 6}.}, ὑπδπ ἐστίν 
(μπ.). Τὴ9 ἐπουράνια δτθ ποὺ ἐδ ΘΑΥΘΩΪΥ͂ 
ὈϊοΒϑίημα (β6Ὁ. ϑομπηίαί, ΒΔ Ρ., δπὰ οἰ μθ ΓΒ); 
ποὺ 860 Ομ τἰβίδ ΟΒασοΣ (ΟἜγγ8., Το οά,, Ἐδίθ. 
Γαρὶὰ., Οδϊον, Ηδυθη. εἰ6.}): Ὀυΐ {89 ἈΘΑΥΘΕΪΥ 
εαποίμαγψ ἴὰ οΘοπίραϑι τ 118. ΘΑΥΙΕΪΥ ΘΟΡΥ͂ τηδιὶθ 
πὶ δηά9. Το ῥ]υγ. κρείττοσι θυσίαις Ῥοϊηίϑ 
ποῖ ἰο {π0 δι δον ζ8, ὈΥΆΥΘΥΒ, δ ἃ ΟΣ 8 οὗ ἸΟῪΘ 
οὗ Ομ νι βϑιϊδηϑ, θὰ σοιηθοη ὙἱΓῤ ἴδ9 βδογι οϊαὶ 
ἀραιὰ οὗ 26.808 (ατοὶ., ΡῬα].). Ιἐ ἴδ πὸ ρῥ]υγαὶ 
οὗ ἀὶπά, ΟΥ εἶαδδ. Ἐαΐ ἰο γα ϑοσια φωγίβοαίϊοη 
ἰηίο οοηδεογαίίοπ (ΒΙ., ᾿ἅπ., 96 Ὗ., εἰς.) ἴβ ἰοί8}}γ 
ὉΠ4]]Ο Δ Ὁ]6, ἃ5 18 4180 {89 βυ δι ϊιυἱϊπς ἰπ ἢ 6 
ῬΗΐδοθ οὗ {Ὁ ΒΟΔΥΘΏΪΥ βαποίυδσυ, (86 πιῆ ὙΠῸ 
Ὀοϊους ἰο ἐδ Νονν Τϑβί. ΘοοποιΥ (Το. Ααι., 
Βοῃς., Μοῃκ., Τ}0]., εἰς.)}. Βαὶ ποὶίμον 18. 189 
οἱ οαπϑίηςρ ἰπ αὰοβι10 8 δοίι] ρυγχίης οὗ μού 
ὈΥ ὑπὸ οαβίϊπρ ουἱ οὗ δεαίδη, τυ ἰο ΑἸἰκοσβίοοι νουϊὰ 
ΤΟΙ͂Σ ἰο [υκο χ, 18, Φοδῃ χὶΐ. 81; νϑῖϊο ΒΙΊ οΙς 
ψουὰ οχρὶαἷπ ἰπ δοοογάσπορ πὶ Εον. χὶϊ. 7--9. 
Τῦο οοπίοχί ἀοτιδηβ 8 ἐχρίαίογψ Ῥυτγὶ Βοαί: πη, 
ὦ. 6., ἃ ἀοἶπρ ΔΎΔΥ οὔ (6 ἰπῆποησο οὗ ΒυμΔη [πα 
ὍΡΟΩΏ ἐπ ΒΘΑΥΘΏΪΥ ΒαποίυδυΥ (ϑδιίίοσ, Ηοΐπι., 
1)6]., Βίομτα, ΑἸ..). 

γεβ. 24. ἘΣ ποῖ ἰῃπἴο ἃ δδιλοϊδιν τ8ἅ6 
τὶ δ. ἅμ, εἰς.--- 0 δυίμον 156. ποί βδβί εὶς 
(80 στουπὰ ΨἘΥ πο γα 18 ΠΟῪ πεεα οὗ Ὀοίίον βδουὶ- 
ἢ068 ἴογ {μ0 οἰοδηβίηρ οὗ (9 ΒΟΘΎΘΗΪΥ βδποί Δ ΥΥ 
(Βοῖπι.), πος φί νίπρς διὸ Ῥχοοῦ ἐμαὶ Ομ γὶϑὶ λας ας: 
ἐμαϊν ἐπίετε ἰῃΐο ἐλὸ ἈΘΘΥΘΏΪΥ βαποίυδτυ, (Β]., 
1λ..) πον Σ]υϑ γαίης ὑ89 οοηίγαδέ Ὀοίγϑοη 86 
ΘαΥ ΕΪγ δᾶ (μ9 ΒΘΔΥΘΏΪΥ βαποίδεΥ (ΕὈΤ.}, ΒῸΣ 
8 6 ἀφηλοῃδβίγαίἑ πη ρς {8.9 ΠΘΟΘΒδ ἐγ οὗὨ Ὀοΐέοσ οὔ υ- 
ἱῃρ8 ἴον [1 ἈΘΔΥΘΩΪΥ που]ὰ ἤγοια ἐπ γεαζέν οὗ 
ὑπ9 οἢ9 τ ΒΙΟΒ μ885 Ὀδθὴ ἔιγηϊδμοὰ δπὰ οδοτοὰ ἰο 
ἀοὰ (θε].). Ηδ 18 οοπβτιιίηρς ἐμθ ἀθοϊαγαίίοι 
οὗ ἰμὸ Ῥγουΐουβ σὑϑσϑθ, ἐπαΐ ἰμὸ γραυνίδοαίϊοι 
δγρυοὰ 88 περόδατψ, 85 Ὀ6ΘῺ αοἰμαϊ δοσοτι- 
Ρ᾿ϊϑῃοά. Ηοΐτη. πον σοπσοάθβ, ἰδὰΐ ἐμ6 [πῆπη. 

["ΑἸγὰ ον εἰοΐδοα τ. 6 ἙΏς. τόσ, "τησδῖ δδγο δβυῦϊοτοι ᾽" 0. 
{80 Ἡποῦπα παῖ [80 δη θοθάθϑῃ!ς {{π|9, οί: δΙγοδὰν ἱπάϊοαϊοα 
ΌΥ τὰ ἔδει, ποορὰ ποῖ ὃὉθ δαδίῃ ὀχργοδδϑὰ ὮΥ παθεῖν. ΤΏΘ 
οὐ ἰοἴδτὰ πουἹὰ Ὀ6 ἐπεὶ “ [ἢ ἔδει ποτο ἔῃ ἰδο ἘΠΩ δὴ γοῖ- 
βίου ἰπδίθδά οἵ ἐπ ἐδ ἀστοὶ. Βαὲ ἴῃ Βηκ βἢ ἐδο τεεϑέ, Ὡοἢ 
τγδηδί αἴθ τ. 6 ἀδτ Ὧο παγΐίηρ [ἢ {6617 ἐπ [ἄεα οἵ μαδὲ {ἰπ|6, 
Ἐπ 9 Ἰάδϑω [δα ἴο Ῥαυὶ ἰπίο τ δοσοϊωρβηγίης ἰδδηϊῖνον 
ΤῊΘ ΤΟ σΠῦΚ οὗ ἔδιο σοτηπποῦ Ὑοσβίοι ͵8 ἰμογοΐοτο, ᾧ (ες, 
Ἰάιοτηαἴο δπὰ πποχοθρίομδυ]ο.---Κ.]. 

Λογ. ἐμφανισθῆναε οοπβιϊ 68 ἢο ατουπά οὗ ΟὈἾε0- 
ἰοῦ (ὟΝ. ὃ 44; Μαίι!. χχ. 26; 1 Ῥεῖ. ἵν. 2) ἰο 
ΟὟΓ υπάογρίδπάϊης ἰδὸ νῦν οὗἨ (80 νεγπιαπεπί ὕσε- 
δεπος οὗ Οὐ γτῖδὶ Ὀοΐογθ {πὸ τπνοὶϊοὰ ἴδοα οὗὨ αοὰ ἱπ 
οδύθθ Τὰ ροκϊἰΐου οὗ ἴδ ὑπὲρ ἡμῶν αἴ (8 οπὰ 
οὗ {86 οἴδιϑο, τοῦδ ἰαἰθηἰ 0581 απ ποῖ ΚΒ Υ 
ΟΡ αδῖ8 ὩΡροη [86 Βοίοσϊοϊοκίοδὶ δἰ σηϊῆοδποο οὗ 
{818 ἐμφανισθῆναι, ἃ δἰ κἰβοδηοο ΤΟ ΓΒ Ϊ6 1π 18 
ῬΌΓΡΟΒΟ ἰο {πὸ ροσβοῃβ οὗ [6 τοδάοσα. Τὶ 
ΟΣ ΟΧΡσοαδο5 (Αοἱϑ χχίυ. 1) δ σι κρῖ {86 γε- 
εἰργοοαὶ αὐ ὰ ἀαηγοϊϊοα 7269 ἰο ἴδοθ πιδπὶ οϑίδ οι 
οὔ αἀοἄ διὰ ΟἸγἱβί, διὰ 18 Τοῃπὰ ἱπ μῸ σοσσοβροπᾶ- 
πῶ Β6186 διποῃς (116 ὑθοϊληΐἶ6 8} ἜΟΧΡΤΘ3ΒΊ ΟΣ οἵ (80 
οἷά οονθηϑῃί. 

γεκ. 20.--Μὰ οΘΣσ ΒἰπιδοΊζ, εἰς.---Τ8ο 
προσφέρειν ἑαυτόν τοΐογβ ποὶ ἰο ΟἸὨ γτῖβὶ᾽ 8 οδοτίης 
ΗΪϊτ 561 7 οὰ οαγί δ. [πιἰ8δὲ οδ89 ἰὲ γῸ υϊσίθα!}ν 
τεσπαθεῖν, ν. 26, πἈΐσΝ, 88 οἷν. χὶϊ. 12. 18 ἰο Ὀ6 
πηδογβίοοα οὗ ἐπὸ βιυδονγίης οὗὁἨ ἄδαιῃ. Βαυὶ {δα 
οδδονίης οὗ ἴμ6 Ὀϊοοὰ ἰπ {86 ΒΟΔΥΘΏΪΥῪ 4}11- ΠΟῪ 
ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΕΟΒ {δ6 βἰδυϊηρ οὗ {μ6 υἱοϊϊπ οι ίδβὶάς οὗ 
{80 Αἀγίοπ, δῃὰ 18 Ὀγουγσοί αδοῦΐ ΒΥ {8Π6 ΘὨ δῆς ο 
οὔ (86 εἰ χη -ὈΥ]Ἱοϑὶ, οὐὔὐἠἨ τοῖν ΔΊΙΌΟΙ ἷβ δηίγϑησο, 
ἯΔΕ τοσυϊτοά ἃ ἐπγο- 018 οὔοσῖηρ οἵ ἀἰ ογο Κις 
οὗ Ὀ]οοὰ (οἷν. 'χ. 7), ἃ5. 18 ΘΓ 9 γγ868 Ῥτοοοοα 
ὉΥ (860 Βα ίον οὗ ἱπὸ αἰδεγοπὶ υἱοί. Τὸ 
(18 τοίου {89 ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ οὗὨ ΟΌΣ Ῥᾶββδρο, ἴῃ 
ψθΐο ἰ0 δνοϊὰ ἃ. το ΒΑΡΡΓΘΒΘΠ βου. οὗ ἴδ ρμ]αγ. 
ϑυσίαις, υϑοὰ ἴῃ ν. 28, 86 1468 15 γερεἰϊεαὶ μαι 1η 
(86 ΘΑΥΘΗΪΥ͂ 8}1- ΠΟΙΥ, “9 ΟἸγὶδὲ δ 65 οἢ- 
ἰοσοϑά, ποὺ ἰπ δἰΐθῃ υὶ ἰῃ ΗΪ8 οσ Ὀ]οοα, Ηδ 885 
ΔΟΥ͂ (0 οἵην Η! 136] αἕ τερεαίεα (ἐπι. ἨἩδὰ το- 
Ρϑαϊοα οὔογίηρβ οὗ Ηΐτ 8617 Ῥθοπ ἐμ ῬΌτροδο οὗ 
ΗΪβ δυίγδηοο ἰμίο θαύθῃ, ΜΒῖο ΔΒΒΌΓΡΘΑΙΪΥ ἰδ ᾽ὰ 
ΟΥ̓ΟΥΥ ΟΔ86 ἰο Ὀ6 δοποοϊγοα οὗ 85 Ῥυὶ ἃ εἰηρὶο 
059 (δο] !οἰῖ. απὰ Βόμπηγο, Β]., Η οὔπι., )61.}, μι 
τουῦβί αἷβο ἃ πολλάκις παθεῖν ᾶνο Ῥγοςοάοα, δηὰ 
(πα. Ἰηοοὰ ««ἤγοιι (ἢ6 ουπάδίϊου οὗ ὑμ6 ποτὶϊὰ," 
ἴ. 6.,) ΟἸ τσὶ πουἹὰ αν θδθθπ ΟὈΠσοὰ ἰοὸ βυθοῦ 
δ 88 ΤΣΩΔῺΥ ὑἰϊπιο8 Ὀοΐοτο Ηϊΐβ ϑηίσβοο ἰο θοὰ, 
88 δ ΠΟῪ γ͵ὁ8 τορβαίθαὶγ ἰο οὗν Ηϊταβοὶ ὃε- 
ἔοσο ἀοὰ (Ηοΐπι., Ὠεὶ., ΑἸ..). Βυὶ {ἰμῖ8 νουϊὰ 
οοπίγδαϊοι {πὸ ζΔοῖ ἐμαὶ ΟἸγὶϑὶ 88 Ὀθοοσὴθ ΣΩ8Π, 
Ὡοΐ αὐ {π9 δορί ποΐπρ, ναὶ δὖ {86 δπὰ οὗ 86 νου]ὰ. 
ΤῊῖΐδ Ἔχ ΡΙ πδιΐος 18 Γδὺ ἸΏΟΤΘ ῬΓΟΌΒΌ]0 ἐμδα {89 
ΘΟ ΟὯ6 ἐπδὶ Ομ τὶϑὲ που]ὰ οΟἰΒΟΥ δο Βαυο 
θ6ο; ΟὈἸ  χοὰ ΘΥΘΥΥ͂ ἰἶπλο ἰο χοϊατα ἰηἴο ἐμ πτοτ]ὰ. 

[1 ἀο ποὲ 500 ΤΏ ἰο οἰοοδο Ὀοΐνγθοη ἐμ 
ἔτνο ΧΡ ῃδ 0:8 : σἱΖ,, ἰπαῇ πἩΒΙΘΝ τροβ ἴδ6 
Βὶ προ Π685 οὗἨ ΟἸ τ ἰβὶ 8 οηίσδησο δηᾶὰ οουῖπς ἰη 
89 ΒΟΔΥΘΗΪΥ ΒδηοίυατΥ, οἢ ἰδ9 φτουρὰ ἐμδὶ 
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οἰβονννδο δ που] ἴαντὸ δὰ ΤΟΡΟοΔίοαΪΥ ἰο ἀε- 
δεεηα δπὰ βυβογ, ᾿μδ δι 0}} 88 ΟΥΘΥῪ προσφέρειν 
ἐπ} 16 4 ρῥγονίοιιβ παθεῖν, ἀπὰ ἱμδὺ Ὑγο ΒΒ ὑΥ08 
{μ6 δἰ ἢ θη 688 ΟΥ̓ ΗΪ58 προσφέρειν, οχ ἐμ9 στουπὰ 
ἐμαὶ οἰμβουνίβο Ηθ ταιϑὺ Βαγο σ0η9 ἱβγοιυρῃ 8 
βουὶθβ οὗ δδουὶβοὶδὶ βυδοσίη 8 1116 Τοιρδἱηΐηρ 
ΟἹ Θαγίβ, ἴῃ ογάὰϑρ ἰο βδοουμ]αΐο, 85 ἱΐ ΌΓΟ, ἃ 
βίοςϊκ οὗὨ βου βοΐ] βυ δον, οὐ ἰδ 6 δβίσοηκχί οὗ 
νἀ ἢ Ηο τῖρ μΔΚ9 δὰ Θασδι χα ΌΟΓ Οὗ ΡΥ ΘΒιγ 
ΟἸΟΥΙΗ,8 ἴῃ [16 ΒΘΔΥΘΏΪΥ βΒδησίπασυ. ΟΥ σαί ῦ 
ἢδ ΒΟΘΙΩΒ ἰο τη6 ὑμαὺ (86 Ἰδἰ ὑοῦ υἱόν, ἱμουρὶ ΒὰΡ- 
Ῥογίοα ὮὈΥ }ὲε]., ΑἸΉ,, δηὰ ΜῸ]], 18 τοῦθ {116 
ἈΔΙΒΒΟΡ δα ΤΟΣΘ ἐπ ργΟ 8019 οὗ {0 ὑπο. ἘΕῸΣ 
ΔΙ βου ρ ἢ ἰὑ 18 ἀπαουθίρα!Υ ἰσυθ, 65 θ 6]. ὉΓΩΟ8, 
δαὶ {πὸ δυΐῃμοῦ Δ κ68 "18 βιίδηὰ ὁπ ἴΠ0 δββυρ- 
ἰΐοη οὗ ΟἿΪΥ ἃ βίῃ ρὶο ῥγοβοηίαίΐου οὗ Ομ γὶδὺ ἴῃ 
Ἀοδύθῃ, γοὺ ἰἰ 158 οα8}}Υ ἰσὰθ [μὲ {818 18 θαβϑὰ οῃ 
{86 ἀσἰ Δ }ἘΠγΓ οχ βίης βίδίο οὗ ἴδοΐβ, υἱΖι, οὐ {86 
δὶ ρίθμ 688 οὐ ΟΕ Υἶβι᾽ 8 βδαουΐβοὶαὶ βυβοσῖπς οη 
Θασῖῃ. ΕῸΣ ἰὑ ΒΟΥΘῚΥ 15 ποῖ ΙΩΟΤΘ Ἰῃοηδύγοιϑ ἰῸ 
85ΞΏΌΓΩΘ 8 ΒΕΡΪ68 οΟὗἩ ἀεϑοθη β ἰο δασί ἢ δηὰ σϑἕη- 
ἰΣΆΠοοΒ ἱηίο ΒοδύΘη ΔΙ͂ΟΣ βυδοσίης ἀοαί, ἰμδπ ἰὸ 
Διδϑπιὸ 8 80.168 οὗ ἀοοΐ 8 ΘΟὨ ΠΟΙ 8] οοουΐ- 
τίς ὁη. ΘΑΥ ἰο 6 20] ον θὰ 50 ΘΟ ΘΠ ὉΥ ἃ8 
ΤΟΒΘῺΥ Βυ ΟΟΒδί 9 Ηἷζ ἢ -ῬΓΙ ΘΒ. ΘὨΊΓΔΣΟ68 ἰπΐο (86 
ΒΟΔΥΘΏΪΥ Βδποίθανυ. Τῃ6 Ἰδέ 506ΠῚ8 ἰ0 ἴὩ0, 
οοηϑίἀογίηρ ἐδ0 ΔΗΔΊΟΩΥ οὗἨ ἧ ἰδ 968} Υἱϊ68, 
ΤΑ ΟΝ {89 ΠΟΤ ὑππδίογαὶ οὗ {π6 το. [πὶ Ῥοϊπὲ 
οὗ ἴδοι 1 ἀο ποὺ Ὀοϊΐονο ὑμδαὺ ἐπ ττὶΐον δὰ πῃ 
τηϊηαὰ ῬΥΘΟἑ 86} οἰτΠ 6 οὗὨ {μ6 δῦογνο 1685, ἐμοῦ} 
ἐπδὲ πον Β6 δὰ σΟμ68 τυ ἢ ΠΌΣΟΥ ἰο {Π0 
ἢτϑι ἰθδῃ ἐμ βοοοηἃ. Τ1ὸ αυοδιίΐοι 18 ποί ἴῃ Ἀ185 
χαϊη δ ᾳιοβίϊοπ οὗ ἰδ τελαξίοα Ὀοίτγοοι ἃ βὺρ- 
Ῥοβϑὰ βοσῖ8β οὗ ρυγίθδιν οἴου 8 ἰη θάνοι, αηὰ 
δι ΘΟΓΓΘΟΒΡΟΠαϊΐη 80.605 οὗ δυ ουἱρ5 ΟΝ Θατίὶ. 
10 18 ΒΙΠΙΡῚῪ ἃ Ἰοχίοδὶ ἀοαποίΐ ἢ ἔχου ἃ χηδί (ον οὗἁ 
ἔϑλοὶ. 1 ΟἸγ δι 8 οηίγδθσο ᾿πῖ9 Ὠοᾶγοη ΟΣ οὗ 
486 πδίυγο οὗ ἐμ ον] 181 ὑσὶ οδὶ Β ΘΌΓΓΔΠΟΟ5 ἰηῖο 
186 Μοδδῖο βδῃοί ΤΥ, Βιοι, υἱΖ., ἃΒ ἰο ἴπγοτο 8 
χοροίιίου οὗ Ηΐδ8 οπίσδῃοοθβ, δηᾶ οἴου 8 Τσοπὶ 
ἐἶτιο ἰο ἰϊαιθ, ἐπὲβ τὺ βάτο Ἰοα ΠΟΥ ΔΌΪΥ ἰο, 
απ παρ είεα ἐἰδεϊ  ἴπ, Ἠΐβ χοροδίοα βυδουϊη 5 
ἦπι {80 δυσσοδϑῖνα δρθ8 οὗ (86 νου], Βυΐ ἰΒεσθ 
828 Ὀ66ῃ ΠΟ ϑ:10} Ἰηδηϊοβίδίίοη. Ηδ 88, ὑπ ζαοί, 
(νυνῇ) Δρροετοᾶ δὰ βυβογοὰ θυὶ οποε, δῃὰ ἐμαὶ 
δὲ {Π|07 ὙΘΤῪ Ο]086 οὗ ἐϊι6 οἸΪα Ροτὶοά, ἀπὰ το [86 
ΤΌΥΤΔΘΟΥ ἀμ86 18 δΌουϊ ἰ0 ταῦθ ἱπίο {86 πο. ΤῊ δ 
ζδοὶ ἰθ ἰῃ ἰἰβοὶ] ἀοοϊδῖνο οὗ 6 παίῃγο οὗἩ Ηἰβ 
Ῥτϊθϑιμβοοα. 1ὺ δ οῇὔοθ σγοῖσδ ομΐ οὔ, απα ἀξπιοη- 
δίγαίες ἰδ 9 ἴασὶ, ἰμδἱὶ ΗΪ8 ΡυἹοϑίμοοα, ΔΊ 1Κοὸ ἐμαί 
οὗ 80 [μον (1ο8] ᾿γίοϑίβ, 18 ὁπ6 ἷπ ὙΠϊσἢ ὁπ δαὶ 
οὗ βυδογίηρ οἡ δαστί, δῃἃ οπὲ Ῥυΐ ΒΥ μη ΓΘ Π66 
Δπίο δῃὰ οἴδοσϊηρς ἰὰ ΒοδΎ Ώ, δΟσΟΙΡ]8ὰ [86 80] 
σγοσῖς.---Κ.1]. : 
Το πεφανέρωται Τοῖογ8 ποὺ ἰο ἐμ9 δρΡρθδγδηθο 

ἴπ Βοάυθη ὈῬοΐοσο αοᾶ, (ατοὶ., ϑομυϊίζ, είς.}, Ῥὰΐ 
ἄο ἰδθ φανέρωσις ἐν σαρκί, 1 Ἐϊτὰ. ΣἸϊ. 16; 1 Ῥοί, 
ἷ. 20: ν. 4; 1 Φοδῃ ἱὶ. 28: ἱἰ. ὅ,8.. Το 6χ- 
ΡΟΒΒΙΟῺ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων 18 'ἱπ Β686--ἐπ᾽ 
σχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων οἷι. '. 1; δηὰ 116 ἰδ9 
Ῥαυ]μθ (1 ὅον. χ. 11) τὰ τέλῃ τῶν αἰώνων, 18. ἃ 

ἐσαπϊδίϊου οἵὔ ἐμ Ηθὺ, Ὁ) ΓῚ ΤῈΘ 
τ [1- τ 

δοηῃπθοίϊοαη οὗ ἐδ τορὰβ διὰ τῆς θυσίας αὑτοῦ 
ὙΠ1ῚῈ πεφανέρωται (ατοὶ., ὔδτΡΖ., Βόδιηςο, ΤΒΟΪ. 
εἰς.}, ἰΒ ἀππδίατα), “' ϑ'ποθ θυσία ΔΡΡΘΑΣΒ τυ ἢ 
ΤΙΝΟΣ 88 ΟΧρσοββίηρ (6 ἐπα οὗ (86 τηδΔηϊ οϑι8- 
ἐΐϊοι οὗ Ομ τὶδὶ ἰμ8ῃ ἰ.}0 πιέαηδ οὗ μα τπδεϊοβὶα- 
ἰϊοπ.᾽" (0)61.). Τμθδθο ΟΣ β δ ΥΘ ἐλ08 ἰο ὯΘ Ο]Ο086}7 
οοππθοίοα τ} εἰς ἀθέτησιυ ἁμαρτίας, ν ΐοΝ αἶγοδ 

(86 οὈὴ)θοί οὗὁ ΟἸιν δι᾽ 5. ΔΡΌῬΘΔΥΔΠΟΘ οα ἐπ ὙγοΥῦἹα᾽ 3 
ἐποαῖσθ οὗ δοίϊοῃ, υἱΖ., “6 ἀοϊπξξ ΔΎΎΑΥ, 80050- 
Ἰαίοῖγ, δικὰ Ὀογομὰ ἱμῸ πϑορὰ οὗἩ Ὀοὶηρ, ΒΌΡΡ]6- 
ταοηἰοὰ τ ΘΗΩΥ͂ Βαοοηα ΒΙ ΠΆΣΑΣ τηδηϊδϑίδιΐοη, 
οὗ 81} ἐμαὺ 18 βἰ ηὗ0].᾽" 
ΕΒ. 27. Διηὰἃ ἱπαδίλιοβ 85 ἰδ ἰ8 σϑ- 

Βοινθᾶ, εἰς.--- Καθ ὅσον οοπδίιϊία 68 ποὶ, 1116 
καθώς, το ΡΟ] ἃ ΘΟ ρυίβοι, Ὀυὺ δὲ (..}6 Βδῖὴθ ἰἱπ19 
ἢ, γεαδοη, ἴῃ {818 6886 10 86 18οὐ ἰμδὺ ἱπ ΟἸγτῖδι 
αἶδο, δου 1} Ηἰΐβ ἄθαίμ, ἐμ 6 νοῦ οὗ Ηἱβ ἄγϑβὶ 
ΡΡοδσδῆ66 ὁ. ΘΓ ἢ 88 ὈΘ6ΘῺ ΟΠ06 ἴῸΓ 8Δ]} σοχῃ- 
Ρἰοιοα, δπὰ δάσταϊβ πὸ σοροι οι ; Ὀαΐ ἐμαὺ 8οῃ16- 
(ἴηι οοΣτοβροηάϊῃς ἰο (9 ἡμαάσηιεπέ 18 81}}} 4180 
ἷπ τσοίδσομοο ἰο Ηΐτὰ ἰο Ὁθ Ἰοοκρὰ ἴογσ. Τμΐ8 τϑᾶ- 
Β0Π 1165 ἴῃ ΗΪ8 Σϑὰ] αϑϑιιιρίϊου οὗ Βυσηδῃ παΐῃγο. 
ΤῊΟ δυΐοῦ [ὉΓ (18 ΤΘΆΒΟῸΠ 8180 ΘΙΩΡΙΟΥΒ ἰ}9 
Ῥαβ8. προσενεχθείς, “" δείὶπσ οογοα,᾽ Ὀοσοδιδο ἱπ 
(}18 σοι ραυίβοη ἰμ6 βδουϊδοο οὗ Ομ σὶδὺ 8 σθ- 
ἐϑτάρα ποὶ 88 8 γο] ΑΔ ΥῪ ΟΒοσῖη, Βα 88 8 ευΐ- 
ἴογτίης αρροϊπίεά ἰο Ηΐτι, 88 βοιηθί ῖηρ δείαϊ 
Ηἶὰ (Ηοΐα.). θ᾽ ταυδὺ ἱμποσχοίοσο ποί, Ὑἱ 
ΟἾΓΥΒ., ΒΌΡΡΙΥ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ, ὃν Ηϊπιδοῖ,. 'Ανενεγ- 
κεῖν ἴθ ἀπάογβίοοα ὈΥ ἰῃ6 ῬΕΒἈ., ΟἾΓΥ85., (Εσ., 
ΤὨοορὶι., ΜΠΟΒ86)]., οὗὨἨ {16 »γεδεπίἑπῷ απαά οὔ ετῖη 
-» οὗὨ β'η8 ἴῃ βαουίδοθ; Ὀγ Καί... Βολ]οδι,, αχτοὶ., 
ΒΙ., Ηοΐμι. (ϑολγύιό. 1 Ἐά.}, 1,ἅπ., είο., οὗ ἰδ 
ἰαλίηφ ἰλεπι αισαγετεἀφαιρεῖν, ΟἈΒΡ. χ. 4; ὈΥ ΗΟΣΧ. 
ἴῃ 2 Ἑά. οἵ ϑολγίζιδ., ἴῃ 118 οἸαββὶο βθῆ80 οὗ δὲεαγ- 
ἕπσ τῷ υπάεν, διυδίαϊἰπίπσ, ἐπάμτγίπ ἐλεηι; ὉΥ “6. 
ΟἝΡΡ61]]., Οδἱον, Βϑῃς., εἰο., οὗ δεατίπφ ἰλέπι ἰο (δέ 
ογο88, δοοοταάϊης ἰο 1 Ῥοί. 11. 24; Ὀγ Αὐρυβι., Εδβίο, 
ϑ6Ὁ. Βομηγίαιί, Βόμτηο, θο ΥὟ., Βῖ8ρ., θ6]., ΕϊοΒπι, 
ΑἸΝ,, οὗ υἱσλαγίοιις δεατίησ, Δοοοταϊης ἰο 18. 111}. 12, 
ὝΔοΤτο ἰὐ 8 βαϊὰ οὗ ἐμ9 βογνυδηὶ οὗ Φϑ βουδὴ: αὑτὸς 
ἁμαρτίας πολλῶν ἀνήνεγκε. ΤἷΒ Ἰαϊίον Ὑἶθνν, ΠΟῪ 
αἶδο ΔΌΪ ἀοϊεπἀοὰ Ὀγ ΕΒΚΕ. {π|: Αιτολοηζεῖί., 
18δ6, ΝΥ. 1106--127) 88 Βροοὶδ!}γ ἴῃ 1.8 ἴδυοσ {80 
ἀδοϊαταίίοι ἰμαὺ ΠΟ γί, αἱ Ηἶ8 βεδσοῃά οοτϊαὶηρ Ν1}} 
ΔΡΡΘῸΣ χωρὶς ἁμαρτίας. ΟἾγγε., Τμε6οά,, τοί. δηὰ 
ΟἰΒΟΥΒ ΣΟΙ͂Σ ΘΥΓΟΠΘΟΌΒΙΥ {μ18 Ἰαί Ὁ ΟΣ ΒΒ ἢ 
ἰο ἐμο γεαεεπιοα, ὙὮ.Ο Ὑ1}} ἰμθὰ ὈῸ ΘὨΓΓΟΙΥ ΡΟΥ- 
Τοοϊοα. 1 σοί β ἰο ἐλὲ »εγδοη οὗ Ολγίδί. Ἐγθα ἴῃ 
ΗΪδθ8 ἄσβὲ δρρϑδσγδῃδθ ΗΪ8 ῬΘΥΒΟῺ ὙΓΔΒ 51}]688, δα 
δ'ῃ; ῬἯὸλ8 ποὶ ἰῃ 968118 ἰπ (86 ἔογτῃ οὗἁὨ οοπομρίδοοη- 
ἐΐα, ἃΒ τηδὶ πίδϊποᾶ ὈΥῚ Ὀΐρροὶ, Μϑῆκοα, ἴσυϊῃρ. 
Βαυὶ ἐξ ῬΑσυν αβϑαὶϊ]οὰ Ηΐτὰ 1 {86 ἔοστα οὗ ἐεπιρία- 
(ἴοπ, ΟἾΔΡ. ἱγ. 16, ῬΔΙΓΠΥ͂ 1ΔΥ ὍΡΟΣ Ηἰἷτπ ἰπ (Β9 
ἔοτηι οὗ ρυπίεληιεηί, 2 ΟΟΥ. γυ. 21. ΤῊ ἜΧΡΥΘΒΒΊΟΩ 
χωρὶς ἁμαρτίας διδπαβ ἴῃ δηξ πο 818 ἴο ἐμ6 εἰς τὸ 
πολλὰ ἄνενεγ. ἁμαρτ. ἸὰυΒ ἴῃ 6 τηδίη σὶρ μ 
(Εο., ΤΆΘΟΡΙΥ]., ΟατΡΖ., 6 Ἧ΄., Βῖδρ., Ἡοΐμι., 
6]. δπὰ οἴοσβ. 6. πορὰ ποὲ, ΠΟΎΘΥΘΙ, ΤῸ. {818 
ΤΟΆδοΩ ἰδ κθ ἁμαρτία 88 δἰπ-οῇεγίπς (. Οδρρ., 
Βίουσ, δίς.), ΟΥ 88 ρωηπίδλπιοηί ἴο ̓ὶ βίῃ (Κ]66, ΤΒΟΪ., 
εἰς.}, οΥ (τ ῖιὰ 86..}}12) λαυὲπσ ἰο αἀο «ὶϊῃ 8}. 
Ὁπδιυιβογιζοὰ δἰ ῖκοὸ ὉΥ ὑδ9 Ἰαησυδᾶρθ δηὰ ὮὉΥ {116 
ἴαοὶ, 18 186 γἱον οὗὁἨὨ ΤὨροοάον. Μορβ., Ἰποοαοχοῖ, 
Β]., ἐμαῖ {86 ῬΆχαΒΟ ἱπ αποβίϊοα ἐτηρ]168 ὑδμδὺ 
βόσὸ ψ1 ἔλθ ὍΘ ΠΟ ΣΘα]πὶ οὗὨ ΟΥ̓] δηὰ οὗ β[η 
γ ἱοῖ οου]Ἱὰ γοααΐτο ὑπ 9 τγοτῖς δὰ ΔΘΡΘΠΟΥ οὗ ἰ80 
τορρρϑδτίης Ομσὶϑί. .Α ὔυἱσίδίε τοί τη 15 ἐπαϊσαιοά 
ὈΥ {89 ὀφθήσεται, ἀπιὰ ἐΐ 18 οπμαγδοίουζοα 885 89 
δεοοπα ΔρΡροδσδΏσο, Ὀθοδῦδθο (89 ΔΡΡΘδύδΏσοΒ (0 
86 ἀἰδβοῖρὶθθ, τ πΐοι ἰοοὶς Ωἷδοθ δἵϊδορ (110 σὸ- 
βυγτοοϊΐοι δπαὰ Ὀοίοσο {6 δβοοπβίοῃ, Ὀϑϊοης ἰὸ 
ἰης6 γνοσίοά οὗἩ ΟΠ γ δὲ 8 ὅσα δοτηΐϊης ἰο ϑατίβ. ΤῈ9 
τοδαϊηρς διὰ πίστεως οἶϊμοῦ ΔΗ͂ ΟΥ Ὀοίογθ εἰς 
σωτηρίαν (Δἀορίθα ὈΥ Δόθχα. δἴϊοσ Α. 81, 47, αὶ 
ἐπ 1860 δζαΐϊῃ ὀχρυῃ βοάν), 18. ἃ ρἷοββ 8111 1688 
δῖθ Ἧ' δυϊμοτῖχοα ἰο οοῃμποοί εἷς σωτηρίαν ΜῚᾺ 
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ἀπεκδεχομένοις (Ῥυϊτη48., Οδηλθσανρ., ΚΊθο, 5 οΐπ, 
εἰς.). ἴ ὈΘΙ]οη 8 ἰο ὀφθήσεται, ἀπιὰ Ῥοϊπί8 ἰο ἅπαὶ 
οἰ νοσαπσθ ἔΓΟΠλ 81} ΤΑΙ ΒΟΥΥ͂. 

ὈΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. πῃ (μῸ ἄρδί οὐὨ ΘΟ νἶϑὺ ἐπαὺ 8848 Ὁ66Π ΤΟΥ 
Φυ] 8 116 τ ιΐοὰ (μ6 Βρεὶ ΚΙ ης οὗὨ ἰμ9 βδοτϑαὰ Ὀοοῖὶς 
δηᾷ οἵ (86 βαογοὰ γ6856}8 οὗ {πο ἰοταρὶο ἩΪΔᾺ Ὀ]οοά, 
ΒΥτο 01 168}}γ τοργοϑοηϊθα, Τ8ὸ βδῃοίαδυΥ οἱ χὶ- 
παίοα ἐπ τείεγοπος ο Βαπιδη καὶ απὰ βἷη, Ὀαΐ Π88 
Ῥδθη Ρυγὶδοὰ ἔτοαι {86 σωΐέ οὗ {πὸ σοῆθτγαὶ ὁοΥ- 
ταρίΐοπ, ὈΥ (μ6 ἔδοί {πᾶὺ (μ6 80η οὗ ἀοὰ, πο, ὈΥ 
ἐμο οϑἰαὈ] βαθὺ οὗὁἨ ἰδ σογοηθοΐ τὶ δἰηΐαὶ 
Τὴ ΘΏ, 859, Δ ου ἢ ἤγοτα ρα γ ζΥδ06, γοὺ Δ5ϑυπηθα 
{πιὸ οὐϊιγαίίοπ οὗ (οἷν χϑπϑοπι, 888 δοίυ δ᾽ δηυὰ 
Δ}1-8υηοϊο πὶ οδοχοὰ ΗΪπιβοὶ 285 8 υἱσαγίοιδ 
οἴξοσίηρ. 

2. ΒΥ 96808 ΟἈΥἾδι᾽ 8. βίηρίὶο δηὰ πηγορδαίοα, 
γοὶ α]}-δυδηιοϊοηῦ οἴἶοντίης οὗ Ηἰπηδβοῖζ, {89 σωέν 
τοδί ΐ ἢ οὗἁ οεοἰϊδοίζυε Ἀπ ΔΉ ΔΙῸ οδγεοίἐυεἶν γ8- 
χηοτοά, δὲ υδαΐονυον {ἰὴ 108 ΠΟΙ ΌΘΥΒ ΤΏΔΥ͂ 1179 
ὍΡΟα {86 δύ ; Βὸ (δαί ποῖ πον 068 8 τερεαίεα »γε- 
δεπίαίίοη οΓ᾽ μηδ Γ ἰδ Κο Ρ]αο9 ἔπ ποανοι (πο ἢ 
σου ΡΥΘΒΌΡΡΟΒΘ ἃ ΘοΥΓοδροπαϊηρ τοροιϊιίοι οὗ 
(86 δϑυδονγίηρ5 οὗ Ομγὶδὶ, βἷποο ἐμ θοαὶ πηΐϊηρ οὗ 
186 τον ϊὰ), ποῦ 18 8: Ζεοοπα σοπιπσ οὗ {μ9 Μ68- 
αἰδῶ, τὶ οἢ 15 ἴῃ (80 οοτίδὶη ζαΐυτο, ον ἰδ ρυτ- 
Ῥοβ6 οἵ ἃ βϑοοοπᾶ Υἱοδσγίοιβ βυξοτίηρς. Βγ Υἱτίιο οὗ 
ἐπ ἔγιιὸ ἀεί οὗἨ (0 ϑανίοιν, Ηΐβ δίηρκίὶο οὔογίης 
δ. 70 εὐ» τϑέεϊεπί; ὉΥ νυἱτσίας οὗ ΗΪ8 ἔσθ πυπιδ- 
πΪΥ τ ἰδ ᾿ἰῃσδΡδὉ]6 οὗ γεπαεγίησ ἱξ πιοτὸ ἰλαη ὁπ66. 

8. Τὸ “πον ᾽ οὗὨἨ (89 τηδηϊ οδίδιϊοι οὗ ΟἸγδὲ 
ΟἹ ΟΣ ὈΘΒΔΙ Ὀοΐοτο ἰδ ἤδοο οὗ αἀοἂ ἱπ μοαυθη, 
80 ἐμαὶ πο τοὶ] ΐης οἱουὰ ἰπίοτυθπθβ, Βυοἷ. 85 788 
ἧπ ἰ9 Μοβαὶο βδῃοί Δ ΥΥ͂, [μοΥ. χυΐ. 2, 18 ὑ8 »γό- 
επί ρμεγίοα οΓ ξαϊυαίίοη, ὙΔοΝ, 88 {80 οἱοβίῃης 
Ῥοτιὶοά, Ἰαβδίβ ἀπι] {110 ραγοιμδία, δπιὰ ᾿88, 88 118 
σοπαϊιίοη δὰ μἰδίογτ οὶ οοϊηπηθποοιηθηί, 86 8 Ρ- 
Ροδγϑῃοο οὗ Οπσίδὺ ἴῃ {π0 685 ὙΠῈ Ηἰ8 βίη ρὶθ 
δηὰ δη4] οὔοτίηκ. 

4. Ομ γτίδὶ 88 ποὺ τρθροΐγ δπἰοροᾶ, ἔγουι ἸοΥθ 
δὰ οοπιραϑϑίοη, ἰηἰο ἰμ9 “εἰοισδλῷ οΥ λιπιαη δὰ- 
ἵνίπρ, Ὀαὶ ρ πα5 ἰδίκοη ὕὑροῖ Ηϊτδο] ἰμὸ δωγάεη 
Γ᾽ λυπιαη εἶπ; διὰ ἐμπὶβ Ὀυτάρη, ὕπο τΒΙοἢ 
ΤΟ ΟΓΘ ἴῃ ἀδῆροῦ οὗ υἱ ον δυοσουτοδίηρ, ΗΘ 
848 Ὀθ6ῃ δὺΪο ἰο 1 ἔγοϊα μοὶ ἱῃὰ 0 ΟἶΠ6Υ ὙΑΥ͂ 
ἐμδη ὈΥ τοϊαη δυῖ ὁπάυτίηρ ,)0γ ἔλεηι λα ρωπίἢ- 
“πεπί οὗ εἶπα ολίολ (ὮΩΥ δὰ ἀοδοσυοὰ, δπὰ Ὦγ ΗΪ8 
υἱοαγίουβ ἀθδί ἰδικίης 1ὲ ἔτοπι αἱὲ ἐπὸ κυ] γ.--- 
ὙΠῸ ΠΟΙ, 88 ΟἾΔΡ. ἰὶ. 10, Δ΄ οδ᾽]]ϑα πιαην, ποί ἴῃ 
ἐμο ρματιϊου]ανϊβειο Βθη86 οὗἩὨ δὴ ϑχοϊ δου οὗ ΒΟΠπ|6 
ἤτοτα βαϊναύϊοι τι συ οἷν Ὁ7 υἱτίυθ οὗὨ {16 ο]οοἰΐη 
Ῥύγροθο οὗ αοὐ, ποῦ ἴῃ σϑίθγθῃοο ἰο (86 7411 0 
οὔ βοῖὴθ ἰο 18] {μ6 οοπαϊέοη οὗ ἃ Ῥασ οὶ μαι οα ἱπ 
βαϊναϊίοη, Ὀυΐ, 85 Μαίδ. χχ. 28; χχυΐ. 28: [κ6 
χχὶϊ. 20; Μασῖκ χῖν. 84, τὶὶἢ σοΐογοηοα ἰο (δ9 
ἴδοὶ ἐμαὶ ἐμ εἰηρῖο οὔοσίης οὗ ἰδ ου9 ἀοἀ-πδη, 
ἦδβ ΤΌΓΟΥΟΣ ΟΠ ΟΔΟΙΟῸΒ (ὉΣ ΒυτηϑἈ  Υ̓͂ ἴῃ 4}} 118 τηᾶ- 
πἸΟ] ἃ τηϑθογ8. Τὸ {86 ΔρΡρΙ οαἰΐοι οὗ ἐΐὸ ἀοο- 
ἰσὶπο οὗ υἱοαυΐουβ βιιδουϊηρ ἰο (8.6 ρῬαδβαρθ Ὀθίουθ 
8, 0 σαηποί, τὶ Ηοΐμλ., Ὀ9 οὐ͵οοϊοά, ἐπα δὴ 
οχρίδίουυ Ὀϑασίης οὗἉ βἷὶπ οδμῃοί θ6 ἀοδίρηδίθα ἃ8 
80 αἷπι απα οὐ)εοίέ οὗ Ἠΐ8β οὔεγίης οἵἨ Ηϊπιβο]. 
1} ΘΟἶγο σου σοοί 688 96]. ΓΟΡ]168 ἴο {π6 ΟὈἿ60- 
ιἰἰοα : “Αἰοποιμιθηὶ ΤῸΣ δίῃ τὰὧ2 ποί ἱπὰθοὰ ἐδ 
ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ πιθῃ ἱῃ ὈΓΙΏσΙΩρ ἀροῖ Ηΐπὶ {818 η816- 
ἰἰοπ ; δαΐ πυΐϊχῦ δΘ ΠΟΩΘ (9 1688 {86 Ῥυγροδθ οὗ 
αοὰ ἴῃ βυδ᾽)οοϊΐης Ηΐπ ἰο ἱΐ, δὰ 8 οσσῃ ἴῃ δὉ- 
ταϊ ἰης ἰο ἰἰ."" 

ΤΗΒΕ ΕΡΙΞΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΗΕ ΒΕΒΒΕΥ͂Κ, 

ὅδ. ΤῊΘ ϑαυϊοῦ ορἰπίομ, δ.}}} μβοϊὰ ὃν Βθυῦμον, 
{δαὶ ἔοτ μάν! 819 αἀσταοδης {0110 8 ̓ πηπϊδι ον 
ὍΡΟΙ μον ἀοθδίμ, θυΐ (μπδί ΔἸΟΥ (116 ΣΟΒΌΓΓΘΟ ΟΕ 
ζοΊ ον [86 τηδηϊοβίδίοι οὗ ἴδ9 λυάκειλοδς 18 Τὸ- 
Ἰαϊΐου ἰο 4}1, δαπῃοί αἱ 1δοδϑὶ Ὀ6 ἀοάμοορα ἔσο ΟἿΣ 
Ραββϑαῦῷο. 7΄λὲ εοπίεπιροταμεοιδηέδε ΟΥ ἐδε 7μἀφ- 
τποπὲ απᾶά Ο (λὲ δεοομα οοημπο οΥΓ Ολτγίδέ, ΤΟΙΪῸΝ 
ΟἸΘΑΥΙΥ ἔσομαι σθδΡ. χ. 2ὅ, 874.; δπὰ (86 ἀφδοίδῖοα 
δοσοταΐϊηρ ἰο τοι (μ9 Ἰοὲ οὗἩ (86 οἠθ οἷαϑβε 9 
Ῥοράϊιίοη (ἀπώλεια) δπὰ ἐπεὶ οὗἉ {πὸ οἴβοσ περιποί- 
ησις ψυχῆς, 18 ταϑπίοηδα οἢ. χ. 88 ΕἾ, 85. ἃ οδοῦ- 
ΒΘαΌΘΠΟΘ οὗἨ [Π0 δοπΐῃρ οὗ Ομγὶδέ.ς. Νουθγί 6168, 
6 ἴΠ0 ὕμάσε ἴῃ ον ΕΡ 8.16 15 Ἄὄχρύθββὶγν ἀδεῖς- 
πδίθα (οΒ 80. χ. 80 .; χίϊ, 28, 2δ, 29; χίϊΐ. 4) ποῖ 
Ομγῖδί, αὶ αοὰ ἰ8 παιιθὰ, π δῖοι σταϊσηὶ δἰδηὰ 
σοῃπροίοα πὶ {μ6 ἔδοί (Ὁ. 56} 2) ἐμ4ὲ αοὰ ἰ5 
6 Ὀοΐηρ {πῶ τηδῖζοα (ἢ 6 ΘὨΘμΐἶ65 οὗ Ομ τ ἰδὲ Η 5 
Τοοὐβίοο!]. Ξἴποοθ, ΒοΘΥΡ, {86 ΠΊΟΣΥ δηα τηα᾽εϑν 
οὗ Ομ νἶϑέ, δύδ οἰϑϑῃοῦθ ΒίΓΟΡΙΥ οα ρα βίσοὰ ἰπ 
ον Ερίδβι]9, 6 τοϊριὶ δἱ ὅσαι βοοῖιὶ Βαγρυϊδϊης 
ἐμαὺ {πὸ ἡυἀρτηοπὶ 15 ηο το ΓΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ δεογι θοὰ 
ἰο Ομ γὶδί. Εσουι {μ18, ΒΟΎΘΥΘΙ, 76 ΙΏΔῪ ποὶ πὴ 
Βίεοοκ, ἀδάϊνοο ἐδ ἱπήογθηοο ἐμαὶ ἰδας Ὠϊτνίπθ 
δυάρτηοπὶ ποῖ ἀοδίγογβ ἐμ 6 δάνουβδσῖοβ, ργεοθάρ 
{πὸ ραγοιδία. Τ]ι}8 την, τὶ Εἰολτα, Ὅ6 ταῦτ 
ΒΙΤΩΡΙΥ διὰ δα ϑίδοίοσ ἶγ οχρ]δϊ πο, ὕγοταυ ἰ(δ6 
ἴδοι πα (6 οχδϊοὰ Ομτίδιὶ βίοοα Ὀοίοσε ἰδ6 
ΔυϊΒοΥΒ χηἰπὰ 85. ἃ βϑδύθη)γ ΗΪ ἢ -Ὀτὶοδί, δὰ ἱἰ 
ἯΔ5 που οτο ΘὨ ἾΤΟΙΥ πδίαυσγαὶ ἴοὸ τοζαγὰ δ5 ἰδθ 
οὈ͵οοὺ οὗ ΗΒ Γοδρροδγϑῦοο ὕροὴ οδτγί , ἸΘΓΟΙΥ ἰδ 6 
οοηϑυτητηδίϊοη οὗ ΗΒ ἰσἢ-ὈΥΪΟΒΕΙΥ πόοῦῖ, ἡ ἐ., 
πὸ δορί! οὐθ βδὶγδίϊοη οὗ Ὀ6] οΥ γ5, δὰ οἡ ἰδ8 
οὐδὸν βαῃά, ἰο δβοσῖδο ἰο αοἂ ΗΠ πο] ἐπα δοδοῖι- 
Ῥϑηγίηρς λυάσπιοπί, δὰ ἐμ6 ρΡυπίβμτηομὶ οὗ ἰδ 
δάνογδα 68. 

ἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊΘ ἈΡΡΘΔΥδΩ6ο οὗ 968685 ΟΠ σὶδί οἢ. οδ τίν ἐεγπεί- 
παίε8 006, ἀπὰ ορόπϑ ΔΘ 6᾽ δεοίΐοη οὗ ἐδ Ὠἰξίοσγ 
οὗ {86 του]ὰ.---Ηοῖν ἀοοβ ἐμ0 ἐπέγαπεο οὗ ΟἸἨτεὶ 
ἰηΐο θαυϑη βἰϑηα σοϊδίϑα ἰο {μ6 οδΓεεί οὗ Η8 8)}- 
Ῥοδυδηδο ὁἢ ΘΑΓ ἢ ἴ-- 6 ἐΐζεπεδα δπὰ {8 ὠπίξζε- 
πεδ6 οὗ ἰη9 ἀοδίῃ οὗ 92 6808 Ομ τίβι, δῃὰ οἵ {86 ἀγ- 
ἰὴ οὗἩἨ (89 οὐ τοι οὗ ποθ, 1, ἰὰ ἐποῖν εαπδε, 2, 
πῃ ἐμποὶνρ σεσυζί.--- δ ἀϊνῖηθ οτγάἀονυίπρ ἰῃ ἰδ 
οοπδϑοίΐοι οὗὨ βἷῃ, ἀϑδαίδ, δηᾶ ἡυάκιιοηί.--- ον 
ἄοο8 ἰὄ0Ὡ9 δοοοηὰ ΔΡῬθᾶσδηοο οὗ Ψ96δὺ8 ΟΝ γῖϑέ ἴῃ 
(89 νου] ἀϊδιϊη σι θα Σιβ ἢ ἤγοιη ἐμ ἥσγδι ἢ 1, 
ἱῃ γοδβροοί ἰο Ηἰβ ρερεοη; 2, ἰῃ Ηἰΐδβ ζο]αιΐοη ἰο εἰν ἢ 
8, ἰὰ Ηΐ5 ἰπθυθποο οα ἐδ τοογά.---Ἰ ΟἸτὶπὶ πὸ 
οσχροτίοποῦ [πδὲ (Π 670 18 ἃ οοπίδοί ψῖ 8 δὶπ, τοὶ 
ἄοο8 ποί ἀεῆϊε, Ὀὰὺ πίοι ἀπηίλέἑαίες δἷῃ.---Τὴ 
ἀοίπο αισαν οὗ ἰλο λίπάεγαποες ἴο ΟΌῪ δέῪεδεεάηεεε.--- 
ΤΌΘ Ἰοοκίης ἰογτδιὰ οὗ θ᾽ ἰθυοσβ ἰο ἐῃ9 Βρρεδῖ- 
8809 οἵ ἰΐο Ιοχὰ, 1, ἱπ (5 δυιμοτὶζαιϊίου; 2, ἱπ 
1.8 Βα βίδοιίζου ; 8, ἰπ 118. ΘΟ] Καίΐοι. 

ΚΤΑΒΚΕ:--ΤΒότο το, ἰηἀορα, δὴν οὔοσίηρε 
πιλᾶο ἰο ἰμὸ 1ογχὰ, Ὀπὶ {π6 τλοϑὺ ἔγοτι ΠΥΡΟΟσ5Υ, 
δηὰ δ πουχῆ βυοῖ Βανο στοδὶ ουἰνγαγὰ ΒΒ ΟΝ, γοεὶ 
{ῃὸγ ἀο ποὺ Ρ]6450 ἢ. Το βδουϊβοςεβ σ ἜΪΟΒ 
Ῥΐοδδβο 6οἂ, ἃῦο αὶ Ὀσόκϑῃ ποασὲ δῃηὰ ἃ δοπίσγὶὶθ 
Βρὶ σὶὶ, δ. 11. 19.-- - [9 ΔρΡροδσδῃοθ οὗ Ὁ γίδι ἴῃ 
{6 Ῥρόβοῆοθ οὗ ΘΟοα ἴδ ποὺ τη Γ ον 86 ᾿Ῥχεοβοπίδ- 
ἰἶοπ δπὰ μοϊάϊης Τοτ οὗ ΗΐΒ Ῥοσβοι δηὰ οὗ Ηἰ8 
Ῥτορ ἰἰδίονυ βδοσίδοοθ; αὶ οχίϑῃμβ 8150 ἰ0 ἃ ἰσᾷδ, 
εἰοτίουθ, δἀπὰ ρογτγανζαϊ ἰηἰδγοοδεΐος, ἴῃ ἐμ βέγιοὶ- 
εδί 86η86 οὗ ἐἰδὸ πογᾶὰ. Βαΐ Ηθ ὈΓΔΥΒ Ὧ0 Ἰοῦβεοῖ 
88 ΒΟΙΔΌΪΥ δὲ πο Ηθ 88 ὉΡομ οδσίῃ; ὉΣ 
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Ηΐπ Ῥγδγον Ὀοϊοημβ ἰο ΗΪ5 βίαίο οὗ οχαδἰ(διΐοι, 
δηὰ ἰ5 ἃ ἔγυϊ οὗ 1118 βἰεἰἰπρ οὐ ὑμ6 γἰχαῦ παπὰ οὗ 
αοά, ἐμ Εδίδογ.---Μ ἢ δγὸ αὖ πὸ (πιὸ Β0 ΠΟΙΪΥ 885 
ἰο Ὀ6 δοϑοϊυ οἷν Ὀογοπμὰ δἰπηΐηρ; δυΐϊ Β'ποο Μῦ 
ἀΑἰΥ βἷπ ποῖ, δηὰ ἀθβθοσῦθ Ῥυηἰδμπιθηϊ, γγ9 8]- 
ὙΔΥ5. ποοὰ ρμαυγίδοδίίοπ. ἐμγουρῆ ἰμ6 Ὀ]οοά οἵ 
Ζεϑυ8.---ΤῊ9 βἰπρίο οδονίηρς οὗ Ογὶϑὲ ἀροὸπ ἐδ 
6ΓΡΟΒ5, ἰδίκοϑ ΔΎΔΥ δί:.--ΟἸ} Υ ομσ9 885 Ηθ Ὀθ60ῃ 
δαοιτίδοοί, δῃὰ τῆοτο ἰμδη ὁπ60 Ηθ ΙΩΔῪ ποῖ Ὀ0 
βδογϊδοοά, δηὰ ἐμποσοίοσο ποὶ ἰπ {86 βδδογοὰ ϑιρ- 
Ροτ.--- μὸ 1αϑὲ λυάἀφιημοηί 8. 848 οογίαϊ ἃ 88 ἀθδίῃ. 
--Οὔδβοσνο, ἐμαὶ ὑροὺ ἀϑαὶῃ ἔθ !]ονϑ (86 ἡ ἀρσταοηί. 
1μοοκ. ἰο ἐἐ, ἐ8οπ, δηὰ ἰγίνσο πὶ 89 Εἰ χμοβὶ 
ἐμάυϑίτγ, ἰμδαὺ ὑἱμοὰ ἀΐθ ΒΑΡΡΥ, δηὰ ἐδδὺ ἱμοὺ 
τηδγοδὶ δυγαϊν πὶ [ΟΥ̓ 89 δΡρϑδγδηῆοθ οὗ ἰδ γ 
ΒΑΥΪΟῸΣ ἴον ἰδ γ βαϊγδιΐοη.-- -Ἴο δυσὶ ΟἿ βι}8 
σουΐπρ ὑπίο βαϊγαιϊΐου 15 ὑἰ86 Ὀγογοζδαίίγο οὗ Ὀ6- 
Ἰΐονοῦβ, σθο μανο τοοοϊνϑὰ Γ0Γ ἰἰ8, ἴῃ 8 ᾿ἰνίηρς 
ΒΟΡΘ, ἐδ ὅτει ἔγυὶβ οὔ (89 βρἱτὶς; πᾶδο Ἰοῦθ {86 
Δρροδτίης οὗ πὸ ᾿ογὰ, δηὰ, ἷὰ ογάὰον ὑμαΐ 800 
ΤΩΔῪ ποϊὰ {ποι βοῖ 768 ἰπ Το ΠΘ685 [ὋΣ 8 Ὀ]1887.] 
ἄοαιδ, ἄθηγ ἰῃ6 τψουῖὰ δὰ βαὺ: Εγϑθη 80, Ομ 
Τ᾿οτὰ 2658, μον. χχὶΐ. 20.---Τοθ Ὁ ρΟΪΥ 1] ποὶ 
Ὅο Ἰοοκίης ἴοΣ ἐμθ οοτιΐηρς οὗἩ Οκγὶϑί αὐ πὸ δ] 
λαάφιηιοοῖ, ΔΙ που δ νῖ}} ρρϑδν υπίο {6 ῃι, 
ὙγΠΟΒΟΡ (ΠΟΥ Ὑ1} ΟΥ πο; δῃηὰ (μΐβ ππάἀοβίγθα δρ- 
Ῥοδσίης νν}}} ἰο ἐμϑλ ὍΘ ζ1}} οὗ βδάάῃοββ ( άο 1ὅ, 
Ἀν. ἴ. 7).--- ΟἿ νθη ΟΠ ἶϑί 5}}.8}} ἄρρϑᾶν ψ}}} 
Ὀο] ον γΒ ὈθοοΙ9 Ῥογίδοι γ ὈΪΘβϑϑα, ὁ], 11]. 4, 

ΒΙΕΘΟΕΒ: -- ὁ ΠΟΔΥΘΏΪΥ ΒδηῃοίυδτΥ ὙίοΣ 
Οδτῖδι ᾿δ8 δηίογοὰ ἰπ Ηΐβ δρροδιίης Ὀοΐοσο αοά, 
ἦ5 8180 [86 508] ἐο δῖοι Ηδ π|ὶ}} Ὀσχίηρ 84}} πὸ 
οοπλο ἰο αἀοἃ ὉΥ Ηϊηι.---ΒΟΒΟΘΥΟΙ ΘΆΓΠΒ ἔγουι 
ἐδμο αοβρεὶ 9 σαυδο δηὰ ἔγαϊ οὗ {6 Δρ ΘΔ ΠΟ0 
οὔ δο5βιι5 ἰπ 89 δο5}, δπὰ οὐὔἵ Ηΐβ οὔοτίηξς [ῸΓ βίῃ, 
δηὰ Ἰοδυη δ ἰὑ πὶ ἃ Ἰονΐης κπον]οάρο, Β6 ΙΏΔῪ 
Ἰοοῖκ νῖιἢ ΟΥ [ὉΓ Ηἰΐβ8 δρρθᾶζδῃοο ἰῃ βίοτυ, δῃὰ 
ἴον {86 σοῃδιυσηταδίϊοη οὗ Ηϊ5 οὐσῃ ὈΪΘΒΒΘΠ688. --- 
δαὶ 8 αἰδόγθῃοο Ὀοίνγοοῃ ἰμ 6 ἐνχο ΔΡΡΘΔΓΘΏΟΘΘΒ 
οὗ 6505, ἴῃ ψοδίηθ 85 δηὰ ἴῃ αἴοτγ ἐπ θη, ὍΠΟΥ 
ἐμὸ Ὀυγάσῃ οὗ ΟΌΓ δ}, τ ἢ ἐπ 9 ΔΘοσοΟΙ ΔΗ Θη 5 
οὗ βιδιηθ, ἐΐδ σγοϑϑ, δηἃὰ ἀθδίῃ: ποῦ, ἰη Ηϊδ 
6 Π41685 11ἴ6, ἰπ (9 νόοποσ οὗ Θοἀ δηὰ Ηἰἴ8 γουεὶδ- 
ἐἴοι ἴῃ ΦΊΟΣΥ. 

ἨκυβΝΕΒ:---ΟἿ]} ἰπ οἰ ΓΏ ΠΥ Β.18}} τῦϑ 866 ἔχοῃ 
ὙΠδΐ δὴ ΔΌΥΒΘ Ομγῖθὺ μ88 σοδοιιθὰ 8, δῃηὰ ἴηίφ 
ναὶ ΧἸΟΥΥ Ηο ἰσγϑπηϑιαῖοϑ 18.--- Ποἀοιηρίΐοι 48, 
ἴῃ ἰλ9 πιϊπὰ οὗ Θοά, τἱτγίι}}]γ οδοοίοα ἤγοσα 
οἰογηΐγ, 2 Τί. ἱ. 9. ὙΒΕΤΘ ψ88, ἐμθπ, ποοὰ 
οὗ Ὧ0 ΔΡΡΘΆσϑῃοθ ἴῃ ὑπ Ῥγθϑθηοθ οὗ 6οὰ: Ῥαὶ 
ἐἰβαὶ δρρϑδύϑῃοθ οὗ ἐμ ογυοϊβοα Οηθ ψῇιϊοὶ 
..88 ἐδίκθῃ Ἀ]606 ἴῃ ἐΐπιθ, γχὰ8 τηδὰθ ἰο σϑυϑαὶ (ἢ9 
ΘουηΒε} οὗ ἀοἄ ἰο ἐδο νου]ὰ οὗ βρ τὶ ι8.---Τὴθ ἀυ- 
τϑιΐοι οὗ 86 που]ὰ ἴβ 1ἰπιϊ θὰ (9 4 ἄχεα ροτίοὰ 
οὗ ἐΐπιθ. ΑΒ ΒυΓΟΙΥ 88 1ΐ μ88 ἃ θοχίπηΐϊηρ, 80 
ΒΌΓΕΙΥ Μ|}} ἰζ μδῦθ δὴ οπὰ.---αἰϊηρς 15. 189 
Οἱ βιαπ 8 ἂτί, Ηθ νγαΐϊίβ 70: 86 δρρβᾶγβδμποθ 
οὗ Ομ γῖδι, τ ΒΟΥΘΌΥ {πὸ γα ἢ οΥ̓͂ ἔα Ὦἢ ἰδ νἱοίοτὶ- 
ΟΥΒΙΥ οοηδτιιοά, δηὰ ΟἸγὶδὲ ἰβ τηδη τοδί ἰοὸ ὉΘ 
86 Βοίηρ τσοπὶ Ομ τί διΐδηβ σοραγὰ Ηΐτι. 

ΒΤΕΙΝΗΟΡΕΒ:---6808, ἰδ 6 Του πο οὗ (6 6 
οογθηδηὶ, 88 χαϊμογοὰ ὑΡ ἐδ βὶπ οὗὨ {116 ψο 9 
ποῦ], ἰοροῦμον ὙΠ 411 118. δυἱ] ὕγυΐεβ, ὑροῦ (86 
ΟΓΟΒ85, δηὰ Π88, Ο006 Γ0Γ 8]1], 8ο Θοτ ] οἰ ον ἀγίνοη 
ὑμοπὶ ΔΎΘΥ, ἰμδαί, ὑπὰον ἐπα ἰδβιϊ πον οὗὨ {89 
αοδϑροῖ, τὸ πορὰ τρᾶῖκθ 20 ἔπσί ον ἀϊδιϊποίϊ οη ἰῃ 
γαβρϑοΐ οὔ πιαῆν, ΟΥ οὗ σγεαί δΒἷτι8. 

ΜΕΝΕΚῈΕΝ:---Ἰ ὁυθη [86 ΘΔΥΓΏΪΥ θρυτοβ οὗ θὰ- 
ΥΘΏΪΥ {πίη ρθ τ Ρο ἀοδοογδίοα δηὰ ἀςβ]οα ὉΥ ἐ89 
δοιηΐοῦθ ἘΙΟΝ δἰ} θη δαὰ νὶῖὶϊδ (ἢ 61}, 
δηὰ οου]ὰ, ἱμογοίοτο, γοιηδίη ἴῃ σοηποοίϊου τὶ ἢ 
ποτὶ ΟὨΪΥ οἡ δοσοιιπὶ οὗ οἴἶεγεα δδουὶῆοοϑ, απα 
ΟἿΪΥ ὉΥ͂ τη68}5 οὗ οογίϑὶπ ΠΒΟΙΪΥ οχρίδίϊοη8 δπὰ 
Ρυνίγίηκθ, μον παυοῖ 1688 σολ]ὰ τ βπιἰοἰραίθ 
8 ἰτημλοαϊαίο, υπσδορα το], ὑπ οὈϑίτγυςσίοα σομϊ- 
πιπηΐοη οὗ ἀγίης δὰ δἰ π7} ππὸὰ ἩΪ0 1 ΠΘΑΥΘΩΪΥ͂ 
ἰΐηκΒ! 
ἩλΗηΝ:- 8ο ΒοΘΥΘΗΪΥ (πη ρ8 866 ὈοΐοΓο τ.8 ἰἢ 

ΟἿΌΓ ἱπρυνὶ ἐγ, δη {8} Π 60 ΤΙΔῪ ΠΟ ᾿ΡυΣΕ ῬΟΙΒΟΣ 
σοηθ; δηὰ γοῦ Δ]] ἰδ ἰγθαβυσοβ οὗ ἰδ δυβδονίηρ 
δηὰ ἀοαὶμπ οὗ Ομγίβί δὸ ἀδροβίίοα ἱμοτθ, δπὰ 
ἰβθῆοο ταὶ 6 ΟὈἰαΐῃ ἰμθθ. [1 τγὸ τὶβὶι Δηγ- 
ἐῖπρ ἱδβοσγοίγοτωη, )1ἷὸὲ τηιδὲ δραΐη Ὅ6 Τοσομοὶ] θα 
πὶ ἰδ βδηοίυδσγ. Βαΐ ἐπὶθ ἰ8 δοοοσρ] 886 
ΟὨΪΥ ἰβτοῦυρὰ 86 Ὀ]οοά οὗ Ομ γνἰδβί. --ΗΆΡΡΥ ἷβ δ 
Ὑ8Ὸ ..85 ἰδϊὰ 86 Τουηἀαίΐοη οὗἁ κιἷ5 δ τ 1 {16 
ἄτϑι δρροασίηρᾳ οὔ Ομγίδι; Βὸ ἩΠ]Ι ὈεἊδβοϊὰ Ἢϊΐηι 
τι ογ ἰὰ (6 δοοοπά, 

Υ. 

ΤῊΘ Ῥοσροί δ} τοροαίθα οχρίοίΐοιβ οὗ ἰδ οἱὰ οογεπαῃὶ δὲἐεδὲ ἐμ οῖν ἐπι ροΐθῃθθ Ζ0Γ ΔΏΥ Το] ἰδ κίηρ 
᾿ ΔΊΓΔΥ οἵ εἷπι. 

ΟἜΔΡΤΕΒ Χ. 1--4. 

Ἐὸν ὑπὸ ἰαῪ Βαυΐηρ ἃ ΒΟΥ οὗ [{1}|0] ροοὰ ἐξπίηρ ἰο δοιμθ, απά [ὁπι. δὰ] ποὺ {86 
ὙΘΥΥ ἰτηαρθ οὗὨ {86 ὑπ ῖηρΒ, 68} ᾿ΠΟΥΟΣ ΠΛ ὑποβ8θ [{86 881)0} ΒΔΟΙΙ 668, ἩΔ1ΟΝ᾽ ΠΟΥ͂ 
οδετοὰ [οῇον, προσφέρουσιν) γ6Α ὈΥ͂ Υγ6 8 δοὨὑ ὨΌΔ]}ΪΥ, τηδῖζο 0Π6 ΘΟΙΠΘΙΒ ἰμογθαηΐο ροΣ- 

2 ἴφοί. οὐ ὑμοὰ που] ὑΠ 60 ποῖ ᾶνὸ οοδβϑὰ ἰὸ ο οἴδγοά ἢ Ὀϑοδῦθο ὑἐμαῦ {86 ὙΤΟΥΒΕΆΪΡΡΟΥΒ 
ὁ860 ρατραᾶ" [μανΐηρ ὁη06 [Ὁ 411 Ὀθθὴ οἰθδῃβθὰ] ββου]ὰ [ποὰ]] μαγθ δὰ πὸ πιογθ 

8. ΘΟΏΒΟΙΘΏΟΘ [07 ΘΟΠΒΟΙΟΙΒΏΘΕΒ] οἵ Β[Ώ8. Βαῤ ἴῃ ἰπο8βθ δαογίϊοεβ [ἴῃ ὑλθ1|} ἐΐέγα ἴδ ἃ. Τ6- 
4. ταθιρ 090 ἀσδίη πιαο [οπηι. πιαα16] οὗ Β'ῃ8 ΘΥΟΥΥ͂ γθᾶγ. ΕῸὉΓ ὑΐ 6 ποῦ ῬΟΒΒ10]6 ὑμπδὺ ὑμ0 

Ῥ]οοὰ οὗὨ θ01}}8 δηὰ οἵἉ ροδίϑ βῃου)]ὰ ἰδῖζὸ ΔΑΥ βίῃ. 
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1Ὁὕοτ. 1.--- Τὸ πιολη  πκίοϑῳ ΡΥ. δύνανται ἰῃ δ΄. Α. Ο. 9, δηὰ ΚΟΥ͂ της. ἰδ ἴο ῦὉ0 τοξεγάἀοά ἀΒ Δ οἸογίοδι Ἔττοσ. 1 
οτάος ἰο οχρίδιπ ἐξ [μισμ, μὰ ἃ νυΐπὶ α΄ογ πραγμάτων, δηὰ οἵη! ἰδὲ ἰη 5 6.18}} οἱ. [η9 τοϊιΐνο Ὀοίογο σροσφέρ. πὶ Α΄ 

2. 1Φ5,. 17, 41, ψ μ}16 4.5. ἐἊΝ Ῥμίϊοχ. ἐπιίτοάυςσο αὐ νείυτο οὐδέποτε. Το ϑίης. 5 ἸΙραηά ἰὰ Ὁ. υνῦδ, Ἑ Καὶ 1,. διδὰ Ὡδηγ πιΐν»- 
:.5... αἶδο Υυϊκ. [ἰΔῖα. (ορὶ. 

Ὕγοτ. ἐμο δνροαὶ οἴ ἃς ΒΙ]., ΤΊ". ΑἸ΄, τοι (ἴον δίη. ὉΡ. 1... Ν. δὲ. τοῦ. Ὀθίογο Ὁ. διὰ Ε., δἷδο πιϊποθο. 73, 178) αἷς, 
“Ἰοῖ, πονόνογ, Ὠλϊφδ Υο ϑαϑίγ δργυαῶς ἴγοτα ἴπ9 δηάΐημβ οὗ ἔπ [ἢ Γθ0 ἰσλυλϑά δ ο Υ Ὀγοσοάϊπς ψογάβ. 

δον. 2.---Εογ ἐπεὶ ἂν Δ}1} δι οτί (66 γοαυίγο ἴπΠ6 τοδαίηκς ἐπεὶ οὐκ ἄν. 
4. 2.--- Το τοδϊης κεκαθαρισμένονς ἀδϑογτοδ ἰΠ 9 ᾿Γδίθγθῃσο, 8ῳ [8 8150 ἰπηἀοκῖοα Ὁ ἰδ τοδάϊηΚ κεκαθερισμένουφ ἴα 

Α. διὰ 6., (ποῖον {18 ΟΥ̓ΕΒΟΚΓΑΡΌΥ ὑθ6 ὦ πιοσγὸ Ὀἰαμάος [5 ΟΟΡΣΙΏΚ, ΟΥ πλογ9 Ῥγο ρα ὈΥ, ἃ ουπίοτι ν οὗ ἴδ δρο τς ἴὸ ἃ 
οὐγο 1688 ρΡγοπυποίαε!ομ.) 

[Υ̓6γ. 1-Σειὰν γὰρ ἔχων, 7᾽ α ἐελαάοιο (λε ἴαιο λανίηρ, εἰς. ΤἸΊιθ ὀρ Δδἷ6 οὗ [Π9 ὕτοοϊκ ογάϑν οἵἩ ποζὰς οδπ ΒΑΓ ὃὁ 
τολοδοά ἰῃ Βηκχὶ ἰδὶι.-- κατ᾽ ἐνιαντόν, αἀπημαΐψ, γεαν ὃν γεαγ ἰδ ἀϊῆσυ! δ τ0 μοαϊτΐοη. Ἐδτ., ομῃ., θε]., ΑἸΩ, οσποοεῖ πὶ 
οὐδέποτε δύναται; Οαϊν., ΒΙ]. ο ἯΥ., εἰς., ψίἢ προσφέρουσιν. ἾΤδιο ΤΟΓΠΊΟΥ σοοπιδ ἐδ 9 οαϑίοῦ, διὰ, ᾿που ἢ Βδσδὴ [Ὁ σοπεῖστις- 
τἰθη, νΟσΥ ἔοτγοίυῖ 6, "' γολῦ ὉΥ γοδγ σχί [ἢ ἢ δδπιο δϑογ ἤσθδ, ἐές., σῇ Ποτογ.᾽" Βηΐ 600 νεϊον.--ὡς προσφέρουσιν, τολέολ ἐλεγ 
οζ7εν, ποῖ δα πα. ν᾿ Γ. ΟΠ 1μο ἤκπτο 

ὈΥ ἴδ Αος. ἐπαύσαντο, ἴογ νοι, [πο μ44 ἃ 
ον. 2.--πεί, είποε, υἱε: ἴῃ {πὲ ὁ56εο, Βοπι. {Π|. 6: 1 ΟοΥ. χυ. 29 -υηνείδησιν, 

δοίθποο. --οὀἯχαξ κεκαθ., Λαυΐπρ δέέπ ὁποῖ 70» αἷὶ οἰεαπβεα. 

οἵ {πο ρτοϑοηὶ ἐπι πανί πς ὕθθῃ ἴα 
διΆ ἴῃ οἷά οονγοηδηΐ βλογίδοοαῦ ἀἰὰ που οά γ δὲ}}} ςοπτίησ ὁ. 8), {πὲ 

ζάποι ΓΟίοΓΘΏΤΟ ἴο ἐδο ρτοσοηΐ {π|9, 6 Γπιρογί. ἐπαύοντο Βῃου!ά δ πιεοὶ. 

ἐ ρΡ ἤοπ ἔπ μτοοϑάϊος σμδρίοσ, διὰ δοραςδ!}ν 
6 Ὑτγίοτ᾽ 5 χἱπα ἰδ πμδίηἷγ οὐ ἴδο ρμαϑδὲ, [5 σβοτα 
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οῦ. 3.---Οὀν αὐταῖς, ἐπ λέτε; ἰ᾿6 δ ἰοῦ οἱ ἔθ Βηδ. γοῦ. 18 ὉΠ ΟΘΒΒΑΓΥ.---ἀνάμνησις, α οαἴδίηῦ ἰο εἶπα, γεπεεπιδγαποι. 
--,“κατ' ἐνιαντόν͵ νεα ὃν γέαν 

Υοι. 4.-- ἀδύνατον γάρ, 7Ὸγ τὲ ἐξ ἐπιροεείδῖε, οὮ. τἱ. 4.--Κ.} 

ἘΧΈῈΟΞΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

εκ. 1.---λᾶ Κ9.--- Εἰκών 8 ποὺ (9 6886} 66 
1501 (Ῥοβιίο, Μα(ῃ., αχοί., Ζυδβιϊπὶδηΐ, εἰς.) ; 
ΠΟΥ ἴδ ῥυϊμἰἶνο ἔοσπι οὗ {6 οτἱ σίπαὶ (ϑίθη κ6]) 
νοὶ 15 (Ποπ Θχρ] αἰ ηθὰ 648 ἰδ 6 δι δ ϑίδης αὶ 65- 
δ6η66 ΟΥ̓́ἁ ἰμ0 ἐπίηκβι: ΔΟῸΡ ΠΡΟ {πὸ δηϊδ)ιοὰ 
Ῥίοίαγο ἴῃ σοῃἰγαβϑὺ 1} (86 δ᾽ σα απὰ ΒΙΔΟΥΥ 
οὐ πο (ἢ Γγ8., Τοοάογοί, εἰς.}; Ὀπὲι {89 δἰυίπς 
λιδίονίοαὶ ὕογπι, ἷἱπ ΜὨΐδὰ 186 ἐπυϊδὲδίδ ὀδδεποά 
ἢπη4}9ᾳ 1.8 τορτοβοηίαίίοη. 
Οδῃ ΠΟΥ͂ΘΙ, εἰο.---ΤἸὩ προσφέροντες 8τ6 ἰδθ 

φυίοβίϑ, (8 6 προσερχόμενοι ἄτα [ἢ 8 τη πιΌ 678 οὗ 89 
σοηζΡορδιΐοη ἰοὸ ὙΒοὰ ἐμ οἰδουίηςς ὈΘΙΟΉρ5. 
Ἑατ᾽ ἐνιαυτόν 16 οΘοπῃοοίοα ὈΥ Εὐτ., Ηοΐπι., Ἀε]., 
ΑἸΙ,, πῖτ οὐδέποτε δύναται, ὉΥ Οαϊν., Β]., θὲ Ὗ., 
εἰς., ΜὶΛῚ ἂς προσφέρ. ὉΥ ταοϑὲ ἱπὶρρ. τῖτ ταῖς 
αὑταῖς ϑυσίαις--εεἰ ἢ 6 Βδ10 γον ὈΥ͂ ΥΟΔΣ, ΟΥ̓ ΔΗΠΌΔΙ 
οὔογίηρβ. Ηοΐτα. 4180 Θοηποϑοίϑ, 1} Ραυ]ὰΒ δαὰ 
1ολαι., εἰς τὸ διηνεκές Ὑ1ΚᾺ τελειῶσαι, δὰ ΓαΥ ΠῸΡ 
ΤΑΔΚ68 ἴΠ6 προσερ χόμενοι (1186 Βυδ᾽εσὶ οὗ προσφέρ. 
Το βου ]ὰ {8 μαΥθϑ ἰδ 6 βἰαἰοπιοηὶ ὑμαὶ ἐπ6 1πὰ}- 
Ὑἱἀπι8] το Ὀ6ΓΒ οὗ ὑπ σοηρφγοραίΐοη, ὈΥ {86 ὕασὶ 
οὗ ἰμοὶν σοπίϊπαΐηρ ἰπτοιρίουῦ {86 γδα ἰο Ὀγίηρ 
οἴἴδονίη 8 ἴῸΥ (μοιηβοῖγοθ, δῃὰ ἰΐοθο οὐὗὁἨ ὑπὸ Βδῖηθ 
Κἰηἀ 88 {πΠ0890 Ὀτουχῃξς ὈΥ {Π6 αἰ ρἢ-ρτὶθβίβ, υἱΖ. : 
ΔΏΪΠ14] ΟἴΥΐη ρΒ, ΤὰτηἸβμοα 8. Ῥυδοιο8] ῥτοοῦ οἴ 
{80 ἱπβυ οἴ θ ΠΟΥ οὗ ἐδ Ἰαν, δῃὰ οὗ 9 οχρί δίουυ 
οἴδοτίηρα ογἀδίῃοα ὉΥ ἰδ δ, δῃὰ δηῃυ δ] ]ῦ 
οἴἶοτοά ὃγ ὑπὸ ἰ ἢ -Ὀσυϊοδὶ ῃ ὈΘἢ Δ] οὗὨ ἰδ9 ὙΒΟΪ6 
οοπρτοκαίίου, ἰο ρῥγοάυσο ΔΗΥ͂ Γ68] δῃηὰ ρογιηδ- 
ποῃῦ Ῥογίθοιΐοη, [ΙἋἢ ἴΔΥῸΙ οἵ (18 τΘ πιδὺ ἰηἀοοὰ 
6 Ροϊηϊβα ἰο ἐμ 1ἴκ6 δοῃῃοοίίοῃ, τελειοῦν εἰς τὸ 
διηνεκές γ. 14, δηὰ ἴἰο ἰπ0 ΒΑΓΡ σοπίταβὶ οὗὨ {5 
ἴάοα ““Ῥογίοοϊϊηρ ὑπ ρεγρείωωηι᾽" σπὶῖἢ (9 οὐδέποτε ; 
Ραΐ, οα (16 οὐ. πδηά, τῦᾶϑ ΠΙΔΥ ὑσζὸ ὙΠῈ ΒΊΘΟΚ, 
Δα ΟἰΒΟΥΒ {16 ἰϑιηθῃ 85 οΥ̓͂ (ἰὴ 6 τοϊαϊἱνο οαη.86, 
ἃς προσφέρουσιν Μ Ἀ6Ὲ Βιδπάϊης πὶ πουὶ εἰς τὸ διῆν., 
δηὰ [0 Τοτοὶ Ὁ]0 βυρ οβίϊοη οὐἨ ἸΒοΟΙΌΟΚ, ὑπ δὲ 86 
ΥΟΣΥ ΘΟ δἰ ηδἰΐοη κατ᾽ ἐνιαυτὸν ταὺς αὑταῖς ϑυσίαις 
εἰς τὸ διηνηκές, ἷὰλ οοπποοίίοη τ. ἰδ 6 οὐδέποτε, 
ῬΓΟΒΘΏΐΒ, 88 1 8 Υἱυὰ ρἱοίυγο, δὴ ΘπἀἸΘΒΕΪῪ ΤΘΟῸΣ- 
τὶηρ τουῃά οΥ̓͂ ραϊηἴαϊ δηὰ Ὁπδυδὶ] ηρς ΘΟ θαιοτ 68 
(48 δαί συ. 11), Ὑπὸ ἱπάϊν 8] ΟΣΡ τ ββί οἢ 8 Ἢν1}} 
ποὺ δἰά ἴπ βοϊνίηρ (6 Ῥσοῦίοι. Ἑὶς τὸ διηνεκές 
(απ Ιοπὶο ἴοταχ ἔον ὑπ 6 Αἰἰϊο διανεκές, ψ ἰοῖ Τουηὰ 
1.8. ὙΔΥ ἰηΐο ζδυλ αν Ὁ86) ΒΑστποιΐσοβ τυ οὶ! τ 
{86 ἰάθα ἐβαὶ ἐμὸ οὔονγίῃς οὗὨ βδογδοϑβ, απᾶον ἰμ9 
ἀοπιϊπίοη δπὰ ἱπ δοοοσάδηοο σῖἢ ἰδ 9 ῬΌΓΡΟΒΘΒ 
οὗ ἐμ9 Ἰατγ, οοπεϊπιιοβ ὁπ ἱπάοβηϊ οἷ} δὰ δπά- 
18} ἰπίο 80 ζυΐαγο-ττα ῥοΐϊμΐ ὉΠΒαΘΟΟΒΒΙΌΪΠΥ 

οοαθαιοα ὉΥ Ἠοΐπαπη. ΝῸΣ δρδῖὶῃ ἀοος {δὸ 
τνοτὰ λατρεύειν, Υ. 2, ποορϑβιἰαίθ ΟὟΓ δαἀορίϊου οὗ 
Ἠοΐτηδηπ᾽ 5 Υἱοῦ ; ἴον. που ψὸ ρστδηΐ, ἱπαεοὶ, 
(δαὶ (110 ἑοττὶ Βοτο ἀδποίθβ Σ0 ὈΥΪΟΒΙΪΥ ζαποίίου, 
(458 Ἐδβίβ., εἰς.), θυὺ τοί ἰὸ (89 ΒΟΣΎΪΟΘ οΥ̓͂ {Π6 
Ῥυϊναίο το 0.8 οὗἩὨ (86 ΘοΠρτοζδίο ; γεὶ (88 
ΒΟΥΥΪΟΟ δρζαΐῃ ἀο0685 ηοΐ ὮΟΙΘ 88 αἱ οἰ. ἶχ. 9, ΣΟΙῸΣ 
ἴο ἐμο οὔονγίηρς οὗ κἰΓ8 δπὰ βαουϊἤσοβ, Ὀαΐ ἰο ἰδ 
ζομ δὶ σοὶ] σίουβ ῬΟΓΒΕΙΡ οὗ {86 σοηστοραδιίοι 
ὙΠΟ, ὃν πιεαπδ 97) »τίεειἷϊν οὔενίπσε, σον ἀγαπίης 
ὍΘΩΥ ἰο ἀοα. Οἱ ἰΐο οἱδορ Βδηά, νχὸ σπυσϑὲ Τοη- 
6649 (δοιρ. οἷ. χὶ. 4, 17, τί δορί., δὲ Ναπι. 
χχχὶ. 80) (δαὶ (86 βἰδίοιηθηϊ οὗ θεὶ., (πὶ τροῦ- 
φέρειν, ἵὰ οὐ Ἐρίβι]6, ἀθβῃοίθβ δχο]υβίτ ον δα 
οΠοϊδὶ δηὰ ῥγίθδι οὔδοτίρ, ταὶ Ὀ6 δοοορίοὰ 
ΜΠ Ἰἰπιϊαἰΐοθ. Το ἀθοϊϑίοη ἐΒθη οὗἩὨ ἐμ αυςε- 
ιἶοπ ᾿ὈΓΠΒ Ὄροπ (8 ΤῈ δῖον 18 δβεϊ πίῃς 
86 στοιηᾶ ἴον {8 ἀδφοϊαταίίϊου, ταθ Ὀτπὲ ὁ 116 
Ὀοΐογο, οὗ Ομ Υἱβϑί Β μβανίης οηἰοσο, οπες ἴον αἱϊ, 
ψῖ τ Ηἶἷδ εἰ ἢ -Ὀσίοβι γ οἴογίης οἵ ΗἰϊσαβοὶΓ ἰπίο 
{πὸ ΒοΔΥΎΘΏΪΥ ΒοΙγ οὗ μο] 98. Ηο 8π4ᾶ5 {μ15 στουπὰ 
ἴῃ ὑπο υἱΐον ἱποίοδου οὗ (ἢ σηπιαϊν τεσστίη δΣ- 
ῬίαιΟΥΎ δορὶ ἤοεβ οὗ {Π6 1,6Υ]0108] δὲ σῃ- Ῥυὶοεῖ, 
ΜΒΙοΝ γογο ογἀδϊποὰ ὈΥ ἴμ6 ἰῶνγ, δηὰ σβὶοὶ 
ΤΟΙ͂Ο οὗἨ ἐὑεγν ὠπυαγγίησ συαϊέίψ, ἀπ ἃ πο ἢ Β δὰ, 
{ποτοΐοσο, θὰΐ οπμθ δἰ χιϊἤοαποο ἴῃ ἱμοῖσ Ὀεδγίης 
οἢ ἐμ οβίδ᾽᾽ } }ϑδυλοης οὗ (86 Νον σογοπαμὲ, ψϊοὰ 
ἯΔ8Β αἱ ΟὯ06 Ῥτοπιϊδοα δηὰ ἰγριβδοὰ πὰ {89 οἱά. 
Το Ἰατν, ἰπ σομβοάθθῃοο οὗ ἐἰ8 ῬΘΟΌΪΣ ΔΙ πδίασο 
-- ἃ παίυγο ἱὭΒΘΡΔΣΔΌΪΟ ἔσγοιῃ 18 ΡΌΓΣΡΟΘΘ διὰ ἀθο- 
(ἰπαίϊοη--- 88 ποῦ (ἢ 9 ῬΟΎΤΟΓΡ, ὈΥ 18 ΔΙΌ Δ]1Υ Σο- 
ουγτίηρ διὰ ργοβουί ροὰ οσρίδίοσυ οοσίηρϑ, ἰὸ 
δοοιγο (0. {π σοῃατοχαίοη Ῥογίοοίϊου, ἑ. 6., {δαὶ 
δβιδίδπιἷα] δηὰ δυϊάϊηρς ρυτὶ βοδίϊοα οἷ Ὀτὶῃρ9 
ἰμοπὶ ἱπίο τοδί ομδΐρ τὰ αοἁ. Οου]ὰ δαυοὶ 
Ββανο Ὀδθθῃ ἰδ6 οἴἶεἼοὶ οὗὨ ἰἰ680 οἴοσί χα οα (80 
οοηστορείίοη, 9 Δ Π.8] 5᾽η- Οὔονίηρσθ, διὰ τι} 
{1.686 ὑπο ΟἹὰ σογνεηδῃὶ ἐ.56}}7 του]ὰ αγϑ οεδϑοά, 
δηὰ Ὀθοὴ ἀοηῃθ ΔΎΔΥ :; ἰβοσο ΜοΟῦυΣὰ ἤαγὸ ὕδεη 
ΒΟ 8 ΤΟΙΏΟΥ͂ΔΙ] δὰ ἀοἷῃα ΔΥΓΑΥ οὗ [86 Β6ῆ986 οὗ 
εὐ, 88 οουἹὰ ἰακο Ῥ]δοθ ΟἿἹΥ οἱ (86 Ὀδ5ὶ6 οἵ 
ΘΟΙΙΡΙΘΙΟΙΥ παι βέδοίοσυ, δὰ ἤθῆοθ ἥναΐ δ:ιά μη- 
γερεαίοα βαοτῖδοθ. Ὑ8}18 γίον οὗ Ηοΐιαι. ἐμ 8 ο- 
ΘΟΠλ6Β, ἱπ ΘΥΘΕῪ ὙΔΥ͂, πρΓΟΌΔΌΪΘ. [ἰ ἐ8 ἀϊβδοουῆ- 
ἰθηδῃοθὰ δ] 9 Ὁγ {πο ἔδοί ἐμαὺ ουθῃ ἰὼ 80 Νεπ 
Οογνοϑηδαηΐ ἐμ6 ἱπάϊνι ἀπ] τηϑιρῦοτα οὗὨἩ 86 σβΌτοΒ 
ΤΩΔῪ ποί 66880 ἰο ΒΘοἷς, ὁπ 80 Ὀδδὶβ οὗ [86 6χΧ- 
Ῥίδίΐοι ὁπ [0Γ" 811 δοδοι ρ]δϑὰ ὉΥ Οσὶβὶ, ἱπάϊ- 
γ᾽ 18] γοσοποὶ αιΐοιι δηὰ οοπιϊπυοὰ ΤΟΥ τ Θ68588 
οὗ ἐδοὶγ βἴηβ, δῃὰ 8150 ἐμιδί δυϑῃ ἰπ ἰδ ΟἹ Οοτε- 
πδηΐ {86 σοπἰϊπυοα βοσυΐοο δηὰ οὔοσίηρβ οἵ ἰπάϊ- 
Υἱάυδ]8 ΟΓῈ πὸ 688 δἰᾳϊου δ! δηὰ εσρὶ οὶ 
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οπ͵οϊποᾶ ὑδπ ἐπ ΔΠυ 8] δ᾽ -Ο συ ρ οὗ ἔθ ἰκἢ- 1 ἰογ8 στοσοποὶ  αἰΐοα ἱπ σοπβοαύθηοθ οὗὨ (89 ἴοτ- 
τὶοϑί. 

᾿ γε. 23.--Ἐοῦ οἰμοσυνὶδο σου ἴδον ποῖ 
Βανϑ οδαϑαβϑᾶ, εἰο.---ἶ τὸ οἱ ἐμ 6 οὐκ, {80 
Βοῃίθῃοο ταϑὲ 6 ἰθίθη 85 δὴ αὐθὲγπιαίίοπ; (80 
Ῥοίίον γσοδαϊης τὶ οὐκ τρλῖκο8 ἰὲ ἰηϊοσσοραίῖτο. 
Τα οοπϑίγαοσίζοι οὗ παύεσθαι, αὶ! {86 Ῥαγιλοῖρ., 
15 οιςίγοΙ οἰδβδίοαὶ, Ἡσοίπι. χοΐϑσβ ἀλλά ἰο ἰδ 
τοδὶ ηορεαίἷτο βιδέομηθηί οὗ γ. 1, δηὰ ἰγδηϑβἸαίββ, 
ἘὈΥ ““δοπάεγη,᾽ τα κῃ ἰὰ ΒΙΩΡΙΥ [80 οοππίοχρδσί οὗ 
ἐδαΐ ποζαίϊνο δβιδιθιιθηὺ (υἱΖ ἐ δαπποίῖ πιαζο »εγζεεί, 
διεί, ὑιδίεαα οΓ ἐλαΐ, ἰλδγε ἐδ α τεπιεπιόταποο). Βαυὶ 
ς 15. ἸΏΟΥΘ δίαιτα ἰο σοΐοσ ἰἰΐ ἰο γ. 2 δϑ-τξόὸῃ ἰδθ 
ΘΟΠΙΥΔΥΥ. ᾿Ανάμνησις ταῖϊσῦ τπιοδῃ (τ ἰ} Ἄαϊς., 
Οα]ον, δὰ οἱ 6 γ8) σοπιπιοπιοταίίοη, οὐ (ἃ 8 ϑο ἸοἈὶ, 
στοὶ., Βοιηρ., το δοπιπιεπιογαίίο »ωδίϊσα, ἴῃ αἰϊυ- 
Βίομ ἰο {16 ὑπτοθ Ῥϑαϊοηι αὶ δοκπον)]οάρτηοηίβ 
οὔ {89 πἰξμτρυίοδὺ οα ἴμ6 ἀδγ οὔ δἰοποιηθηΐ. Βαϊ 
{0 δοπηπιοῃ δ ρηἸδοδίΐοη ἐπ πιεηιογίαηι τευοσαίϊο 15 
ἰο Ὀ6 Ῥνοΐδγσοα δ8 {11:6 ΤΟΣ δοΙρΓΘμθηϑῖνθ. 826]. 
.:858 χσίσοῃ ἴπὰ 61.1}} ἐὴ 9 ἰδτχαθθ ρϑηϊϑηί 81 ὈΓΑΥΟΓΒ 
ἷπ 15 Βἰϑίουτυ οὗ ΗθϑΌ. Ῥοβϑβυ, Ρ. 180 8, δΣυνείδη- 
σις ἁωμαρτ. 18 ποὺ {86 ΘΟῃΒΟΪΟΌΒΠ688 οὗ δῖα ἰπ ζ6ῃ6- 
Τὰ}, Ὀυὲ ὑπαὶ τ 1οὶ Ὀυϊηρ8 Ὀδοῖς ὉΡΟΩ ἐμ6 τδῃ 
ἐπι ῬΘΥΒΟΙΔ) οΥἑ πὰ Δ} Υ͂, ΣΟΒΡΟΙΒΙ ὉΠ γ, δπᾶ ρα η- 
198 Ὀ]Θ 688 ἱηνοϊνοὰ ἱῃ ἢ18 βἷπβ, ὕοπι. αὔθ εΒ 
διά. μπᾶ Ψτὶϊ., 1857 11. 279 Ε΄, Ζισμῖγν ἱπίο ἰδὲ 
ογίρίμγαϊ οοίγίπο 9ΧΓ ΟὈπδεϊεποε). 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΑΙ,. 

1. Το ΒΟΔΥΘΩΙΪΥ ρμοοῦ {πη χ8 τὸ οὐὸῃ ἰο 
Ομ βείδηβ δὶ}}} ἴῃ ὑπὸ ἡμέμγε; Ὀσὲὶ Ὀδοδυδο, δηὰ 
ἔγοτηα ἰὴ {ἶἰπ|Θὸ θη, ΟἸγτὶϑὺ ΔρΡροδσοα 85 πἱκἢ- 
Ῥγοϑὶ οὗ (8οβ89 ροοὰ ἰπίηρβ (6. ἰχ. 11), τὸ ὅ1ὸ 
δγοισλί Ἰηίο αοἰμαΐξ ζεϊοισελὴρ τὶ ἰμ πὶ, δπὰ πὸ 
Βαγο, ἃ8 ΔΓ Υ ἐπε τε (τὶ, δ) (86 ον 8 οὗ {116 
Ὑγοσ] ὰ ἰο ὁοσηθ, {λ9 ρἷοάρο δπὰ (6 δββυγαποο ἱπαὶ 
Ὑ76 8818}} γοί, 845 Ομ] άγοη οὗ αἀοἀ οη 16 ἰο ἐμοἷν 
ἱπμουίίδησο, ΘοίοΣ ἰπίο ἐμοὶ 7..}} Ῥοκβοβδβίοῃ. 
ΤῈ6 αοπροῖ ΓΟ ΟΥ̓ ΡΟΒΒ10]0 ποῦ ἸΠΟΡΟΪῪ ἃ ΟἾΘΆΓΡ 
δηἃ ΒΔ ῪΡ οχρτοδβίοῃ οὗ ἴθ, Ὀυΐ 4180 ἐ8ὸ ἴον- 
τηλίϊοῃ οὗἨὨ ΒΘΔΥΘΩΪΥ͂ ΤΟ] δ 008 ὉΡΟῺ δδυὶ : {116 
ἰπιγτοάυοίΐοη δπὰ βοιἐϊηρ Τοστίῃ, {16 ι᾽:86 δηὰ οῃ- 
ογιποπὶ οἵ ἴδ 9 ΒΘΟΥΘΠΗΪΥ ποοὰ ἰδίῃ ρα ΘΥ ἢ ἷπ [ἢ 9 
τγοσ]α, οὗὨἩ τ] ἢ ἰδ 0 ἸαῪ γ85 ΔὉ]9 ὑὸ ἔπτη Βἢ ΟὨΥ 
8η. τηδυ δίδη ἷ4] ὅπ ΒΗΔΔΟΤΎΥ ἰᾶχο. “Ἅ ΟΕ νίϑί 
Βίδιι 5, ἃ8 1 ΟΣ, ἴῃ ἐπ το ἀΐδη ᾿ἰκῦ οὗὨ ἐδ 6 
τοδὶ ἀδὺ οὗἁ ἰἰπηθ, δπὰ οδβίβ Ηΐ8 βδαον Ὀδοῖ- 
ὙγΆ1 5 ΟΥΟΥ ἴΠ6 ΨὙΠ0]0 Ο]ὰ Οογομαηί. Βυϊ 88 {86 
ΒΏΘΔΑΟΥ 18 Β66ῃ ΟὨΪΥ ἱπ ὑμ6 Ἰἰχΐ, δηθὰ δοσι68 ουΐ 
811 (10 ΙΏΟΤΘ ΟἸΘΑΙΙΥ͂ θη ΒΒΔΙΡΙΥ ἱπ Ῥτοροτίΐοη 
ἰο {16 ὈτῚ Βίποβ οὗ ὑμλ9 Ἰδέ, 80 1ὑ 18. ΟὨΪΥ ἱπ ἐμ9 
Ἰΐχμι οὗἩὨ 6 Νονν Οονοθηδηὶ ἰμΒδὶ τὸ τοσορηΐ:θ 
οἸθανῖγ {πὸ ἰγρὶθαὶ οδασδοίορ οὗ ἐμ οἷά." (Βἰ8- 
ἴῃ ε). 
2. ὝἼΝ 186 οογίδἑ ἐγ οὗ ἀπ δἰοποιηθηΐ δου ΑἸ 

δασοιρ] δηθὰ, απὰ ἰσχυΥ δοκηονϊθαροα οὗὨ αοά, 
δοση68 ἃ οοτηρ]οίοα ἰγαπεξογπιαίίοη, οὗ {86 ΙηΟ0ΥᾺ] 
απα το] σίουβ οομδοίθῃοθ δη σοιβοϊοιδηι 688 οὗ 
τηϑδ. Νὼο ἸΟΏΖΟΡ 18 ὑμ18 σο ΒοϊΟΌ8η088 1] τ 1 
δἷπ δηῃἃ υἱΐὰ {86 1768 οὗ σἰ κι θοῦ 8 Ῥυπὶβτηθηί, 
ὉπάοσΣ ἰδ Β6ὴ86 οὗ ππγοιιονοᾶ συλ]; Ὀαΐ ἐὺ 6Π- 

ΚιΎΘΠΘ58Β οὗ δβἷη σουρσμῦ ἱμβτουρ σταᾶσθ, δηὰ ὈγῪ 
υἱείαθ οὗἩ δὴ δἰοποιιθῃί. Τ8ο βιι)θοὶβ οὗὨ ἐμὶ8 
χΘοΟ Οἱ δ ϊοῦ, ἱπαβϑιθθο ἢ 85 ἰβ6Ύ ΤῸ πο γοΐ 
Ὀτουρδὶ ἰο 8 βίδίο οὗ ροσγίδοϊΐομ, μϑοά, 1 8 ἔσυο, 
(89 οοπίϊμαουϑ ΔΡΡΤΟΡτγί αἰΐοη οὗὁἨ ἐδ βδογίβοΐαὶ 
ἀοδί οὐὗὁἁ 2688 Ο γῖβί, δπὰ οὗ 18 ᾿πδυδθηοοβ: Ὀυὲ 
ἰπδβισμοῖ 88 (ΠΟΥ Βαγο ὈΘΘΏ, ΟῈ09 [ὉΣ 4}}, Ὀσουφὶι 
ἰηΐο {86 πο σο]αἰΐοι οὗ βαϊ ναί ου δηὰ ρϑδοθ νἹᾺ 
αοά, ἐμὸν Βαῦθ πο ποοᾶ οὗ ἰμὸ βυσοδθββίυθ σορθ- 
(ἰεἸοη8 οὗὨἩ ἐμαὺ βδογῆσθ, [Ι͂ἢ 18Δ6οἱ, {π6 χεροί 107) 
οὔ ἐμ δἰ π- οὔσης βοννβ, ἐπι 11 ἀ068 ποὶ Βοσοτὰ- 
Ρ᾿ ἰδ ἰμαὺ τ αἰ ο ἢ 10 δὲ σδ68; παῖ 0 18 (πΠ8 ποὶ 
{πὸ ἐσὰθ δ᾽ ἢ- ΟΣ, ἃ8 (86 δηΐτηϊ βιοτῆς 68 ἱῃ 
Ραζϑῃ σοὶ κίοηβ δον ἰῃάρθοά (6 πεορᾶ οὗἩ 88 
διοῃοιηθηί, θὰ τα ἰπδάδασδίθ ἰο {Πμ9 δε ϊδίδοί: οἢ 
οὗ ἐμαὶ ποϑοά. 

8. Το 1άθδ οὗὁὨ {1160 δαςγίῆος ἵπ ἰλὲ πια88, 88 ἃ 
Ὀ]οοα 1688 τορϑί ἴοι οὗ {8 6 Ὀ]ΪοΟαΥ βδογῆοθ οα ἐδὸ 
ΟΥΟΒΒ, 8 ΘΕ ΥΘΙΥ ἰΣΤΘΟΟΙ οἾ 8 Ὁ1]0 Ἡῖ ἢ {π18 Ρδ8- 
Βα 86 οὗ δοτὶρίατο, Ὑ1]16Β 15 [8 ΘΙΩΡ ΒΔ 818 ὉΡΟῺ 
[μ9 1Δοὺ ὑπαὶ ἐμ6 τοροιϊ λοι οὗὨἨ {μ6 αἰοιίης βδουὶ- 
β6ο Ῥοϊηΐβ Ὀδοῖς ἰο 18 οὐγεοίίυε ἐπδιείεπον, π ἰοα 
νουϊὰ ἰμ08 ΟὨΪΥ δίγοηχίμοη πὰ ἄθοροῃ ΟΡ 
Ἰουρίης οἷον ἰδὲ ρογΐοοί απὰ οβοοίαδϊ χ᾽ αἰ ΟΥΎ 
βυβίοπι 16} (Π60 οἷἁ ΘΟΟΠΟΣΙΥ͂ ΟὨἸΥ Ῥτοδρυχοά 
δὰ ραγοὰ [9 ὙΔΥ ἴοτ. 

ΠΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΔΑΟΤΙΟΑΙ,. 

Το δοίυ] ἀδ] σογῶποθ οὗ {86 σομβοΐοθποθ ΓΟΣΩ 
{80 ϑ5ίδὶπ δὰ Ὀυγάδῃ οὗ β'η, 18 δοοοιιρ)δοὰ 
ὩΘΙΐμοΣ ἰδτουρσὶι υηδῃ βοσυΐοοβ, ΟΡ ἐδγουρὰ 
Ἰοχζαὶ βδουὶ ῆσθϑ, Ὀὰΐ οὐἿγ ἰδτουσὰ {πΠῸ δίιοοά οὔ 
7έδιι8 ΟἸλιγὶδί.---Τ 8) οοπηδοίΐοη Ὀδίγθοη ὑπὸ δ67- 
υἱοέ 9Γ ΟαΟοά, αρρτοαοὴὺ ἰο Οοά, διὰ Βυσπδ »εγγεῦ- 
ἐϊο:.--- 6 Ῥαὶη δηα {πὸ Ὁ] βϑϑίηρ οὗ ἃ γοπιεπιδγαποθ 
ΩΓ εἰη.---Τ ὴθ 'πεαπ8 ΤΟΥ {πὸ ρωγίΠεαίίοη οὗ {π6 σοπ- 
βαΐθῃοο 1π ΟἿΥἿ γε σίοιδ δεγυῖςαδ. 

ΚΤΑΒΚΕ:---ΑἹΊ τοὶ κίουβ βονυσα τησρί ἰδπὰ ἴο 
{818 οπὰ, υἱΖ., {89 Ῥογζδοί οι οὗ τη8}.---Ἴ}1ὸ Του εῖγο- 
1658 οὗ δῖῃ ἰΔ|κ6 5 ΔΎΓΔΥ 41} κα} δὰ Ρυπἰβῃτηοθηΐ, 
θυ ποὺ {80 τοοῦ δᾶ οῃίῖσο βἰδΐη οὗ βίη.-- -(οὴ- 
ΒοΙΘΠ66 δΔΟΟΌ5365 ἀπ ὈΘΔΑΥΒ ἐσδὶ ΠΟΥ ἱπαὶ το ΓΟ 
ΟΥΘΣ, Σορϑδίραϊγ, βπηΐϊηρ δῃὰ πϑοαΐης Τογρίτο- 
Ὧ688.---ΑἸἸΚῸ [86 ἀδγ8 οὗἉ δαβίϊηρ, οὗ βίης δπὰ 
οὗἨ ῬΓΑΥΟΡ, ογαάδίῃηθαὰ ὈΥ ΟΣ δι δα γ, ΒΕΣΥΘ [ῸΣ 8 
τη ΘΙ ΟΣἿ8] οὗ 86 ᾽ν Ὀδη6ι8 δηὰ οὗὨ ΟἹ 815. 

ΒΙΚΟΚΕ:--- Εὐθὰ ἰΐ 9 ΒηΔΟΟΥ οὐ πὸ ρίτοῃ ὈΥ 
ἐμ ἰανν, 18 ἐο "9 τορατὰ θα 838 ἃ στοδί Ὀεδηοίδοι οι 
ὁπ {πὸ ρατί οὗ 6οὰ.---Τῆ α γυτὶ βοαίΐοη οὗἩ ἐμ σο0π- 
ΒΟΙΘΠΟΘ ἰ8 8 ἰποδϊπιδ Ὁ͵6 χοοᾶ. 

ΔΙΈΝΕΚΕΝ :-ϑὸ Ἰοπρ 885 τῆδτι ἄοοβ πο ῬΟβ58088 
ἐμ οδονίηρ ἰἰβεῖῦ, θὰ  ΟὨΪΥ 8 ββαῦονυ οἵ ἰΐ, 8ὸ 
Ἰοῃξ ΒΘ τυπιδὲ ΖΑ 1] οὐἁὨ ἐστ σοσοποϊ ]!αἰΐοη. Α 588- 
ΔΟῪ δ. ΠΟΥ͂ΟΣ αἶγα ἐμαὶ τ βὶο ἢ 1168 ΟὨ]Ὺ ἴπ [89 
ΒΡ 9ῖ8 09. 
ἨκυΒΝΕΚ:--- ον κτοοὶ πὰϑ (ἢ 9 γοπογαίΐοι οὗ 

(86 Φοννγ8 70 {6 βιδάοσ! ἢο Οδνίβἐϊδηϑ ΠοἹὰ 
ἴῃ Θ40}] γοπογαϊΐοη ἐμ σας δηὰ τοδί ὅ-- 
ὙΠαΐ ὑμ9 Ὀ]οοᾶ οἵ δηΐτω}]8 οου]ὰ ποΐ, ἐμ Ὀϊοοὰ 
οὗ Ογίδὺ οου]ά οϑθοί. 



1τὸ ΤῊΕ ἘΡΙΗ͂ΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΣ ΒΕΒΒΕΥ͂Ξ. 

γι. 

βονὶρίαΣ] ὑσοοῦ οὔ ἐμ σοιρ]οίο οἰ οΔοΥ οὗὨ {πὸ βαποί: βοδίϊοι οὐἰδὶ πο οα ἐμο Ὀδδὶδ οὗ ὑἱδο 
οὐοάϊΐοηοο οὗ 2685 Οσἰδί. 

ΟἜΑΡΤΕΣ ΣΧ, ὅ--18. 

ὅ ὙΥμοτοΐοτο, δ Ἦ6 δοιμοί ἢ [116 οοταΐηρ,, εἰσερχόμενος ἰπΐο {16 πον], δ6 βδι ει, 
ϑδογιθοο δηὰ οδογίηρ ὑβοὰ που]άοβὺ ποῖ, θαὺ ἃ ὈΟὰΥ ᾿δβδί ὑοῦ ῥτγοραγοὰ [ἀϊὰβέ (που 

6 ὥογῃι ἴοσ, χατηρτίσω τὴ6: [ἢ Ὀατγηὺ ΟἸἶδΥτ ΡΒ δηὰ δαογύϊοεε ἴον βίη ἴοὰ μδδὺ δὰ πὸ 
1 [Βαἀδβὲ πο} ρ]θδκυγθ ΤΒθη βδὶὰ 1, 1,0, 1 Θοπιθ ( (86 γοϊμπ)θ οὗ ὑπ βοοῖ ἷἰξ ἴβ πτίῖϊ- 
8 θη οὗ π|6) [0 ἀο ὑμγ ψ|}}, Ὁ Οοἄἁ. Αονϑθ πβϑῃ ἢδ6 βαϊὰ, βιδογίβοθ δηὰ οἤδσίηρ [ββοτὶ- 

βοοα δηὰ οἴουϊη 8]} δῃὰ Ὀυγηύ οἴδουϊηρβ δηὰ ογογίπο ἴοσ βίῃ που που] ἀοβὲὶ ποί, ποἰ ἐμ οΣ 
9 πιαάϑὺ ρ]θαβαγο ἐλεγείη;  ὉΪΟἢ ΓΘ οδεγεὰ ὈΥ [δοοογάϊῃρ [0] ἐ1ι6᾽ ἰδλτν ; ΤΏΘΩ βαιὰ δ [0 

Βα 10], [,ο,1 δομθ ἰο ἀο ὑδ γ ν}}}, Ὁ ἀοἀ [οηι. Ο σΡΟ Ηο Δ Κοί ἅνταν ἐδ6 δτεί, {πὲ ᾿ς 
10 ΠΙΔΥ͂ ὁδί 8} ἐπ 6 βοοοθὰ. ΒΥ ἐδβὸ τὶ [1 τ 816}}} Μ.}} τὸ ἂγὸ [δδνθ ὈΘ6ἢ7 βδποίϊ- 
11 Βεά ἐπτουρὰ {Π6 οἴονίηρ οὗὨἨ [86 θοὰγ οὗἨ 6808 ΟἸσὶβὺ οὔοο )ὸν αἱ. Απὰ ΘΟΥΟΓΥ ῥτὶεείδ 

[᾿ἸυΔ 664, μέν] βίδη 60 ἀΑΙΪΥ ταϊη ἰδύοτίηρ, δὰ οουίηρ οὔϊδηθηθβ 086 βδτηθ βδουιῆοοα, 
12 ψὨϊοἢ σϑῃ ὨΘΥ͂ΘΓΡ (Δἴ ΔΊΤΑΥ Β128: Βαΐ 818 τηδὴ [0Π6]5 δἴϊζον Βὸ δὰ οβεγοὰ οῃδ βδοτὶ- 
18 ἢςθ [ὉΓ 5:8, [0 ΘΥ̓́ΩΣ 8βδὲ ἀοτῃ οὐ {δ6 τἱρὺ μδηὰ οὗ (Το ; Ετοπι Βεποοίοσίι ὀσρδοῦηρ 
14 [ἀνα 6] 11}} 18 Θῃθιηΐθβ 06 τηϑάθ 18 ἔοοίβίοοῖ. ΕΣ ὈΥ͂ ὁη6 οοντίηρ δ Βαὶβ ρεῖ- 
15 [δορά ἴοΣ ονὸῦ ἔμθαι (δῦ δὸ βδῃο θά. Ἰγλεγοο ἔρώρ δῇ] ἴ86 ΗοΙγ ΑΒοβὺ αἶδβο ἰβ 
10 ἃ νι ΐμϑβϑ ἰο υ8: [ὉΣ δἷνοσ ὑμαὺ Ὧ6 δὰ βαϊὰ Ὀοΐογο, ΤῊ ἐς ᾽ἦὯ9 οογοηδηῦ ἐπὶ 1 πὶ} 

τῆλ ὙΠῸ (Π6Πὶ αἰΐοσ 086 ἀδγ8. βαϊ (ἢ (ἢ6 [μοτά, 1 ΜΠ} ραῦ ΤΩῪ ΔῊ] 1ηἰο {ποὶν Βοδτίβ, 
17 δηὰ ἴῃ [ΠΡΟΏ] {π6ὲγ τοϊη 8 [ππάοτβίδη ἀϊηρ᾽}, Ὑ1}}1 τσῖῖϑ [ἸΏΒοτ 6, ἐπιγράφω ὑΒϑτα ; Απὰ 
18 ὑπιοῖγ βίηβ δηά ὑμοὶν ᾿αἰαυϊ οι ὙΠΠ1 σοι οι 0 τοσθ. ΝΟΥ [Βυ{] ὙΘΓΘ ΤΣϑεη ββῖου 

οὗ ὑμθθ6 ἴδ, ἐλεγε δ ὯῸ πόσο [88] οἴδογϊηρ ἴογ βίῃ. 

1 αν. 6.--- ηὐδόκησας (6 ἴοττα δἀορίθα (οἴδον Α. Ο. "»»..) ὉΥ Ιδοδ. δηᾶ Τίδς., [6 ἴο ὯὈ6 ῥγοίοσσχοὰ ἐο εὐδόκησας. 
3 ον. 8.--ἃ6 γ]υν. θυσίας καὶ προσφοράς, ἰδ, δΔοοοτάϊης ἴο δίπ. Α. Ὁ. Ρ., 11, 23, δ7, ἰο ΡῸ τοδὰ ἱποίοασὰ οὗ 18 αἷπξ. 

ψ οι γοροδὶδ ἴμ6 ποσὰ, νογ. ὅ, δὰ ἔπ 8[η. [6 ϑα υδεἰἐυὐθὰ Ὁ. 16 σογγϑοΐογ. 

ἃ ον. 8.--.-ἕΠ0 Ατί. Ὀοΐογο νόμον ἴθ Ἡδοξίης ἰη β΄η. Α.6., 857, 46, 11, 18. 

4 Υονγ. 8.-.-ἕμὸ γοδάϊης ὁ θεός αὔΟΣ τοῦ ποιῇσαι [6 ἰαἰογροϊοίοά ἔγουι γογ. Ἱ, δηά, υἱτὰ δία. Α. 6. Ὁ. Β. Κι. 11, 39, 66, α 
ἴο ὕο ὀχρυ;κοά. 

ὰ ᾿' τ ΞΕ δυϊδονίεοα γῶν Ὀοϊ θθ ἱερεύς δΔοᾶ ἀρχιερεύς. ΤῸ 5620 ἀοπραινὼν ἰπ 9 ὥξιμας ποεὰ, τῦὔἰϑδεῖὶ ἴο οἷδο 
Ὀσμὰ ἰῃ Βί:, ᾿ 

α ον, 12.-.ΤῊο δι οΓΥ οἵἉ Βίη. Α. Ο. 99. Β.,. 6169. 80,116, τοφα!τγοα οὗτος δέ [οοδά οἵ αὐτὸς δέ, 
ΤΟΥ, 16..--[ποίοϑά οὗ ἐσὶ τῶν διανοιῶν, δα τοὺ Ὁγ Ὦῦον, Ε. 5. Καὶ, διὰ πιοεῖ πιίηυθο., ἐπὶ τὴν διάν., ἐδ ἴο "6 »τεδιτεοὰ 

στ δια. Α. Ὁ. ὯΦ,, 11,8], 7. ' ᾿ ᾿ 
ἃ ὕες. 17..-.1ηδῖοδά οἵ μνησθῶ, τοδὰ τὶ (ἢ βίη. Α. Ο. ὉΡ.Ε., 11, μνησθήσομαι. 8δ[:. δ ἔπ ἕοττλος σοί ως 86 ἃ οοετοοίίοι. 

[ῦον. δ.--εἰσερχόμενος, υλίϊε εοπιίπρ ἐπίο, (. 4., Ἀἰδέοτίς δι}, μοὶ δρϑοὶδὶγ δὲ Ὦἷφ Ὀἱσί ι νπῸξ Ὡοΐ εἰσελθών, οἱ ἐπέσὺψ 
οΥ, αὖεν εἐπίεγίμρ.-- κατηρτίσω, ἀϊἀδὲ μοι ὕγανεε,  ὲ ουΐ, »εν7}δ6οΐ. : ἷ 

γος. 6.--περὶ ἁμαρτίας, ηγεγίηρσε 707 δῖπ. 

Ψον. 1..-- τοῦ ποιῆσαι, ἀσμοίίῃρα Ῥῶγρονε, ἵ. ἐ., ἰᾺ ογάεν (ο ο. 

ον. 8.---ἀἀνώτερον λέγων γέλιο ν δαοῖ, κολίϊε δαψίπρ.-- αἵτινες, ομδτδοίογί οοϊο; ὅμοΐ αὲ α764.---α ασῃ δὔενδα, κοι ἡ ΤΑΣ Ν , αδοῦα, 7 ᾽ πρ ᾿ ᾽ ροσφέρονται, 

ον. 9.--εἴρηκεν, λε λαίδλ φαξὰ (οἶδ Ρ. ἱ. 18; ἶν. 8). 

ΨΥ. 10.--ἐν ᾧ θελήματι, ἐπ τολίοὐ τοῇ], ἠοῖ ὃν τολίολ τοί. τγσέμενοι ἐσμέν, τοε λαυε ϑοΉ ϑαπεδ( οα ; ἃ οουιμρ)οιεὰ 
δοί. Ῥξ αγὲ τανεϊβοά τοϊκαὶ Ὀ6 (πὶ Ἡαϊοῖ ὨΔΌΪ ΔΙ] ἔδῖκοο μἷδοθ, Ἡ᾿ΒΙΟΝ Ἡου]ὰ γϑαῦΐγο ἀγιαζόμεθα. ᾿ 

ον. 11.---πᾶς μὲν ἱερεύς, Ἔϑέγν ργἱεεὶ ἱπΔεο ι τ 110 ΘΎΘΣΥ ῥσίϑϑί. 
γον. 12.---οὗτος δέ, διώ ἰλίε οπε, δῖ Ἀε. Τίοοῖ. τοδᾶθ αὐτὸς δέ, δι Ἀ4 λώπεοειδ, ὑπὸ δραϊηεὶ Ῥτοροπδοεαίξης δπθνογι ἐγ, 

ἰποϊυάϊης τὲ οἵ βίη.--προσενέγκας, αἴ; οἵενίπσ. 
Ψον. 18.---τὸ λοιπόν, αε ἴο ἱλε τεεῖ͵ ἐπ 7μίμνεπατοῦ λοιποῦ 5εἰ]. χρόνον, 707 ἵλε γεπιαίπένρ ἐέδιει.--ἕως, τ ἢ στ). φεθὼ» 

σιν. ἴον ἴπ0 πηοτοὸ οἰβοαίοδὶ ἔως ἂν τεθῶσιν--τοὺς ἀγιαζομένους, ἔδλοεε Ἰολο αΥῸ εαποίζβεα, οΥἹ τξι᾽Ὗο αγε δαποῥβμοὰ γοαι ἴα 
0 ἰΐνια, τοὺς ἤειασμένονυς, του]ᾷ δο ἐδοϑε τολο λανε δδεπ εΔαποϊ βοα. 

γον. 1δ.---μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καί, απὰ ἰεείύβεε 70 τὸ αἶεο. 

εν. 16.--ὀπιγράψω, 7 τη. ἱπεογίδε. 
ψεν. 11.--καὶ--μνησθήσομαι, ΑἸΪ., ἀϊοποοςῖηκ ἴγοτη ὩΘΑΣῚΥῪ 41} (Ὧ6 τϑοϑῆξ οοῦθπι., τραῖχοδ ἴπ0 δροάδοαίθ οὐἨ {89 εἰἐδϑοα 

σΟΠΊΤΣ ΠΟΘ ἢδγο ἰποίοδὰ οἵ ψῖτἶἰ λέγει κύριος, νοῦ. 16; θα ΔΙ μοῦ κα [Ππόγὸ ἀσὸ οὐοοϊίουν ἴο ἔδμο Ἰφίζος, ἴμο ἀΠ Ὁ] 169 οὗ 
Ἰὶδ σοποίγυςίίοη, Γ ἘΠ πῖς, ἀγὸ 81] ατοδίου δὰ {π9 οχδιιρὶοα οἵ ἴ:6 1.86 οὗ καὶ ὙΠΙοΝ ἢ6 οἶΐδδ δα ᾿πεἰγίης ἰδία ο08» 
διἰσγυοσίίου (Ι. δ; {|. 13; ἐγ. δ) ὑκοδϑῃϊ ΣΟΙ] ὯΟ ΔΕΙΔΙΟΩΥ ἰο ἰ:.--Κ.]. 



ΓΗΑΡ,. Χ. δ-]18. 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ψεβ. δ. Ῥμοσϑίοσθ 8116 ϑεϊοσίηρ ἱπῖο 
86 Ὑγοσ]ᾶ, οίς.---Τ 0 διό γχοΐονγβϑ ἰο ἐπ ἱπιροδεὶ- 
ὈΠῚ Βροόκϑῃ οἴ ἴῃ τοῦ. 4. Τὸ δυΐβοῦ 8 ποί 
δαάυοίης ἃ »γοᾳ οὗ ἃ ἀοοίγΐπθ Ῥοσθοὐγ ουὐἹαθαὶ 
διὰ υπηποδιϊοποθα; ποῦ ἰ5 6 ΠοΓ6---ποῖ Ὁπιὶ] ἃ 
}101}6 αἴδογ-- δοίης ἰδὶ ογοη ἱπ πὸ ΟἹὰ σογο- 
πιφοὺ ᾿ἰ86  ὖ 15 Οχργοβϑϑοᾶ (πὸ σοπδβοϊουβηθεβ οὗ {18 
ἰδία οὗ ἰμίηρϑθ. Ηρ δάἀδυοσοθ, ἰ{ ἰ8 ἰγὰο, ἰδο 
ποτάβ οὗ "58. χὶ]. 7-9, 'ὰ ποῦ Θανὶά, αὐνον δἷ8 
διοϊηιϊηρ, θὰ Ὀοΐοτθ δϑοοπάϊης ἐμ ἰΠ γΟηθ, το- 
ΘΟΖηἶΪ2Ζ085 8 Τοϊαιΐνο ζυ] Β]τλθηὶ οὗὨ ἢ 8 ῬΓΤΟΡΏΘΟΥ, 
[παὺ 19 Ῥυΐηοθ 18 ἰο Βργίηρ ἔογὶ ἃ ἔγολ δ ἀδ},᾽" 
δηὰ ἀροαγοθ ὑἐπδὲ ἢο, ἰπ οοηϊχαδὶ τ ἱϊὰ 88], 18 
τοδάγ, απάρν (Π6 συϊάδπῃοθ οὗ βδιηυοὶ (1 β8ῃ). ΧΥ͂. 
22), ἴο δοϑοιρ δι (ἰμ6 Μ|} οὗἁἨ Φοβουδ, πὶοῖ 
ἸΩΥ8 Βίγϑββ, ποὺ οὐ σἱϊῃδὶ ββουὶῆσοβ, ὈσῚ ὍΡΟΣ ἐΠ9 
οὔονίης οὗἉ οδεάϊεποε, δτιὰ 80 Βδοῦὶῆοθ οὗἉ ἰδ νν}}}. 
Βαὶ {Π|ὸ ζογπι οὗὨ ἰδ δρριοδίΐο 18 ποὶ ἱμδὶ οὗ 
οἰαίίοπ; ἴον 6 Βυ)οσὶ οὔ λέγεε 8 ποὶ θανϊὰ Ὀυὶ 
Ομ νῖϑι. Απὰ Ὀοδὶ 68, β'η6θ {86 ῥγχοβοηΐ ἐρχόμενος 
19 ποἰτεεσεπίεγμα (Ἐταδη.), Ὀὰὶ 18 οοἰποϊάοηΐ ἴῃ 
εἰπιθ Ὑἱἢ λέγει, ἴ9 Δα ΠΟΥ ΟἸΘΑΥΥ ἰγϑδὶϑ πὸ 
Ὑοτὰϑ οἵ πὸ Ῥβδ]τη, ποὺ 858 ἃ ἀϊγϑοὶ ῬΥΟΡΠΘΟΥ͂ οὗ 
ΘΟ τοδὶ τοζδυάϊης Β᾽πλβοῖ, Ηο σϑίμο ν᾽ Ρυἱ8 ἰηΐο 
186 τοῦτ οὗ Ομτὶδι, οα ἐμὸ Ὀαϑὶ5 οὗ ἰμ9 ἰγρίοαὶ 
τοϊδίιΐου οὗ ἐμ ΟἹ] δὰ Νοὸν σογοπδαηΐ, ἰδ 6 ον β 
οὗ Ὀαυϊὰ 858 μἷ8 οὐ, δίῃοθ (Π6Ὺ ὅτ {1 8116 ὉΥ 
εἶπαι; δηὰ ἷ8 βρϑοΐὶδὶ ῬΌΣΡοΟβθ 8 (0 σῇ ον ᾿σο- 
ταϊηϑοῶῦ (86 δ8εζ0},-πιουεα απαά νυοϊωπίαγῳ ἀοὶ οὗ τ9 
δι ρ 8] αν ἃ ἴῃ ἷθ δῃίσαποθ ἱπίο ἰμ6 ποῦ]ὰ 
ἴον ἴπ6 ΒδΚο οὗ οὔοσί τις Εἰ 56] 85 δὴ Δ}}- ϑυβδιοἱοπΐ 
οχρίδιοσυ οδὔογίη. ΑἊΑ5 ἐμ ρμασί. 8 ποὶ εἰσελθών, 
9 688} ΓΟΙῸ 1 ποῖ ΠΥ ἰο Π0 19 Ρ Θῃίσαποθ οὗ 
θ989 οὐ Ηΐδθ ΡυὉ]16 ταϊηϊδίγυ (ΒΙ., θ)6 Ὗ΄.), ΒΟῸΣ 
ἰο 9 δρὸ οὗ οοῃβοίΐουβ οἽμοΐοθ δηᾶ το] οι ἴα 
τοϑη, ἱπαϊοαίοα 15. νἱΐ. 16 (Ὁ 6}.}). 
Βυῖα Ὀοὰᾶν δεῖ ἴλοῦ ΖΟΣΙΩ ἴοΣ σΏ9.--- 9 

ΗθὉ. ἰοχὶ Βα8: “"δτβ ἀϊάβὲ ἰπδοὰὰ ΒΟΓΟ [ῸΓ πιο. 
ΤΙ δ 5 γοίοστο ὉΥ ΗΠ οηρϑὶ., γοῖ ΘοΣ]., απ οἰμογα, 
τἱὰ (89 δηοίθας ἱπίρρ. (τγᾶο δἷ8δο ἰσϑῃβὶδὶθ ὁΓ- 
ΤΟΠΘΟΙΒΙΥ “θογΘ ἱβσγοῦρη, ροσίοσαί θ᾽) ἰοὸ [89 
συϑίοιῃ τηοπἰϊοηρα Εχ. χχὶ. Θ: θουὶ. χν. 17, οἵ 
Ὀογὶπς ἱπσουκἢ ὑμ6 φαγ-ΐδρ οὗ ἃ δβοσυδῃηὶ ὙΒῸ 
ταϊαῦ Ὀδοοτιθ ἔγϑθ, Ὀιιὺ ῥτοΐοστοα ἰ0 τεϊηδὶπ ἐπ 
186 γοϊππία Ὅν δα ροσιηδηθηῦ ΒΟΥΎΪΟΟ οὗὨ ΗΪ8 1189- 
ἰογ. Βυΐὺ νὸ βμου]ὰ γαῖμορ Το {6 Θχρυθβϑίοῃ 
ἰο ΟΣ σθρϑδοὶίν οὗ ὑυπάογδίδπαϊηςς ὈΥ Τη6808 οὗ 
ἐμὸ ον, (80 ὀχργϑαββοὰ ν]}} οὔ αοά, δῃὰ ἔδιι8 οὗ 
Ἰολυηΐης [16 ὙΔΥ δῃἀ τη 6818 οὗ Δοοορίδ]6 βδοτὶ- 
ἤοθ. ΑΠΥ ΔΙΡΙΓΓΟΤΥ Θἤδηρο οὗ ἔμο ἰθχὲ ΤΩΔΥ ποὶ 
ὈῸ οδεαυζοὰ ὑροὴ οὐὔὐὐ δυίμβοσ, 9 ἴουπὰ ἐδὸ 
χοδάϊηρς σῶμα ἰπ (6 Μ58. οὔ {μ6 ϑερί., οὗἨ 1 8 
Βυὶ ἔονγ δηὰ ἱποοηβί θυ δὉ]9 Ομθ8 δΥθ ὡτία Οὗ 
ὦτα. ΒΙ|., 1π., δὰ ΟΥΟΥΒ, δδϑύπιο ὑμδὲ σῶμα ἰδ 
δὴ οἷά οσογγυριΐοῃ ἴῃ ἰμδ9 ἰεχὶ, βΒργυηρ ἔγουμλ 

ἠθέλησα ΣΏΩΤΙΑ. Βαυὺ ποῖΐμον 6 2 ἸΣΐ ΣΆ 
τ “τ 

Τοπάδοσοὰ ὈΥ ὥρυξας. ἯΦ τουδί, ᾿ΒαΣοἴΌΓΟ, δὰ" 
Ῥο596 ἃ φεπογαξιζίησ οὗ ἰ)9 ᾿ῃου δὶ ἃ5 ΘΑΥΪΥ 85 {89 
αγσϑοῖκ ἰΣδ β]δίϊοη, διὰ {ἢ 6 ΠΟΓΘ Β0 88 [86 ΤΥ ΒΟΥ 
τοηάογίηκ ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, 
ἔαυοσοὰ ἰΐ6 βυρροβίἰϊοα ὑπαὶ ἰὴ ὁη6 ΒΟ ἰδ 
Βροδιεῖη Βογὸ 18 Ηο οἵὔ σβο Μοβοθ δηὰ (μ9 
Ρτορμοὶβ ἰοβιϊδοά, δηὰ [ὉΣ ψποϑο ΑἰΥ οἷ ἀο- 
οΓ οα σοτηΐηρ ἰμ6 ΟἹὰ Τοβιδιηοπὶ μδὰ Ῥτορδγοὰ 
[89 νὰν (}6].). Κεφαλίς- 6 λεαά 15 οτἱ ΚΔ }}Ὺ 
[Π0 πδῖὴ9 οὗ (9 ΚηοὺΒ δὲ {9 δπὰ οἵ (118 βίϑυββ 
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δουξ τσ (μ9 ΒΟΙΟΪῚ ΟΥὨ τοϊυσηθ ὰὼ8 πουπηά, 
δηὰ (πο ῃ ἐλὸ τοϊυτὴθ 8617, αὐτὰ οὐ ψἱιποῦῦ 1110 
οαἀάϊιϊου οὗ βιβλίον, Ἐποῖς. ἰϊ. 9; 11]. 1-ὃ; ἘΖ͵Τα νἱ. 
2, ἸλίΠῸΡ γϑπάοσα (ἢ 6 ΟΣ ὈΥ ελιρῆν, »γε- ἐπι» 
πεηίΐν, Ἰπδβιοῦο 88 Βοιηθ ἰοοὶς Σὶ Κρβ ὑθ »αγὶ 
οΥ Ῥονίΐοῃ. ΟἸΒΟΥΒ ἰγδηῃδ]αίθ “ἷπ (μ6 Ὀοχίππὶης,᾽ 
88 ἰζ Βαυΐϊῃᾳ τοίρυθῃοο ἰὁ ἃ ἀοῆηϊίο ραβδαχζο. [ἢ 
πὸ Ηθῦτ. ἰοχί {80 Ἰδηρτιαχο 18: “1 οοἴηθ ὙΠ} 
ἐμο τοϊυτηρ οὗἩὨ ἰδο Ὀοοὶς ὙὨϊΟΝ 18 τυυϊ θη οὗἉ τη6.᾽᾽ 
τοίογσίης ἰο ἰδ 6 ῬΥΐποθ᾿ 8 οοάθ, θεαΐ. χυὶὶ, 14 δ΄, 
μι ὶσἢ 86 βουογοῖσηι Μγ88 ΔΙ ΔΥΒ ἰ0 66 Ρ δἱ βαπὰ 
ἴον Ηἷθ χκυϊάδηοο. ἴπ ιΠ9 Ηθ». δῃὰ ἰῃ (πο δορί., 
{π0 ΟΣ ““ἰο ἀο ΤῊΥ Μ}}}, Ο οὐ," δτὸ 70] ον δὰ 
ὉΥ, ἐξ τοαᾶϑ πῖν ρίεαδωγε, ἠβουλήθην. Τὰ ἀτορρίης 
εἰα ψογὰ, ΟἿΣ δυο ἰΠΓΟῪΒ {ἰῃ6 οἴαυθα ἐν 
κεφαλίδι---ὐμοῦ Ἰπίο ῬΑΡΘΏΪΟΒἷ8, Δα ΤῊΔΙΚΟΒ τοῦ 
ποιῆσαι ἀοροπμιάθηϊ οἢ ἥκω, ὙΒιοΒ Ὑ0]. ἰαΚα8 ἱπ 
1ϊ8 ο᾽αβϑῖοδὶ υ80 85 Ῥοσγί., 7 ἀπι σοπιε, 7 ἀπὶ ῬΤέβδεηί. 
Εὐδοκεῖν ἰΔκο8 ἴῃ (16 οἸδϑοΐίοβ ἰδ θαὶ., Ὀυΐ ἴῃ 
Ἠοϊ!οπίδέῖο ατ. ἐν (6. χ. 88) ΟΥ ἔγδαυ 1], 885 
ΠΡΟ, γ6γ. 6, ἰΒο Αδο. ΑἾἶβδο [μ6γ. υἱΐ. 87; Ναυᾶ. 
Υἱϊὶ. 8, (19 δορὶ. ἀοδί σιαίοθ {86 βίη οβογίης ὈΥ̓͂ 
πὸ ΔΓ περὶ ἁμαρτίας, ἰδ 1άς8 οὗ δαογίβοε Ὀοϊης 
ΒΌΡΡΙ 1 δα ἤγοσῃ ἐμ9 σοπηθοίίοι ((Εο., ἅπ.), 

Ψοσ, 10. Σὰ ὙΒΙΟΒ ὙΥΣ]], εἰο.---θέλημα 5 ποὶ 
89 Μ11 δὰ οὐεάΐθηοθ οὗ Ομ γὶβὶ (Ὁ δἱν., δυδι1- 
πΐδη, Οδγρσ., δπὰ οἱ μ0γ8), θὰᾳ0 186 Ῥυγροβο διὰ 
οουπδοὶ οὗ αοά, νοὶ ἰ8 ἰο Ὀ6 τοχαγάθὰ ἃ8 8 
Ῥύυχροδο οὗἩὨ Ἰοῦο δοποοϊγθα ἱπ οἰ ΓΗ, σαντα 
ουΐ ἰπ ἐἶπηϑ ὈΥ͂ Ἰαϑ8ῃ8 οὗ ἰὴ9 ἔγϑον οὔοσίηρ οὗ 
Ομ εἰσί, διὰ πὶ ἰδθ Ηο]γν βοσίρίιυγο 15 ἴο Ὀ6 γτοοορ- 
πἰχοὰ 85 δὴ ΟΡΘῺΪΥ σουϑδὶ θὰ ρίδῃ. ᾿Εφάπαξ Ὀ6- 
Ἰοηβϑ ποὺ ἰο προσφοράς ((Βο., βοβ]!οιὶ., Βιοίπ, εἰς.), 
νὶσε οοῃϑίσυσίοι τουὰ πάτο νοαυΐϊγοὰ 8 γορθ- 
ἐἰιίοι οὗ ἐμ ατί., θαΐ ἴο ἡγιασμένοι ἐσμέν,  ϊοΣ 
ΘΧΡΥΘΒΘ6Β ποὶ ὁ08η6 φυὀ)εοίέυε δαποίυΠοαίίοπ, Ὀὰὶ ὁῃ6 
οδ)οοίνο χροοορίϊοπ ἰηίο ἰτὰθ το ἱοηδρ ἰὸ 
6οά, δπὰ ἱπίο ἐμ δοίπαϊ 06]1Ο τυ βῃΐν οὗ 189 χηοτη-. 
ὈΘΥΒ Οὗ [89 Ρθορῖο οἵὁ αοἀ 88 (110 ἅγιοι, οἰ, Υἱ. 10; 
χὶϊ!. 24. Το τηραϊδίο οὗ (μἰ8 σοϊαιΐοη 15 ΟἸ γἰδί, 
ὁ ἁγιάζων, οαἷι. ἰϊ. 11. 

ψεβ. 11. Απᾶ νυ} 110 ΘΥΟΣΥ ὑτὲϑϑῖ, πἄϑοᾶ, 
αδἰδῃ ἅοι, εἰς.---Τ 0 καί ἰηϊγοάυσοοβ ἃ πο 8ῃ- 
ἐϊι866ἰ5---ἰο τοὶξ : (μ8ι Ὀοίτγοοι ῃ6 ΠΟΥΘΙ-σοαβίῃρ, 
γοῖ Ἵνογ- ποϊδοί! 8) δπὰ ὈΠΔΥ ΔἸ Ἰὴρ δοτυΐοο οὗ (89 
“ον θη ῥυἱθϑὶβ, αμὰ 186 Τορχαὶ ΓΘΡΟ56 οὗ [86 Μ68- 
οἶδ, Ὑπὸ, δίξουῦ δοδοιρ) ἴῃς 8 Ἐσρίαϊΐοη οὗ 

πογοσ- αὶ ἰἰπρς ΘΒ οΔΟΥ, οχϑὶ θὰ δον {116 ποοϑὰ οὗ 
ζατί λον βδογὶ δος, δὶ(8 ϑῃηϊ τοποὰ δὖὺ πο σἰμὶῦὺ Βαπὰ 
οἵ ἀοἁ. 1π {116 ἱπὴὸν Τογοσουγὺ ΠΟΏΘ Μὰ8 ρ61- 
τοὐἰἰοὰ ἰο φἰ; ἰδ τῶϑ ΟὨΪΥ ἰο ἰμο80 Ὑ80Ὸ δοϊὰ 
ψαϊοῖ σίίπουΐ ἐμαὶ {818 ρνίν]οσο νγὰ8 δοοοτάοὰ, 
ψ 8110 ἰμ6 ἀοδὶ χοαἰΐοη οὗἩἨ (6 [μεν [168] ΒΕΡΥΪΟΘ ὈΥ͂ 
86 πογάβ, ““δηὰ δμ9 διοοὰ Ὀοίοσο ἰμ6 ἴδοο οὗ 
Φοδονδ,᾽ ἰδ ἰο Ὀ6 ἰαίκοι 'π ἰἰ8 ἸΠ ταὶ βοθδο. 
Ἐκ σοπίσαδβὶ 15 θα ργοββοὰ δἢ. ἱ. 18 ἢ. ἴῃ σϑ] ἴοι 
ἴἰο ἐμ9 δῆμοὶβ. Περιελεῖν, ἰο ἰαζε ατσαν τοιπά 
αδοιιέ, ἥγοπι εὐεγν δἰ, τοῖθυβ ἰὸ 189 βἷῃ ὙΠ 1οΒ 
Ὀερίτιβ δηὰ δῃσοσιρδ8δ68 τηβηι, οἷ. υ. 2; χἰὶϊΐ, 1. 
Τὸ λοιπόν ἰβΒ ἐδο ἐἰπια 8ι}}} σοιδαϊ πίη 81} (86 
Ῥανοιδία. ἸΤῺΘ Ῥδγδ  ο] πὶ οὐὗἨ ἰμὸ οἰδυβοβ, διὰ 
(Ὧ69 ῬτοΟΖΡ688 οὗ ὑπὸ ἰμβουρμί, τοααΐτο οὐν ἰδ κίεν 

εἰς τὸ διηνεκές, γον. 12, ποὺ πῖϊ [80 ρατγιϊοἱ ρἰ αὶ 
οἴδιβο (ΤἸΒΘοΡ Υ]., Καΐ., Βοπρ., Βδμπιο, ᾿ϑοδπι., 
εἰς.}, θὰ νεῖ ἢ ἐκάθισεν. ΤΒο ἐφάπαξ οΥ̓ ΟὨ ται Β 
οἴδεσίης ἰ6 ἐο Βατάοη δῃηὰ σσοόνη οἵ ἐμ ἱβουρδί, 
γον. 1-10; ἱπ νυν. 11--ἰἰ4 80 ονογ- ἀυτίπς ΒΓΟῺΘ 
Δίϊοσ ἃ ὁ806 ΤΌΤΟΥΟΥ οομρ]ο δα βδοτίβοθ, οσσυ Ἶ 68 
{μο Τοτερτουπὰ (Π6].)}. Το Ρονί. τετελείωκεν ἷὰ 
οοππθοίΐοα πὶϊ (809 Ῥχοϑ. Ῥασί. ἀγιαζομένους, 



112 ΤΠῈ ἘΡΙΞΤΙῈ Τὸ ΤῊΝ ΒΕΒΒΕΥ͂Ξ. 

βΒῆονθ ἰμαί μογὸ ἰ9 γοΐοσοηοθ 5 ποὺ ἰοὸ ἐδμθ 
διιδ)εοίἷσε ρεγζεσίιοπ οὗ ΟΣ δ ϊδη8 τοδομίπρ ἰμ9 οπὰ 
οὔ 16, δῃηά κορὺ δϊον (19 ὄὀχϑῃρὶο οὗ Φοδαβ, ὈῪ 
οὈοάϊοποο ἱῃ βυδουίηρς (ὁἈ. ν. 9; χὶϊ. 2); Βαϊ ἴο 
{μ6 ἰχαποϊδίΐου οὗ ἰμο80 ῃῸ0 δΥθ ὈσΟΟμῚΘ Β0Ὀ- 
εοὶα οὗὁἨ ἰ9 δἰ α-Ῥυι βι] ποῦ οὐἩ ΟἸγίδι, ἰηίο 
ἐμαὶ οοπαϊ(ἑοη, ο7 Ῥετγεοίίοπ οδγεοίἑυεἶν απὰ εἰεγπαϊῳ 
υαἱα ὑπ ἰλε δἰσλί ὁ, Οοὐ, ποῖ {89 Ἰανν, τ ῖι 18 
ὨΟΙΠΘΓΟῸΒ δηὰ ρεογροίυ δι τοδαστίηρς γἱΐο8 δπὰ 
οὔουίηρβ, 88 Ὁ ὈΪ6 ἰο δβϑοιγο (οἢ. Υἱὶ. 19; ἰχ. 
9; χ. 1). Τὰ Ββοσὶρίαγο Ῥχοοῦ 60}81588 ἱπ ἃ βοΐῖθο- 
ἰἰοπ ἔτοια 88 Ῥϑββᾶζο, ὅ3σ. χχχὶ. 81-84, δγοδαῦν 
οἰἰοὰ Υἱῖδ, 8--12. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΕΙΟΘΑΤ,. 

1. Το ἴδοί {μ8ὲ {πὸ τγοτὰβ οὗ θαυϊά, νοι, 
αἰ ἰῃ9 ΟἹὰ Τοδίδιηοηὶ ᾿ἰβοῖζ, ΘΟ ΡΤ 58 οὐ ἰΠῸ 
ἰεγαϊ, Ὀυΐ ἐλὲ ευαπφεϊίοαϊ ἑάρα οὗ Ββαοτὶῆσο, τὸ ρμυὶΐ 
ἱηΐο ἐπ τοῦτ οὗ ΟὨτὶβιὶ, 85 βροϊζοι οἢ Ηϊβ δῃ- 
ἰγσγδῆσθ ἱπίσ ἐπδὸ τοῦϊά, βονβ ΟἸγὶδὶ ἰῃ δεϊ- 
εοπδείοιιδ ρῥτε-εχίδίεποε, ἀοπιϊηΐης Ἠϊπβο]Υ ἰο Ὀ6 α 
“πη εεευνϊ οὔενίπσ ἴ Ῥονίοοί οδεαίεησα ἰο {πθ ν1}} 
οὗ ἰδο Ζαίλον, τ οδ0 ὙΣ|1] {8 ὈΘΟΟΙΏ6Β ἑσεπίϊσαϊ 
«οἱ, ἐλαὶ Ὁ ἰλε ϑοπ. 

2. ΤῈο ἴδοί, 8.11} αν ον, ἰδδὲ ουϑῃ ἴῃ ἐμ6 ΟἹὰ 
Τοϑίαταοηί οὐράΐϊοησο ἱβ γυΐ ἱπ ρίαοσε οὔ δπίαδὶ 
ΒΆΟΘΥΒΟΘΑ, πὰ ἐδ (15 8'8ο 18 ἀοοϊαγοᾶ ἰο Ὀ6 8 
βδουίδοο, δηὰ, ἱπα οί, ἰὴ ο ἔσιια βδουῖῆσδο, ΓᾺΓ ΕΠ 65 
ἐῃ6 Βοτὶρίατο Ῥγοοῦ οὔ 86 ἀοοίγἷ πο, ὑπαὶ ΟἸ τ δ᾿ 8 
γοϊυπίατΥ οὔενίησ 077 Ηἰπιδεῖ ἴῃ Ῥογζθοὶ δὰ Ἰουίης 
οδοάΐθηοο, 8 (86 χοπυΐηο Βββουὶῆσο, τοοῖξ »ἱδαξὶησ 
ἐο Θοά, ἰο ψΠΪσὮ Ῥτορμθοΐθβ δηὰ ἰγρ68 ροϊῃί, 

8. Ιῃ (86 ζΔοὶ, ὅπ} γ, (αὐ ΟὨγὶϑι᾽ 5 οἴουίηρ οἴ 
Ηϊ 5617 88 [Ὁ16]16ὰ (10 βαυϊὴς δηᾶ Ἰουΐης ν]}} 
οὗ αοά, ποὺ ΙΠΟΓΘΪΥ 88 ἐχργειδοά ἷπ Ξονγὶρίαγο, 
Ὀιυὺ 88 οχί βίης ἰπ ἨΪ8 ἀείεγπιπαίε οομπδεῖ, {89 ἰὰ 68 
οὗ βδουῖδοθ 19 τοδὶ ζοᾶ; {86 ῬΌΓΣΡΟΒΟ οὗ ἀοὰ ἰο 
ἰηϑίἰζαίΘ δΔᾺ ΘΟΟΠΟΙ͂ οὗ Ββαϊναίίοη, Ὀδϑοὰ ὑροι 
ἐμὸ οχρ᾽διΐοῃ οὗ βίῃ ΌΥ͂ δὴ οϊοδοῖουβ βδουϊῆοο, 8 
διίαϊποά; δῃὰ Βϑθῆοθ ποτ 18 πὸ ἔασον οὔουϊης 
ἔοτ βἷη, οἰ μοῦ ἴῃ {89 ΒΔΙηΘ, ΟΥἩ ΔΏΥ αἰ ον οπύ ΤΌΤ, 
85 ΟΥ̓ΪπΟΘα 4180 ὮΥ͂ (80 ΘΧΡΥΘΕΒ ὑθβίϊ ΠΩ ΟἿΥ̓ οὗ (ἢ 6 
ἩοΙ͂γ ϑρίγι ἴῃ Φοσουιίδῃ. 

4. οι αοἀἂ ρἴδοοβ Ηἰβ εσἱ]ὶ----ο εσἱί» 6 ροῖ- 
ἔοτιηδποο, ΟΥ̓ Ηἰΐβ βουυδηίβ, οὐ ἱμβαῦὺ ψῃϊο ΗΘ 
Ὑγ 1118, ῬΟΒῚ ΕἸΎΘΙΥ͂ 88 ἃ δεοοηα τοαυϊδὶ (ἴοη, 10 ΔΡΌῬΘΔΥΒ 
ἷπ οοηἰχαβὲ τ} ἐμο ἄγαί, υἱΖ., {π6 οὔοτγίης οὗἁ 
Θχίογηδὶ δἀμὰ δυιθο011σ81] βδουϊῆοοβ. Βαυΐ ἐδπο 
οδογίηρ οὗὨ βυοὶ βδουῖ 068 τ788 186] 8 τηδίίου οὗ 
ΟΧΡΓΘΒΒ αἀἰνὶ πο ογαϊ παιϊοῃ ; δηᾶ δ υ8 ἃ δοπίγαϊο- 
(ἴοι Βοϑοιὴϑ ίο Θπιοσο δηὰ δὴ δπίαρχοηΐδπι τοὐϊλίῃ 
ἐλε τρλεγε 7 ἰλὲ αἰυῖπ οομπδεῖδ απᾶ »Ώγροδεε ἐλεέπι- 
δεῖυεα. ἴη ἰγαΐ, ΒουοΥ Ρ, ἰμόγὸ 18 πο οοπίγδαϊο- 
ἰἰοη Ὀοίνοοη ἐμὸ ἔνγο, Ὀὰΐ δἰ πρὶν α ἑαλίπσ αὐσαν 
οὗ μ6 οδυύϊον βυϑίοι οὐ ἰδ9 ἀἰνῖηθ δρροϊηἰπιθηὶ 
"γεί, ἀπὰ 118 σορίασοηιεπὲ ὮΥ ἰδ9 δεοοπμά, ΤῈ9 
(ΥΔΉΒΙΓΟΥΥ πδίαγο οὗ 6 γί 18 ποῦ ΤΠ ΘΓΟΪΥ »γε- 
᾿σωγεοαά ὈΥ 16 Βγιμθο)]ςα] ομδγδοίον οὗ ἰμπ6 Ἰαχαὶ 
ΒΒΟΙ 668 ἐμποπιΒ6 } 768, θαΐ ἐχργεεδὶν ἀδοϊατεα ἩΪΙΒὶη 
{89 ὙΘΡῪ ἸἰτιΣ 8 οὗὁὨ ὑπο ΟἹὰ Τ᾿ οαἰαπιοπί σουο]δίίοη, 
ῬδΥΓῪ ὮὉΥ διδίοσηθηίβ τοχαγδϊηρ [6 6580} 14] ν}]}} 
οὗ ἀοά, ραν ϊγ Όγ ἱμρ ρῥγοάϊουϊοῃ οὗ 8 Π6Ὺ δὰ 
Ῥουΐοοῦ οούθπδηί, Βυὶ ἱπ 8 Τ᾿ ΘΓΟΪΥ ουϊπεατὰ 
οὔονίηρς αοὦ πὰ8 πεῦεῦ δὰ ρίοδϑυσθ Το ἴδοὶ 
ΟΥ̓͂ ἐἰα Ῥοΐηρ Ὀτουρμὲ ἤγοτα ἰη6 ὩὩχγορεγίῳ οὔ {8 
ὙΟΣΒΕΪΡΡΟΓ, αἴ σαγΒ πδὰ ἃ γοΐογθῃοθ ἴἰὸ Ηἷβ ρθΣ- 
ΒΟΒΔΙ ΣῪ δηὰ ν“1}}.. Βαϊ ὀὐοπ (86 γοϊίΑ ΣΥ οδ΄ τ- 
ἴῃς οὗ ἐλίπρε βιαπὰβ ἴῃ πὸ δαυδὶ οΥἩΎΎΘΡάΓΑ]]ο] 
κοἸϊδίϊοη ἰο {μ6 μι ἶγ 9 ῬΟΓΒΟΒ᾽ 8 υοἱμπίαγῳ εαογί ες 

97 λύμδεῖ, Τῶν (89 ΟἹὰ Τοβίαπιοης πἰίοταποος 
ΔΙΘ, 8ἃ8 ἰο {86 πιαίίον οὗ ἔδοὶ, ἱπ πὸ ὙΔΥ ΒΕ" δοῦ- 
ἰσδαϊοίοσγ. 

ὅδ. ΟΟΥ ἐγαπείεγεπος ἴαὶο 8 ἰσυθ βανὶηρς δοὰ 
Ῥοδοθ- ηραχίΐηρ [6] ΟὙϑῖρ τὰ αοά, ΟΥ οἷν οὗ- 
οοἰἶντο βαποιβοδίίοη 18 σου ξηὺ δου ὈΥ {δε »εν- 
δοπαΐ οἤεγίπσ οἵ 7 6885 ΟἸσὶδὺ ἅροῖ {86 ογοδβ (ΕΡΒ. 
γ. 2); δῖοι ΟΘΓΙῺ κ 18 {μ9 Γ18] τὸ ἐπί οΥ̓ ἐλε εδδεπ- 
ἐξαΐ τοὶ απὰ εἰεγπαΐ δβαυΐπρ Ῥώγροεες 9.) αοὐ, απὰ λας: 
ὁποῦ [07 αἷἱὲ ἀεοοπιρ λα δὶ 88 ΟὨΥ ββδάοποὰ 
ἴον ἢ ὉΥ ἰμόοβὸ ἰγρίὶοδ] βδουὶ ἤθθβ π Β1οἷι γοᾶσ ὮΥ͂ 
ΥΘΔΓΡ ὙΟΓΟ οἴἶοτοα ὮΥ (Πς6 Ῥγίοβίβ Ὑ1Ὸὸ στωϊπἰβίεσοά 
Ὀοΐοτο αοὰ, ΑἸ γ8 {89 Β8η16, δπὰ οὗὨ βιοῖ αὐ δ) 
ἰδὲ ἐμοῖν ἱπιροίομοθ σοχηρ οἰ εἶν ἕο ἰδ ΔΊΓΩΥ 
δὶ ἯὋὲῪ8 ΘΥ̓ΟΤΥ ὙΒΟΥΘ ΘΟΠΒΡΙ Ου008. 

θ. Το τοαϊπρ οὗ 6 Βογαὶ Ῥχίεβδί, τῖο 8 6ῃ- 
(μχομοὰ δὶ (86 σἱζὺ μβαπά οὗ ἀοὰ, ἕο {86 δοιι- 
Ῥὶ οἱ βυυ θ᾽ οϊΐοι οὗ 411 Ηἰβ ὁποιωηΐθα, ἀοθβ ποΐ ἴπ- 
γοΐϊτο {π0 1άθ8 οὗ ΗΐΒ ῬΘΙΒΟΙΔΙ ἱπδοι νυν ὑπὶ1}} 86 
(πιο οὗ Ηἷδ βοοομῃὰ δοπιΐης, Ὀθὰΐ ΘΧΡΓΘΒΒ6Β, ἦτ Θ0Ὲ- 
ἐγαϑί τὶίὰ ἐλαέ αοἰἰυΐῳ 977) (λ6 εατίλὶψ ργέεείε τολϊεολ 
πεῦεῦ' αἰἰαΐπα ἰο {8 ἐπα, (6 οχδ] θα χαροβο οὗ ἴδ 
Μοάϊδίον, ψ0, ἐπ ἐὐεγν τεϊαίίοη, πὰς τεαολεὰ (δε 
φοαΐ οὗ Ῥεγζεοίίοη; ὙἘΟ, αὐΐοῦ Ὀσὶρσίης ἰο βείπδ] 
Τοδ]ζαίϊοα ἐμ ἰὰ68] οἵ Ῥχορὶ ἰδίϊο τ οἷ 88 
ἰγρὶ σα! δηπουπορὰ ἰπ ἐ8ὸ Αδγοιΐο ΕΒ κἢ-υἱοδί- 
Ἠοοά, ποῦν ΣΘΟΟΙ͂ΥΟΒ ΌΣΘΥΟΡ {μ6 ροβί(ΐοη ἰγρὶ 
Ῥτοάϊοίοα ἴῃ ἐπ Τογαὶ ῥυϊοβίμοοά οὗ λ46] ἢ ϑοάοκ, 
8 Ῥοδί(ΐοπ ὁχοιηρίοα ἔγοτῃ ζαίαγο βαουῖ ῆςοβ, δὰ 
ἔγαυκαι τὶ ὑπ]! πιϊ ἃ Βογδρο, ΒΟΠΟΣ, δὰ ο8- 
Ῥδοὶὶγ ἴον (9 Ὀοβίοτ δαὶ οὗ Ὁ] ϑβί 8. 

ΠΟΜΙΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ,. 

Το οβεῖεπί οααδο οὗὁὨ ΟἿΡ βαϊγαιϊοη 18 86 οἴ οστδὶ 
κτδοΐουϑ Μ11}} οὗἨἩ αἀοὰ; {μ6 πιεγέζοτίοια οδῖιδθ 18 
Φοδβυ8 Ομγῖδὶ πὰ Ηΐδ ῬΟΓΒΟΠΑ] βϑοσὶῆοο.---Νοὸ 
ογοδίυτο δὰ ῬΟΤΟΡ ἴ0 ΤΟσΟΏ 6116 ἰδ 6 ποσὰ σὴ] 
αοά; Ὀυὲ (6 αἰοπίπρ εαοτίἤοα 9 ὕεειις Ολτγὶδέ Βδ85 
ΣΟΒἀοΟΙΟα ῬΟΒΒΙ 06 ἃ Ῥεσίδοὶ ἑαζὲη ατοαν οὗ Βἷῃ, 
δῃἃ ἃ »εγγεοίϊοπ οὗ ἰ6 δαηοι  864.--- ὁ ανθ ποίμ- 
ἴῃ ἰο ἴδασ ἴγοπι δῃγ λέάεπ ῬΌΓΣΡΟΒΟ οὗ σοα; τὰ 
δου] ἃ ταί  τορυϊαΐθ ουγβοῖυεβ δηὰ 81] {1 ηρ8 
δοοοτάϊης ἴο ΗΒ γουβα]οα νν]]].---Ἴὴ δ δι ΟΊ σι 5 
οδοσίης οὗ ΗΪ πΏ56}}7 [ῸΓ ΟΣ τοάδοιαηρίΐοη ἐδ ουϊποοὰ 
ἰᾷ9 γογΐοοὺ ΒΔΥΤΏΟΩΥ οὗ ἐδθ τίσλέεοι δπὰ 
(86 σγαείοιια Μ1ὶ οὗ σοἀ.---Τὴς ογοες ἐς (λε αἰέατ 0Ὰ 
ν οι Ομ τὶβὶ μα8 οἴετοά, ὁπη06 ἴὸσ 4]}, Ηἰ8 Ὀ]οοά 
ἴοσ αἰδποιηοπὶ, διὰ Ηΐ5 ὈΟΑΥ͂ [Ὁ Ββαροιϊβολ- 
ἰϊοη.--- Οδεαϊεποε ἰο ἐπθ νι} οἵὕὁ ὠοὰ ποὶ πιο ΓΕΪΥ 
εἶνοβ υαἷμε ἰο (86 βαοτί ῆσο γγὁὸ Ὀσίηρ, Ὀυὶ 18 ἐς5εἸ 
(86 Ὀοδὲ εξαογύϊοε.--- ἸΟῪ οδῃ (δ 6 οἴἶοσίης οὗ βαοσὶ- 
ἤσοθ5 ψοΥΚ (86 γχογσίυεποεε Ὁ εἰπῇ ; 
ΕΤΑΒΕΚΕ:--- ᾽πὶ τασβέ Ὀ6, ἱπ (9 οΥ68 οὗ ἀοὰ, ἐπ 

ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΒΘΙΤΑΪ ΣΙ ρτοδὶ, δἰποθ ΌὈΥ πὸ ΟΥΒΟΣ 
ἸΩ6ΔῺ5, ΒΟ ΠΟΥ ΤΟΣΚ, οὐοάΐοησο, ΟΥ βδουϊῆςο, 
σδῃ ἰξ Ὀ6 δἰοῃοά ἴὉΣ δὰ ἄοῃο δινδΥ, Ὀὰἱ ΟὨ]Υ ὉΥ͂ 
π 6 411-ἸἸΟἹ} βδουὶβοθ οὗ Ομτὶδί, 1 Ῥεῖ. 1. 19:1 
Φοδη ὶ. 18.-- Θϑδὺ8 ΟΕ γτὶδὶ 18. ἐθθ ΟὨΪΥ οὈ͵)οςί Χα- 
γοδ]οὰ ἴῃ ἰμ6 οῃίϊτο δον ρίυσοβ ἰο τ ποῖα {ΠΕΥ͂ 
ὁδπῃ Ὀ6 Ῥοϊπιοἂ ψῆο νου] οὈἰαΐπ ΤΟΥ 688 οὗἁὨ 
ΒΪΏΒ δῃα οδἰοσὶ Ὀ]οββοάμποβθα, Αοἰβ σ. 43.-- - Τὴ 
τογγὶδὰ βδουῆοοβ οὗ ἰ)9 ΟἹ] Τ᾿ δδίδιηθης οουϊὰ ποῖ 
δδνθ Ὀθθῃ, ἱπ {||ὸ β᾽ ἰσμίοϑὶ ἀομτοα, δοοορίϑὈ]ο 
ἰο θΘοά, ἐχοοδρὶ 80 7. 88 {867 ὑσοῆχυτεὰ ἰδ ρΡΕ6ΥῚ- 
ζεοί Ῥγορίἰδίουυ οδοσίης οὗ 6 Μοβεῖδῃ, 8} 
οδοσίης οὐ ὙΒῚΟΝ Ἠο Μιδὰ Ἰοὴρ ὈΘΙΌΓΟ βιυο]]οὰ 
(80 βυγοοι οὐον, ΕΡἈ. γν. 23.-- ὃθ9 ΒΟῊῪ ὙΠ ΡῚΥ 
ἐγ 92685808 βυδοτοὰ [ὉΓ πο; βου]άεβὲ (σὰ 
θὰ ποὺ διζϑὶῃ βοιδονβαί ἩΠ|ΠΏΡΙΥ δυθοσς 00Γ 
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Ἠΐη ἢ 9208π χΥΪΙΐ;. 4; 1 Ῥοί. ἰΐ. 31.--νηιο τουϑδὶρ 
οὗἩ ἀοἀ οδῃ ὈῸ Δοσορί8}]6 ἰο αοἂ οἰμαγινδο ἐ! 18 
ἴῃ ΟὨγῖϑι. --Ἴο Ὀϊνὶπθ βοσυΐοο οὗ ἔμ ΟἹὰ Τεδβία- 
τηθηΐ τγὋ8 ὈυΤἀθηβοῖη δηἃ ὈρΡργοββίνο; Μ6 68ῃ- 
ποί Βυ ΠΟΙ ΘΏΓΠΥ ἰδηὶς αοἄ, ἐμ δὲ 'ἴὰ ΟἩγτὶϑί τ ἃγὸ 
ἔγοϑ ἴσοια ἰϊ. Ηὸ Ὑ8ΟῸ ΠΟῪ ψ1]] ποῖ βοῦσυοὸ Θοὰ 
8.8}} αγο 81} (86 1688 ὀχουϑθ, δῃἃ μϑαυΐοσ 60Ὲ- 
ἀοπηηδίϊου, 6]. ν. 1.--τῊσθ δζὸ ππηᾶὰθσ οὈἰσαίΐοη 
ἐο Βεστο Οαοἂ ΘΥΟΥΥ ΟΔΥ, δηἃ ΟΠ ΠΟΥ͂ΟΡ ΒΟΣΥ͂Θ 
Ἡϊΐτι βυβδοϊοη γ, Γμυκο χυὶὶ. 10; Βου. υἱΐ, 18.--- 
Ηὸο πῆο βυδογα σὶῖϊα ΟὨγὶδὶ, δπὰ οοπαυθγθ ἴῃ 
Ομγίβι, νἱ]}, πῖον ΟἸγνὶδί, θ0 αἰοτίουϑ)γ οχαϊοά, 
2 Τίπι. 11. 11, 12; ον. 1. 21.---Ὗσὁ τῶδυ Ὀϊὰ ἀ6- 
Ὥδησο ἰο οὐ ῃθτΐ68; ἦα ΟἸΓἾβὲ 888}} τὸ {σ ΡΒ; 
Ὅυΐ ὑπὸ γ 58.8}} Ὀθ ΟΥ̓ΟΥΓΒΓΟΩ πὰ ἴθ ργοβίγαίο, 
Ἐοαι. Υἱϊ!, 84 8΄.---Τῆου Ρυϊίοϑὶ ΓΑΔ πῃ δ ἐσιϑὶ- 
ΤΟΥ ΠΥ τδῃ ; 1 ἸΤΟΓΘ 8 ΒΗ ΔΠ16 ποί ἰ0 Ὀο]ῖονο ἐδ 6 
ἔχυο ἀαοἀὐ ἩΗϊπιβοϊῖ, τῆ δδ8 ἐοδιϊδοά {μπαὶ {0 
δδονίδοο οὗὨἩ ΟἸγὶϑ ἃ͵οημο βυδῆοοβ 70. ΟὟΓ βἰη8, 
1 90δη τ. 9.--- Το δυο (δ ἴδ» οὗ ἰμ9 ἵογὰ ἱπ οὺν 
Σου ἢ πιο ΥΟΙ͂Υ, δηἀ δ κο ΟΥ Ὀοδϑβί οὗ ἱΐ, 158. ποὶἢ- 
ἧς; Ὀυὲλ ὙΒΟΘΥΘΙ 85 ἰὺ πτίϊέεη ΟἹ 18 Βοδτί, 
διὰ γχοίδὶῃ ἰἰ, ἢ 18 ῥ᾽ οδδίηρ ἰο αοά, 

ΒΙΕ6ΕΒ.--Πδι χάγνοὸ ἴο {80 Βδουὶδοο οὗ 7688 
18 οὐουϊδϑιϊης σὑδ]υο, 58 ὑπαὶ ἷπ ἰὺ 841} ν 88 6χϑθ- 
συϊοᾶ δοοοτάϊης ἰο {πο ἀϊτοοιϊίοη δηὰ νψ1]}} οὗ αοά. 
--Ο ὀαποίϊβεαίίοπ ΘοταρτοΒοπὰβ δὶ} ἰμ9 αἰ δοτοηὶ 
οἱοιλοηΐδ ἢ ἰ86 τοϑίογδίϊ οη οὗ πιδπ, 68} }πρ;, 7. 5ἰϊ- 
ἔγὶης, εἰονι ἡγίηρ.---Τὸ ΗοΪγ δ ίγὶς 4180 γ᾽δά!γ 
Δηΐογοϑίβ δ οσσυρ᾽65 Ὠἰπι 56] 7 τὶ ἢ {86 στδοίουβ 
Ἄςογοπδηὶ οὗ αοα ου ὈοΒΑΙΓ οὗἨ 18 ῬΟΟΥ ΒΙΠΏΘΓΒ. 
Ηὸοδ τοοομηΐθοβ τὶν ἸΟΥ͂ ΘΥΟΥΥ͂ Το ναγὰ δίορ ἰμδί 
Ὅ9 ἰδῖκο ἱποσοΐῃ.--- πὸ χτδοθ οὗὨ ΟΠ γὶδί, ἐμ Ὁ]088- 
δης οὔ Ηΐδβ δἰ ρ}6 βδογϊῆσο, χζίνεβ υὶὰθ Β000Ρ6 ζῸΣ 
ἔπ ἴοντο οὗ αοά, ἴον Ηἰΐδβ ρ]θαβυγο ἰπ υ8, {86 οὈ- 
ἡεςίβ οὗ Ηΐ8 ρστδοο; διὰ τὴ ἰΠ6 Ἰουὸ οὗ αοὰ 
ΘΟῦι65 ἃ ἰδ οοιηπιαπίοη οὗ 89 ΗΟΙῪ ϑ'» τὶν, ---- 
ΤΒ6 Ἰδηρῦδζο οὗὨ ἰδ ϑοῃ 88 Ὀ60π, ὉΠ ἀ0Γ ἐπ πι- 
Ῥυ1568 οὗ (πο βρί τις οὗ ΟΝ τἰ δὶ, γοοοτάἀοα ἰπ τυϊιης 
ὌΥ ΒΟΙΥ τηθ0, δηὰ ἰδ στδάυ δι} ΚΤΘῊῪ Ρ ἰδ 6 
8019 ΟἹ]ὰ Τ᾽ οδίδιηοηὺ βοτίρίαζο, ἰοχοίδος πὲ 89 

Ρἰϑᾶχο δηὰ οὐ] ζαίΐοα ἐμογοὶη τοοογὰοά, οὗ Ηἶπὶ 
ψἢ0 88 ἰ0 ὁΘομ0, δηὰ Ὁροὰ ψΒϊοῖ, οὐθὴ ΟΝ ἐ})6 
ΟΥΟδ8, Ηἰδ αἰϊϑηιίου τῶῦβ ἄχοα, τὴ}}] Ηο βαῖν α]} 
Βαὰ Ὀθοῃ δοοοι  ] 8)ι6α. 

ΒΟΒΙΕΙΕΕΜΑΟΘΗΕΒ ( δέϊυαΐ ΖίΒοοιι» 868) :---Ἴ 8 ὁ 
ἀραὶ οὗ ἐμ Βοάροσον, (μ6 οπὰ οὗἉ δ]Ϊ βδουΐβοοβ: 
ἢγϑι, Ὀθοδυδὸ ἰθοσο 8 ποοάρὰ 80 οἱ} Σϑιιθιη- 
ὌγΔΠΟΟ οὗ δἰη, τ Βοῖ ΟΥ̓ ΟΣ 186 τηιιδί ματα 66 Ὲ 
Τοῃονγοὰ γον ΟΔΥ ἰο ἀδΥ, απὰ ἔγομι Ὑ08ῦ (ο 
γοανρ; Ὀυΐ, βοσοῃάᾶγ, Ὀδοδῦδο βίῃ 18 ΠΟῪ ΓΘΔΙΥ 
ἰδ κθὴ ΥΔΥ, δηὰ βιιοῖ ᾿πϑυβδοὶοπὶ ῬΓΟΥΪΘΙ0Π8) 
δὶ ἀ8 δ. 0 ἸΟΏΡΟΡ ποοάορά, 
ἨἩΕΟΒΧΕᾺ:--- 86 γαϊυο οὗ ουν Ὀοάγ, ἀπά οἵ (89 

06 Βοηβὶ]9 ψουϊὰ, οομδβίϑίβ ἰὼ ἱμοὶσ Ὀοΐηρ 
ΤΘ8ῃ8 δὰ ἰπδίγυμηοηίϑ οὗἉ {9 Ηοἷν ϑρ᾽τὶι.---Αασἀ 
[85 δὰ πὸ ρ]οδϑυγο ἰῇ οὔουίηρθ ὙΠ10} Ὑ6ΓΘ 
τοδάο τὶϊπουΐ χοροηίδποο δηὰ ἔδί (ἢ; ὑπ Ὺ οοι]ὰ 
αὐ Ὀοδβὺ οοπίϊηθθ ΟὨΪΥ {1}} ΟἸ γι; δηἂ ὅπα]}ν, 
αοἂ γοραγά θα ἐδμθπὶ ΙΩΘΟΓΟΙΥ 648 ἰγρ68.---Τ}) 60Ὲ- 
ὑἱπυιοα ἀομπιἑπΐοπ οὗ Οτἰδί διιὶ δὶ ἃ}} (λ6 ὑρν βίη β 
οὗ Ηἰβ δῃθσηΐθβ, διιἱαϑὺ 8}1 (8 6 οι ἤθῦυοῦβ διχαϊηβὶ 
Ηΐπι, Ηΐ6 ἀοοίτῖμθ δὰ Ηἰβ Ομυσγοῖ, ἱβ ἃ μ᾽ οὰρα 
οὗἨ ουν Γοσο!οὲ]ϊδιΐου, δὰ οἵ οὖν υἱἱἱτηδίο δοιὰ- 
Ῥ]οἰοαὰ Ὀ]οββθάῃ988.---Εὐνρίγθηθδβ οὗὨ δ᾽η8 18 (86 
φοπαϊῆοι οὗὨ ουὖν γϑοοϊνίης ἰδ Ηο]γ 3» ἰτὶϊ.-- 
Ομ σίβι, στ ΗΪ8 Πο]γ βυβογίης, Ἰοτο δπὰ ρογίθοί 
οὐοάΐοηοθ 8 {89 ὁ06 ΟὨΪΥ πίῃς τμοσοὶμ αοὰ 
68 ἤδγο ἰηδηϊίθ Ῥ]θαβιισγο, δηὰ ἴον ὑπὸ 86]. οὗ 
Ὑϊοὴ Ηδ οδὰ ἸΟΟΚ ργαοϊου ΒΥ οὐ ἰδ Τ809 οὗ 
ἸΏ6Π. 
ΜΕΝΚΕΧ:--Τ}6 αἀἰνίηθ τηδ᾽) δίυ απᾶ υηΐνϑσβαὶ] 

ἀοταϊηΐοι ἰο ψιϊοῖ ον ρΡοτίθοιίοἃ Μοάϊαίον διὰ 
ΗἰκΒ-Ρυιοοὶ δἰἰδίπϑὰ ἰτηπιθάϊδι οὶ οα Ηΐ8 6ῃ- 
8166 ἰπίο {μ6 ΒΕΔΥΘΕΪΥ 811- ΒΟΥ, βία παβ πὶ ρὶο- 
γίοιιβ δοηίγαϑί τυῖι ἃ (ἢ 6 Ἰλοπιοπί τ δᾶ ἔραγίυϊ 
ναϊηρς οὗὁἩἉ {μ0 1, ον (641 δἰ ρῃ-ρῬυοδί Ὀοΐοσο ὑ8Ὸ 
ΒΏΘΟΟΥΥ Βοιΐαποο οὗ {10 αἰγῖπο ἰβτοῦο; Ὀιΐ ἰὰΐ 
ἈΒΒΌΓΟΒ 08, δἷβο, ἰδοὺ τὸ δαῦο ἴῃ οἷιν οἰθσηδὶ 
Ηἰκα-Ῥνίοδι ἴθ μϑᾶύθα 4}} (μΠαὲ ψὸ ποεὰ [ὉΣ ΟὉΓ 
βαϊγαίϊ οη, δὰ πιοδὺ οορὶοϑὶθ ρῬοσίθοίΐοῃ. Ηθ ͵ἴ8 
811, δ! ἃ ῬΟ55868508 8]]. 

ΞΕΟΟΝῸ ΒΕΟΤΊΙΟΝ. 

ἘΧΒΗΟΒΤΑΤΊΟΝΗ͂, ΥΑΕΝΙΝΟΒ ΑΝῸ ῬΒΟΜΙΒΈΚΘ, ΒυΘΘΈΒΤΕΡ ΒΥ ΤῊΕ ῬΒΕΟΕΘΙΝΟ 

ΘΙΒΟΟΞΞΊΙΟΝ. 

Ι. 

Α ἀεοϊἀοὰ, βἰοδ ἴδδι πὰ ᾿ἰνὶηῖγ δἰἰοϑιοὰ δάμογοποοῦ ἰο ἐμ Ομ βίδα ΤᾺΣ 1} ἰὰ ΟΠ ἰβἰΐαπ 901] Ουβδΐρ 

8 ὈΓΩΘΏΓΥ οηΐοτορα ὈΥ ἃ Τοΐργθηοθ ἰο {890 Βοοοῃμά οΘοιἰῃᾳ. 

ΟΠΑΡΤΕΕΒ Χ. 19--26δ. 

19 
20 ῬὈ]οοὰ οὗὨ «“ε808, ΒΥ ἃ Π6Ὺ δηὰ ᾿ἰνίπρ ταν, ἩΒΙΟΙ Π6 

Ἡανίηρ ὑμογοῖοσθ, Ὀγείγθη, ΒΟ  ἀπμθββ [οοηβάθηῃ661 (0 δηΐθσ ᾿μίο ἐμ Βο ἰθϑὺ ὈῪ (89 
(8 [οπι. ᾿δὺ}}] σοῃβοογαίβα [1η]- 

21 εἰδίοα ἐνεχαίνισεν] ἔογ τ8, ἐβτοῦσ {μι6 ναὶ}, {πὺ 18 (0 ΒΥ, ΒΒ βοβῃ; Απὰ λαυΐῃσ ἃ πιὶρἢι 
22 γητὶϑϑύ [ἃ ρυδδὺ ῥὑγὶ6β.} οὐδϑγ (6 βουβὸ οἵ αοὰ; 1,οὐ 8 ἀγανγ ἤθᾶν ΜΠ] 8 ὑγὰθ ᾿ιθατύ ἴῃ 
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ἔα} αβϑαγαποθ οὗ ἤδη, πανίηρς [δα] οὔὐν ϑασίθ βρυίη κ]οἀἰ ἔγοτι δὴ δυἹἱ οοῃβοίθῃοα; 
28 δηὰ [παυΐης δα] οὔυγ Ροάϊοϑ νγαβίιϑαὰ τ ὶ0 ἢ ῬατΘ πγαύθυ, 1ωϑῦ ὰ8 Πο]α ἔαβὲ (16 μτγοϊεδβίοη 
24 οἵ οἵιν ἔλὶ ἢ πιθοαΐ πανουϊηρ; [ὉΣ ἢ6 ὦ {81 {8 8] ὑπαὶ ̓ ἰχυρηαῦς ; Ἀπᾶ ]Ἰο ὕ5 σοπδὶάεος 
25 086 Δηοίδον [0 ργοόνοῖθ ὑπίο ἰονθ δπὰ (0 βοοὰ πότ: οὐ ξοσβακίηρ {8} ΔΕΒ6 ΠῚ ὈΪ]ΙῺρ οἱ 

οὔγβοῖναβ ἰοροῦδθγ, 85. (ἢ 6 τηδῆηοῦ Οὗ Βοπιθ ἱδ; θαυ ὀχ οτίληρ οπε αποίδεγ: Ἀπ 50 το 
090 Ιπογθ4, 88 γα 866 ὑ86 ἀδὺ Δρρυοδοβίην. 

1 Ψες. 22.-- οὐ. Βίη. Α. 6. ΤΡ. ντῖῖο βεραντισμένοι. 
[ὕσον. 19.--ὄχοντες οὖν, λαυίπρ ἐλεγόΐογε, οὐαρμδιίος ἔπ Ῥοσί!]00.-- παῤῥησίαν, οομβάεποε, 

ϑαποίμανῃ ; Ἐ. ον. “ ἐλε Λοίδεδί," τἰρὶ 86 ἴ᾽΄ο (Π0 δυθαίδη τα) δα, τμουρὰ ἁγίων, 70» οὰν ἐπίγαποε ἐμίο (111., λα ἐπίγαποε 47) ἰλε 
ἐποογζοςοῖ δὸ ἴὸ δχρτγιθοίοῃ. 

δοίάπει.--εἰς τὴν εἴσοδον τῶν 

ον, 20.--ῖν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδόν, ιολίον επίγαποε Ἀε ἐπίἰαίοα γον κε, αἬ α αν, εἴς. 
οι. 21.--ἰερέα μέγαφ ποῖά λέρλ-ρνίδεί, υυὶ ἃ 
ον. 22.--ρεραντισμένοι͵ λασίπρ δεεη ἐργὶ 

Ὀηϊ ̓ ἐμαωφρλένως οἵ ". 
ἴον, 23.--κατέχωμον 

ὁμολογίαν. ἀξᾶχο 
γεν. 25.--τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, ον οἱδη (χο 

ἴο πο Οδε βιείδς δοδοι 66.-- βλέπετε, γε ὑελοὶα..-Ε. 

ἘΧΈῈΘΟΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

γε. 19.--Οοη ᾶθηοθ ἴο Θεῖθσ ἐσ, ἐεἰς.--- 
Το παῤῥησία, οὔ ΜὩοῖ Ομ τἰδιίδηα 68 βυοῖὶ δυὰ 
1Πϑιυβοῖγ68 ἢ μοδδβοδδίοη, ἰδ ἰὴ ἐμ 15 880 
ποΐ “γεεάοπει, ΟΥἩ α γὶσλυίωΐξ εἰσί (ἔνδεια. ασοί., εἰς.), 
Ὀυΐ ἴΠ0 ᾿ογίι! δηὰ σοηβάσπὶ δρὶστὶϊ, πο ἰδ οοη- 
δείοια απαὰ αὐσαϊΐν ἐϊδεῖ οὗ ἰ(8 τἱκὶ, δηὰ οἵ ἰϊϑ 
ἔγοοάουι ἴῃ 15 δαεϑουίίου. Τδὸ πογὰβ ἐν τῷ αἵματι 
8.6 ποὺ ψὶ ἢ Β]., Βιἰον, οέε., ἰο ὍΘ τοΐεγγοα ὈΔΡΟΙΥῪ 
ἰο εἴσοδον, Ὀὰϊ ἰο {89 ψΠΟ]6 οἶδυδο : ἴοῦ ἰῃθ χο- 
ἔεγθπσο 18 ποί ΒΟΤΘ, 88 6ἢ. ἰχ. 26, ἰο ἐπθ δὲ ρὶ- 
ῬΥΪΘΒΟΥ Θπῃίγϑηοσο οὗ Φ46508 (Ηοίηνὶ 685), ΠΟΥ ἰο 
ΟἿΣ ΘηΐΣΔΏσ6Θ τηδὰθ ἐμβτοῦυρα ἰμ6 Ὀ]οοὰ οὗ “6508, 
θυ ἴο ΟΟΡ παῤῥησία ἷΒ τοδροοὶ ἰο ἰδ6 Θδηΐίσϑποῦ, 
ὙΠ Θ᾿ πυῤῥησία 85 1ϊι8 χτουπὰ δηὰ οεἶ σία ἰῃ {110 
Ὀ]οοά οὗ Φεδυ5, ΕΡΆ. ἰἰΐ, 12. ΤὨΪ8 δῃίσαῃοο, 
ἩΠΙΘΝ ΤΟΥῚΒ ἴΠ6 βαίθ- ἯΔΥ (0 (86 Βο] δι οὗ Δ]], 
ἦπ, ἰπ ἐϊ8 πδίυγο, 8ῃ ὁδὸς πρόσφατος καὶ ζῶσα, δὰ, 
88 ΒΌΟΙΝ, 885 Ὀδ66η δοπδοογδίε [Ὁ ΟΣ ;Ὧ60 ὉΥ 
Φοϑὺ8 ΟΣ πρόδρομος, νΥἱ. 20, δ ἃ ον ἀρχηγός, ἰὶ. 
10. Ἣν ἴἰ8 ΘΥΤΟ ΘΟ ΒΥ τοίογχοα Ὁγ βοῦ. Βοβιιλαϊ, 
Ηδιποπά, ἐίς., ἰο παρῥησίαᾳ. Τὸ ορ᾿ἐοὶ πρός- 
φατος---πεισῖψ δἰαισλίετεα, ἸΟῪ Ροΐπί8 ἐο ἐμ ἴδοὶ 
(δῖ, ῬΤΘΟΥΪΟΊΒΙΥ ποη-οχ βίη, 1 Βα58 Ὀθο πη οτἱρὶ- 
πδίθὰ ὈΥ ἰδθ9 βδογϊβοὶδὶ ἀθαὶ ἢ οὗ Ζ26δι8 (ΤΠ 60- 
ἀυτοὺὶ πιὰ 86 τοϑι), δηὰ ποὶ ἰὸ (8 ρογροΐιδ) 
ἔτοβποθα (ΕὈτ.). πὸ ἰθγπὶ ζῶσα, ζυίπφ, οιὰ- 
ῬὨϑαῖσοβ 1.8 Υἱίδὶ ῬΟΎΘΣ δηὰ ἱπίοσπδὶ οδίοδου, 
παρής Π6}.} ; ποὺ ἐϊ8 ἐπ, 88. ρχσοἀποΐης 1|ῖ6, (Π6 

(16), ποῦ ἐΐβ ἐπι ρου 888 Ὀ]θη 688 (Β].), πὸ 1890 
σμδγδοίον οὗ (μο80 ὙΠΜΙ0Ὸ τβ]ϊς θρὸπ ἰἰ (ϑιΐον, ΕὈν., 
εἰς.)ὺ.0 Τὸ δυΐδβονῦ ἰ8Β βρϑδκίῃρ ποὶ οὗ 6 βυῦ]60- 
ἰἶὐνὸ τοϊδιϊομ οὗ Ομ γί βιΐδηβ, Ὀὰΐ οὗὁἨ δὴ οὐγεοίίος 
πιεαίμηι, ἡ ἈἸΟΝ 15 δζυγαυ οἷ ἀθοϊ χηδίοα, οα (ἢ 9 
ο)0 Βα, 88 δὴ εἰσοδος, οα ἰδ ΟΥΒΘΓ 88 8 ὁδός, 
δαὶ ὈΥ (μ0 δαάἀθά ᾳυκ) γίηρς ἰοται 15 ἐπητη οὐ δίο }Υ 
αἰ Ββάγανη ἔγοτλ ὑπὸ Ἰἰιϊἰαἰἱοὴδ οὗὨ ὑπ9 ἱπια  ΥΥ 
οοπίαϊηθα ἴπ {π0 ἢδιη08 (ὁ ἰδ δρῆϑγο οὗ ἰδθ 
ἸΏΟΓΒΙῚ (γα θ τΒΙΘΝ (6 ἱπμα ΘΟ ΤΟρσοβθῃίδ. 
Τὸ (δῖδ ᾿πια μι ΥΎ ὈΘΙοΟπ (8 αἶϑο ἐμ ἀραὶ χαδίΐοι οἵ 
186 658} οὗἉ «6811 88 ἃ υείξ ἰλγουσλ τολίολ (ἢ τιον 
διὰ ᾿ἰνίηρ ὙΔῪ Ἰοδὰβ ἰηἰο ἐμο Βοϊ]τοδὶ οὗ 411. ΤὴΘ 
οομποοίΐοι οὗὨ διὰ τοῦ καταπετ. πὶ ἐνεκαίνισεν 
ΒΟΒΙοδι,, Βόδιμ,, Ἠοῖπι., αὐβος σψουἹὰ τοαυΐγο 
ἰ(ά ἰο ὍΘ ἐδῖθῃ ἱπδβίσυτηθπίδ!γ ; δαὶ ὑπὸ τοὶ] 

σοπηοὶ ὃθ ἰῃ9 πιέαη οὗ σοπβοοσγδαίΐοη, οὗ οὗ ἰδ 
ῬΟΒΘΙ ΙΠΠΥ οὗἩ ἰγοδάϊης (89 ΤΔῪ ἱπίο {89 Βο] οδὲ 
οὗ 41}; Ὀὰϊ χοααΐτοθ ἰο ὈῸ ἄομῃθ δύ, οὐ σεπί 
αἀφωηάεν, ἴθ ΟΥ̓ΔΟΡ ἰῸ ΟΡΘἢ δὴ δηίγῃσθ 70. ἰδ 
σμυγοι. ἯΘ πιυδί, ἰπογοΐοτγο, ἰδ διά ἰοεσαϊῳ, 

Το ὅγαξ οἰδυ96 ἴο ῦὉο σοῃμοοῖοι πίε ὙΜδὲ 
λοίά οὼων' οου εδείον ψ' 7αΧ ὠπισανενίαρ ; ἀκλινή νἱζδπουΐ ἀγιϊς]9 δἰὑλομοὰ μεεάϊοδείνεϊν ἰο 

ἸμΕΟΘΩΣ ΘΟΡΆΜΑΝΥ ἴδιο ἰοσδ δοίης ἐγαπδίοσγοα ἔγοιιι [29 σγῃμοκοξθο 

λελυμένοι,͵ λαυίπο ὅθεν, ιοσελεᾶά. ΤἸθοδο ποῖ »αγίε οὗ ἴ8ο Φχξβοείδείοα, 
Ῥτοοθάεα, })ὸ δοοομᾷ Ὑἰ{} δαὶ ἕο ον. 

διὰ οοῃποοί ἱὲ τι ὁδόν, πὰ ογδίδηἀΐπρ οὖσαν στ 
ἄγουσαν. [80 4180 ΑἸέογά. Απὰ γοὶ [86 ἱπιπιο- 
ἀϊαίο δἀ ἀἰιἱου οὗ σόρξ, Πεδλ, ἰο καταπέτασμα πουϊὰ 
δ0θῖῃ ἰ0 σοϑ ον ἐδ Ῥγοῦ ΘΌΪο ἐμαὶ {μΠ6 δυΐδοσς δὰ 
8 τοὶπἃ αυλίθ ὧδ το} οἱ ἐδ ἐπείγχωπεπίαϊ ὑδ6 
οὗ διά 885 ἰμο ἰοεαί. Ἧο δηΐοσ {πγοῦχἢ {δὲ τὰ 
Ἰοσδιϊγ, δπὰ ἐμβγουρσὰ (80 68}, ἐ, ε., Οὐ τ 5ι᾽ 5 οσὰ- 
οἰδοὰ Ὀοάγ, ἱπείσυϊηοῃία}}γ.---Κ.]. 

ΨΕβ. 2].---Α ετοαδαὶ υείϑοαδεὶ οὐδσ το Βοῦβο 
οὗ Θοά.---Ε]οο, ΚἸοη δηὰ οἰμοσα, ἰλκὸ (μα ποσὰ 
ἱερέα μέγαν ἰοκοίϊο" 88 -ΞΞ ἀίρλ-ρσγίεεί. Βαϊ {δὲ 
Ῥεϊοδὶ σδοὰ νγὸ ΟἸ τ δι δη8 μαΥυο, ἱβ, 85. δ πδὸ 
8115 ΘὨῃ Βτοποα δὲ (86 σι σύ παηὰ οὗ αοἂ 88 τεσ 
Φασεγαοίαϊδε, αἰγϊοὰ 4 σγεαὶ Ῥτὶοδί, Ἔχ] θὰ δῦοτο 
ΘΥΘΥῪ οΟἴδον ὑτὶθοὶ βοοὰ, οἢ.. ἦν. 14. ΒΥ οἶκος τοῦ 
ϑεοῦ ΤΒΘΟΒΒΥΪ., Β]., Ῥο Υ., Ψῦπ., Βίοδαι δοιὰ 
οἶμοτθ υπάἀογβίδηά ἀεαῦόη, ΟΥὈ ἰμ6 ΒΟΔΥΘΩΪΥ 
ΒΔΏΟΓΌΔΥΥ ; ἸΤμοοάαοτχοί, (Εο., δῖον, δίς, Τμο]., 
ΕΌτ. δῃὰ οἰβοσβ, ἰδ Βουδοβμο]ὰ οὗ Ὀεϊΐονοσβ, 186 
διαὶ! οὗἩ ἰδ0 οἱ ]άτοι οὗ αοἀ ; πὮ116 οὶ. νου]ὰ 
υπὶίο Ὀοΐ᾿ οοποσρίΐϊομβ. 76 ΖΌΣΙΩΟΣ χοΐοσοηοι 
8δ8 ἰΏ 118 ἔδυύῦοσ ὑπ 6 Δϑοτο-Ἰοηἰϊοηοα εἰσούος τῶν 
ἁγίων διὰ ἰδ ἀοεϊᾳπαιΐοη οὗ Ομ γἰδὲ 5 
(τι1.. 2) οὗ 89 ΒΟΔΥΘΗΪΥ͂ δβδῃοίθαγυ, (οοτ. ἰχ. 11) 
ἰο ῬὮΟ86 »μεγηιαπεπί τι δίν ἤυποιίΐοα 86 τΣΙΟΓ 
ΤΆ ΪΚ6Β ἔγοαυθπῦ Γοίοσεμοθ. [{πδΥοΣ οὗὨ ἰδ οἱ βεῖ 
οχρ δῃδίϊΐοῃ 18 ἐπ9 ποσὶ δ 56 οὗ οἶκος, οἷ. 111. 3 
ΒΊΟΝ 18 ΡΡΙ ἃ ἰο ἐπὸ ομυσος ἤουπάεα ὉΥ͂ 
Μοβοβ, δπὰ ἰὸ ἱδο Νὸν Τοδίδιροηΐϊ ΘΒ υσΣο ἢ ζουμά- 
οα ὈΥῪ ΟΒγῖβί, θυ τ δῖοι 18 ΠΟΤ ΟΣ ἰπ τῃς Ἐρϊ6- 
{16 (111]688 .6Γ6) ΔΡΡΙ θὰ ἰο 89 δαποίυσατγ. ἴδε 
Ἰδοῦ τηθϑπΐηρ, ἰ00, 18 ΘαΌΔΙΪΥ ἴῃ ΒΔΣΙΟΣΥ͂ 18 
{86 οΘοπῃθοίδοη, δῃὰ ἴῃ ἔδοί σθοσο αἀἰσθοι)ν οδὶςυ- 
Ἰαιοά ἰο ἱπαρίσγο (89 Βορθ δῃηὰ δοηδάδῃος τ δὶς 
ἰὴ0 ἩΤΊΙΟΣ 18 ΠΟῪ δἰ συ ἰο δναΐίζοι. ΤὍδὸ ἱπι- 
Ῥογὶ οὗ 80 ΡὮΓΔΒΘ ΣΏΔΥ Ὀ6 ἀουδιΐυ!, Ὀυὶ [ ἴη- 
οἰΐῃμο ἰο Ῥγϑῖοσ ἰδ ἰδίίογ.---Κ.1. 

νεκ. 22.---ανίὴρ Βαδᾶ οὖσ Βϑασὶδ δβρυὶῃ- 
Ἰε]ϑᾶ, εἰς.---ΤῊῈ6 ὙΣΪΙΟΣ Βὼ5 ῬΣΟΥΪΟΌΒΞΙΥ διδιεὰ 
οἰθαυὶγ (86 ἐπτὸ χγϑϑί Ῥγογοζαίγοθ δηογϑὰ ὉΥ͂ 
Ομ  ϑιδης, τσ ἢ ΤΩΓΏΣ ἢ ποῖ ΤΏΘΓΘΙῪ δὲ οὐλεείίτε 
»οεεδιέν, αὶ 4150 ἐμ φγαεοίέοαξ ἱπάμεοεπεενὶ απᾶ 
πιοίυα ἴογ ΔΡσοδοδβίηρ δηὰ ἀγανίης ποδσ ἰο Οοά. 
Ηὸ ποῖ σηϑῃϊίοῦβ γδὶ ὑ86 δωῤ᾽)»οίίοε οοπαϊδον ἴἢ 
ΜΒ] Οἢ {μ6 προσέρχεσθαε οδῃ. δηᾶ τουδὲ ἰδ κο μἷδοο 
υἵΖε μα οὗ δ ἔγμς λεαγέ ἐπ᾿ ἀληθινῆς καρδίας 

(Ὁ 505) (5. χχσυὶ!. 8) ἐν πληροφορίᾳ 

πίστεως, διὰ {ποῃ ἷπ ἃ Ῥαγίϊοὶ δὶ οἴδαϑο, {πεῖς 
αεἰμαὶ ἢίποδε ἴον ῖ8.Ύ. ΤῈ6 δρυϊΚὶ πα τες 
ΤΟΔΟΙΘΒ ἐδ6 Βοατί, δῃὰ ἐμ σομβοαῦσηοσο οὗ τὶς ἢ 
'8 βἰγΙοα ὑπὸ ἀοΐῃς ΔΎΔΥ ἴῃ. Ὁ8 οὗ δὴ εὐλὲ ξοπδοίοποῦ 
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--ρυτνὶ δοδίίοη ἥγομι κι 1]}} 18, οὐ ἀθὨῪ Βρυϊηκιης 
ὙὖὃΠῚῈ {λὲ δίοοα ο,Γ Οὐτίδί, οἰ. ἱσ. 14; χὶΐ. 24; 1 
Ῥοὶ. 1. 2, ἩΒΘΟΡΘΌΥ ἐμὸ οχρίδιοσΥ οἴογίης ὑρ οὗ 
ΗΪ8 Ἰἰζε 18 αρρτοργιαίεά ἰο ἰλ6 ρῬέγδοη, διὰ Ηρ, 88 
ἔγοοα ἔγοπι ἐμ βίδί ἢ οὗ βίῃ 8, 15 ὁπ Ὁ] ἃ 0 ΔΡΡῬΘΔΓ 
ἴπ ῬΓΪΘΒ ν βοσυΐοο Ὀοΐογο 60ἀ ; 88 δ͵ϑο ἐμὸ ρτὶθβίβ 
οὗ ἐμ9 ΟἸἹὰ σονοηδηί σοοοϊγοα, δὲ ὑμὶν ΘΟΠΒΘΟΓα- 
(οπ, ἃ ᾽Κο βρυϊηκιϊης τὶν Ὀ]οοὰ (Εχ. χχὶχ. 21: 
1,ον. υἱϊῖ, 80); ΠαΥ, ἱπ ἰδὲ τιδκὶπρ οὗ (9 ΟἹὰ 
Οονοπδαί, ἰλ6 το ]9 ΡΘΟΡΪ0 ΟΡ δρυϊπκὶοὰ τ ἢ 
ἐδ Ὀ]οοὰ οὗ μ9 σογοπδηὶ βϑδοσῖβῆοο (ΕΣ. χχίν, 8). 
ἯΟο (08 τοΐον ἰ:6 ἰδηρίαρο, ποὶ ἰο βαμοιὶ οαίιϊοι 
(Βεοηκ., Μοηκ,, δι), θὰ  ἐο 7ωδέςοαίίοπ, οα (δ 6 
ετουπὰ οὗ ἃ Ῥτορὶ(ἰαἰΐοι. 

Ψεε. 238.--Απᾶ δΒανίηκ Βαᾶἃ οὖν ὉὈοᾶΐθα 
ὉΥδδ θᾶ, εἰς.--- ΑἸ ΟΣ ἤοτιῃ οὗὁὨ [ον ΐσα] 616 Δ Ὲ5- 
ἷῃς δῃὰ βδποιγἱηρ γ͵7δ8 τυδϑαϊηρ 1 ΡυΤΘ γδίου, 
6 ΑΔΥΟῚ δηὰ 15 βοῃ8 1 ἸἸκουνδο πδὰ (0 8ιὉ0- 
ταῖλ ἰο δ ἐμοὶγ οοῃβοοσγδίϊοῃ (Εχ. χχῖχ, 4): ἰοὸ 
Ὑἰδ ἢ 4190 ὑπ6 Ῥγυΐοβδίϑ, 88 οἵϊθῃη 88 {μπ6γ ποηί 
ἰπίο ἐμ0 δαποίυδσυ, δβαδπιϊἐοὰ {ἰοῦ δ πα58 δηὰ 
ζοοί, ἔσγοι ἰ86 ὈΓΆΣΘΙΏ Ὑ685861 ΟΥἨ ἴανοῦ, δ6- 
ἴοτϑ [80 Θηΐσϑῃοθ ἰπίο [86 ΒΟΙΥ͂ γἶδοθ (Εχ. χχχ. 
204 ; χ]. 208); δαὶ ἰο πϑῖοι ἰδ 6 Βἰρῃεργίοδί, 
οἢ ἰῃ 9 Ἀπη0.8] ἀδΔΥ οὗ δίιοπμοηθηΐ, βυδιμχϊἰοα 18 
Ὑ010 Ὀοᾶγ, ἴον. χυὶ. 4. Τὸ {μ185 τἱθ δ᾽] υϑίοι 
ἦβ οἱ ἀθηιγ τηθᾶρ, δῃὰ 88 ββοσῃ ὮΥ (89 ποτὰ 
σῶμα, ἯΘ 816 ποὶ, τὶν αν. δὰ οἰ οσϑ ἰο ἐαϊκα 
ὑἐμ6 τοαίεν δοοογάϊηρ ἰο ΕΖΟΟἢ. χχχυΐ. 2ῦ, ἃ8 ἃ 
Βυτοὶ οὗ (6 ουἱρουτίηρ οὗἩ ἐμθ Κρ ἶσιϊ, ΟΥ 88 ἴ.- 
ἀἰοαίϊης ταϑΐηρ ΘΎΔΥ ΟΥὗἨὨ ΒΒ σΘΏΘΓΑΙΥ (1 ἱπιὉ. 
Ἑὺσ., εἰθ.}, δῃὰ Ἰοδϑὶ οὐὗἠἨ 4}} πὶ" αἰγθοὶ το- 
ἴόγοποο ἴο ὑμὸ ὈΪϊοοὰ οὗ Ομγὶδί, (Βοιι88). Ἧο 
Ἰδὲ ΤΟΟΟΖὮΪ29 ἜΧΡΥΘΒΒΙΥ ὦ γέζέγεπος ἰο δαρίέδηι, 
ἘρἈ. νυ. 26: Τῖϊ. ἐἰϊ. δι ἘῸΡ Ὀαρίβιι 9ΤΟΥ8 ἐπ 
ἰγδηδιυϊοῃ Ῥοϊμὶ ἤγοσι (09 ΟὈ͵ΘΟοΙἶγο δυϑίθιῃ οὗ 
ΒΑΊΥΔΙΪΟΏ ἰο ἰ[5 δ 0) ΘΟΕ 6 ΔΡΡΡΣορτϊδίϊου ἱβγουρὰ 
ἐμὸ ζτϑοο ὙΝΙοΝ ὈΥ υἱγίιθ οὗ 86 Ὀ υἱπ δσσϑηῆρο- 
τιθῃΐ ᾿ξ Βδογαιηθη δ! ἐτηρατὶβ, δὰ οοηίδὶηβ ἴῃ 
ἐἰβεὶ {86 οδέϊσαίίοι ἰο ]ιο] πθ88 ὁπ {86 ρῬατὲ οὗ 
ἐδ τοσοῃποὶ]οὰ δηὰ ᾿πϑιὶ8οα, Βοιι. γἱ. 8 δ΄. ; 1 Ῥεῖ. 
ἰἰϊ, 21; δηὰ αἷδο δοίιδ!!ν τοογὲ ἰΠ9 τ αβμῖης 
ΔΥΔΥ͂ οὗἩ δἰ, Αοἰπ χχὶϊ. 16; 1 Οον. νἱ. 11. ἀσδιω- 
ΤΩΔ ΠΟ 4} ὑμἰ5 οἶδαθο ἔοτιηϑ {86 ἰγϑῃβι(ΐοη ἤγοαι 
{π6 ἄγχϑ ἰο (μ9 βοοοπὰ γμαδτί οὗ (86 οχδοσχίβδιϊΐοῃ, 
Ὑ ποῖ του] υἱοῦ }Υ Ἰδοῖς οοπποροίΐοπ, ἱ ἰπ6 ὑπὸ 
Ῥδνυιοὶ Ρἷ81 οἰδιυβοθβ, τ το Ὀοΐλ οὗ ἴμὸπὶ τοΐοτσχοά 
ΕἾΝ ἰο {80 Ῥγοοοάϊΐῃρᾳ προσερχώμεθα (Ῥαε5ᾺΒ., 
Ργίηδϑ., [κἰ}., ΒΙ., θο Ὑ΄., 8 6]., εἰς.}, οὐ ἰο ἐδ 
ζο]] οί; κατέχωμεν, (Η οἴπι.). [Ιπ ἴδυοῦ ἰοὸ οὗ 
(18 σοηποοίΐοι οὗ καὶ λελου. σἰ(Β κατέχωμεν (88 
μοϊὰ Ὀγ Τ}0]., ᾿υΐπ., εἰ6.} 18 186 ἤδοὶ (Βαῦ 1 Ὲ 
Ὀαρ ΐδηι βίδα σοηποοιοὰ ἰῃς ὁμολογία, πὨῃϊοῖ 
ἸΘῪ ΒΙΖΕΣΥ }ι.5ὺ 88 Ὑ5]1 [86 δοίϊνο δοπίοββίηρς οἴ 
89 Βορθ, 88 (80 ραβϑϑῖνο ργοίοββίοιν, ἡ βοβο οὐ]θοὶ 
δ ἰῃ86 ΟὨνβιϊδα Βορο. Ὑμθ οἴδυβο δϑδϊρηπίης 
89 ΤΟΒΒΟῺΒ [707 δἰθδ  ββί "655 σϑιηπ 8 ἃ5 οὗ 1 
ΝῊ: ἱ, χ, ; χ. 18: 1 1088. γ. 24, 2 ΤΠο89. τ, 8 

εκ. 24.---.Αἥβδᾶ 1οῖ τ εἶνο μΒοοᾶ ἴο οὔθ 
ΒΔΏΟΙΒΘΣΙ, εἰο.---Τ 0 ἰμιγὰ ρματί οὗἩὨ ἰμδὸ Ἄχποσγίδ- 
(ἴοι, βία] αΥΊΥ δα)οϊμοα ὉΥ καί, τοΐδσβ ἴο {89 ἀμίν 
97 ἴουε ἰοπατὰ ἰδ χΙῃθιῦογβ οὗ {᾿6 ομυσοῖ, 1 
Βροοΐδὶ τοίευθῃσο ἰο {μοὶ Ῥοβί(ἰοη δ ἐδ9 ἰΐτηθ, 

8116 (89 ταὶ δα8 ἰὸ ἂο πιὰ χαϊλ δὰ (Π6 ϑεοοπὰ 
ὙΠᾺ λορόβ. ΤῊ6 ρύυγροβο οὗ ἰδεῖς τυ] απὰ 
γα πα] τοραγὰ 18 ἃ παροξυσμός, π ἰσἢ, (ὙΥ 8116 
δἰϑονῆοτο ἴῃ (Π6 Νοῖν Τοβίλιηθηϊ, ἀοποιϊπρ δὲϊτ- 
Τὶηρ ἋΡ δπὰ ἰνγγιἰδίϊοη ἴθ 8 Ὀδα β8οῆβ86 Αςίβ χυ. 
89; 1 Οοτν. χὶϊ!. δ) μεγὸ Ὧ8 βοπιοίϊτμοϑ ἰπ 189 
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6]. 588108, {86 70] ον αθῃ. Βον8 ἰο Ὀ6 δ }]“γοὰ 
ἴῃ 8 ζοοὰ Β6ῃ86. . 
ες. 2ῦ.---Ἰοῖ ἰοσδδϊσὶ π Κ,, εἰο.---ΤῊὴ9 ποτὰ 

ΔΡΡΙ͂Σ ποΐΐδος ἰο 8 πορὶοοὺ οὗ ἀυίν ἰονατὰ ἐμ 9 
ουγοῖ (Β].}, ΠΟΣ ἴο ἐ 6 ξογβακίῃηρ οὗὨ Ποὺ ὙΠ 6Ὲ ἰπ- 
γοϊνοϑα ἱπ ρο.]}, ἀἰβίγοββ δπὰ ποοὰ (Βὄὅμι.). ΕῸΡ 
ἐπισυναγωγή ὨΘΥ͂ΟΡ εἰχηϊῆοθ 116 ΟἸ τ ϑιΐδη ὈΟΔΥῪ 
(Οαἰν., Φι8ὲ., Β]., εἰς.) θαΐΓ ΟὨΪΥ αεδεηιδῖψ, εοη- 
στεσαίίοπ (2 Μαος. ἰἰ. 7; 2 Τ688. 1ϊ. 1), διὰ ἐξ 
18. ΟὨΪΥ {πο ἑαυτῶν ἱδμαί τοβίγὶοίβ ἐμΐ8 ἴο ἐδ τοδᾶ- 
ΕΓΒ, 88 ἃ Ομ γί δίϊαπ απἃ ψΟΥΒΕ ΡΟ ὩΣ Δ5ΒΟΙ Ὁ] 
(ΟΒτγβ. δῃὰ ἐμὸ πιοϑὶ). ὙὉπὸ ἱποίϊἀοπίϑὶ οἹαυϑο 
ὡς ἔθος τισίν ΒῃΏονΒ {πὶ ἰῃ6 π|  άγαν δὶ ἤγοιῃ (89 
ΤΟΙ χοῦ 5 556} Ὁ] 568 δα τι ΒοΙη6 δ γοδὰγν Ὀ6- 
ξυπ, γοὺ ἐπδύ π0 ““Τοτιωδὶ δροβίδδυ 8 τῃϑϑδηΐ, 
δυΐ ΟΕ ἃ πορίοθοι, σου κίης δ δρδιοιηρηὺ οὗ 
268] δ 20 ὙΐΓΛΠ6 ΥὙΘΙΏΠΟΥ͂Θ ἔγομι ΒΡΟΒίδβΥ," με 
Τ8ὸ ἀδγ οὗ Ομ δι᾿ Β σϑ-ρροαγίηρ ἰ8 οδ᾽]οὰ Βοσϑ 
Δ5 1 ΟοΥ. 1ϊ]. 18 βἰΠΙΡῚΥ “186 ἀδγ᾽ (ἡ ἡμέρα). 
ΤῈ ὅσῳ 5 ἰο θ6 οοπϑιγχυοὶοα ποὺ τι} ἐγγέζουσαν, 
θὰ νἰ} βλέπετε--ὗσῳ μᾶλλον. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. ΘΟ γί δι ϊδηβ ὅπὰ ἐμπολβοῖνοβ πῃ ροββοϑβίοῃ οὗ 
ἱψὸ ἱπρογίϑην δανδηίβροθ, τοι ποῖ ΙΠΘΓΟΪΥ͂ 
δεἰαδίϊδλ (δε μοδεϊδιϊίς Ὀὰὶ ἔτη 8} 8 φ»χαοί σα 
ἐἰϊυϊπρ ἱπαμοοπιεπέ ἰο ἀΥΔῊῪ πον ἰο ἀοὦ. Τμοβο 
δἀνλῃίαρεβ ὅσο: 1, ἰῃ9 ἸΟΥΪᾺΪ δηὰ σοηδάεπίι 
δοίάπε8δε ἰοὸ τῆ κο 860 οὗ [0 οπίγδῃοο ἰο {89 ζοτ- 
ΤΩΘΥΪΥ οἱοδοά, Ὀὰὺ πον Ορθῃ θα ΒΟΔΥΘΏΪΥ Βα ΠΟΙ ΌΒΓΥ; 
2, 16 ῥγίεδί οὐδῦ ἴ:6 Βουδ6 οὗ αοἄ, ἐχαϊεα ἀΌοΥΘ 
ΘΥΘΕΥῪ Ῥγιοδίμῃοοά, 5688 ΟὨτὶβί. 

2. Τμὶ8 Ὀοϊάπθ88 ἰ8 ουπὰ οὐ τ τη ἐλά 
δρ΄εγε οἱ ἰλε ἱπηήμεποε, ἀπά ἐπ (ὰς ροισεν ὁ ἰλε δίοοά, 
οὗ 96808 Ομ γὶδί. Εον ἀυγίηρ ὑδο 116 οὗὁἨ Ζ26808 
ΟἸχὶβὺ οὰ οογί, Ηἰβ ἤθβ} μαὰ ἐμ βδῖϑὸ ἰπδιθηοθ: 
88 (ἢ το] Ὀοί νθθὴ ἰδ Οουὐοῦ δὰ ἱπὴοῦ βαποί γ᾽ 
οὗ 86 Τοταρῖίθ. ἘΕὉΠ δῃὰ υὑπορείγυοίοα οοϊημυ-- 
πΐοη ὙΠ} αοα Βδὰ ἴῃ ἐμ18 8 ὈΔΡΥΙΟΣ Μ ὩΙΘὮ τηυβέ. 
ἄγϑὶ 80 οὐϑγοοπιο, θαὺ ὙὙ81ΟΒ ͵Ὃὲ8 ΘΟ ] οἰ ΟἿ χο-- 
τοογοα πῃ {Π6 Βδουΐβοΐβὶ ἀϑαὶ οὗ Ογῖϑὶ, Τ}ὺ8: 
0 Ὀθσοσλ65 Δρραγοῃΐ αἷδοὸ ᾿θτὸ ἐμαὶ ἰὲ 18 ποὲ {μ68- 
ἀοοίγῖπε απὰ ἐξαπιρὶο 9 εδι8 (αὶ ΤΟΠΘΥ ῬοΟΒΒὶ "16. 
οἂν οομτησΐοι ΠῚ! αοα, Ὀὰὺ ἐπ ἀεαίλ 977 (λό: 
Οοά-παη, πὨϊοῖ, ἴα 8 σοῃῃδοίΐοι τὶϊι δἰοῃο-- 
τηθπὲ δηαὰ Ῥγορ (ἰδ ϊοη, ἃ8 ἱπάϊοαϊοα ὉγΥ {86 ἰΓδῖῃι 
οὗ {πουχπ Γ[Ἀτοῦχσ [89 οπ ΐγο ΕΡίβι16, αδὰ ποι μου’ 
6 ἐδ πιογὸ ἄρυτγαι νο Γοργοβοηϊδίϊοπ οὗ ἀη.1ἀ68,. 
ΟΣ ΠΑΥ͂Θ Β ΒΙΠΙΡΙΥ͂ πιογαΐ εἰ χηϊἤοδποθ. Οὐ γ᾽ 
ἰο αοἂ Ἰεαα8 αἰνγδγβ ἱμσουρῆ {18 γεπέ αεὶδ οὗ {1|6΄ 
βοβὴ οὗ 424 6βὺ8 ΟΕ γὶϑὶ, τ ΊΟ ἢ 15 8 6 ΒοΠοΟΙοΣ ἢ 
ἀμ ο]]οα ἀῃα ΟΥ̓ΟΡ ΟρΘἢ σαίθΑΥ ἰ0 ΘΛΎΘΏ; 

8. δ΄'ποθ Ομ γίϑι 88 ζοῃθ ᾿ἰπίο ποῦν ΘΏ, ἱΠΟΓΟΥ᾿ 
ἐποχοΐη ἰο σεπιαΐπ, απ ὰ ἔμ Ρ6, ἃ8 ἰπιί8ο ἔτιιο Ββαῃο-- 
ἰΔΥΥ, οα {πὸ στουπὰ οὗἨ Ηΐ8 οοτηρ]οίοα πγοσῖκ οὖ᾽ 
γοαοιηρίϊοη, ἰο ἀρ»εαῦ ἐπ ἰλδ' ργόδεποε οὔ Οοα 707 
τ, (80 Θχογοΐβο οὐ Ηΐβ ΡΥ ΘΒΕΙΥ οἹο6 1 τα οαϊδίϊον, 
ἱπιογοοβϑίοι δηὰ ὈΪϊοβϑίηρ, ἴα θ οἷδσο ἐη 1λ6 ποδί 
»εγζεοεί πιαππεῦ, διὰ εἱίλουξ ἐπίεττιρίίοπ. Τὺ ΟὨΪΥ 
ΤΟΙ δῖἢΒ ΠΟῪ ἐμαὶ νϑ, 85. ΕΒ σδῃβοιηδά Οδυγχοῖ, 
Κλ ΒΟΥ Ομ γΒο]γ 5 ἰδῚ ποτ πο Ηΐτη. 

4, Βεΐογο γὸ 8.0 οΔ]16 ἀ΄ ἴο ΡῬΘΔΣ Ὀεοίοτο αοα 
ἴῃ οἰθγηυ, τὸ Βου ἃ 80 δΥδ!} ΟΌΓΒΘΙΥΟΒ ἷπ {ἰπὴ0 
Οὗ 80 ΠΙ68}8 Οὗ 86 0688 ἐο ἐἶπ᾿ὃ ΒΟΑΥΘΏΪΥ ΒΔΠΟ(ΌΔΓΥ, 
ἐμαὶ ἰῃ6 οπασγδοίονυίβιῖσ τυ οὗ ΟὨΥ δ. 18η8, 1 
ἔαϊι ἢ, ΒΟΡΘ δηὰ Ἰουϑ, β411} 86 Τουπὰ ἴῃ 8. Ζίλ 
ξαϊῃ8 19 {688 ὕγοια (8 βρυϊπκι ως. οὗἨ [88 
Ἰιοδτὶ σι ἢ ἐπ Β᾽οφὰ. οὗὁἩ 7 οαυ8 ΟΕ γὶδί, τὰ ΠΟΓΟΌΥ 
τὸ Ῥστοάυσοᾷ (Ἀ6 ἀοτέαϊ εἰν οὗὨἨ οὐὔῖ΄ ΓΕΘΟΠΟΙ] δι οα 
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τὔὦὸῖϊὰ αοἄ, δια ἐμὸ οχρογΐίθῃςο οὗ οὐν )ιιἰ1θοοίίου. 

Ἦορε, ντιὶοῖι ΟΧΡΓΘΒ868 1.86] ἴῃ Βο]άϊηςς ἔαϑὺ ΟἿΣ 
οοηήοθδίου οὗ βρϑοΐβοδ!ν Ομ γι βιϊδπ 1810}, ὅπᾶβ 
ἰϊ8 ναγταπί ἴῃ [16 δρρστορσχίδίϊοη οὔ {π0 χτϑὸθ οὗ 
Ῥαριΐδια, δηὰ ἄγαν 1.8 πουγίβατλθηί ἴγοτα ἐπ 
Ῥτοιηΐθοβ οὐὗὁἨ ἰμθ 080 ΟΠΙΥ͂ ΣΟΙ 8010 διὰ ἔδίιμ 7] 
αοά, Ζουε, “ ο0δ66 Υἱρὶδ δηὰ οὐ αἰ οη 5 116 ἐπ 
{86 ποοὰβ δῃὰ Ὀ]οβδϑίηρϑ οὗἨ οοπιμλιηΐοι δά ζοὶ- 
Ἰονϑμρ, ὅπᾶ8 οοοδϑίομ, βίϊπιυ]υβ δπὰ βίγοηρὶ 
ἴονυ ἰἰ8 οὀχϑγοῖϑθ ἴῃ ρῬδγίϊοϊ ραίϊοῃ ἱπ Ὁ γἰβίΐδη 
ὙΟΥΒΕΙΡ, απ Π88 15 Ἰἰνίης Θομποοίΐοι Ἡε 0811} 
δηὰ Ἰονθ ἰῃ αὐγαὶ ἐπ δπὰ Ῥγορασίης [Ὁ (86 δ8Ρ- 
Ῥγοδοδῖηρ ἀΔΥ οὗὨ ἰμ9 1μοτἀ᾽ 8 του ΓΏ. 

δ. β΄:λπο6 ἐμ αϑοθῃβίοῃ οὗ 7688 ΟἸτῖβί, ἰΠ6 αν 
ΠΟ Ὦ απ ἐδθ οἰγτοϊΐηᾳς τουπὰ οὗ ἀδγβ διὰ 
ΙΏΘΥ65 {ἰπι6 ἱπίο ΟἰΘΡΏΪΥ, 18 ποὺ ΤΩΘΓΟΙΥ ΒΡΡΤΟ- 
μοπάρα ὈΥ ᾿ἰ5861} δ5 ἴῃ ἃ βοσί οὗ βίδῃ ἀπ ρς δηὰ Ῥὲῦ- 
Ῥοίααὶ] Ῥσοχὶ μιν, Ὀυὺ 18 ὀχροοίθα ὈΥ̓͂ (μ0 ἀϊδβοὶ- 
Ῥ]68 δ8 αρρτγοαολίησ, πιὰ {μ6 οοπνίοίΐοα ἐμδὶὲ 
ΘΥ̓ΟΓΣΥ͂ ΠΟῪ ΙΩΟΥ̓ ΙΒ ΠΙΔΥ͂ ΡΟΒΒΙΌΪΥ Ὀ6 {10 .8[; αῃὰ 
τυ (6 ἔδοϊΐης (μα {1086 ὙΠῸ ΔΓ οδ᾽ θὰ δηά 
ΓΟ απο] δοὰ ἰο Ἰυάχο ἰμ6 βίη οὐ {86 (ἰπλ65 
(Μαῖι. χχὶν.) πιϑὺ ὈΥ͂ Π0 τλ68}8 Οὐθσϊοοῖὶς 86 
ῬΥΘΙΠΟΒΙΓΟΥΥ βρη, ὁσσυγτίηρ ἴῃ ὨἰϑίοτΥ, οὗὅὨ (89 
οοπΐης οὗ (μὲ8 ἀφοΐδὶγθ ἀδ  οὗἉ ῥυάρηλοπὶ δηὰ 88]- 
γαϊΐοη. . 

ΗἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Το τὰῖδοδβ, ἰβουρσίβ δηἂ τᾶν οὗ {89 ΟἸγχ 58- 
ἐΐδη ἰοπὰ ποὶ ΣΟΓΟΙΥ ἱπίο {πὸ ἐστγίλἧν, Ὀὰΐ ἱπίο 180 
λεαυεπῖν ϑδῃοίδνΥ.--- Οὐ ἀγα τίη ποὺ ἰο αοά: 
1, ἵπ 18 Ὀα8ὶ8 δηὰ ζοιιπάδιϊοη : 2, ἰὴ 18 ΤΙ. 6888: 
8, ἰῃ 15 Ὀ]οββί πη κ8.-Ἴ 6 τρλ 086 οὗ {86 πιδαηϑ ὁ 
στγαςε: 1, ἴὰ ἰμοὶν αὐδιϊγ ; 2, ἴῃ {ποῖν οἰθοίδ.-- 
ον γῪῶό Βαγὸ ἰο ἀΐβροηβο ἐμθ σὶγδ 977 σταοσε ἷτι- 
Ῥαγίοα ἰο τ8 απο οἰ }}Υ ἰο ουγϑεῖυεδ ἀπά ἰ0 οἰδεγδ. 
--ἸΒΟΓΘΌΥ τὸ Ππιδῖζθ ΘΥ̓ΘΙῪ ΟΔΥ α ἀδΔΥ οὗἁ Ὀῖ688- 
ἴῃ ζ.--ἾΝ α ποϑὰ ποῖ ἴδδσ 6 8:4] ἰυἀρσιυχοπὶ, ἱΥ τὸ 
Εἰ ΕΠ ΡτοΥΘ (89 Ῥταδβοηΐ {ἶπη9. ---- ὁ τηυδί ποὶ 
ἘΙΘΧΟΙΥ ἐχρεοί ἴπ ἀΔΥ οὗἶμο οτὰ, Ὀαὶ »γέραγε οὐ γ- 
:ΒΘΙΥ͂ΘΒ 70 ἱἰ.---ΗΟὟ γ9 ΟΥ̓ΟΓΘΟΙῺΘ (89 μεγΐ ΟΥΓ 420- 
«οἰείψ ὉΥ {10 δὲἐεεδίπσε ο7 ΟΥτιίεἰΐαπ [εἰϊοιοδλῖ;.---Η 
6 Ιχδὺ ΤΟΟΘΟΙΏΡΘΙΒ6 Παείψ ὐἱδλ ἤαεϊείν.---Τ Ὲ 6 
«Ἑλαγαοίεῦ οὗἩ ἰο8Βο Ὑ8Ὸ σπου]ά οοπιθ ἰο Θοά.---Τ}0 
.«οοηποοίλοη οὔ χαϊλ, λορε διὰ ἰουε τ ἰδ 118 οὗἨ 116 
ἔγαο ΟἿΣ Ἰ δι 8}.---Τὸ (ὴ9 παίωγα οὗ (8 9 ὙΔΥ οροποὰ 
(ο 8 ἱπίο {πὸ ΠΕΟΔΥΘΩΪΥ͂ ΒαποίπδεΥ, Βῃουϊὰ οὐ 
αοαῖξ ἴὰ 1ϊ δοΟΣΓοβροδά. 

ΚΤΑΚΚΕ.:---Α ΘΟ γι βιίῖϊδη τυδὲ οοπάποί τὴ 
Ετοαὶ ἱβοσουρβηοββ διὰ μϑῃ (101 6885 κΐ8 δἀτηοπῃὶ- 
᾿(Ἰοη8 ἴο 15 ποῖ ΟΓ.---Εδ: 1} ἰὼ ΟἸγἐδὺ 18 1116 ἩΔῪ 
ἰο Εοἀ.---ΟἸγὶβὶ 186. 16 κγοδὺ Ηἰχ -Ῥσὶοβί ἰῃ σο- 
Βροοῦ; 1, ἰο Ηἰ5 Ῥούβοῃ; 2, ἰο Ηἰ5 οἵδοο; 83, ἰο 
ὈΘ᾽ἑονοΥΒ, ΟΥ̓ δοὰ Ηο ͵8 ἰδ Ηοαὰ.--- ΠΟΘ ΟΡ 
μου ὍΘ κτγοαί, αηὰ βαῦὸ τδαὺ 18. χυοδί, τηιβὲ 
ΔΆ ΚΟ οοἶσθ οὖ. 7 6808.---ἸΥ (0 Βαδστί 68 σἰ κἢν 
ἈΡΡΥγοοηἀοα πο ρσταῶρο οὗ αοᾶ, δηὰ Ὀεϊΐονοβ {πὶ 
Οσίϑι 15. ἃ ᾿ἰνίηρ, αγδοίουβ, κίπἃ δηὰ βυυδοὶ 
αν ΘΟ, ἰδ 4180 ΒῸ 0.868 (μαΐ στδοθ, δηὰ 80 ζ66]5 
{110 αἰϊγλοίΐοπ οὗἉὨ {86 Ιοτϑ οὗ ἐμοὸ ογὰ οβυδβ, ἐμαὶ 
ἱξς ρῬοποίγαϊοθ οὐρῇ ἰο Ηἰβ στδοίουϑ βεαὶ.--- 0 
ὝΑΥ ἰο ΠοαυΘη οδπ ὯῸ οπίογοα ὮΥ͂ Βΐτῃη ΟὨΥ ΨΠ0 
868 ἃ ᾿ἰνίηρ ζαὶ (ἢ 1π μἷ8 βαυΐουν, 0148 ΘΟ Β ΔΒ ΕΥ 
ἴο 18 σομπίββϑίυπ ΟΥὮὨ ΒΟΡο, δῃὰ 8α5 ἃ σ:ϑαὶ {αὶ 
Ῥτουοκοβ ἰο ᾿όγε δηὰ ροοὰ πουκβ.---Νεῖιμοσ 
κἀουθίοῦ ΠΟΥ ἀοβραῖτου οαὰ δηΐου ἰηίο ἐπα Κῖπρ- 
'ἄοτμι οὗἨ Οοἀ.---Τὴο ΤΑῚ] π688 οὗὨἩὨ αοά 8 δΌονυϑ 
.«}} αὶ ύαϊποεθ. Οαοα ἴδ αὶ! 8] ἴο 18] τυβαὶ 

ΗΘ δια8 Ῥτοιιϊβοὰ, δπὰ ἰο ριδτὰ νζδὲ Ηθ Ἀ65 
εἴτοῃ. ϑβμου]ὰ ποὶ ἰμ18 ζσηΐδὴ ἰο οὰγ 1811 δηὰ 
ἴΟΡΘ 8 ἀουῦ]ο Ὀαβὶθ ΤῸ. ἃ 7ογίαϊ οορέοβδίου Ῥ--- 
Οπο ΟὨ τί βιΐδῃ χαυβὶ δ6 συδγαΐϊδη οὗ δηοίμοῦ, δηὰ 
γΘΌυΚα τὶν τοσὰ8 ἩΒΔΙΘΥΘΥ ΤΌ 8 σοΌπίοΣ ἰο Οοὰ 
δὰ νἱγίῃθ.---ΕὙΟΣΥ 0060 τουδὶ ]Ἰοοὶς ὅγϑι ἰο Ηἷπι- 
8017, δηῃὰ βοοῖς πὶ 81} σοβδρϑοὶβ (0 τπᾶϊκο ἃ οογίδίη 
δαναποοιηθηί, δηὰ κοορ δηὰ ἱἵπόογοδδα πΠδὲὶ Β6 
.48: Ὀυΐ (8158 βαπὶι6ὸ 611 γοχυϊδίοα βεϊ]οτα δα 
ταυδὲ 8150 ΟΥΠΟῸΘ 07 ἷ58 ποῖ ῃθοῦ, οὐ ἐμο ατουππὰ 
οὗ ἃ ΘΟ ΠΟ ἸΔΘΙΙΟΣΒΕΪΡ ἱπ ἴπο βρὶ τα] Ὀοὰγ 
οὔ εβὺ5 ΟἸ τἰβί. ---Μ Γο ὀχίοσῃδὶ οοπίδοί πι} (86 
ΟΓΒΕΪΡ οὗ Θοἂ ζ8118 ἱπα οοϑα ἴἰο ΒοοῦΌΣΟ κατ δίίοῃ: 
Ὀυΐ τἰ 1] οοπέοτηρί οὗὨ ἱέ 18 {86 πδν ἰο τυῖῃ διὰ 
ἀδιηηαίϊοῃ.--- Τὸ αἰ] ροπῦ σοί οι] ίΐο; οὗ {86 
αἰ βρῖαγβ οὐὁἨ Θοἀ᾽ 8 ρυπίεννο υδιϊοσθ ἵπ ἀοδὶ διὰ 
(86 ὅπ] ᾿υὰριποηΐ, ΠΩΔΥῪ δηἃ βιου]ὰ δοσυς 08 85 8 
Ῥοτγροίιδὶ ἀ18βοῖ 1} 1πὸ πὶ ρχοα] 688. 
ἘΙΕΘΕΒ:--Τ 6 Ρυγθ πδίοσ οὗὨἨ δδαρίϊεπι [85 

ἄγαν ον ὈΟΩΥ͂ διὰ 108 το 6.8 ἱπίο ἐδ 6 ΒΕΓΥΪΟΣ 
οὗ (86 1μοσά, δηὰ 4150 σαϊβεα ἰΐ ἰο {86 αἱ χη οἵ 
ἃ ἑυαίυγο τοδυτγγοοίΐοα. [{ 18, ἐποσοΐοσο, ἃ οδρὶία] 
Ροϊπι ἐπ [6 ΒΟῸΡ9 ὑπεΐ 88 θθοῃ Ὀοβίον δα οἱ τπ|5, επά 
ἴο Βὶσο ἢ 6 πιυϑὲ δάποσο, ἰμδὺ ουθ ἴῃ ΟἿΣ ὈοὰΥ 
ὙΠΊΘΙ 65 ὙΓΤΌΠ ἔγοόση ῸΒ ἸΏΒΗΥ͂ Β' ΧὮΒ ΟΥΟΣ εἰῃ 
διηὰ ἀφδαϊῃ, τὸ 5841} γοὺ Ὀ6 Ῥεποίσαιϊοα διὰ Ῥεσ- 
νδδοὰ ὉΥ {1:16 βαϊγαίΐοῃ οὗ ἀοά.-- - Του ἀγα 
τοδί αὐἱοϊκκοιΐης ἤγοσα Βορο; θυ ὈΥ ἰμ6 Ἵσχοζοὶβα 
οὗ ἴονο, Βορὸ διαΐῃ ρϑίῃβ Οὐ Ὑ4ΔῸΣ Β6ΟΡ6.- 
Πού ἔοσυυθεῦ Σο 8] πὶ Οὐσβοῖνοϑ, τί 8] οὐτηο- 
εἰκΐοι 18 οὗ πὸ δοοοιυηί. 
ΗλΛΗΝ:--- Ηο ἰπ ποῖ 18 ἐμο ᾿ϊἴο οὗἩ Ομ τὶεῖ, 8885 

4180 {πὸ δηίσαποθ ἰπΐο ἐδ 9 Βαῃοίθδγυ.---- ΒΥ 811} 
ΟὟΤ δρὶγιὶ μα8, ούδὰ ἴῃ (6 Ῥγοδοηὶ ᾿:ΐζδ, 8π δἢ- 
ἴσδῃοθ ἰηΐο (μ9 βαῃοίσδγΥ ; Ὀυΐ ΘΟοα 85, ἰπ ΒΔΡ- 
ἰΐβιῃ, 8180 Δρργοργιδίοα ἴἰο ἈΪΠ80]}7 οὐγ Ὀοὰγ 698 
{πδὲ ἴῃ ποι {Π6 110 οὗ Ομγὶδὲ ἰΒ ἰο Ὀ6 τυδὰθ 
ΤΑΔΏΪ68ι. 

ἨΕΟΒΝΕΒ:---αοὦ ΘΟΥΟΣ γουομδαῖοθ ἴἰο ἐπ θὲ- 
ἸΊΘΥΟΡ (ἢ 6 ὈΥΪΎΠΟΖΟ οΟὗὨ ΔΡΡΡΥΟΔΟΙ; 18 ΕΥ̓́ΟΣ δεοςοδ- 
δἰ 016, ΟΥ̓́ (ὁ Ὅο δἀάτεβδοα.---ΟΟΣὨἨ Βορο :έβεϊς, 
δῃα τὴογθ ὑμδὰ {8 15, οὖν οοπἤθββίου οὗ ὮΟΡ6 δ͵δο, 
Μ6 Βμουϊὰ ουὐὸσ δο]ὰ ζ8δἰ.--- ον ἀρορὶγ Βανθ 
ΟἸ ἰβεϊδῃβ ἰο σοβοοὶ οὰ τῆδ 8865 66; Ὀοδίοποὰ 
οἢ ἰδ 6 πὶ ὙΠ0ι6 ΟἸγῖδὲ απὰ Ηΐβ8 ἄθαι ἢ. ᾿ 
ἸΤηοιυῦοκ:-- ἔον, ἰπ οὐ ΟὟαι {ἶτη6, ΔΤ πὸ ἰο 

σΟμβίοΥ ἰΠμ6 ζοτβακίηρ οὗ ἰδὸ ΘΟ σιβί θη δβεεαι- 
Ὀ]168, α, ἐπ 18 οΘαιλδεοδΒ; ὃ, ἷπ 18 ΘΟΠΒΘΑΌΘΩςΘΆ. 

ΜΕΧΝΚΕΝ:--- Ταῦ (89 ΑΥ 85 Ὀδοη σοπδεοοζγδίοα 
ῸΥ 8, ἱπαϊσαίοϑ ΟΟΥ χὶρὶ ἰο ναὶ]ῖς ἰπ ἰΐ; δοά 
αἶδο δὴ οὐ] χαίἑο ΤΟβιη Σ Οἢ 8 ποὶ ἰο ἀφοϊΐπο 
γα Κη ἰῃ 1ἰ.-νοῦ ἐπ (86 ϑρίσὶν, οὶ ἴπ Ηἰϑ 
ΒέροΣ ποίυγο δηὰ αἰχηΐϊ, ποὶ ἴῃ ΒΟ [8 88 Ηδ 
γγδ ἱπ (πο ΤΌΣΙΩ αηα αβϑοηί δὶ 11 Ἰςοδ88 οὗὕ Οοί, 
888 ἐΐθ ὅοῃ οὗ αοἂ σδοπβοοσγδίοἂ [0ὉΣ τβϑη ἐδ 
Εν ὙΔΥ ἰηίο (80 Βο]ϊοδὲ οὗ 81}; Ὀυὶ Σδίμοὺ ἴα 
80 ἴὰΥ 88 ο Πα8 Βυϊηδ]οά Ηἷπηαο6}Γ ἰο {πὸ ἔοστη οὗ 
ἃ βοσυδηΐ [ἢ ον βίη ὅ 68), δῃὰ ἴπ {16 ὅθ ἢ Β85 
βυδετοα δηἃ σοπαπογαὰ.---- ΕΟ {86 δἰχπδ οὗ 86 
ἰἶτηο8, ἔγοτῃ ἰδ τοί υοὶϊ, ἴγοσα ἐμ ορεπρὰ ξαπὸ- 
(ὈΔΡΥ͂, ΜΘ δ660 ἐμαὺ ἐμο ἢγδὶ στδιυὰ αἰυσβῖοι οὗἁ ΟἿΣ 
ΤΟΥ] 5. ΒΙΒίΟΥΥ 88 ραϑβϑί ὈΥ, δῃὰ ἴῃ ἃ 56ὴ890 διά 
ΤΑΘΑΒΌΓΘ, ΒΊΟΝ 88 ΠΟΥΟΣ Ὀοΐοσο, ἰμ6 δ οὗὅὨ (16 
οοηΐης οὗ ουῦ Τοτὰ 96 δυ5 Ομ γὶδὶ ἄγαν 8 ποᾶσ. 

ΟΕΒΟΚ:--ΟὗἨ ΟΡ βαστᾶ ρυϊοβὶὶυ ΟὈ] σαὶ 0:8: 
1, ῬΥΪΟΒΕΥ ΔΡΡΥΟΔΟΙ (0 (η6 ΙΠΊΘΓΟΥ Βοαὶ ; 2. (8ὸ 
ῬΥΣΟΒΕΥ ΡΥ ΚΊΙΩς οὗὨἩ ΟἿΣ ᾿δθασίβ; 8, (ΒῈ ὑυίεδ 
Βο]άϊης αϑὲ ἴο ΟὟΤ σοῃΐίοββίοη οὔ βορὸ: 4, ἰδο 
ῬΥΪΟΒ(ΙΥ τοροϊνίης οὗὨ ὁμ6 δποῖμποσ ἰῃ Ἰοτο. 
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ἯΠὸ μοογνϊοδί απὰ ἱπουϊ8]9 Ἰαάδρτηθηὺ οὗ αοα ζ41185 ὌΡΟΣ δροβίαϑυ ἔσοτι δοϊςπονϊοάκοά ΟὨ τ 8- 
᾿ (απ ἰσυί. 

ΟΠΑΡΊΕΒ ΣΧ. 26-8]. 

20 Ἐὸν 1 τὸ βίῃ πὶ Π}}} δῖος ὑμαὺ τὸ αγο σοοοϊνοὰ ὑπ αοπίοᾶρο οὗ ὑμα ἰγσαίῃ, {Π6Γ0 
27 τοιηδὶ μοῦ ἢ ὯῸ τποτο [8] Βδουῖῆοο Ὁ βίηβ, Βαύ ἃ οογίδϊη ἔδασία] ἰοοκίηρ Ὁ οὗ ἡυάριηθηὶ 

δηὰ [87 ἤδγΥ ἰηάϊρηαίίοη, τ 16 ἢ 8}184}} [{π60 σἱονίηρ ἔδσνοσ οὗ ἃ ἄσγθ ὑβαῦ 18 δϑοαῦ ἰ0] 
28 ἀογοῦν ἴδ δΔάγνογβαγιθβ. Ηδ ἐμαὶ ἀοεριβοὰ [βοὲ δὲ Ὡδυρῆῦ] Μοβοβ᾽ ἰὰνν ἀϊοὰ [ἀϊ60}}} 
29 πίιμοῦῦ ἸΩΘΓΟΥ͂ ὑπᾶθσ ὑνγο ΟΥ ἰΐγχοθ ἩΠΟΏΘ6Β668: ΟΥ̓ ΠΟΥ͂ Ἰησοῖ ΒΟΙΟΡ ΡὈθηΙβητηθηῦ, 

ΒΌΡΡΟΒΘ γο, 58.4}} μ6 θ6 ὑπουρσμύ ποσίν, πῆ μαι ἰσοάάθη ἀπά ον ἔοοῦ 86 ϑοη οὗ αοά, 
δυᾶ Βα οοπηίοα {πὸ Ὀ]οοά οὗἁὨ {Π6 οογϑηδηΐ, ἩΒοΥΘὮ 6 γ͵γδβ βαποιϊδθοα, Δ ΠΒΟΪΥ 
ἰδῖηρ [οοππτηοῃ, πῃ Β8]]ονγοᾶ, χοινόν], ἀηὰ παἰϊ ἄοῃο ἀδδρὶΐθ ππίο (86 ὥὸρὶτιῦ οὗ στδοο 

90 Εον τὸ ΚΗΟῪ δἷπὶ ὑμαύὺ παίῃ [οηι. ὨΔ0}7 Βαϊ, Ὑ ϑῆρϑαδηοο δείοπσείδ, πηΐο τηθ, 1 σ1}} 
ΓΘΟΟΙΏΡΘΏΒΘ, 8810} ἰΠ6 [ογτὰ. Απὰᾶὰ δραΐη, Το 1,οτά Β}4}} [Ὑ01}}} ἡπάρ θ᾽ 18. ῬΘΟΡ]6. 

31 Ζὶ ὦ ἃ ἴϑδυῖα] ὑμίης ἰο [4}} ἰηΐο ἐμ6 μδηὰβ οὗ [πο ᾿ἰνίηρ οὐ. 

ΨΥ, 30.--Τὴὸ τοτὰδ ε κύ 
{8ο διδοσῖγ οὐ Α. Ὁ. ΒΕ. Κα 1, Ῥὴ 

8. ΨΥ, 80.---ϑίοδ4 οἵ πο ἰδοί. γεσ. κύριος κρινεῖ, νγχο 816 ἴο τγοδὰ κρινεῖ κύριος ΑΥ͂ΟΥ 

δῖ πδοίίηρ, ἰηἀοσά, ἴῃ δίν. ὯΝ, 17, 2395, 67ἘΝ απ ταοδὲ δηοίοης ἰγαπδἸαιίομβ, Ὀπΐ δν9 
Ιοχ.. δηὰ δγὸ οδὐἀοὰ ὮὈγ 4 ἰδἴεσ μδηὲ ἰ δϑίπ. Οσπιρ. κορ τρις οἴ νου. 29, οοποϊ υδϑίοῃ. 

Ώ. Α. Ὁ. Ε. ἰκ. 81,18, νι δίοῖι ΜΒΒ., 
ὁχοορί βίη. δηὰ Α., Βαυο α]5ὸ ὅτι ργοοϑάϊΐηκ, 85 βορί., θους. χχχί!. 86; Ρε. οχχχυ. 14, 1ῃ {89 δίη., [πὸ σδηκο [88 ὑὕθθῃ ἰἢ- 
τοοἀποοὰ ὈὉγ [6 ἑοττοοίογ., 

{ὔὍὑ. 28.---κονσίως γάρ, 70. οοἰμπίαγιν, ἑκονσ. οτ ρΒδιοα 1 δίαπάϊηρ Ὀοίογθ ἔθ Ῥασί. ανόντων ἡμῶν, ιοὲ εἰῃ- --ἀμαρτ 
φησ, ἴῃ σ.86 οἵ ουν δἰπηϊηα---[ἢθ Ῥγοβοηΐ Ῥαγέ. ἀθῃοίηρ δὴ μαδιξυδὶ διὰ δυϊάϊπα δίδίο; Ὀπὶ ποι η Κ ΘΟ6ΠῚΒ ἴο ΣΟΔΌΪΓΟ Ὧδ ἴο 
ἐγληδίος ἢ, {ἢ ΑἸ, ἴο [ὴ6 δοῖπδὶ ἀδὺ οὔ) υὰ 
ἴΠο οοῃαϊΐου, ἴῃ [πὸ ργϑβοῃξ "6, οὐ ὁπ9 Μ11Ὸ 65 σοταρ[ ἴθ! Υ 

δῖ. 1ὲ δοϑῖὴδ συυοῖ ΤΊΟΤΟ (ογοὶ Ὁ16, 88 Μ61 ἃ ΠΣΟΓῸ ΠδίΏΓΑΙ, ἴ0 ΓΟΙΟΣ ἰδ ἴο 
δροοίαἰϊκοὰ ἤοπι αοά.--μετὰ τὸ λαβεῖν, αὐίεΥ τεοείυίηρ.--τὴν 

ν, (δε ἐξίον.---τοογο πῃ [86 πιόσὸ γνῶσις---ἰ Καονίοὰκο το Ἡἰς ἢ 1Ππ6 τη ᾿88 ὈΘΘῺ ΠΟΙΘΟΙΪΟΌΒΙΥ αἀἰτοοίεα, ἐξίγνσι γϑοΟσῊ 
δορά ὈοΓΏο, ὃῳ ἰὲ ψυϑγο, [16 αἰἐοπίδίίοη.---ἀπολείπεται, ἐλεξε γεπιαίϊμείδ, αἃ5 ἃ Ἰοκίοαϊ γος: καταλείπεται, ἔλεγε ἐδ 
ἃ λέείονίοαϊ ζαςῖΐ, Θ60 οἷ. ἱν. 1, 4. 

δελίνμὶ αὲ 

ον. 21.---Πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος, απ ὑἱπαίρπαίέοη, οτ, ζέον ῳ γε (λα ἐξ αδομξ ἰο ἀεθος. 
ον. 28,--- ἀθετήσας τις, ατν οπα, αἸΕΥ κεἰξέηρ αἱ παωιρλίὶ. 
γόον. 29.--ὁ καταπατήσας, ιτσδο ἰγαπιρξοα ῥιτβυρβ μία 

ΤῸοΙ., [Δ12., ΜΟΙ], εἰς.),- «ἀκάθαρτον, μοίδαπ, ἐπεργο.--- Εἰ. 

ἘΧΕΘΟΣΞΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γεβ. 26. Ε᾽οΥ ἱΐ τπτὸ δἷι 11, εἰς.---Τ δὶ 
(86 τοίθσθπμσοθ δθγῦθ ἰβ8 ῃἠοὶ ἰο ἀρὶθογαΐθ δηὰ 
διοΐϊποι 8 βὶἢβ ἱπ κοποσαῖ, θυ ἰ0 δροβίδϑυ ἔγοιι 
ΟΥὶδιϊδηΐ  δὲνου τ ρομθγδίίοῃ, 18 ΟἷοδῚ ἴγοϊῃ 
(89 ΘὨἾ ΓΘ ῬΏΥΔΒΘΟΪΟΖΥ. ᾿Εκουσίως βιδπιἀβ ἴῃ σοοη- 
ἰγαϑὶ π|ιῖῖ ἀγνοοῦντες δπὰ πλανώμενοι, οἷ. γ. 2: 
6 ῬΓΘ65. ἁμαρτανόντων τλλτὶτβ λαδιίμαΐ ἴῃ σοπίχαδὶ 
Ὑἱ ἰσϑηβδίοαϊ ἀθηΐαὶ: {86 Δροβίδευ 18 φςγεορδα 
Ὅν {86 ἐπίγνωσις τῆς ἀληθείας, ἂὶ ὁπο9 ἃ ἰδοογοιίϊ- 
68] δῃὰ γγδοίϊοαϊ. γοοοχπί(ϊοη οὗ {πὸ ἰσυϊ ἢ, δπὰ 
ἀο]θογαὶθ δηὰ οοηβοΐουβ οι Ὀγδοΐης οὗἁ ἰΐ, δπὰ ἐβ 
.7Ἱοϊοιοεα Υ ὦ ἰαϊϊατο οὗ ΔΗΥ ΤΟΥ ΒΟΥ οχρίδίουυ 
βϑοσχίβοοθ, διὰ ἰηβίοδα οἵ ἰὑ (ἀπολείπεται, 88 ὁἢ. ἱγ. 
6) 8δῃ ἐκδοχή, Ο86 ζοδυ Ὁ] 688 18 μοὶ ίοποα ὮΥ͂ 
(86 γβοίοτί 8] τὶς. Πυρὸς ζῆλος 1Β ποὲ ἰο θ6 6 Κοῃ 
85 ἃ εἴηρ)ο οοησδορίϊου-- ἤόγν Ζοαὶ ΟΥ εαϊοιψ 
(υ(Ἀ.,, εἰς.}, βίποο {86 10] ὁ τίς Ῥαγί. ἰαἶκο5 ἰδ 
6886 οὗ πυρός, ΜΪΟΙ ἰΒ ἰγοαϊοά 85 8 ῬΟΓΒΟΙ, 88 δἱ 
οἷν. χὶὶ. 29 αοἀ ΗΪπ186]Γ 8 ο6]16ὰ πῦρ καταναλίσκον. 
᾿Εσθίειν Ῥοὶπίδβ ποὶ ἰο ἃ ἀθβίσογἑῃη ρ-- -δηπὶ Ηἰ]αἰΐηρ, 
αὶ ἰο {μ9 5Βθῃβὶ Ὁ]Ϊ6 οοπβοΐουϑ Βυβογίης οὗ {110 
ἌοτΥ ἰηδίοιϊοη. ΤῊ ἜΧΡΙΟΒΒΙΟῺΒ Γοτιϊπα υ8 70Σ- 
οἱἷδὶγ οὗ [5. χχυΐ. 11 ἰπ (Πὸ δορί. ΤῊ πογὰβ ἴῃ 
γον. 28 γοῖδν οὐϊἀθηι νυ ἰο θουί. χυὶΐ. 6, ν αἰ σ ἢ 
γοΐον ἴῃ 11 ΤΩΔΏΠΘΥ ποῖ (0 (6 ἰγδηβρυδββδίοη οὗ 
ἀπάϊνἱά 8] οοτητηδηἀπηηοηίδ, Ὀὰᾳὺὶ ἰο ἃ Ὀγοακίης οἵ 

ωοΝ ἐμαὲ οὗ ἃ οοϊῃοῦ τΔη (Ὁ9 ὟΤ., θο]., ΑἸί, εὐς.), οὗ (88 

ἐπα οογοπδπὲ, δη ἃ δραπάομππχοιὶ οὗ αοα ἴον 1ἀο]- 
ΟΥΒΗΪΡ. Ηΐδησο ἰδ6 χτουπὰ [ὉΣ ἰδθ [0] ον 
Ρδυα οὶ. 

Ψψεκ. 29. ΟΥὕ δοῦν στ ἢ βοσοσ τυ δτθαῖ 
Καλῃῖς γ6, εἰς.---Δοκεῖτε [Δ γΥ8 (6 ἀροΐδίου γοβαγά- 
ἴῃς (86 ο486, δρουὺ ψβϊοῖ {6.6 δ Ὀ6 δο ἀουδὶ, 
οῃ ἐδο λιιάρστιοηί οὗἩ ἐμ σοδάδγβ: ἀξιωθήσεται γῈ}- 
τοβοπὶβ αοὰ 88 Ηΐτπ γ80 τοὶ 8 ἐμ κτϑαίῃ 688 οὗ 
καϊ!ὶ, δηὰ Βοθοο δ'υδαγὰβ μο τιμωρία δΔοοσοταΐης 
ἰο ἐμ6 ἴδοὶβ οὐὗὁἨ {89 ργεοοάϊΐηρ (Αον. Ρδιί.) βίῃ. 
ΤῊΘ πογὰβ ἐν ᾧ ἡγιάσθη (88 τοδὰ πὶ ΠΟΥ Θχοορὺ 
ΒΥ Α. δηὰ ΟἾγυ8.) ἀοβιβηδίο ἐμ Ὀ]οοὰ οἵὗὨ (δ 
οογοπδηϊ 88 ἐμαὶ 8086 Βαποὶ γίηρς ᾿Βυ6ηο6---ἰ, 
ἐ., 8} ἰπβυσποο ψ 168, ἐπὶ υἱγίμε οὗ ἰλ6 αἰοπεπιεηξ 
απαᾶ ρμωγύΠεαίϊοη, εοπδεοταίεα ἰο α ἰγμδ σουεπαπέ 7εἴ- 
ἰοισελ «ἰϊὰ αοὰ ἀπὰ ΗἹ 8 Ροϑορἶὶθ---Ββαὰ Ῥθθῃ 
Ἰτοδαγν οχρογίοποοὰ, Ηοηοῦ κοινόν Βογο, ἀουδί- 
1688, ἀοηοίοθ ἐπιρωγίψ (ὕαϊᾳ., μαϊῃ., ατοῖ., ΤΒ0]., 
ΕδΣ., ἅη., ΒΊο ἢ τι, εἰς.), ποὺ οοπιπιοπποδ (Ῥ 685}... 
1ι., (ἔουμι., ΤΒΟΟΡὮΥ]., ΒοςΣ., ΒΟ] οΒὲ,, Βοῃζ., 
ΒΊ., ο Ὗ΄., Βῖ8ρ., 8} ε]., ἑώρα ΒΥ πνεῦμα τῆς 
χάριτος Β]., 9 Ἢ, πη. υπάονβίαπά (πὸ ΗΟΪΥ 
Βρίὶνὶἐ 88 ἰμθ μἰϊ οὔ χστασο; Ῥυξ πιότθ ΘΟΡΓΘΟΙΥ͂ 
80. ἰο ο᾿. χὶϊ!, 9, 25 (δοπιρ. ΖΘΩΜ. χίϊ. 10). 
Βῦδπι., θ)6]., Β ΘΠ), εἴς., πηάἀδογβίδπὰ ἰὲ 85 τ86 
εἴδείοπέ ρτὶποίρίς οὗ σταοθ. Το γδβὶ οἰ(αίίοη 18 
ἔχοι Ὦσαυϊ. χχχὶϊ. 88: ἰδ Βοσοπᾶ ἔγομι θοῦ. 
χχσχὶΐ. 86 (τεροαϊθὰ Ῥβ. οχχχυ. 14). 1π Ὁοία 
Ῥδῆβαζεβ 86 βοῃϊι πιθοῦ 18, ἰμαὶ ΦοΒβουδα, Ὁ Ηἱἰδ 
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)αά οἶα! ϑναγ, νῖ υἱπάϊοαίο ἰμ8 σἱρῖθ οὗ ΗΪ8 
ῬΘΟΡΪΘ δξφδίπδι Ηΐ8 δηθιιΐθβ. Τμ18 τηοδηϊηρ οὗ 
{86 οτἰ σίδ] 18 αἶβο βοτὸ ἰο Ὅο πιδἰπίδἰ πϑὰ, βίποθ 
τὸν λαὸν αὑτοῦ ἀοῃοίοδ ἴῃ ἰμ9 οοποορίϊοι οὗ [89 
στϊΐοσ (πο οπυγτοῦ οὗὨ οὐ οΥ̓͂ ἰδο Νον Οονοῃδῃὶ 
(061.), νιείοι 15 ονουϊουκθὰ ὃγ ΒΙ., 0 Υ͂., ᾶπ., 
ὙὯ0 υηἀογδίδηα (86 τοτὰβ οὗ ἃ ἡπάριηθηΐ ὠροη 
{86 Ῥοϑορῖϑβ, ἱπείεδα οὗ του ἴβο. 189 ἤγβι οἷίβδ- 
ἐΐοπ ἀονίαὶοθ ἔγοια ἰδ Ηοῦ. ἰοχί, δηὰ 8βι1}} σθογθ 

τοῦ ἐμαὶ οὗὨ {89 ϑορί.; αὶ δοοοτὰβ νῖὶμ Βοαι. 
χἰϊ. 19, ν ϊαὰ σοπιαὶηϑ 8180 ἴΠ 6 λέγει κύριος ἰμδὶ 

8 τδηιΐηρ ἴῃ ἰμ6 οτἰζίβαὶ. Ηθηοα ΒΙ., 9) ὟΥ., 
θ6]., Βοίοδο ἰὸν ἰμαὶ 89 οἰϊδιίοι νῶ8 δίκῃ δί 

δοοοη μδηά ἴγομι Βοιιδηδ; Μ 8110 Μογον (Βοιι. 
χὶ!, 19, δὰ εἀ.} τοχδιγὰβ ἐῃ!6 Ῥδσδρῆσδϑθθ οὗ Οπξο- 
1.8, 1λπ., σα ἐμ 9 ΘΟΏΙΓΑΤΥ, 8 οαγτοηΐ φγουογδίαΐ 
ἔοττη οὗ (86 Ἔχργϑβϑίοῃ, 85 (ἢ ΘΟ 00. ΒΟΌΓΟΘ οὗ 
{86 οἰϊδίλοα θοΙὰ ποτο δπὰ ἱπ ΒΟΙΔΏΆ. 

ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ,. 

1. Τὸ πιοδί ἱπιτηοαΐαὶο ἱμάμοεηιοηί ἰο 9010 νΥ ἐδ 9 
ἑπὐπαποίίοηβ ἰδὲ ἐπ ὑμοῖν γτἰ κεύαϊ οἱαῖτη πδΥθ }υ δὲ 
θόθῃ ἰαἰὰ ἀοτη, 5 (6 σγεαέ ἀαησεν οὗ ΔΡοδίδαυ 
ἤγοτα Ομ γὶϑι, δπὰ ἐλε στ μἶπεδ οὐ τ8 φοηδεσμεηοεϑ. 

2. Τμορεηίίεηί δ᾽ ΠΟΤ ΤΑΥ͂ ἰπάἀ θα, Ὑ 11} χοδὶ ρηϑα 
δβρί τὶς, οἴιοοβο ταί μοῦ (0 7811 ἱπίο (9 δηἂϑ οὗ αοα 
ἐμαπ οὗ πηθῃ, 2 ὅδηι. χχὶν. 14; Κδ΄ῖσ. ἰἰ. 18... Βυὶ 
186 οουεπαηί-ὄγεαζεν ἀπὰ ἀροβίαίο, ἯδῸ Β88 ΘΟΤΏ6 
ἱπίο ἃ Βοβί!]ο δηὰ γδάΐοϑὶ μαϊπδαγίηρ οἵ [80 ἰσυ ἢ 
πο μ6 πδὰ Ὀοίοτο δοϊκηον)οήροά, εαπηοί δε 
ἀφαΐῃ τεπεισεά ἰο τερεπίπησε, οἷ. Υἱ. 4-8, δὰ οϑη- 
ποῖ ῬΟΒΘΙΙΥ μθησοΐουτι οὈίδίπ ἤογρίυθπθθα οὔ 
δἰῃβ. ΤῈ0 οἴδοτίημβ οἵ 86. ἴδ ὈΓΙῺΡ ΠΟ ἔγμέ 
»τορί(ἰαιέοπ; 80] }-οτἱ αἰ παιοὰ οΟἸΥΙηκ5. Βαᾶνθ ποὶ 
οὐϑα ὑμ0 σμδσδοον οἵ ἱψρέ δῃὰ οἵ ρχγοπιΐδε. 1 186 
ΟὨΪΥ ἐσθ αἰοπΐηρ βαογῖβοο, ἐμ ϑὅοῃ οὗ αοἂ δηά 
Ηἱδ Ὀϊοοὰ, αγὸ ἰη τίον οὗ ἴἰῃ6 δε] 6Χ- 
Ῥογίϑθῃοο οὗ 1.5 δδῃοι γίπα ῬΟτΟΓ, 66 γοὐοοίοα 
85 086]6088, πὰ {80 ϑ'ρίτ!ὶ οὗὁἨ 5τδοθ δρυγποα δηὰ 
βοογηῃϑά, πού ΟὨΥ ἰδ ὑῃ6γὸ ποῖ πἷπρ ἰ9 τερίαεε {μι 
Βδοῦὶβοθ ἰμ 9 γοὐοοϊοα δηά ἀἰββοῃοτγοά, δαΐ (18 
ιβοῖ οδῃ ὯῸ ἸΟΏΘΟΡ δχοσοΐβθ 8 φαυΐπσ ἰηήμεπος 
ρου δἷπ ἶο 85 τηδὰϑ ἩΠ71 δηὰ πδηΐοιυ 
ἩτοοΪκ οὗ 4]1 ἰ89 ῥσουΐοιδ ἱπθυ θη 68 οὗ 51866. 

8. Τ8ὸ ἀἰδεϊποίϊοπ οὗὨ ρεσοσίεμπι αεἰδεταίεπι δοιὰ 
ἑσπογαπίδ '8. ἃ 1685 ἄχοα δηὰ τἱρίἃ ομθ ὑβδη ἷκ 
ΘΟΠΛΠΊΟΗΪΥ ΒΌΡροΒοα: {μα τγο 18 ἴπ β' πηΐπρ 8 ΚΠΟΥ͂,- 
Ἰοάχο οὗὨἩ ἰμὲ σὶῃί, πρΐσῖ (9 δίῃ ποι τοίη 5608 ἴο 
ΔΙ]ΟῪ ἰο αϑϑοτί ἰ(δοῖύ, Τῃ6 τυοῖ! οὐὗἨ {89 ᾿Ἰγὶπρ 6χ- 
680 ῬΏΙΘΝ ἰδ ἀγατῃ Οὐον (Π6 σοηδοΐίθησθ σοιϊὰ 
ἴαϊη Ἰτ ἰδοῦ, θὰ ἷ5 μο]ὰ ἔδδί τὶ ἢ σοηγνυ]εῖνο 
ῬονΟΡ, ϑυοὶ ἃ οδηγδοῖον οὗ ἔπ6 ἱπτνητά δἰ τι ρρῖο 
δα ραἰηβαγηρ οὗ ἐγα ἢ τησδύ γ16 ῬΑτ  ΪοΌ] ΤΙ ἴη- 
δἷδὶ ὁ τῆ θη ΟὨ τ βιΐδη ἰγαΐ 8, οη66 αἰἰοπιοἃ Ὀγ 18:6 
ἩοΟΙ͂Υ 8ρίνῖυ, 8, ἴῃ δὴ δροβίδϑυ πβὶοῖ μ85 ρτόνη 
ουΐ οΥ͂ 6586. δοίβ οὐ ἰηδά θ᾽ γ, ποῖ ΟὨΪῪ ἀοηϊοα, 
αὶ ὈΪΑΒρ μοι, Τὸ οομῆὶοὶ σοχαγάΐηρ οὉ766- 
{ἴνο ἰγα ἢ Ὀδοοτηθ8 8}} {8.6 τηογο β6γοθ ἰῇ ὑγορουῦ- 
ἰἴἰοα 68 ἰθαγο 18, δὲ 9 βλο {ἴπ|6, 8 ΘοΟπῆϊοί 
δεκαϊηϑί (π9 (γαϊἢ ἡ ΐοἢ 8.}}} πὶ ἃ πλοδϑγο δαβοσίϑ 
ἰ(86}}7 τὶ δῖ (πὸ Ὀόϑοῖη οὗ 86 δροβίδίθ (ΤῊΟΙ,. 
οοτΡ. ϑδιμαά. πὰ Ψτὶί., 1886, Ζε. 9). 

4. ΒΙΡΒΕΪΥ απὰ συ} δὺὐΟ βυοἢ δὲ Δ ΡΟΒ- 
λϑυ, ποίμίηρ Τοπηδῖηῃβ ἰοὸ 6 αχροοίοα δῬαΐ 
γμάσπιεπί, τ ἰς τ }]} 6 Θχοουίοα Ὁ οὐ πυἱὶϊὰ 
ἐμ ζ0}1 ποίησ ἐπετσῃ οὔ Ἠΐβ ΒΟΙΥ πλίισο, ᾿υ8ὲ 85 
ἱποΥ Δ ΌΪΥ 868 δ υπάοσοϊνίηρ ποτὰ δ 85 19 0Ἀ}]]. 
ὉΠ ἀεεϊατεά ἰι: δηὰ ἰΐβ ΤοΑΥ 655 ἢ} βίδηὰ 
ῬΣοΟρογίοπδίθ ἰο ἰμ6 Υἱο 655 οὗὁἁἨ {π9 στασο, δπὰ 

89 ζ]πο58 οὗ 86 χογοϊδίϊου, οἵ ἐμ Νενν ὕοτο 
Ὡδηΐ, 

ἩἨἩΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Το {86 σγεαίπεδε οὗ 6 χτδοὸ ἩΠΙΘΝ Β85 ΌὍδοη 
τοοοϊγοα ψὸ δηὰ δἰαπαϊηκς ἷπ ἀἰΐγτοοὶ χοϊαδιίοη {86 
ψυΐ οὗ ἀροθίδδβυ, δῃὰ ἰ}6 γεαγγμίποεν οὗ ἰδα ρυη. 
ἰδιιυλοτιὶ.---Ἴ Βὸ Βαπὰδ οἵ Οὐ Τεδοῦ ἰΒΥου ρὮ ἰἶπιο 
διὰ οἰογηΥ, δὰ (0 δροδβίδίεβ Ὀσίπρ πὸ ͵δβδ οἵ 
ΤΟΥΤῸΡ δπὰ ἀοδιγιοίΐοη, ἐπ δῇ σοτηΐοτὶ δηὰ δεαϊδὶ. 
8Ώ6Θ ἰ0 6] 1ΕΥ̓́6ΓΒ.--- 9 7μαάσνιεπίς ὁ, Οοα δοτοο 
ΒΟΥ Ὀαΐ ΒΌΤΟΙΥ ; γαῖ ἐμ 6 0 δῖὸ ργοοοάεὰ Ἐγ (δε 
»τγοίεν οὗ ὅτϑοθ δῃὰ [9 αππομηοεριθηί οὔ Ῥαπΐκἢ- 
τοῦ ὍΡΟΙ ἰδ ἀοδρίβοΓ.-- - ο ὙΠῸ ἰθχηδ [ἢ6 

οὗ ἀοὰ ἰπίο τοαπέοπηεεδ δ ποίη ᾳ ζασὶ ΒοῚ 
ἰο Βορο ἔγοιη Ηΐβ δοϊωρβδβδίοῃ.---ἼΒὸ Ἰοολίηρ 707 
οὗ ἰπ6 Ὀϊνίπο ᾿υἀκπιοηὶ, πἰιουὶ ζαὶ 1 ἢ ἴῃ [86 οχ- 
Ῥ᾽δίΟΣΥ βδοτῖδοο οὔ Φεϑὰβ Ομ ταί, 8 ἃ )ογείαείε οἵ 
ἀδηπαίίος.---Β9 τργαϊὴ οὗ αοα ὈΌΤΠΗΒ δα ἀοίΐῳ 885 
ἐμῇ Ἰοῦθ, διὰ δἰσίκεθ ὕὸ 1688 δΒυγοϊυ ἐδδὴ 
δὶ}. 
ΒΊΛΑΕΚΕ:-- ἥοτο {π0Γ0 ἰο Ὀ6 ΔΗΟΙΠΟΙ δϑοχίβοςο, 

ἰῆογο τουδί δἷδὸ 6 δηοίμον Μοδαῖδῃ: διὰ Θοὰ 
τηυδὲ ἴδῪ ἐβσουρὴ Ηΐτ δὴ πη το πον Τουπάδ- 
Εἶπ [ἴ0Ὁ βδ᾽νδίϊου ; τηιδὲ ἱπδιϊαἰθ δὴ ἐπ σοὶ 
αἰ δογθηΐ ΘΟΟΒΟΙΩΥ͂ [ὉΓ δἰἰδὶ πίορ ἃ: δηὰ τουδὶ 
ΘΟΒΒΘΟΌΘΏΪΥ, δὺ {Π6 βαπιοὸ ἰΐσχηθ, Ηἰτηβοὶ ἰδ κο 
ΔΎΔΥ ὑπὸ ΝἨΑΥ͂ Ἡ ΒΊΟΝ μ68 Ὀθ6η ἀϊκεϊοβεοὰ, δϑὰ 180 
ἰουαπἀαίιΐου τ ΒϊοΝ 85. Ὀδοη δ ἃ, [πσουρῃ ΟἈτίδί. 
Τπδδιθθοδ, ἐπ ΘΙΘΙΌΓΘ, 88 {818 15 δε ο] α  ΕἿγ ἔπιρον- 
Β[Ὁ19, 1ὲ 8 δ΄'δο ΘαΌΔΙΪΥ ἵτ ΡΟΒΒῚ Ὁ]0 {πὶ ΔΩΥ ὁπ6 
βου] ὰ Ὀ6 βαυϑοὰ ουἱ οὗ Ομ σίϑὶ ; δπὰ ἐμαὶ δῃγ 
οὐ ον ΟΣ δδου ἤσο δβδῃουϊὰ Ὀ6 χυδὰθ οἢ 
μἷθ. Ὀ688]1.---Νοὺ ΟἾΪΥ 8 {π0 ἱπάχιποιϊ οὗ Θοὰ 
ἰογυῖ]6 ἱπ Σἰδο]ζ, Ὀὺὺ ΟΣ  Ὁ]0 8 α]κὸ (Π6 Τοττηροί- 
ἰης ἴδ. διὰ ζογοίαϑδίο οὗὨ ἰΐ ννβῖο {86 Βηροῦγ 
ἴοοὶ ἷἰπ ἰμοπιβοῖνοβ 88 ἃ Β61] ουὐυδῶ ὉΡΟῈ οδσίὶ .-- 
Οτοαὶ κἷπϑ ἄθβοσυθ Κτοαί ῬΌΠΙΒΒτηοπἰδ ; δο ἐποχο- 
ἴογο Ῥῖο διονβ Ὠἰτηβο Γ᾽ ἴῃ ἰποὶσ σοτηχηΐβαΐου 
τηυϑί ποὶ 6 δΒυγρτὶβοα (Βαὶ μο τοοοῖνο δὶβ τοπασὰ 
(3 ον. ἰϊ. 19). τὴ ζαϊηβε ἰπ0 δροβίδίθ ποτα ἃγὸ 
ἴθτοο ἩΪΠποβΒοβ: ἴ(Π6 ῬΔΙΒΟΡ, τ μο Πδι ἢ κίτοῃ ἰο 
Ηἷπι ΗΪἾ8 ἔσο ; (Π6 δοη, σ ο86 Ὀ]οοα 6 ἱσγασορὶε9 
ηάον ἴοοῖ; δοὰ ἰδθ Ηοῖν δρίσὶϊ, (6 Βρίτίι οἵ 
ἄτδοο, ἰο ἬΒοΙΩ 86 ἀοεδ ἀεπρίί6.--- Βεοδὶ ἰοῦ [86 
δροβίδίθ δηὰ ὩΠΡΟΟΪΥ ψαϊκίης Βοοῦγχο, Ὀεϊΐονο 
(8δδὲ ἢο ννὶὶ}} πο Σοὶ ππρυπἰϑμοὰ ; Ο οἀ ἀο68 61] 
Ῥτγθοΐβοῖγ αὐ {89 τί ἐἶπιθ; μ6 νι 1] {85 Βρθ ΠΥ 
ΤΟΙΊΘΙΩΌΟΣ Βἷπὶ (ΝΑ. ἱ. 2). 

ΗλΗΚ:---Αἀοοογάϊης ἰο ἐπὸ ρτοδίμθεβ οὗ Ἡϊ᾿ 
ἄτϑοο, ἰ8 (ἢ ΒΟΥΘΣΙ(Υ Ὑ1} πο Οοὰ τΥἱαὶία Ηϊο 
ΤΑΙ Ὄροπ ἰμὸ σοπϊοτηρὶ οὗ ἰἰ. 

ἈΙΚΟΕΕ:---[ο (δ0 Τοτὰ Φ2εδὺβ 8 δδοσι δεοὰ 8 
Ἰοῃζ-βυδονίης ρῥδίΐοποο (οἷ. χ. 18), θυὶ ἰο Ἀο- 
ἸΙούουβ 8 Βοροΐηϊ παὶἷηρς (οἶ. ἰχ, 28): πὑπῦο- 
Ἰΐονυθυβ, ΟὟ ἐδ ΘΟΠΙΓΑΓΣΥ, [8}} ἱπίο ἃ ΤΓΟΑΥ͂Ὼ} 6Ρ- 
Ῥτγϑβοπδίοη, ἩΒογοΐἢ ἸΏΔΗΥ 8 ποτὰ οὗἩ Θοὰ (δαὶ 
δεᾶὰ Ὀδοη βεοατὰ πὶ πουὶ Τἔδασ, ΣΟ ΓῺ ὙΠΕῈ ἐσστὶ- 
ὉΪΘ6 ῬονοΓ.---Ἴ8ὸ ππηίγυϊ [ἃ] τῖπο Ὀοΐοτο ΘυΈΤῪ 
ΟἶΠοΥ ἰγ66 18 αἴνοη 838 οοὰ ἴο {π6 ὅτο (Εσεϊ. χν. 
6, 7); δῃὰ ἰμπ8 δϑυδοὰ Ἰοτὸ δῃηὰ πορ ϑοίοὰ σταςοθ 
ΔΆ ΚΘΩ 8]} (6 στοδίοσ πυδίῃ.---ἰὶς 18. ἃ στεδὶ ἀς- 
δορίΐοι οὗὁἩ οὔῦ δαγάθηϑὰ δηἃ ἴπϑθηβι}]6 Βεδσί 
ἐπδὲ (86 ἀοδί ἢ -ραπί βμηηοπὶβ (ἤγοα οποὰ ἴῃ [᾿ς Ἶδνν, 
διοηΐῃς;, εἰς., οί Ὁ5 ποτ ἤδη {86 ΒΟΤῈΣ Ῥυ8Β- 
ἐβσοοπὶ πιϊςοῖ ἰδία οἴδοοι ΟὨΪΥῪ ἐπ ἰδ τοαϊω οὗ 
86 Λυΐϊγο δηὰ ἰηνυϊθί Ὁ]6.---Ηθ ὙδῸ 6δὶ8 ΗΥ͂ 
Ὀγοδά, ὑγητηρἶοθ τὸ νῖὶ ἢ Ὠἷ8. Πδοῖ᾽" 15. {86 υδὲ 
σοι] αἰ πὶ οὗ 72 6505 ἰπ σοραγὰ ἰοὸ Ηἰξ ΒΟΊΣΔΥΟΣ. 



᾿ ΟΗΑΡ. ΣΧ. 82.-89, 

ΗΕΌΒΝΕΕ :---Τ το 18 8 ΤΏΟΡΘ Β (19 δηὰ 8 
ΤΩΟΤΘ ΟΡΘἢ ϑροβίδϑβυ.--- 8 δρδπαοπιηθηὶ οὗὨ τὴ 
ΟὨΪΥ͂ ϑανίουν δηὰ Ῥγορὶιἱαίον (8|κ68 08 ουΐ οὗ ἐδ9 
τοδὶ οὗ ρΡτορἰιἰαἰΐοη.--- Τὸ δροδίαίο Ββυ ογ8 ἃ 
ἐπνοίοϊὰ ρυπίδιηχοηί; ἤγβί, ἴπὰ δυδιιΐης ἱΐ, δὰ 
{6 ἰπ 86 δοί] δσροῦὶθποθ.--- Ὗ ὁ ἈΘΑΆΡ ἴῃ ὑ8]18 
6836 8Δὴ οαγηθδί ἐθϑ ΠΟΥ ἰ0 ἐδ6 κα ϊ} οὗἨ ΟΔΓ61085 
δηὰ πρρτϊποὶρ!οἀ οἰιδηροδβ ἴα το] σίοι. 

ΜΕΝΚΕΝ :---ἴὴ {(μ8ι {80 [οτὰ ᾿υάκ65 Ηϊ5 Ρ6ΟΡ]9 

1179 

ΔΥῸ ποὺ ἰο αϑβύτιθ, Ὀυὺ χαί ον ἰο σοΐσγαϊπ ὕσοιη 841} 
Ῥγΐναίθ υϑῆρϑδῃοθ, δηά, ἔθοϊης {6 Ἰοντο οὗ ὁ 6808 
ΟἸσίδί, δύο ἰο οοτωσβθηά ἰοὸ ἐ6 Ὀὶνίῃθ δοιαρδ88- 
βίου ἐπ086 Ὑ8Ὸ ἴῃ ἰΒουχοὺ δηὰ δοὺ ὀρροβδϑ ἐδβϑῖη- 
ΒΟΙΥ65 ἰο Ομ τὶ βιϊδηϊγ, δηὰ ὴῶὸ ΔΓΘ ΟὟΡ ΘΠ ΘΙ Ἶ68 
ἴον ὑπο ἀοβροῖ᾿ 8 βδῖο; δηὰ {818 4]} 6 που ὕζοτη 
ἰδ ἴδοί ὑπδὶ {6 Ὑδὸ ἔγοτῃ 8 σδι.86, μαὶθ, ο8ἃ- 
Ἰαπιῃΐδίο δπὰ διϑο 8, 116 58 ἐπ ν 66880 ἵτοχα 
ἐμοῖσ πη πἰθουβη 688, 111 οἱ θ8οΔρ6 {ἰμ9 Ὀϊ νη 9 

Ηὸ ν1}} ἀυθῆρο διὰ ἀθὶ ἱγον ἐμ 01). ---Ὑ ὁ 8π090 18 τοὶ θα 108. 
8 Ῥγοσοχδίΐυο οὗ 89 ὈΙΤῚΠΘ τρδ οϑὶ. Τ 8 τὸ 

Π. 

Α δροοὰγ οπίσδποο ἱπὶο ὈΪ]θββοάποβα δυγα δα {8.050 80 οματο ἰο0 ἰδ6 οπὰ ; οὗ ΒΊΟΝ (89 τοδί 8 
ἰμβρίγο ἃ Βορο ἘὈΥ͂ {πὸ βίθαίαβί 688 τὶ ο ἢ ΠΟΥ Βα δον οὐἱησοά. 

ΟἜΑΡΤΕΒ Χ. 82--80, 

82 ΒΒυύ 68]] ἰο τοπιοιιγδποθ ἐδ 6 ΤΌΓΠΙΘΥ ἀδγ8, ἴα ἩοἷἾ,, ΔΥΟΡ γὸ π6το 1ΠΠατιϊπαἰδα, γ9 
83 οπὰατοὰ ἃ ρτοδὺ σὺ [βἔγαρ0]6] οὗὨ 4ΠΠ1Ἰοὐϊοηβ; Ῥαγγ, τ ]δὺ γὸ σοῦθ ᾿ηδ46 8 ραξίηρ- 

βίοοϊς θο(Ὰ ἐὰ ΤΟΡΓΟΔΘΒ68 δηὰ Δ] οὐ 0η8 ; δηα ραγύϊγ, τ ἢ 1]8ὺ γ6 ὈΘΟδπιΘ ΘΟΙΩΡΘῃΪΟἢ8 οὗ 
34. ἐβοῖὰ ὑπαῦ γ6γῸ 80 ϑοα [(μπαᾶὺ 8ο τὰ] κο]. ἘΕῸΓ γ0 ᾿ιδὰ Θοϊηραββίοῃ οἱ πιΘ ἴῃ τὴν θοῃὰβ 

[βγιρδυἰζοὰ τι 6Π|086 ἴῃ Ῥοπάβ, τοῖς δεσμίοιτ}" δΔῃά ἰοοῖκ ἸΟΥ ΠΥ (μι ΒρΟΙ ρ οὗ γΟῸΣ 
σοοάϑ, ἱζχαοσπίης ἴῃ γουτβοῖνοθ ὑμαὺ [{Ππῶὺ [ῸΣ γοιτβοὶνθ8])"} γ6 βᾶγο ἴῃ μθάγθα ἃ Ὀδίξου 

85 δοὰ δὴ οηάδυσιηρ δυρβείδηοθ. (ὐδδὺ ποὺ ΔΌΔΥ ὑδαγοίοσο γοὰῦ οοηβάδηοο, ποῖ Πα 
36 ρτοδὺ γϑοορθῃ86 Οὗ ΓΟΊΤΑΓ. ᾿ ΕῸΣ γ6 πᾶνθ πϑοὰ οὗ ραδίίθῃοο [βἰοδα Ἀβίμοεϑ, ὑπομονῆς], 

παξ, ΔΓ γο μδῦθ ἄοῃθ [05 ΒΥ. ἀοἰ ρίξε ΤΥ ἀο---δῃἀ] ὑμ6 Μ|}} οὗἩἨἉ ἀοἄ, γὸ τυϊρδι 
37 [πι|4}] τϑοϑῖνθ {86 ῥγομ8θ. ΕῸΓ γοῦ 8 ᾿ϊ {016 πῈ1]6 [" ΥΘΓΥ [1016]. ἀπὰ Πα ἐδαὺ 8}}4}} 
38 ὁοπ|6 [0 ὑπδὺ οομμούϊ,, ὁ ἐρχόμενος} Μ1}} οοτηθ, δῃὰ Μ1}} ποὺ ἰαττγ. ΝΟῊ {μ6 ἐπεὶ [Βαϊ 

ΤΩ }υδῦ ὁη67} 8..8}} Ἰῖνϑ ὈῪ 11, θαὲ 1 ἀπν πιαπ [πὰ ἰ Β6] ἀγαῦγ θδοΚ, τὴν βου] 8}8]}} 
89 μανὸ [Π0}}} πὸ ρἰθαβαγθ ἰὼ πῖαι. Β αὐ τὸ 816 πού οὗ (πὶ γ0Ὸ ἄγαν Ὀδοὶς απΐο ροτάϊ- 

ἐἰοα ; Ῥαύ οὗἁ {μθαι ὑμαὺ βοϊϊονο ἐο {8ὸ βαυΐῃρ [ργοοασίηρ, ργοβοσύϊρ] οὐὗἁἨ {π6 βοαϊ [οἵ 
11{6]. 

1 Ψ εν. 84.---ὄἰποίϊολὰ οὗὨ ἰδ ἴεοί. γοῦ. τοῖς δεσμοῖς μον, ἰοαὰ ἴῃ Ὁ“... Ἐ- Κα 1. (Ὁτἱ τοοοχηϊεοῦ οὐδ ὉΥ Ῥδίο δὰ δῇ ὁχ- 
Ῥαπάοα μἴοδθ οἱ ἴϊπο διτοηϑύῃβ τοῖς δεσμοῖς οἵΟΕΙΟ. Ἑσλογί. α “πανί. 44) νὸ δ΄ῖο ἴο Γοβὰ τοῖς δεσμίοις αἴδοΓ Α. Ὦ",, πιοθ9 
δα Ι ΠΒΟΌῪ [5 {116 ΤΏ ΟΓΘ ΠΡΟΘΚΕΣ, 85 Β. δορὰ Ὁ. ἀὸ Βογὸ ἀοίδοοϊγ, δίῃ. ὨΟΎΤΘΥΘΥ, [148 ἐδ 6 ζδοί. γέσ. 

3 γον. 84.--ἰροἰοδὰ οὗ ἔδο 11 αἰέοδίϑα ἰδοί. τες. ἐν ἐαντοῖς, γΓ9 ΔΙῸ οἰ πον ἘΠ} δίῃ. δῃ ἃ τπιδῦν πιίπυδς. (0 τεβὰ ἑαντούς, 
οὐ Ὀοϊῖον, νἱεὰ Ὁ. Β. Κα. ",., ἑαυτοῖς : τὰ [16 δοοογάπ Ὀδδῖ αδἷδὸ ἐδο οἰγοτηδίδηοο ἰδδί ἐν οὐρανοῖς [5 ἩδΔοϊίπα ἰὼ Α. Ὁ. 17, 
ὕτις οὐ 8 ΘΟΠΈΓΔΣΥ [8 (οαπὰ ἴῃ 95, Ἐ. Κ͵͵Ι, 

δΥ͂ον, 33.--Αος δίκαιος νὰ τὸ ὙΠ Β[η. Α. γυῖα... εἰο., δὰ 1η6 Οοὰ. ΑἸΟΣ. οὗὨ ἢ δορί. ἴο τοίαΐη μον. Τὼ ὉΝ., {6 ἔπτο 
Βυτίας δὰ οἵδοῦ δῃοίϑηϊ νοζείοῃδ δυὰ πηοϑὲ Μ88. οἵ ἴπο βορί., { οἰαηεθ αΟΣ πίστεως. Το ΚΕοο., Υἱοῦ τοαδοῦ, οὔ ἐδ ἐξ 
ϑηιγοιγ. Ὑπὸ ΓΔΠατὸ οἵ (Πἴ5 ῥγοη. ἴῃ ἴπ6 Η6)». ἰοχὲ 4065 ποὶ ἀδοϊάο ἴοσ ἰδο ὅτ. ἰοχῖ. 

{{ϊ εν. 832.--ἀναμιμνήσκεσθε, 8ὲ οαἰϊίησ. οτ, Κεερ οαΠέπρ ἰο γενεερεδγαποῦ, ἃ8 ἃ δ Όΐϊ; δὸ Ῥγϑδ. ἐθῃ80: Ὡοΐ ΑοΥ. ἀναμνήσ- 
θητε, οαἰΐ [ο , 88 ἃ Βἰτηρὶο δοί.--- ἄθλησιν, εἐγειρρῖε, οομίεεῖ, τοφυίγίης Ἔχ ογίοῦ ; ποῖ μάχην, Ασλέ, δαιεϊε.---παθημάτων, 
διεβεγίησε, ποὶ αέεἰίοπε (θλίψεων) αδ ἴῃ ποχῖ νογεθ. . 

γον. 38..-.-.τοῦτο μέν, ΟΝ ἴλε ομέ λαπὰ (Ἰἰξ.. αε (η λὲξ ἑπαερα).--ϑεατριζόμενοι, Ῥγοδ. Ῥαγί. δείπρ λαδίξιαιϊν πιαΐς α ἔρεο- 
ἐξ, γενηθέντες, Αοξ. δείπρ πιαᾶδ, οὐ δοοουιίπρ, δ ἃ αἰηρὶο ἔλοι.--τῶν οὕτως ἀναστερεφομένων, ῳ ἰλέτᾳ τολο 20 ᾽τοαὶξ, . ς., 
π γεργοαολδ απὰ αἸΜιοίϊοηε. Ἁ 

ον. 84.---τοῖς δεσμίοις συνεπαθήσατε, γε ἐγπιραϊλίεοα «οἱ ἴὰλε ργίδοπενε.---γινωσ. ἔχειν ἑαντοῖς, Ἀποιοίπρ ἰλαΐ γε 

δὰ ἐπ ἀρ ῥουρψν" ἘρΕ Δὲ ἘΞΥ κποισίπρ " ἰ αδεγιίε ἀὐΩΣ 
ΘΓ. δὅ.---ἥτις, οπαγδοίοτγίβείο, αϑ ὁπὲ ϑλί( παδέοαμϑέ 

γέ γ. 86.---ὑπομονῆς, 97 ῬαΙίεΝὶ «παμγαηοο..---ἶνα τὸ θελ. τοῦ θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε Ἐ. Υ. (Ἰὼ οτάοτ) ἐλαΐ αὐεν γε 
ἤατε ἄοπο ὅλα «οἱ! 9.7 Οοά, γὲ πιαν τεζεῖνε λε . 80 ΜΟΙ] δι δαί 4}}γ. “6΄΄ἤον ΔΙ] ΔΙ πιοπὶ οἵ [6 ἘΜ }}} οἵἉ (οά, γθ9 πιᾶ 
Τοοοίνο," εἰσ. ΑἸΡΟΝΡ: “(πδὲ γ9 ΤΙΑΥ ἄο 19 »ψἰ}} οὗ θοά δηὰ τοοοϊνοτῖ αὶ ἀοίης πο Μ}Πὴ[Πρ οὐ Οο, γὺ0ὺ ΠΙΑΥ τεσοῖνο. 

ὸ οιίο: δωγολ ἘγΓάζωπα, ὉΥ ΤΙ ΔΙπιοπέ οἵ, ὉΥ ἀοίης [πο ὙΠ], εἶθ. ΤΊνο δϑῃ ἔθῃ 9 ΨΠ| Θ4 ΔΙ γ':0}} ὕσδι οἰἴμον οὗἁ [86 
Ὧηγοο οοποίγυοσίίοπα: 1. “ 1ηδῖ, δἴχου ἀοίπα ἰδ ἘΠ], γ ΤΊΔΥῪ Τοσοῖνο:" 2. 1Πδὲ, ἀοίπρα τἴῃ9 Ὑ{Π}ἠ, γὺ πιδὺ σϑοοίνϑ 9 ΤΩΒΥ͂ 
ἂο ἴϊπο π|ι}} δῃὰ τοοοῖνο; δ. “(δὲ ἀοίης [6 ψΠῚ Υ9 τῦλν τγϑοοίνθα παῖ, ὃν ἀοί πα 0 ὙΠΠ'ιορὸὺγο ΤΑΘΥ͂ Τθ0Ὸ γο." ἘἈἰδοῦ, ἴοο, 

τηρῖκοα ρογίδς ἶγ κοοὰ ϑοθβο. ἘῸΓ αἰ {ποτιρῆ ΑἸΙοτ δ᾽ το ἀογίῃᾳ, " Ὑ6 ΤΑΥ͂ ἄο πὰ τϑοοῖγο, [4 ΘΕ ΓΟ δἀπηΐδεί "]6. ἐπὰ 

ΣΏΑΥ Ὁ6 πο τί κε οπὸ, γοὲ ὮΪθ τοῶδοπ ἴον τοϊδοίης ἐπ ἢτοῖ, [8 Βοαγο ῖυ ἀθοϊεῖγο, τέσ. “Νο ϑῃαδσταμοθ, οΥ Ῥβδίθποο ἡνῤδλεὺν μοι 
πληίοα, πθδη (ΠΟΥ πὴ ἄοπο {π6 ψ}}} οὗ 6οή, 10 τοοοῖνο [ἢ Ῥτοπιΐβο. Ὑτπϑ, ὕπὶ θη ἀΌΓΔΏΟΘ ΟΓ μδίΐϑποο τοομἱά Ὀ6 ὙΓΛῊ ΗΝ 
Ὧο Ὀτίηρ δϑουὶ ἐλαΐ εἰαίε (7 (λίτνγε ἴῃ τ ἩΙΟΝ πον, δον παυῖπας ἄοπο [6 ΜΠ} οἵ βΘοά, πιίχἴ τοοοῖνο 6 ῃτοπιίδο. ἘῸΓ 550 

ἴ4 ἐδ οδηαγαςίου οὔ {86 ροπίϑποθ ἔδηὶ ἐπα οπήσγληοο πείσλέ ἴα γῦο τοίθγοποθ Θχο ΠΥ ν (0 ἐπ6 Ραγείςρα! εἴδιδο, οὐ ἴο 189 

ηίίο τοσῦ, οε ἰο δοίὰ ἰοφοίδος, διὰ ποίδίης ναὶ {μ9 οουποοίίομ οου!ὰ ἀοίεττΐῃθ ὙΒΙΟΣ, 



180 ΤῊΗΕ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΕΞ ΒΕΒΒΕΎΥ͂Ξ. 

ψον. 31.--μικρὸν ὅσον, ὅσον, ἴηοΓ6 οἴμρμ δὶς ἔπδη “6 {{{110." δὸ ἘΞΉΎ.; “6 Π{1|}6, 6 υόοτγ 1 {1 ἔπ ἀμ ραώρα ὅσον 
σα ; 8 βοεὶ οἵ ἀοαὺϊο ἀϊαΐπαιένο, “ αἰἐφμανμίεπι."--ὁ ἐρχόμενος, Λε ἐδλαξ οοπεείλ; Ὀοῖϊ, δα Ε. Υ΄., λε ἐλαὲ 

88 Ὦ τοηάογοῦ ἰπ 1Π9 ροσροῖο, λε ἐλαέ ελοωϊά οοπιε. 
γος. 38.---ὦὁ δὲ δίκ 

; ὯΟΣ, 

μον, διμ πεν τἱσλίεοιια ὁπς (μου Βοτοὸ Ὀοίης καλτδηϊοοὰ ὈΥ ἐδ Ὀοσὲ δΔυιδον ͵66).--καὶ ἐὰν ὑσο- 
σνείληται, απά ὕ7λε 4Ζλαὶ λαῦς εὐγιιηῖ ὑποῖκ, (πεῖν ἀγαιση δαοῖὶκ (1ϊ. ὑποστέλλεσθαι, ἰσισεν εαἵΐ, ἰαζχε ἐπ φαϊί, ἰμθ, δά νίπα δαοῖς 

ἀαπσεν , 88 οἴῃ ἰὼ ἰμο οἰαϑδίοβϑ). Ἐπ. υϑγ. Βθρρ][96 (τ [ἢ πιδηγ) τις, {ἀν '᾿βα", ΣΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ἴμο δρ γῇϊ οἵ δ 6 μαδ- 
δΆκο, αἰπουκὶ, {{ εἶἰϊ ἘΠ ΚΟΒΟΙοΝ οὔ τ9 δοπηοοίίοη τοφυϊγοα ἐξ, (ἃ ποῦ 6 ᾳαἰὲθ ἀοίθηδίυϊο χγδιαγηδὶ δ! γ. τὶς (π|1 ἢ 
Μ|ιάά! ίοη δὰ Ββομοϊ οδοῖ 
ἀφο! πο ἴο ῥαδημέν Μῇ 
ἱπαροτὲ [ἢ 116 6. 
ἕ γος. το μέσον ἐσμὲν ὑποστολῆς, ισέ (9 πο ὃν 

γ18,1 εἰ οἷς, ἴο "6 δαρρ!οἀ εἰ Ψοῖη Υἱ!. 44, νεῖ ἢ λάλῃ, ΔΙ που χὰ ἐὺ σομπιθηΐκίογθ Κοποτα ἵν 
Ητε ἰὴ τοίογϑῃοο οὗ ὑποστείληται ἴο ἴμ6 δίκαιος, 18 ΟὨΪΥ ΟἿ ΠΊΟΓΟ δΙΒΌΣ ς ΠΙΔΌΥ μαϑδασζοὰ οὗ ᾿κὸ 

ἴορησ ἰο δαςκ-ε ἐἀ .2.--εἰς περιποίησιν ἣς, 7ογ, οὐ μρΐο ἴἢ9 Ἢ 
ἰπ7 ο7 ἰδμδ εοιι]---οὐ οὔ οτος {7 ἰπ ἐμ δϑηβδ οὔ Ἀδιίίῃ. χ. 39, ἅς ἐλαί ἀνα ἊΣ ὧν (τὴν ψνυχύν) Αἰ Μ᾽ ἔοϑε τὶ. πΐησ, Ῥγεβεγυίη7 οὗ 

Φ ̓  υθίϊον, 1 τ οἰς, τ Μ011, θ6 Ἡ εἴῖο, εἰς.., [δὴ δου, τε Κα ϊπον, δΒείος, ΑΠΌσα, εἰς.--- 

ἘΧΈΕΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂, 

γεεβ. 82. Βυϊ οἰ ἴο σωϊηᾶ, εἰς.--- 

᾿Αναμνησθῆναι ἰΒ ἈΒΌΔ]}Υ οοηβίτυοίοα ν (86 Ασα. 
οὗ ἰδ τοιμοιηθογοὰ οὐ͵οοῖ, ἔμ βία ρ}]9 μνησθῆναι 
τί (80 θη. φωτισθέντες, επἰϊσλίεπεα, ἀοποίοβ 

εοοηγογϑίου ἰο ΟΕ ἰδ δῆ 85. ἃ ἐγ} 5]8 (10 ἔγοτὶ 
189 ρονοῦ οὗ ἀδυίκη988 ἰηΐο {μ6 ΓΘ8]}1λ οὗ Ἰἰρμΐ, 80 
ἐϊιδι {86 ἰγαϊὰ δα ἔου πὰ γοοοχηϊίοι δηὰ οἰοϊ οὶ 
δοίΐου ἰη ἰδ 6 δοιὰ], πὰ Ομγίδὶ 18 ποῖ ᾿ΊΘΓΟΪΥ Ὁ6- 

Ἰιουθὰ ἰῃ δῃὰ ργαϊβδοά δ8 (16 υἰἰχιὶ οὗ (89 "νον]ά, 
δαὶ διΐποϑ ἰπ (μ6 δοαϊ, 88 86 ὅπη οὗ Εἰς) θοῦ8- 
1689.----ἘΧΟΘΙ ΙΘΏΓΠΥ ΟἾσγ8., ἰπ γτοζασὰ ἰο {86 6οῃ- 
ϊοὶ οἵ δυβοτίης; οὐκ εἶπε πειρασμοὺς ἀλλὰ ἀθλησιν 
ὅπερ ἐστὶν ἐγκωμίου ὄνομα καὶ ἐπαίνων μεγίστων (“ Ἀθ 
ἀοα8 ποὶ 5887 ἱεπιρίαἰίοπφ, θὰ δίγισοίς, ἃ ἰογὰ οὗ 
μὲ δυο Ωγ ̓ ,).-- πο οὕτως 15 ὈΥ Βοπιο γοΐογγοα ἰο 
ψα]κίης ἰπ "ϑἰοδα δίῃ 658,᾽ ὉΥ πιοδί (0 τυϑ κί ρ ἴῃ 
«αἰδοιϊοη. ὙΤ6 Ἰδοῦ ΟὨΪ 8 δ }8810]6, ἴῃ 
{80 βαδοταϊπαίΐοη οὗ ἰδ} ὑνγο οἶδυδο8, τοῦτο μέν--- 
τοῦτο δέ ἰο ὑπομείνατε, 88 ΘχΒΙ Οἰλίηρ ὑπο αἱ οτουὶ 
τιοάο5 οἵ ἰμοὶς τηδπὶοϑίοἁ “θπάπτγαποοθ.᾽ Το 
οὕτως ἰπ (86 δοοοπὰ αἀἰγἼ βίου οδπ ΟὨΪΥ τοίου ἰὸ ἐμ 9 
οἰαγδοίοτὶ βίο ταϑηϊϊοποὰ ἴῃ [86 ργοοθαϊΐηᾳ. Τὴ9 
τοῦτο μέν---τοῦτο δέ, Τοαπὰ ἱπ ἰδ0 Νοὺν Τοϑίδιμοης 

ΟὨΪΥ ἰοτα, 18 ἱπογου ΚΕ Ὺ οἰδβδβίο. 
γεκβε. 86. Αἴϊτοσν 1 8}}πκ τ86 ὙΠ }] οὗ Οοά. 

--ΒοΏζ. ΘΥΣΟΠΘΟΌΒΙΥ χοΐοσβ ἴμ9 Αογ. Ῥαγί. ποι- 
ἥταντες ἰο ἰ89 Ῥγτϑυϊουδὶν τποπίϊοηοὰ Οἱ βι ἴδῃ 
δοίβ οὗ ἰμ0 χοδάογβδ ἱπηπηθ αι οἷ δὲν ὑπ οῖν 60}- 
γογβὶοῦ. Οατδιατηο σ8}}} οοπαίἀοτοά, ἐπ Ρ65- 

βῶχο ταὶς Ὅθ6Ρ {1ι18, ΔΙΙΒου 1 (κί πὶς ἐπ ῬοτΥ. 
Ῥαντὶ. πουϊὰ ἰμὸὰ ὍΘ τροτὸ παίασαὶ. Αἱ 4]} 
ϑγθηία, ὑπο ποιήσαντες ἀπαουδίθαϊγ τοίου ἰο0 δοίβ 
Βοσϑαῦῖοσ ἰο 9 ἀοη9 υὑπάογ ἰμ9 ἰπῆμπθηοθ οὗ 6 
ὑπομονή. Βυὺ οτνθὰ μοι, ὙΒοΙμβοΣ 86 Ὀοίΐον 
τοπἀονίης ἰδ, “ΔΙ͂ΟΣ ἀοίπρ," ΟΥ “ὉΥ ἀοίΐηρ,᾽" οὗ 

ὉΥ ὑπο οο-οτἀϊπαίθ υϑρ 8, “ἸΩΔῪ ἀο δῃὰ σϑοϑῖγο," 
ἰδ ἀουνιίυ]. ϑϑυθδίϑηι δι γ, ὑμῸ πτουϊὰ Βοσθ 
διαουπὶ ἰὸ ἰδὸ βδῃ9 ἰδίησ; ἱδμβουρὰ ἰῃ οὐδοῦ 
98568 οὗ Ἰ᾿ἰϊκο οοπδίτυοσίίου, {μ9 ἀἰβοτθησο πιϊρἂΐ 
86 ἱπιροτίϑηί. Βυὶ ἰπθὰ ἴμ6 οοπίεχί πουϊὰ 
ΦΟΏΘΓΘΙΪΥ ἀοοϊάο ἰμὸ στὶρμὶ οοπδβίσυοίίοῃ. --- 
ΚΙ. Τὸ ν͵ὶλὶ οΥ̓ θο ἰδ ογΘ ποὺ 88 οἷ". σ, 7 
Η. οὐδ Ῥυγροβθ απὰ οουηβοὶ οὗἩ τγοἀοιαρίϊοῃ, 
ψίιοϑθ ζυ] δἰ μθηὶ Ὀδοδπιθ {869 τοδί δῃά οὗ {16 
Ἰϊἴο οὗὨἨ Ομ γίϑι, θὰ} (9 1} οὔἨ αοά, 88 σοχυϊγοά 
ἰο Ὀ9 ζυ18]1οἃ ὉΥ ἰπ9 ϑαϊηίδ, ποί, Βοτγουον, ἰπ 18 

πιοϑὲ ζΘΏΘΤΔΙ Θμδυδοίου, 88 8 δἰ }10 τὰΐο οἵὨ 1179 
(Τ8οϊ., διὰ οὐ μθγ8); ΟΣ δα γοβίγἰοἰϑὰ ἰο (μ9 βδῃο- [ ἢ 
εἰβοαιίοα το 15 οδδοιοα ἐπτουκὰ (μ9 βδοτὶ ἤοθ 
οὗ ἰμὸ οι ἐμ Ὀαὶ ἰῃὰ δρθοΐδὶ τούθγθῃοθ ἰο 
δἰοδ δὶ ὁπάυσδηοθ υὐΐο ἐΐθ οπὰ (ΤΒΘΟΡΙΥ]., 
μᾶη., θ6].). 

ΤῊΘ ργοπιΐδα (ἐπαγγελία) 5 ᾿θτθ, 88 ἴῃ βουθγδὶ 
ΟἾΘΓΡ οἷἶδοθβ, ἰμὸ δωδεοίαποε οὗ (89 Ῥτοπιΐβθ, ἰδ 
(πίη Ῥτοπιϊβοά. 

νει. 82. ΕΣ γοῖ ἃ 1{||6-- -ονυν 11{116 

ἦοιο ϑεγν, σεν {ἐ{16} πο ἤοττα ὁπ οὗ (ἢ 6 Ὁ ΣῪ 
ΟΝ ἰηδίϑηοοϑ ἴῃ Ὑ16Ι (ἢ6 δβυροσίδιϊτο 15 ὁχ- 
ΡῬΓΟΒβοα ἴπ αγθοὶς ὈΥ σορεἰ ἴοι, ΔΘ ῬΤΟΌΔΌΙΥ 
(δίκοῃ ἔγομλ 18. χχυὶ. 20: δηὰ ἴῃ ἐμοὶνς δοπηδοίΐ ος 
ἩΠῚ} ἔτι ΤῸ ἴῃ ΟἿΣ Ῥᾶδϑαρμο, ἴκο ἔστε μικρόν, Ζοῖιει 
χίν. 19, Ὀείίον γτοζαγά θα 85 δὴ ἱπάδροηδοηϊ δι θ5ί. 
οἴδυβο (Π8Ὼ ἃ8 δὴ Αοο. οὗ ἀοίοτιίπδίο {ἶπι6 6ππ- 
Ῥἰογοὰ ἰο ἱπίσγοάποο ἐπ ἔγθοϊυ οἰϊοἃὰ Ῥαββαρο, 
ΗδΌ. 1ϊ. 8,4. Το οτἱ χίμδὶ ἰοχίὶ συῆϑ: “1 ἵε 
ἀ614γ8 (υὰ., {πὸ Υἱϑίου) ναὶῖϊ ἴον 1; 1ξ οοῖπθβ, ἱὲ 
ΘΟΙΏ08, 1ὁ Μ1]1] ποὺ ἸἰΏκχον." ΤὙ8Π6 δυδ᾽οεοὶ 16 186 
ΟΥ̓ΘΣΓΒΓΟῪ οἵ (86 Ομαϊάραῃ πον] α-ἀοτηϊηῖοι ὉΥ 
186 λυάρπιοηΐ οὗ Φοβοναθβ. Ὑ86 δορί. [8017 σ“ὰὰν- 
Κεδβί8 ἰμο στη οὗἩ (6 Ῥδβϑβδβθ, 80 88 ἰ0 ΔΡΡῚΥ ἱὲ 
ἰο 8 »έγϑοῆ ὉΥ ἰ6 γοηάοσίης ὅτε ἐρχόμενος ἥξεε, 
ὙὙΒΙΟἢ ΟΡ ΔΪΒΟΥ Τηδῖτο8 δι }}} Ἰοσθ δοπογοίθ ἘΚ 
δαάϊΐϊηρ ἰμδο ἀοΐ. ἀτίὁ16. Τὸ οτἰ σὶδὶ ἴμοη δὰ: 
“4.0! ἷβ δουὶ 15 μυδοά τ, 18 ποὶ υρτῖρδὶ τὶ μϊπ 
δίπι ((86 68] 468});᾽ (86 ϑορί., οἢ {86 σοπίγατυ; 
“ΠῚ Βο ἐπι  ἀ]γ ἀταῖγβ ὉδοΚ, ΤΥ δοὺϊ Βδίἢ Ὡο ΡἈ]6Α- 
Βυγο ἱπ δὶμλ᾽ (Ὕποστέλλειν, βορὰ οΥἰ σίη8}}γ οὗ 
ἐοιοετίησ ἰδὲ ξαϊΐ, (θὰ οὗ (ἰτι γ ΒΕ γΙ κί ρ ὈδΔοϊκ). 
θα ἐδὲ8 10110 78 (1.6 οἶδιδβο: ““Βυΐ ἰδὸ γἱ ζβίοου 5 
Ὑ111 Ἰῖνο, ἐκ πίστεώς μου,᾽ (Ὁοἄ. γαϊ.); οτ, “Βυὲ 
ΤΑΥ͂ τἱρβίθουθ ὁη6 Μ1} 1ἷν6,᾿ ἐκ πίστεως ((οά. 
ΑΙ6χ.). αγοῖ. ΒΌΡΡΙ]͵68 τὶς, θὸ Ἧ. ἄνθρωπος. (αἸτῖι 
ΘΔΓΓΙΘΒ ἐμο ποὺ ὑπαὶ ἐμ!6 Ῥηβδαχο δ᾽ 5 ποὶ ἴο Ὀ6 
ἃ αἀἰτοοὶ δῃὰ ὑγορον οἰϊδίϊοι, Ὀὰὲ ΒΙΤΩΡΙΥ ὁ ἴσγεϑ 
ΔΡΡΙΙοδίΐοι οὗ ἐπ οτἰ χκίμαὶ, ἰο {86 Ἔχίοπὶ οὗἉ ρυΐ- 
ἐς 89 οοποϊυάϊηρ οἶδυδο ἱπίο {86 τηουϊῆ οὔ [56 
δΔΌΪΒΟΣ, δὰ υπἀογβίδηάίηρ ὉΥ ἡ ψυχή μου ἰπ 6 δοι], 
ποὺ οὗ αοά, οΥ (48 (Βο.) οὗ Οτὶδθὶ, θαὶ οἵὔἩ ἐμε δυ- 
δου. Ὑ(Δ ἐσμέν ατοὶ., ΟΔΥΡΖ., δπὰ οἵ πο .8 ξὺρ- 
ΡΙΥ τέκνα ΟΥ υἱοί. Τὶ 8 ὈοίίοΣ ἐλ κοῦ ἐπ ἐμ δἰ τ 
οἰδβϑὶςδὶ ασ. σοηβίγυοίΐοι οὗ ἃ εη. οὗὨ δειοησίη. 
ΤΏ δ᾽] υδίου ἰο ζήσεται, δῃη ἃ (πο σοπίτδδίοα ἀπώλεια 
ΒΒΟΥΒ (μα περιποίησις ψυχῆς 18 ποῖ, σι Γυ1Β., 
Οαἷν., ἐέε., ἰο Ὅ6 ἰδῖίκοιῃ! οὗὨ ἰὴ0 φουΐ; ἩΝῚ16 δβὲ}}} 
ὁ ἃτο ποί, ὙΠΓΠῚ ΕὮΥ., ἰο γοίου ἰὰ ἐο ἱεξεροταξ 
δοαϊϊν ἰὑΐε ἴῃ δβοαρίης ἴγοτα 86 ἱπιροπάϊης ἀς- 
Βιτυοίίοη οὗ Φογιυβδίοω, πὶ, οὗ εἴογπαὶ ἐἰΐζε, οοτ- 
Υοβροβαϊΐϊης ἰο {πὸ οχργοββϑίοῃ, 1 Τ 658. υ. 9, εἰς 
περιποίησιν σωτηρίας. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

1. Χ δεεοπα ἰμλδυσοομηοπί ἰο ζοϊ ον (86 δαὐτηοπὶ- 
ἐϊομβ οὖ νυ. 19--.26 165 ἴῃ 88 Θῃσοι Γαίης ΣΟ οτα- 
ὈΣΔΏΟΘ οὗ (6 βἰϑδάϊαϑί 688 ουὐἱϊποθὰ ὑπο ῥτο- 
Υἱοῦ βυδουίη κα; ἃ βίδα δδί πο88 Ὑ Ἐ1ΟΝ 18 8411} ἰὸ 
ὍῸ ταδί πἰδίποὰ ἴῃ Ζ7{ε11ἢ, δηὰ πιῖορβΒ ἰδ δοοοῖὰ- 
δηΐϊοὰ ΌΥ ανϑδί ὑσοιΐδοβ ἐμαὶ π}}] Ὅ6 ῬΟΣΊϑο 

101 8116 ἃ αἱ {π6 Υγϑ- Δρροδσγίηρ οἵ 5655 ΟἸσίδι. 
2. Οοπγογβίοῃ ἰο Οἰγὶθὶ, ἰμαβδισο; δὲ ἱὲ ἰἢ- 

ἰγοάποοδ ᾿πέο ἐμ βουἷϊ ἐλ6 ἔγμδ ἐσλέ ο ει, εῖτοα, 
ἰηάοοά, (ο ἐμοὸ Ὀοϊΐονον, ἐβγουρὰ ἐ86 Ὀ68πι οὗ ἐμ 15 
ἔτδοϊουβ ἸΌΣΪΏΔΥΥ, ἐλ εογίαϊμίῃ ὁ τεοοποϊϊεαίίοι, 
δηᾶ, δ᾽οὴρ τὶ ἐδ δοκηονϊοἀριηοοὶ οὗ 186 
ἰγαϊ, δὲ ἐδ βδῖηθ {ἰΐπιθ, δῇ ἐχρεγίθποο 97 εαἶτα- 
ἰοη; ΜὮΘΏ6Θ σοῦθ δὲ ο66 αυἷΐοξ ἰο ἰδὸ Βοδσί, 

Κἶτλθ, εἰο.---Τ 9 ψοσχὰβ μικρὸν ὅσον ὄσοντεεα {ἰ{ἴε, ᾿ το ροβο ἴο (:6 σοπβοίΐθῃσθ, δῃηὰ γὕ6δοθ ἰο ἐμὲ δο}. 
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Βαὶ 85 ουὐθὰ ἰλὸ δοῃηγογίϑα τῇϑῃ δ0}}} σου 5 ἴῃ 
ἐμὸ πουϊά, ποτ διΐβοβ, ογὸ ἰοῆξ, 8 σγοαΐ δηὰ 
ΘΓΡΟίΌΔΙΥ τοουγγίης βίγυρ  ῖο δοιὰ βυβεγίη ρα. 
Υ͂ ἰπδυϊϊι8 δὰ δϑ)ιοίίοηβ, οπάυγοα Ῥδσί]ν ἴῃ 

ἐμοῖσ ΟὟ ῬΘΓΒΟΏΒ, δη ἃ ῬΑΥΓῪ ὈΥ͂ ΒυτρδίΥ πὲ} 
1050 σοιρϑδηΐοηβ ἴῃ ἴδιΐ ἢ 0 Ῥυγβαο ὑμοῖσ 
Ομ διΐδη τνϑ]ἷς δι ϊἀϑὲ 1 οἰτουμηδίδῃοοϑ οἴ δυ- 
ἔοτίης, (9 σλἰ] του οὗ αοα δῇθ τωδὰθ ἃ βρϑοίδοϊθ 
οὗ ἀονίδίοι ἰο δ τον]. 

8. ἴ (86 6680 οὗ Δροδίδϑθυ ἐπμθ βδογὶ ἤσοβ 8]- 
ΤΟΔΑΥ οδετοῖ που]ὰ δυὸ Ὀθοη οἴοτγοὰ ἴῃ υδίῃ ; 
δὰ (86 βΒυδοντίηχϑ ΒἰΙμοσίο οπάυγοά, τουϊὰ πανα 
Ὅξροη οπυζοα ἰο πο ρυγροβο. Ἦο, οη ἰδ 60ῃ- 
ΤΓΑΣΥ, ὙΠῸ ΣΟΙ 813 Ββἰοοάίλϑί ἴπ [80 δρροϊηίοα 
σοηῆὶοί οὗἨὨ Βυ δ γὶπα, ποὺ ΠΟΛ ΟΙΥ ΤΘΟΟΙΥΟΒ 8ῃ 62- 
»ενγὶπιοπίαϊ ἐεδίποην οὗ ἰΒῸ Ῥόοτορ οὗ ἔδιιι, Ὀαΐ 
8130 δοαυΐγοβ ἱβΟΓΟΌΥ ΘΟΌΓΑΣΖΟ ἀπ βἰγοηρίῃ, δηὰ 
ἐμο ἰηνί οτδιο οὗ μόρα, δπὰ ἥπαΐ υἱοίογν. 

4, ΤῺ αϑϑιιγαηοθ οὗ ἐπιρεγιίδλαδίς πὰ ἐπαϊίεπα- 
δϊ᾽ε ῬοΒΒΟΒϑΙΟΏΒ, ποῦ ΟἿΪΥ δἱἀδ ὰ8. ἴῃ γτοϊδίϊοη ἴο 
π6 1098 οὗἨ οὔν Θαγι ΕΪΥ ρσοοάϑ, θὰ γοθογ Ὀδ- 
Ἰΐονοῦϑ οὐαὶ ον μὲ σι ΈΓΕΥ 5 ΠΟΤ δοίβ οὗ υἱοΐθηοα, 
δηὰ ιοὐδέϊη!ῦ) δλαγεγ ἴῃ ἴἰδ9 βυδογίημδ οὗ {16 οὉ- 
Ῥτγοβϑοά. ΕΌΣ βυ δ ΓΩρ [ῸΓ 186 ποῖμο οὗ 965808, 
δηὰ οα δβοσουηΐ οὗὨἨ ἃ δοῃπϑβοίθησο ὑμδὺὶ ον 68 4}16- 
εἴαποο ἰοὸ αοά, 13 ἂπὶ ΒΟΠΟΥ δῃὰ ἃ ἴανοτ (Αοίβ υ. 
41: 1 Ῥοί. ἰἰ, 20). 

ὃ. Τὸ τϑσορϑηδα οὗ Το ΑΓ ἃ ΘΟΠ105 ἃ 8 66Ὁ- 
ἐδ η} 858 ἐλ ζογὰ Ἠϊηϑεῖ, τολο ἐδ αἰγεαάν οπ (ἠὲ 
εὐαν. Βαϊ 28 ἴο βοουτίης οὗὨ Ἰἰΐο 18 οογίδί ἢ [0 
ἐμποϑ6 ὙδῸ ῬΘΥΒΘΥΘΥΘ ἴῃ {116 δ {ἢ}, Θα 0 Δ }}Ὺ οογίαϊη 
8 (89 ἀοϑιγυοίΐοη οὗἩ ἰδο80 ψὮᾷκὸ εἰμι  ἶΥ ΟΥ̓ΑῚ 
δαοῖς. 7 αἷλ ἰπὰ8, ἴῃ 1.5 δοϊάΐης οοηδάοποο ἴῃ 
ἐπα [οτὰ, 5 ἐμ 6 ὁ456πίϊαΐ οοπαϊίίοη οὗ ἰἰχο διίαἱ ἢ- 
τηθηὶ οὗὨ Βαϊναϊίοη, οὗὁἨ τὰ οι ἐλδ οοπιΐπρ ὁ ἐἰλὲ 
Τοτγαὰ 18 (0.6 ἐδδεπίϊαί πιεα. Βαϊ ὈΘ᾽ΙΘΥΟΓΒ 80 
βἰγοηκίμοποα ἴῃ ἐμοῖς οοηδίοἑ οὗ βυδογίπρ, δπὰ 
ἵπ ἐδοῖν ναϊ της ἤον ἰδ6 ἔυ] Δ, ποηϊ οὗἩὨ ὑΠ 9 ὑΤ τ Ἶ868 
οὗ 6οά, ραγυϊουϊδυ ὉγΥ 80 δϑϑύγδηοθ δηὰ οἱθὰσ 
γίον, {πδὺ 8:0 ρογὶοά οὗ τδϊίης ἴον {86 ἀδτνἱης 
οὔ ΠΊΟΣΥ 18 ἃ υαπίδλὶπρ δραπ 9 ἐϊπιο. 

ἩἨΟΜΙΓΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΒΑΟΤΊΙΟΑΙ,. 

ΤῈ δὰ δηὰ οοπιΐοτίὶ ἀοτίγοα ὕγοπι ἐδ 6 γέηι6η1- 
ὄγαποε οἵ οοηἤίοία απὰ κι) εγὶπ (λα ἴῃ ΤΌΣΟΥ {1 68 
μβαγυὸ 668 υἱοζογίομεῖψ ουἀυγοὰ ἱπ 7αἱϊλ.---Τὸ δεσίπ 
ἷπ ἔδι ἢ, Ὀαὶ ποὶ ἰο ὁπάμγα, Ἰοδιὰβ ἐο 1.801688 Βδογὶ- 
Άοο65, τδίῃ Βοροδ, δηὰ γα} 6885 βυ οἱ πη ρ8.---ΤῈ9 
αἰέξαίππιεπί οὔ 9 Ῥτοπιϊβοὰ Ὁ] ββίρ8 πιυϑὶ 6 ρσθ- 
οϑἀοά Ὁγ ἐπὸ Λιζηιεπέ οὗ ἰ8ο 1) γῖπο ν}}}: Ὀαὶΐ 
ἐμ18 οδηποὶ ἰδῖκο Ρ͵δοθ νι μουΐ ἃ ᾿ἰνίης 7, ἐμαὶ 
ῬΤΟΥο8 ᾿86}7 ἴῃ βυβδονγίηρ.---Τὴ0 φγουΐπφ οὗ ΟὩΘ᾽Β 
ζαϊϊ ἢ ἴῃ ομπεὶς οὐ δηὰ 1η ολεγε᾽ βυ ον] ..5.--α 
παηϊοϊα δἰτυσσίε 97 συδεγίπσε 16 δἰ]οιοα ἰο ΟΕ τἰ8- 
4165 ἴῃ ἐμἷ8 γοσϊὰ ; Ὀαί δ᾽]οὴς τὶν ὑπι18, ἃ σγεαΐ 
»τοπιδδα, δῃὰ 8, υἱοὶ γεισατά.--- ΗΟ ἰμ9 ἴοδὲε οΥΓ 
εαγίλίν γοοάφ ἴθ ῬΟΥΏΘ, δηὰ ΤΣΟΡ᾿δοθα ὮὉΥ͂ πΠι076 ἐζχ- 

αἴϊεά απα »εγπιαηεπί »οδϑεδβδίοηδ ἵν ἈΘΔΥΘΏ.---Ὕ 
ἰΐξε 'β5 τοὶ καϊηοὰ πίιϊουὶ ,αΐλ. 
ΞΤΑΒΚΕ:--ΟὨΥ ΙΒ. 85 ἃσὸ Οοὐα᾽ Β σοτηδαίδηί δ, 

δη τουδὶ 6 ἰῃ Ῥογροίυδὶ οοπῆϊοι; Βοποθ, ὑπ 0 
8150 ὀχροοί ἱμῸ τοδί οὗἩὨ ΒΟΟΣ ἩΒΙΘᾺ ἰμδ0 δ68- 
ΥΘῊΪΥ οΔ ̓ς ΒοΙἀ8 ουὐ ἰο ἐμ 6 ῃ,.---Ὑ δὲ 15 ἴο σοτ- 
ἔοτί ὰ8 ἰῃ 8}1 ἰγου Ὁ]6 δπὰ μοσβοουϊο ῖ 786 ΒΟΡ9 
οὗ δίθυγ] ὈΪββθ ἢ 658 ἵπ ὨσδΥΎθη.--- ΤΟ ]6 δηὰᾶ 
Ῥοσβοουίζίου δσὸ Ὀδάροβ οὗὨ ἰμὸ Ονἰβιϊδῃ ; Ἡ ΒΘΥΘ 
ΠῸΥ ἀο ποὺ ὈΘΑΡ 086 ἱπ ἐμ Ιη ΒΟΥ 98, ἔΠΟΓῸ 18 
δβοιηοίἰης πδηιίης ἴῃ ἰδοὶν ΟὨγἰβιϊδηλίν (2 Τίπι. 
11, 12).--- ιν ϑιίϑηθ ἂσὸ πάρος οὐϊϊρσαιϊίου ποὲ 
ἸΊΘΥΟΙΥ ἰο Βγιηρδίμίἷσο τί ὑπὸ ττοίομοα, θα, ἃ8 
ἴᾺΥ 88 Ῥοβϑϑ81016, ἴο Βοὶρ (μ61).---ΟΌΒοσΥο {86 Ομ Ὁ- 
δοίογ βιὶο οὗὅἩ ἐμὸ Κίπράοιῃμ, δὰ οὗ (8:0 ποι Ὁ 6 18 
οὗ 6 Κἰηράοιμι οὗ Ογχὶβὶ; σοὶ 18 ἰο 60 φοοᾶ 
δηὰ ἰο δι} ευἱϊ. Τὶ ἴΒ ΟΠ οΥΌΪ, Ὀαὶ θα] αἰδΥν ; 
ἐξ τηυϑὲ ΒΟΣΎΘ [0 στοϑὶ ροοὰ (8. οἶχ. δ).---Ἰπ ἀΐ5- 
6880, Ρδἷπ, δη βυδοσίπρ, οομδάοθηοο ἱπ ΟἿΡ 
ειδοΐουϑ αοἂ 15 θοἰίον [πῃ 8}1} πιοαϊςΐποδ; 1 18 8 
ἰγἰϑα τηϑδηϑ, δῃα τπισβὺὶ Ὀτίηρ δἱα.----Μ τὶς 1, Βο}]! 
ἦς 18 ποὺ θῃουρ ἰο δγο Μ6}} θαρσαῃ {μ0 βίσυραὶο; 
δοιὰ τλυδὺ αἷβοὸ σοτηρὶείο ἱΐ, πὰ ταὶ ἰπ γ86] 8δο- 
οογαϊηαἷν τῖτἢ ραϊΐθηοθ. ΕῸΓΣ 6 ΒΟ 18] 06γ8, ἰπ 
εἶτα (6 Τωοτὰ δδι} πὸ Ὀ]ΘδΒυΓΘ; ΠΑΥ͂, Β6 ἀγδῪβΒ 
Ὀδοῖὶς ἴο δὶ5 Θομἀθιληδίϊοη.---α Ομ γἰβιϊδη πιυϑί οὶ 
ὉΥ ἱπιρδίξομοθ πρᾶκο 8 ΟΥΟΒΒ ΠΟΔΥΪΟΣ ὑμδη ἰὺ 18, 
διιΐ πὰ αυΐοῦ ἀπὰ Βορο Μ11}1] Ὅ6 18 βισϑοη ίι, 76 Γ. 
χχχ. 1ὅ.--Τηὴὸ δυβδοτίης οὗὁἨ (6 Ῥγοβθηΐ ἰΐπια 18 
Ὀστὶοῦ οπὰ ἸΙρμί, 2 (ον. ἰν. 17; 19. 1ν. 7; Ῥβ. χχχ. 
6: πὸ πιυδὶ ποί, ὑπο ΓΟ ΌΓΟ, ΔΙ]ΟῪ ὑπὸ {πλ6 ὉΠΟΥ͂ 
(86 ΟΥΟΒΒ ἰο βοϑῖλ ἰοὸ 8 Ἰοπρ.--86 ζδὶῖ ἢ ἰδὲ 
Ὀγΐηχϑ βαϊυδίΐου 8 πο ἀθαὰ ἰδίῃ, Ὀὰὲ ὁ ᾿ἰνίηρ 
6880π690, δῃὰ ργοἀυοίϊγο οὗ Ἰ170, 618]. 11. 20.---ΑἸἠὀ 
(ἷθ8 Βῃουϊὰ δθ οὖν στγοδίθδέ ὀδῦθ ἰῃ 16 τοῦ], ἰὸ 
ΒΆΥΘ ΟἿΣ 800], δῃὰ 8}} 86 τροσο, (δαὶ γἯὋὸ ΔΙῸ ἱῃ 
ἱτωτὶ ποὺ ρου] οὗ Ἰοδίης ἰἰ. 

ΒΙΕΘΟΕΕ:--- λο 888}} Ὅ6 ἐπα Ῥδυβοῦϑθ (ἢ 
τοῖα Ὑ ἷπ ΟἿΣ (ἴτη0 0] 4 δπὰ δϑοκ [6] ΟΕ, 
8. 8 ῬΡοΐμέ ὑμδὺ πιυβδὲ ἱηγόῖγο ἱτηροτίδηϊς σ0η860- 
ᾳυθΏ665, ΤΟΔΟΒίΏρ ἀοτπ ἰο ἐπ ἀδΥ οὗ “6508 
Ομγὶϑι..---Ηὸ μνο ἀοοθα ἐμ Ἡ1ΠῪ οὗἨ αοά, διηὰ 
αὐγαὶ τὶ τὰ ρδίΐθθοο ἴ8.6 ῬΤοτἶβο, δ88 οοῃίοπίς, 
τη ὁπ οδυῖδ, δὰ γοηᾶοσ, 88 ἐμ οπμὰ οὗ δἷ5 
ἔαϊιι, βαϊ ναϊΐου. 
ΑΒΙΡΕΙΌ :--Ἴὸ τἱκμίθουβ ὙΠ 1ΐγο ὉΥ ἤδὶ ἢ. 

Ἧ.ο οοπδίαον: 1, ἐμὸ πδίυσο δμα αὐ] ν οὗ ΓΔ 1 ; 
2, ἰμ9 χἰριίθουβ ὈΥῚ δι"; 8, (80 Ὀ]οβϑὶμηρς οὗ 
Ζα 11}. 
ἨΕΌΒΝΕᾺ :--- [9 ἸΟΏ ΚΟΥ ψγ6 Ῥχδοίΐοο, (9 δα βῖοῦ 

οσοῖλοδ ἐδο οοηδίοί.---Τ ΓΘ τὸ δοοσγοῖ ἰσία]μ, 
θυ 4150 ρυ ]ο δυδονίηρβ; ὑπὸ Ἰδαίου δγθ 8}} (89 
ΤΠΟΓῸ ὈΪϊοΡ, ᾿παϑιαυ ἢ 85 ἐμ 6 Υ ἰδ Κα 0]800 ὈοΙΌΓΘ 
ἐλ9 ογοϑ οὐἨὨ ὑποβο ὙΠῸ ᾿δΥΘ ΠΟ ΒΥΠΙΡΔΙΒΥ.---Ου 
τοοϊηθηΐβ ΒΔη 28 (6 Ὁ] 58 σι 688 οὗ οὐθτΏΣ ν.---Ἴ}0 
οχροϑοίδιϊοιβ οὔ ἃ {8108 Ὁ] ὑοῦ ΓΘ ῬΡΟΜΘΓΡΙῺ] 
βιλπιυ]δηΐδ.; ὑπ 0γ ἰπῆδηιθ ΟἿΌΣ ΣΘ6Δ]. 

ἨΣΈΡΙΝΟΕΕ :--ἰπρδίϊθηοθ ἀρδίχογβ 8]1} ἰμ9 ἤγυϊ! 
οὔ (μ9 ΟΣΟΒδ. 
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ΤΗΙΒῸ ΒΕΟΤΊΙΟΝ. 

ΙΝΒΡΙΒΙΤΙΝᾺ ΒΕΤΕΟΒΡΕΟῚ ΟΕ ΤῊΒ ΗΙΒΤΟΕΥ͂ ΟΕ ΤῊΕΒ ΒΕΙΙΕΥ͂ΙΝΕ ΑΝΟΕΒΤΟΒΒ. 

1. 

Ἑαϊγίης ἐχδιυρὶθβ οὗ δὶ ἢ ἄοτχα ἰο {πο ἰΐταθ οὗ ΑὈΌΣΔΒ δ. 

ΟἜΠΑΡΤΕΚ ΧΙ. 1--. 

Νον [Β81] ἴδιο 15 (86 βυῤδβίδποο οὗ [οοηβάδθῃοθ 1η} (μϊηρδ Ποροά ἔογν, 6 οὐϊάθοθ 
2 [οοῃγὶοιοῈ} οὗ (ἰπρβ ποὺ βοοῃ. ΕῸΣ ὉΥ [18] Ὁ (86 οἰάθσβ οὐίδϊ πὰ 8 γροοὰ σϑροτί. 
3 ΤΒΤΟΌΡΕ Δ} τὸ πηδεογβίδηἀ [Δρρυϑμθμὰ Ἰηὐθ]] οί }}γ, νοοῦμεν] (μαὺ (π6 τοῦ 8 τπογο 
[γ9 Ὀ60}] ἔγαιηϑά Ὦγ {π9 πογὰ οὗ αοά, βο ὑμαὺ ὑμβίηρβ ψὨΟΝ δ’Θ βοὴ ΤῸ ποὶ 
Ἰη846 οὗἨὨ ὑμίηρβ ὙΔΙΟΝ ἀο δΌροας [μα ποὺ ἔγοιι (6 (μΐηρβ ἩΜΒΙΘΝ ἈΡΡΘΆΤ ΙΩΑΔΥ 

4 ἢδνο βργτυαηρ ἰδμαὺ τ} ]1]ο ἢ 18 Β66}}}. ΒΥ ἴδ ΑΡ6] οβοτοὰ υπίο αἀοὰ 4 τποσθ δσοεὶ- 
Ἰεηῦ βδουῖῆοθ ἔμδῃ δία, ὈΥ τοι ἢ6 οὐαί ποὰ ἩϊτΏ 688 ὑπὺ ἮθΘ νγὯ8 σἱβύθουϑ, (οὐ (68- 
εἰ γίηρς οὗὨἨ [ογϑγῦ] μΪ8 οὐ 8; δηά Ὀγ ἰῦ μὸ Ὀοΐῃρ; ἀοδὰ γοὺ [δίϊεσ ἀγίῃηρ 80}}}] βρϑδκοίι." 

δ ΒΥ ἴδ Εἰποοῖ τὰ γα δὶ αὐοα (Παὖ ΒΘ Βῃου]ά [ἴὰ ογάον {παὺ ᾿6 πη !ρ ἢ} ποῦ β66 ἀοδίὶ ; 
δηὰ γγἅ5 ῃού ἔουπά, Ὀθοδῦβο αοἀ μαὰ [οηϊι. ᾿84] ἰταῃβ᾽αἰθα ἢΐπὶ; ἴον θθέοσο μἷδ [867 

6 ὑγδηβἰίΐοι 6 δὰ [μδίἢ ..847 {818 ὑδβυϊπιοῦν, ἐμδὺ ἢ [1188] ρ᾽οαβοὰδ ἀοὰ, Βαΐ πιιμοῦὶ 
ΤΑῚ Ὁἢ ἐξ ἡ ᾿ἱπροββι ]6 (0 ρ]68480 λίηι: ἴῸ7 [6 ὑπδὲ οοιηοί ἢ (0 αοα τιυδὺ θοϊΐονο ἐμαῦ Βα ἴδ, 

ἢ δηὰ ἐλαΐ ἮθΘ 18 εἰεόθτιοι! 8 ΤΟΎΔΡΟΘΣ οὗ [[(0] ὑθοτα ὑμαῦ αἰ ΠΙσΘΏΓΥ βοοῖς Ἰὼ. Βγ δῖ} 
ΝοδΒ, θοΐηρ ψαγηοά οὗ οὗ (πΐηρβ Ὡοῦ βοθῺ 88 γοί, τιουϑὰ τὶι ἢ ἴδδι [ρίοτβ ζυτο- 
(ΒβουρὮ 07, ργορασοὰ δὴ δυῖ ἰο [[07] δ βανίηρ οὐ δ18 ἤουδθ; ὈῪ {86 ὙΠΙοΝ 6 φοη- 
ἀθδιηηθᾷ 086 ποτ], διὰ βϑοδπιο δεῖν οὗ ὑμ6 σὶρ ἰθουβηθβδ ἩΒΙΘᾺ 18 ὈῪ ΖΑΒ. 

1 γεν. 8.--Τ0ο τοδάϊηρ μὴ ἐκ φαινομένων δ ΠΟὟ οδἰΔΌ}Π δ 6 ἃ, Δηὰ ἰδ6 δίηξ. τὸ βλεπόμενον ἄοβογγοαυ (Ὧ6 Ὀτοίοσετοο θοίοσο 
119 8, οἵ [ὁ μος. αἴἴπτοῦ 5[η. Α. Ἑ. ἘΞ, 17. 

Υον. 8.-.ὁἕἥὕἃὃὁ τοδαΐηρ τῷ θεῷ ἰπ Α. ὈΝ. 17 τοοοϊνοὶ Ὀγ 1.Δοῖλπ). [8 ΟΥΙΘΘΏΓΥ ΔῺ οὐτὸσ οὗ [89 οοργίπδἑ. ΤΕ [8 οογζοοΐοὰ ἴῃ 

ὃ γον. 4.--Ἰηβίοδὰ οἵ λαλεῖται τοδὰ λαλεῖ αἴτον Βί:. Α. 17, 28, 81, 80. 
᾿ 4 γον. ἡ τιλυτὸν οἔ {μ6 Ηθο. δίτοσ μεταθέσεως 18, δοοογάϊΐης ἴο Α. ὉΝ. 1, ΟἿ ἘΝ, 80, ἴο Ρ6 ὀσραπροᾶ. Ιῃ ἴδ Βίη. [ὲ ἐσ κα ἀρὰ 
Υ͂ ἃ Β00Ο0Ώ πὰ. 

δος, δ, 7. δ. ἴο Ἡτίΐο δῖτος Βίη. Α. Κ 1, 46, ΤΊ, 18, εὐαρεστηκέναι: οὐ ἴδο ΟἿΟΣ παπᾶ, αἴον βίῃ. Α. Ὁ. Κα. 109 
ηὑρίσκετο. 

[Ὑτ. 1..---ὅστιν δέ͵,---στιν υοῖ, 86 ΠΏ ΔΩΥ, “ ἴπογο ἰδ αἰ (ἢ, Ὀσὲ: “Ὅαϊ ἈΠῸ ἐς," εἴε.; ἔστιν ἃ σορυΐα, πὲ, 45 ΤΟΥΤῚ οἴει ἴῃ 
πο οἸαδδίοθ, ϑιῃ ρ ΒΔΕ οΔ}}Υ ν᾽ δοοὰ ἄγοὶ,- -ὁπόστασις, Δ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΑΙΥ 1 ἰδίου Οσθοῖ, οοηβώεποε, δὲ {1}. 11. Νοὲ α νἠἹδέγιοεξ 
ΘΝ ΤΈΡΟΟΗ, θυ ἃ δἰπιρ}9 δίαϊτοιηθηῖΐ οὔ ἴδ9 παδίοσο οὗ ἡ. 

ὑπ ὴ ΐ πἰφτμάμον ὁ Αῤμύμϑς: ἐμαν [πη 61] ΘΟ ὩΛ}}Υ διὰ ταιίοιδ!} (Βοτω. 1. 20)-- κατηρτέσθαι, το ἴῃ ὍΛΔΙΥ ΤΑ ΟΣ ΔΙΥ τὰ. ἱ. ἕ 
ἰώνας, ἐλὲ ἀρεῖ, ᾿ΘΏςΘ [ἢ 6 Μέμωρενο δ χαῦνος 88 οχίδιϊης ἴῃ {ἰπι6.--- ῥήματι θεοῦ, 

ὃν απ ιδίεγεα τοονὰ, τεαπάαΐε 4 Οοα (1. 8).--εἰς τὸ μέ, ἐπ ογάεν ἰΝαξ ΠΣ ἰοαΐ ν᾿ οὗ 116 ἐπί! ] οἴ] νεγοοριου : 
οδ] ἀν εδνκ οάπιν Ῥιδοοὰ ἰπ 1.ὸ εἴαδῦδε, τ8.06: 

φαινομένων ἕσϑημποῖ δίαῃὰ ἴθ᾽ ἐκ μὴ φαινομ.8.--κἡή--- γεγονέναι, ποί--ελουξὰ 
λαῦε ργμηρ, δα ἰὲ που]ὰ Ὦδνο ἀοΏο, ὍΠ|666 ἀἰδοογηδὰ (0 ἤΦΥΘ ὈΘΘῃ Τγδιαϑὰ ὉΥ ἰ86 πογά οὔ ἀοά. 

Υἱοῦ 1αδὶ ἀοίοπἀοἃ ὮΥ Βδμτηθ, δῖοι τεδβ ἱπὰϊ- 
οδἰοὰ ὈΥ ἐμὲ [,δοοὐ. 60. ἊΡ ἰο ἰδ {Ἰτὴ6 οὗἩ Οατὶοεδ. ἘΧΈῈΘΟΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

κε. 1.--Βαῖ ἔα 15 οομδάθῃοθ ἰῃ 
ἘΠΙΏκ 6, εἰο.--- 6 ρμοβίἰἑοπ οὗ ἔστε δἱ ἐμο θοχίῃ- 
πίηρ οὗὨ ὑπὸ οἴαυδβο ὈΥ ΠΟ πιθ8}8 ΟὈἸ 68 8 ἰ0 [890 

[1 οὗ σοΌγ8ο Ὧ0 ηοξ τόδ ἴ0 ἀΘῸΥ [86 δοδίτασξ ροδδ ὉΠΕῪ 
οἵ ἐπῖδ, ἢοΥ ἴο Δἴσιῃ ἐπδὲ ΠΟΤ ἃγῸ ποῖ ατοοῖς οσοποίγασξίοηθ 
ὙΘΡΥ͂ ὨΘΘΕΙ͂Υ ΟΥ ῬΟΒδΙΙΥ ααἰΐο δηδϊοβοῦθ ἴο {. 1 αἰ] 
ἸΏΘδη ἴο ΜΑΥ ἴΠπδΐ ἴῃ οτ0 [58 ἤΟΓΘ ὯὨῸ δ ἢ πδορεσίΐν δὲ νου 
Δίομο δι} ΟἿΣ τοσοσίϊς ἴο ἰδ; Ἡΐΐ16 αχαίη α1860 πεοσί οὗ ἔθ 

ὉΥ ἃ σοτμπηδ δίϊοσ πίστις. Αοοογαϊης ἴο {μ|6 (18 
[Ὁ] οὶ πο νογὰβ νψου]ὰ Ὀ6 ἐπ ἀρροφίοη τὶ πέστις, 
Ὑ119 (9 ΣΘ8] οχἰδίθη 9 (ἐστιςείλεσε ἐς, λεγε εσ- 

ΟΆΔ66 οἰἑοὰ ἔπ Ῥτοοῦ οἵ 19 ΔΙῸ παγαάϊγ αβαϊϊσέβοιου. 
ΤΏυ8, ᾿π ἐπθ Ῥαδδαζο οὗ Ταο ΚΡ, ἡγονμένων ἀνδρῶν οὗ τῶν 
ἀδυνατωτάτων, ἴποΓΟ ἰδ ποὶ πο δ᾽ αῃίοοέ πδοοδα  ἤος 80. 
βαυιίηρ 8 ἴγα εἰοη οὗ πο οὐ. “ Μδοῶ ποὲ ἔδο τησδὲὶ μνόοντπεῖ- 
1688 Ἰορἑη᾽" ἐδ ἰἀοηείσαὶ ἐπ πιοδηΐπα δὴ δα δ! πδίασαὶ 
ἰδ Κλ ἢ, ἕο τούξ, [οδο ποῖ χηοσὲ ΡΟΎΤΕεΪ6δα."-- ὗ 



ΟΒΑΡ. ΣΙ. 1-7. 

ἐεί8) οὗ ἰαϊιὰ που]ὰ 6 αϑϑογίϑα τὺ θα ρ 8818, 
ἴον ψαΐο, ΒΟΎΟΥΟΣ, ἴβογΟ 18 πὸ Βδάον οὗ δὴ 
οοοαβίοαθ. Βδίδοσ, {89 Θορυῖδ ἰ8 τοδάθ ἰο Ῥσϑοθάθ 
(δὰ μθῃοθ 88 ἰ{ Βι υ8έ. τοῦ 0 Ὀ0 δοοσαπίθά) ἱπ 
ΟΓΔΟΣ ἰο 0411 αἰϊοηίίου ἰο {μ0 Ὀγοάϊοαίθβ ὙΔ16Ιν 
οδδυδοίοσὶζο ἰῃ9 βα͵θοῖ (80 δἷ8βο ὟΝ. βίησοϑ Εα. 
δ). Υο δύο ἰδυβ ἴο Ἰοοῖς ἴον ἃ ἀφήπεξοη οὗ ἴδια, 
Ὀαυΐ 4 ἀοδηϊίΐοι σογγοβροπαϊηρ ἰο 86 οοπηοσοίϊοι 
δηὰ οὐ͵οοὶ οὗὨ ἰδ Βοοἰΐοῃ : ἃ ἀοδηϊί(ίο ὑμογοίογθ 
νϊο ἀο88 ηοὺ γτοβισὶοὶ ἀἰβοὶ  ἐοὸ τοσο Ομ βίδα 
δηὰ ἀοβροὶ δὶ (ἢ, δὰ ὈΣΟΒΘΩΙΒ χο] χίουβ ζδ 0} ἴῃ 
1.58 Ὀτοαάοϑί δπὰ τηοϑὲ χοθοσγαὶ δβροοίθ. Τὸ οὖ- 
7εεέ οὗ 18 δὶ} 15, ἐμποσθίοτο, ἰἢ 8 ΤΏΘΏΠΟΣΥ Θ}- 
Αἰ ΓΟ κοηθταὶ, Ὀὰὶ 8βὲ}}} δρρυορσίδίδιυ δηὰ οχ- 
ιϑαδίξνοΥ, ἀθοϊρσηδίοα 88 τὰ ἀπιόμες δηῃ ἃ δϑ'πράγ- 
ματα οὗ βλεπόμενα, ἀοδὶ καίϊοηδ Ὑβὶομ ἀο ποὶ 
Δα ΔΙ] ΟΟΥ̓́ΘΣ Θδοῖ ΟἾΠΟΥ, Ὀσὺ δ΄Ὸ σοποσπίσιο, 
δηὰ ὀοχρτοβ8 ὑλ9 οΒββδοῃί αὶ σοϊδίΐοη οὗὨἩ 86 οὈ͵ θα δ 
οὗ ἕαϊϊὰ ἰο ἰμο ποοὰ δηὰ οοπάϊίϊοι οὗ ἰδ Ὀθ- 
Ἰϊονίης βυ )]θοίδ, πηάον Ὀοΐὰ ἐμοὶ Ῥγδοὶΐοαὶ διὰ 
ἐποοτοὶΐθ8} αβρϑοίβ. ὝὙπόστασις ᾿δηὰ ἔλεγχος 0ὁΧ- 
Ῥγο85 ἰμδὶ σοι, ἴῃ {μ18 Τοϊδίΐοι, ζαϊέμ 18 88. δὴ 
αἹδεοίίοη οΥ αοἰ οΓ ἰλ6 πιπά. ΤῈ6 ΖΌΓΙΙΟΣΥ ἀδηοίοϑ 
(οομλ. οἷ. ἐἰϊ. 14) εἰεαζίαδὲ οοηβάεηοε (Ἰα1Ἀ., ατού.;- 
δά πιοϑὲ γοσθοῦ ἱῃίρρυ) ; ἐμὸ Ἰδίίοσ, οοπυϊοίίον, 
(Ρδιι ου ΔΡΙῪ ἰπ ἐμ δοη8616Π06) ἀδδγαποε, (Αὰ- 
ξυϑ., Οδὶν., Βοης., δ6.). Ἐμπ6 γοξαϊδίϊοι οὗ ἴδο 
τοπαογίηρ οὗ ὑπόστασις 85 διδεκίαποο (6Ἀ. 1. 8) ἃ8 
ἴῃ γυϊς., Αἰαῦτοβ., Δυχιϑί., ΟἾγγδοβ., ΤΒοΩι. 
Αᾳα., βοι]ονί., Βοηρ., ΒΙ8Ρ., δίδ.,) ΟΥ̓ Δ5 7ουπαάα- 
ἔοη, ἃ8 αὶ Εγαβια., ὅαἰν., Βιοὶη, Υ. ΟοΥ]., είο., 
ΟΥ̓ 48 γεργεδεηίαίίοη, 85 Μὶὶ ἢ Οαδβἰ8]., Ῥϑ8ὺ}]., Μοηϊς. ; 
δηὰ οὗ ἔλεγχος, 85 »γοῦῦ πὶῖϊὶὰ Ὑυΐ!., ΟΥ δϑ ἐη- 
ισατα ρῬεγδιμαδίοπ “ἰϊὰ Β]., 89 Υ., 1ύη., Μοηϊς., 
ψ1}} Ὀ6 ἑουπά πὸ}} 'νουὶ ἢ σσδάϊης ἱπ ΤῸ]. ἀπά 
θο]. [ἢ Ργοοῦ οὗ 89 δοσγσγϑοίῃϑεβ οὗ .ἷ8 ἀθδηὶ- 
(οι ἐδθ δυίμοῦ δά 1668 ὑπο ἤαοί ἐμαὶ ἐν ταύτῃ, ἔ, ε., 
ἧι Ροϊηΐ, ΟΥ 'ῃ χοϑροοὺ οὗ, ἃ ἴδ οὗὐ βυο 8 η8- 
παγο, 86 διηοϊθηΐ ζΖα ΠΟΥΒ πᾶνο ἃ χοοὰ χϑρογί. 
{18 τηοδηΐϊης οὗ μαρτυρεῖσθαι ἰΒ ἴγεαπσοῃέ ἱπ Αοίβ, 
διὰ οσσυτθ, 8 ΦΨοῖιη, 12; 1 Τί. νυ. 10. [ἃ 
ἐπὶ ἰδὶίον Ῥαϑϑαβζθ, 88 δόσο, 10 8 οοῃδιτγυοίοα 
τ ἐν, ποῦ 18 ποὶίποῦ ἰὁ9 Ὅθ τοχζαγάθὰ ὃ5 
ὀαυϊναϊοηὶ ἰο διά 'ἱπ γυ. 4 δῃὰ 89 (1υιὰ., Οα]ν., 
ατοί., Βοηκ., δῃηὰ οὐἰβουβ)ὴ); ΠΟΥ πθοὰ ὃθ Β6Ρᾶ- 
ταϊοθα ἤγοιυ ἰὄδ6 γοχ.-- εἶπ Ῥοθϑβοδϑίοι οὗ βιοῖ ἃ, 
ζαϊιὰ (Ὑἱη., Β]., Κἅη.,}, [Μο]}}8 οομπείγυσίΐοη ἐδ, 
1 ἴηκ, ὉποΟὈ) οὶ ΟὨΔΌ]Θ; ἔθοσγο 18 πὸ αἰβηου]- 
ἐγ ἰὼ τηρκίηρ ἐν ταύτῃ αἰτοοί ᾿ἰταϊῦ {86 νον. 
ΤΌΟΥ καϊηθὰ ἐμοῖν αδἰϊθβίδιϊοπ ἴῃ ὑπ θεαὶ (818 
Ῥοίηίΐ, ἰπ βυσθβ ἃ ζαϊϊῃ ὑπο κοϊμοὰ ἃ ροοά 
Σοροτῖ.---Κ. ]. 

ΚεὝβ. 8. ΒΚ 111} νσϑ τ δοσβιδῃᾶ.---νοοῦμεν. 
ἯΥὁ Δρργϑιλθηὰ τι (δ 9 νοῦς, πεπαά,, ἰμ 6}}} 6006. 
ΤἘ18 τοσβθ νου βοοαι, δοοοτάϊης ἰο 1,ὕπη., ὑο Ὀ6 
ουἱ οὗ Ρἷδοθ, δῃὰ ἱπ γχοϊδίϊου ἰο Υ. 4, ἰο ἱπίγοάμποθ 
δὴ ἱπμδγιηοηΐουθ οἰοιιθαξ ἰηίο ἰμ6 ἀἰδουδδβίου. 
Ἐ8ὶ8 υπέργογδῦϊο ἡπαρταθηῦ Βργίηρϑ ἴγοῦλ (116 6 Γ- 
ΤΟΒΘΟῦΒ Βυρροπί(ΐου ὑπαὶ γ. 8 βΒῃοτυβ ΤΟΥ ΘΙ ὁ {89 
τιθοοδαίν οὗ “αἰ δ, ὁπ οὖν γμασὶ, ἰῃ γτοϊδιΐϊοι ἰο ἃ 
λοι Ὀοϊοησίης ἰο {.6 ρδδί, πὰ σοοογάϑά ἰῃ βοσὶρ- 
ἔυγο." Τὸ δυσὶ ἃ ποοοβδὶ ἐγ ἐμ Ἰδηρσυδχο μΒὰ8 Ὠ0 
Σοίθγοῃοο ; {9 ρά5θδρθ ἰγοδίβ ἸΏΘΓΟΪΥ οὗ {δ ἴδοὶ 
ἐπδὲ ἔδιι ἢ, 88 δὴ δββισγοὰ οοηγνίοίΐοη οὗἨ ἐπίῃ ρϑ 
ΨὨϊσῖ ΔΥῸ Ὡοΐ 5661, 880 ογΐποορβ ἰἰβοὶῦ τὶς τ 
ζῃ ΟΡ Γα 0881] δηἀ δρὶσὶϊα4] ροσχοορίΐοη οὗ ὑπαὶ γ6- 
Ζαίίοη οὗ (μ6 ογοδίΐου ἰο ὑμ9 Ογϑαῖον τ σὴ ΦΌΓΣΙΙΒ 
ἐμ σοπάϊιτου οὗὨ 8411 πἰβίογυ, βδπὰ 41} Βουϑϊδίϊοῃ, 
Ψ 116 1(8 τη οτὸ [Ὁ}} πο  ἀΐῃς ὈοἸομ 8 ἴο (6 5 οΣΡ- 
ἴαυγο ἰδέ σοταιλθταογαίοβ ἐδ9 ζω 1 ἢ οὗἩὨ ἐμ9 ἔλῖο.Β. 
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Το ἔα τ, τοϑιϊηρς ρὸὰ δηὰ συϊάοα Ὦγ {89 
ἨΟΙΥ ϑβοεὶρίαγο, 186 ἱὰ9 οὐρα Ἡλι 8 οὗ ἰδὲ 
Ῥοσοορίΐοη οὗ ἰδὸ ᾿υΐβ᾽ Ὁ1]6 ἰὰ πὰ δου ἐμ υἱβὶ- 
Ὁ]6, δῃὰ οὗ ἐμοὶγν γϑαοῖρτοσαὶ γοϊδίλοη, ἰο τ οὶ ποὶ- 
(μὸν ὑμ9 Ῥθγοορί οι οὗ 8639, ποῦ ἴ:6 ἀοἀποίἑ ὁπ 
οὔγϑδβοι οὗ μοοοβδϑὶὶν ἰἸθδ ἃ. Τὸ πιοϑὶ παίῃ γα] ἰη- 
ἔογοποθ ΤὉΓ θη ὙΟυ]ὰ γαίπονρ Ὀθ6 (ΐ9, ἐμαὶ τὸ 
βλεπόμενον, ὑπαὶ το ζ8118 ὑπ ον {16 ογο, ἐμδὲ 
νἱσὰ τηθοί8 ΟΣ ΒΘΏ5608, 88 ΒΡΤΤΠρ ἐκ φαενομένων 
υἷς., οιἐΨ͵ οὗ ἐμδὶ δῖοι ὈΘ]ΟΠ ΖΒ ἰο (86 ψοῦ]ὰ οὗ 
Ῥβμοῃοῶθῃα. Τμ185 ἰάθϑ οὗἩ (μ)ὸ οσαωδαΐ το]αϊίοη οὗ 
{80 ῬΒοθδομθμδ ἰο (6 τὸ βλεπόμενον τουδὶ Ὀθ Βαοὶ 
δϑἰἀθ, 88 βῃονῃ ὉΥ (89 μὴ γενονέναι, ὙΜΙΟΒ ἀ6- 
οἷἶασοδ ἰδδί (λ9 δεεθ 88 ποὺ βργυῃρ ἔγομι {80 αρ- 
»αγεπί. Τ8ο μή ὈρΙοηρΒ (τ ἢ 84}} (λ 9 Ὀδδὶ ἱηΐογ- 
Ῥγοίοσβ βποθ Β6ΣΖ8) ἰ0 γεγονέναι, δῃ!ᾷ ποῖ ἰο ἐκ 
φαινομένων. ἍᾺ {μπ18 Ἰαιίοσ, ΒΟΎΘΥΟΘΥ, τηρᾷ 
ΜΉ φαιν.) ἰὲ αϑ οοπῃδίγυοίθα, οἴου ὑπὸ Ῥοβῃϊίο, 
γυὶς., ΟἾγγβ., Τμοοά., ὉΥ 89 δηοϊθηίβ ροῦ- 
ΟΥΑΙΪΥ, δηὰ χοοΘ ἢ ν Ὁγ Ξίθηρ01 δπὰ ΕὈγαγα, δὐὰ 
ἐδ κοι ΘΠ ἸΓΘΙΥ ΔΙῚ ΣΑΥῚῪ δϑβεξεποίλέησ, ἰλίησε ποπ- 
ἐχίδίεπί, Μ 116 Βομ)ιομί,, Εδίθ, διὰ οὐμθγβ, δά ορί- 
ἴῃς ἰδο δβδῆλθ οομπδίσυοίίου, δοπ͵]οοίυγο ἐμαὶ (Π 6 
δα ον, τῖτὰ ἷ8. χαϊπαὰ ὁ θη. ἱ. 2, ἡ δὲ γῇ ἦν 
ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος οὗ (6 δορὶ., ΓΟΙΟΓΒ ἰ0 
{88 Υἱβ᾽ Ὁ10 1βϑυϊπρ ἔοσίμ οὗ (86 οτχζϑδηϊσοὰ υυου]ὰ 
ἴγοπι ἔογηλϊθδα δηα ὈΪ πὰ ὁμ8ο8. ἜΝ ϑαυδὶ δ υ- 
ΤΟΠΘΟΏΒΠΟΒΒ Πηοϑὲ ἱμίογργοίουβ ἴα ἰμ6 οἶδιυδθ 
εἰς τὸ μή ἃ8 ἀοποίϊηρ, τεέδωϊ. Τ[Ι|, ἴῃ Ζαοὶ, ἐπα ρ}}68 
»ωνροδο (Ἠοΐαῃι., Τἅπ., 6]., ΒΙ 6). [10 πιδῖκ68 
ἃ, τϑοορῃϊομ οὗἉἩ ὑπὸ ἀεσίση οὗἩ αοὰ τη ἐμαὶ ἴγατι- 
ἰὴ δῃὰ δγσγδηροιθηΐ οὗἉ {μ6 ποῦϊὰ ἐατη τ στὰ 
ὙΠΟ. ᾿ 88 θθΘὰ ᾿υϑὲ Ὀοΐογο ἀοθβοσί θα, ἀοά, ὈγῪ 
ὑμ9 ογά (ῥήματι), ποῖ σίγοβ δυϊμογι ἐδίλνο ὁχ- 
Ῥτγοββϑίοῃ ἰο Ηΐβ νἱ}}, 859 ἔογτιη)θὰ {μὸ αἰῶνας. 
ΤΈ686 ΖΕ ο.8 (αἰῶνες) ὅτ (οι. '. 2) {π6 1 ν]81]6, 
Βρί τὶ 8], δηὰ ρΡοσιαδηθηὶ Ῥοϊδποὶθβ οὗ {86 Ρῇῃ6- 
ὨΟΙΊΘΏ8] ψοῦ]ὰ, οὗἩ τ βίοι, δὲ {89 οροπὶης οὗ 9 
ορίβι]ο, 89 δυῖδμοσ δ88 ΘΧΡΓΘΒΒΙῪ Βα] ἐπδ πο 
ΟοΥΘ ὑβοὶν ογἱ κί ἰο ἐλ9 ὅπ οὗ ἀοὰ, δὰ οὗ τὴ 
ἢθ ΘΡΘ ΒΩΥΒ ὑμαὶ ἐμὸν ὝΟΣΘ ἴοσιηθα, δισδαηκοί, 
ΟΥ̓ Ρυύ ἐπ ογάονυ. ὈΥΓ ὑδμὸ ογϑαίϊγο τηαπάδίο οὗ αοὐ. 
ΤΟΥ ἴοστα (19 δη {{π6818 τοαυγοα Ὀγ θοὶ., ἰο [μ9 
ἐκ φαινομένων, «Εἰσὶ δη ἢ 6818 6, Βαρροδίης 1 ποῖ 
ἐο Ὀθ9 ΟΧΡΥΘΟΒδΘά, πΘοα] 58} δῃ ἃ ΘΓΓΟΏΘΟΥΒΙΥ βυρ- 
Ῥ᾿ 65 ὉΥ͂ ἐκ τῶν νοητῶν, 88 ἴδ:0 πιο! κ᾽ Ὀ1Ϊ9 δηθὰ Η 
υἱπα ἰάεαβ, ουἱ οὗ Ὑδΐοῖ (6 ψουϊὰ ᾽85 βρσγυῃρ. 
ΤῊΘ Θῃίχο οοηξαδίοι τὶ ἰοὰ ἢ 88 αἰϊοπάοα (9 6χΧ- 
Ρἰδηδίϊοι οὐ ὑμὲβ γογθθ, 88 βρσυῃβ ἴγοτι δστο- 
ΠΘΟΌΒΙΥ ἱδἰκίηρ αἰῶνας, τὰ φαινόμενα δἃπὰ τό 
βλεπόμενον 48 δαυϊγαϊοπὶ ἀοϑίσηδίϊουβ οὗ {(}16 
ΟΣ, Οαϊνὶπ τἰὐἰΐο8 ἰμδ6 νοὸ πόογάβ, γι της 
ἐκφαινομένων 88 ἃ Βἰηρὶθ ποτά, δηὰ ἰδκεβ τὰ 
βλεπόμενα ϑδετεκάτοπτρα, ἰλυ8 τοπάοσίης “ἰμδὲ 
18 60 τηϊχῦ ὈΘΟΟΙΙΘ ΠΙΪΓΓΟΣΒ οὗ ἰηΥ δ᾽ 016 πη ρΒ.᾽} 
Βυὶ ιλὸ οοπδίγυοίίΐοι 18 Βασϑὴὰ δηὰ υππδίυγαὶ. 
μ ΠΟῪ πὸ σοοἀ δΔυϊδοσὶγ, διὰ ἢ βυβήοἰ θα ΓθαΒοη 
ΟΥΓ Μο]}᾽ 8 βίῃ χυϊδνῦ ὀχρ  απδίϊου οὕ αἰῶνες. Τὴ ΓΘῚ- 
ἀοτίης τιοογίδ, οἰ ΠΟΥ 85 πιδίοσϊαὶ νουἹβ (Ὁ 6],}, ΟΥ 
88 [9 ἀρχνοραίο οἵ 411 (μὲ 8 οχὶ δι ΐπς ἰὴ (ἰτὴ6 δπὰ 
8806, ΒΘΘΙῚ8 ΤᾺΥ ΙΏΟΤΘ παίυγαὶ, δη ἃ τηοοὶβ 8]} [86 
ὨΘΟΘΒΒΔΡΥ ΘΟ αἰ (108 οὗ ἰΠ 6 ραββαχο. Τ8Ὸ δ 186- 
818 ἰο ἐμ τὰ φαινόμενα,---8.5 ἐπὶ ουἱ οὗἩ τ πῖοι (ἢ 6 
τὸ βλεπόμενον ἮδΔΒ ΤΟΥ ΒΡΓΌΩΡ,---ἰβ ποὺ ἴῃς 
αἰῶνες 88 ἃ 8οὲ οὗ πρὶ γἰίυαὶ δὰ ᾿ην δ: 0Ὁ]6 ροίθῃ- 
οἷο8. (88 Μο1]}, ΠΟΡ ὑμὸ τὰ νοητά, 88, τὶ ΤΠ 
θ4.8] ἱπῃργο Δ Ὁ ΠΥ, Βαρροβοὰ Ὁγ 6] ἰΣβοῖ, ναὶ 
Β᾽ΤΩΡΪΥ (μ6 ῥῆμα ϑεοῦ, (9 βονογοῖσῃ τηδηάαίο οὗ 
αοἄἁ. Οὖγ βϑῃβὉ]6 Ῥογοθρίϊοιβ, 18 ἰ86 δυῖοσΒ 
1άθ8, σου Ἰοδὰ 8 ἰο Σοβαγὰ 411 ὑπαὶ τὸ 866 88 



δι ΤΗ͂Ν ΕΡΙΒΤΙΕ Τὸ ΤῊΒ ΜΕΒΒΕΝ. 

Βανυΐηρ πὸ ἄδορον οτἱ σία (ἢ δῃ (86 (1 ρ5 τ] ἢ ἈΓΘ [ἰἰοη, θὰ ἃ8 84 οομνϊοίίου οὗ [80 ΓΟΔ}ΔΥ͂, ἐγαί, 
ῬϑΊΡαΌ]ο ἴο 86η86, πηκίο γα! δ ἃ βοηβιοιιϑ Βρτΐη - 
πᾳ ουἱ οὗ πιδιοχῖα]; θα. ΓΑ ΘΠ ὉΪ6Β 18 (0 ἰχ866 8]} 
ἰο {μα Βοος Ὀπὺ οὐ ροίθηί ΔΖ ΠΟΥ͂ οἵ αοἀ.--Κ, ]. 

γεβ. 4. Δπᾶ ὃν ἱἐϊ 86, Ὀοΐῃᾳ ἄοσδᾶ, γοῖ 
ΒΌΘΑΙ ΘΊΒ.--λίδην, [0] ον ς ΟἾΓΥ8., (8116 Ε}}}8 Δ - 
ἄαλρθαβ ἀοοϊαγίης [μαι (0 Βἰβίοτγυ ΟΥΑ 6] οοῃίδπκ 
8.11} αϑοσίλοη οἰ] οησίης οὖν ἐπι αιῖου οὗ ἶτι, δὰ 
{πα ὑἐποιρὶι ἀοδα, Βα 8.}}} Βρ68}.8 ἴῃ {86 ἰδ βι ΠΟ ῊΥ͂ 
οἵ ϑονϊρίασθ. ῬΆΙο θπ48 ἴῃ ἱΐ ἃ Ῥσοοῦ οὔ ἰδ ἰπε- 
του" Οὔ (δα στ ίσουδ, δΔηα α͵80 6]. δοποὶ 68 
ἔγοιι [6 ΟΥΥ ΟὔΠ6 ὈΪοοὰ οὗ μο τἰκέθουϑ οπἰογίη 
Σπΐο (86 ον οὗ αοά, ἐμαὶ αἴζον δἷ8 ἀθδι}Δ 6 νΥ88 
8[}}} δὴ οὈ͵)οοὶ οὗἩἉ ἀϊνίε δσᾶΓ6, δῃηὰ 18 (δ 8 δὴ ὉΠ 0Ὁ- 
κοίίοη, υπάοείγογ οὐ, νης Ροσϑοῦδρο. ΜΟΥ 6οΥ- 
ΤΘΟΙΥ σοι ΔΓ Κ8 Οαϊν. (ἢ το] αἰοι ἰο ΡΒ. οχυΐ. 1δ: 
ἐπάς ραίεί τορμίατὲ πίε οὶ δαποίοδ, φμογῶπι ΠΟΥ͂ δ 
ἐπ ργείίοϑα ἐδέ. ΕῸΥ 186 ρδδδαρὸ ΟὮ. χὶΐ. 24 βῃοσβ 
ἐμαὶ 89 δυίμον δὰ ἰὴ τὰ ἀοη. ἰν. 10, 0 εσὲξ : 
(16 σγγίηρ οὗ 6 Ὀ]οοά οὗἩ ΑὉ6] ἰο αοἄ ἴον γϑῆ- 
ξοῦηοο. ἋΑοἀ δβρουϑοά ὑμ6 οδιδα οὗ ΑΌΘο] οἢ δ8ο- 
ὁοπηΐ οὗ 5 δῖ, ἀπ δυθηχοα Ηἷβ τυ Γὰ 6 Υ ὌΡΟΣ 
Οαϊη (ΒΙΘ πα). Τμ6 λαλεῖ ἰβ ἃ ἰδίοτ᾽ 081 Ῥγοβϑοπί, 
ληἢ ἔτι βίδηἀβ ποὺ 858 ἐέπιρογαΐ, Ὀυΐ Βοσυθϑ ἴἰὸ 
υτίησ ουὐὐν {86 οοπίγαϑί ἰο ἀποθανών: σαῖϊι (815 
Ἰαίον τυνοτὰ (σ. δὰ Βϑῃκβ. ουγο; θοῦ} οοπῃησδοὶ 
ὅδι' αἰτῆς ΆΙΘῚ (ἢ6 ΤΟΥΤΏΟΥ ΓΟΙΌΣΘ 0 θυσία ἃ5 ἰδο 
οὐοσηβίοη οὗ ιἷ5 ἀοαίνι, τυ 8116 (86 ΟἾΝΟΣ ΒυΡΡ] 98 
πίστεως, ἰακὶπρ; διά ἀϑτεεὲέν ΟΥ κατά. 

γεπ. 06. ΕΣ 8 ψᾶῆῶο Θοιοῖἢ ἴο Οοά.-- 
ΤΊιο τοηδουίης οὗἩ Τὰ ἢ., Οδῖον, Βαμ., ὙΣο, 
βομυ 2, ΕΌτ., “ ἩΒΟΘΥ͂ΟΣΙ ψουἹὰ (ΟΥ̓ 18 10) σομθ 
ἰο αοὐ, 88 Επηοολ ἀϊὰ,᾽ ἀϊδβίοτί 8. {πΠ6 τ͵ογὰβ οὗἉ {9 
ἰοχί, ὁ προσερχόμενος τῷ ϑεῷ, σὰ ΥΟΙῸΡ ἰο 
ἀγανΐης πον ἰο αοὐ ἰη τσοὶ κἴουν τ ΟΥΒἷρ, οἢ. 
Υἱἱ. 2δὅ: χ. 1. ἢ'ο 890 δεῖ ἀδῃοίθϑ ἤθτθ ποὺ 80 
ΤῊ Οἢ ΠοΓὰ] ΟὈ]  χαϊοη, 85 ᾿πίυὶ δὶ6 πϑοϑβϑί(Υ. 
Τι δοτρϊοίοβ ἐμ ῥσοοῦ (μαὶ ΕποΟδ᾿ 8. ἐγδ} 8] δι] 0} 
ὙΔ5 ἃ σοπδέσμοπος Δηα γοναγα οὗἉ ἷ8 Τα ἰτἶ. 

γεκ. 7. Μονϑᾶ ψἱτ ρΡἱουπ ἵοσοϑαί κῃιῖ.-- 
1 εὐλαβηθείς ταοδηΐ “ ἰπ {πὸ ἔοαν οὗ ἀοἀ ᾿ 1,α1}., 
ἃ [,Δ0Ρ., εἰς.}, τὸν θεόν δουϊὰ ΒοΔΥγΘΟΙΥ πᾶν ὈΘ6ΘῈ 
οταϊθ. Νὸον 18 ἐμ τηϑαπὶπρ οὗ ““ Ρίουβ ἐγϑῖι- 
ΠΩ Ὀοΐοτο ἐπ αϊνίπο υἱνογάποθ᾽᾽ (Οδσρσ., 
Βόδπιθ, 0)6 Ὗ,., Ηοΐπῃ.), 80 Δρρτορυγίαϊθ 88 86 σὑϑ- 
ἴογθῦσ6 ἰο (86 “ογεδῖσλέ χὶϊὰ νι ἰοἢ ΝΟ, 1π ἴα 1 ἢ 
ἴδ {πὸ χοσοϊγϑὰ γρηματισμὸς περὶ τῶν μηδέπω βλεπο- 
μένων, Ῥτοοσοοάρα (0 ͵8 ῥΓοραγδιϊοηϑ. ΤῸ σϑῖοσ 
{89 νγοτὰβ δι ἧς ἰο σωτηρίαν (Βα]ά., εἰς.) 5 ομ τ οἷ 
᾿ηδατη ββὶ}]0: Ὅὁ πιαν ΤΟΙΣ μοὶ ἰο κιβωτόν 
(Οδγγα., Οαἷν., Βος., ατοί., Βίβρ., εἰο.}, τυ Ἀ116 γοῖ ἴο 
Τοῖοσ ἱμόῖὰ ἰο {86 χπαΐη Βυ ]6οἰ οὗὨ ἐπ ἀἰδαοῦδο, 
πίστει (ῬτὶταΔ8., Του. Ααυΐη., ᾿αΐῃ., ΒΘ ᾳ.» εἴθ.) 
ἦβ ἸΏΟΥΘ ἴῃ ΒΑΡΙΟΩΥ͂ Υἱν {6 σοηποοίΐοη. Νοδὰ 
ἦθ ἴη9 ὅτβί βοσβοῃ ἴῃ 89 ΟἹὰ Τοβίδπιθπίὶ δ ΣΘ- 
οοἰνοά ἰδ ορὶ( μοὶ “ τὶ χμίοοι 5, ὅδη. υἱΐ. 9θ. 1ἰ 
5. Ττ οὉ τοροδίθαἾγ δρρ!ϊοὰ ἰο ᾿ἰπι, σοῖς. χὶν. 
14, 20; Κ5᾽ν. χιῖν. 17, 15. χ. 4, θ : 4150 2 οὶ. ἱϊ. 
ὄὅ ἈΘ 18 641104 ἃ “Ῥγχοδοῖοῦ οὗ σἱ ΖΚ ΘΟ 8: 688.᾽» 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

ΒΔ, Ὁ. υἱσίαο οὗ 8 παίῃγο δ8 χα, Θχοῖα 465 
ππσοσίδι ἰΥ δηά ἀοιδὲ, Μαί(. χὶν. 81]: χχὶ. 21: 
Βοιι. χἷν 28; ζδπιοβ ἱ. 6. Οπ {89 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ἰέ 
ἰμ οἶγ68 ἴῃ ῥυἱποὶρ]ο ἐμ 9 οΘοηδάθῃσο οὔ σοπγϊοί ὁῃ, 
δηὰ ὑπῸ ἥγπιπεδὲ οὐ δϑβῦσδηοο. [ὑ ἷβ, ΒΟΎΘΥΟΣ, 
ἴον (πὶ8 σθᾶβοῃ 8160, ἃπ δβϑγδῃδο οὗ ἐΐδεὶγ, ΕΡΆ. 
11}. 12; ποῖ, ἰπάδοορα, 85 ἃ ἤοττηαὶ βύγί οἱ 86}7- 
Θομϑοΐϊουβ σογίδἰ πίν δρᾶ γοὶ Δ Ὀ]Θ 658 οὗ σομΥΪο- 

διὰ βαυΐὶῃρ ῬΡΟΤΟΡ οὗἨ [18 οὈ6ο,. ὅαοὶι α οσοργτῖο- 
(ἴοῃ 18, πὶ 118 ΥΘΥΥ͂ παίυτο, ποὶ δὴ ᾿πιπηοα δῖο Ῥ6Γ- 
σορίΐοις, (δὲ οχοϊι 65 8}1 ἔογ πιὰ] ἀγζυσαθπί, ΠῸΡ 
ξαϊῃ ἃ ἰοσίσαὶ ἀϑϑαταρίϊοι, γοϑίξῃς ΟὉ 8 ἰϑύβοίουυ 

ξτουπάϑ οὗἩ γθϑοῆ. [ὑ 18 ἃ υπίοῃ οὗ {δ βουϊ 
νῖτἢ (μ6 οὈ͵θοί οὗἉ ἔδὶι, σζοπογαιθαὰ ὉΥ σιοσδὶ διὰ 
τοὶ κου ἱ δθαθηο668 ; δηὰ ἐἷ5 ΟὈ͵οοὲ αραΐη 15 ποί, 
οὗἨ σοῦγβο, βοιῃθι ὲηρ; ΒΙΏΡΙΥ τορμαγάθα δα ἔσυς, 
αὶ ἐξ Ὀγίηρσβ ἰῃ {πὸ βοὶ οὗὨ 1} 1ιδε] 7, ἐπ ῥσοοῦ 
οὗ 1.8 τοδί, δηὰ Ὀθοοι 68 ἃ ρασί οὗ ἐμὸ ᾿᾿νὶηρ 
οοπίοηίβ οὗἩ {80 Βο0]; Ὑ{8Ὶ116 ἐμ6 800] 18 ἐδ, ἴῃ 
δ ὉΠαουιΐηρ δηὰ ἀπννδυουΐηρ σεγίαίπίν, αεδετγεὰ 
οὔ ἐδ λορεά ὕογ ὈϊΪεββίπισϑ, διὰ ᾿δ5 δὴ ἐπεγαγα 60ῃ- 
υἱοϊΐϊου οὗἨ 1.16 ἐπυΐσέδἑε. 

2. 10 15 ἐἸιὶ5 ολαγαοίεγί δίς 97 }αὐ π Ἰ ἢ ΔΡΌΘΑΥΒ 
ἴγοτα ὑπ Ὀορὶ ΠΗ 88 ἐμὸ ἐηυδεῖδ 16, ἱπᾶαΐεροη- 
ΒΑ 10, πὰ ὈΠΥΘΡΙΔΟΘΔΌ]6 εοπαϊίοι ἴοῦ (6 δἱ- 
ἰδἰ πθηΐ δη ἃ τηδἰηίθμδποθ οὗ ἰμ6 τίσλέ τεϊαίίοη 
οὗ πιθὴ ὙΣῈ} Θοα, δηὰ 85 δυο σδὴ Ὀ6 688 }}5εὰ 
ὉΥ ἃ Β6γῖ68 οὗ ἐχαπρίεε ἴσοπι ἐμ ΟἹὰ Τοβίαπιθηί, 
ἰοῦ, ὁπ ἐλ 6 0η6 Βδηᾷ, Γυση δι ἐμ »γοο οὗ 186 
Δδϑουίΐοι, δηὰ οὐ ἰδ8 ΟΥΒΟΥ, 68, δηὰ δβδουϊὰ, 
ΒΟΙῪΘ 88 ΟΟΙηζογίίης δηὰ βίαι εἐζαπιρίες 
(ϑδῖν. χ]ῖν. 61). 

8. Τδῖ 'ἰπ δηἃ δου ἐδ υἱϑὶ Ὁ16, Σηυ 51] 6 
ῬΟΎΘΥΒ δηῃά δροῃοΐθβ, ποσὶς δὰ ΒΟΥΘσ, σα Ὀ6 85- 
οογίδϊποά, οὐ ουἱδίάθ οὗ {16 ἱβίονυοαϊ ξρθογο 
οὗ γουϑ]δίο. Ναίῃγο δηὰ ΓΟΘΒΟῚ 8.6 80 σοῃδὶϊ- 
ἰπἰο, ἐμαὶ 6 ΓΟΡΓῸΣ ΟΧΒΣΌ1 8 ὨΟΥΒΟΙΓ 85 δὴ 
διατοραίίοα οΥ̓͂ ῬΒΘΠΟΙΘμδ, δὰ ἰἢ6 Ἰδίίον 18 
αυδ) δοα ἰο Ῥοσοοῖνο {86 ποιπιεπα, ὙΠΟ σοτοδὶ 
{ποιηβοῖγοα πῃ {0 ῬΒΘΠΟΠΊΘηδ, δπ ἃ οδῃ, ΠδΏςΘ, 
αἰϊδὶπ ἰο (π γτοοοχπηϊ οι οὗ (89 οχἰϑίθησο οὗ αοὰ, 
δηά ἰο {86 ὈοΒοϊάϊηρ οὗ διὶ8. ἐπιυ δ Ὁ] 6 δἰἐσι δυΐας 
(Βο. ἱ. 19, 20). Βαὶ ἐμαὶ ἰδ πουχ]ὰ ἰβ ποὶ 
ἃ πιδηϊοδίδιΐοη οὗἨ (9 αἰνίπηο δεϑέησε, ποὶ 8 
ΒΒοοίἑπρ ἀπὰ Ὀγοδκίπρς οσ τ οὗ αἰνίπο ἐμοῦ ρμιβ, 
ποὺ ἐμ ΙΏΘΓΟ τηϑίου δ) ἰχίης οὗὁἨ ἃ αἀϊνίπο ἰά6δ) 
ψοτ]ὰ, θὰ ἐμδὲ ἴῃ 18 οτἱ κίπ ἀπ ΔΙΥΔ Κοπ Ὠΐ8, 
85 ὍὙο}}] οὗ (μδὲ ΒΊΟΝ ἰ8 ἐπυ δὶ Ὁ]6, 85 οἵ {μδὶ 
ὙΒίοι 18 ὙἱδίὉ]ο, ἱπὰ δηὰ ἀροὶ ἱΐ, 1 τηυϑὲ Ὀ6 Σο- 
ξαταρὰ 88 ἃ τοογὰ 97 ἐλε ιοῦϊξ 9 Οοα, σῆὩο ἀν }}ς 
ἴῃ οἰογ δ] 56] ἔ- σΟ  ΒΟΙ ΟΌΒΙΘΒΒ, (8 σὴ 06 ΚΏΟΕ 
ΟὨΪΥ οἢ ἰδο στουηὰ οὗ ἃ »οοίξοε λίξιοτίεαϊ τετεῖα- 
ἐἰοη. Το ροσοορίλοη οὗ [818 τοδί ὁ οὗ {μ6 που] 
ἰο ἀοἃ, ἀοτηδῃ 8 ἃ ἔδ ἢ δηοϊοσουβ ἰο 1} ἐπ 1.5 
οὐδὸν ὀχ δἰ ἐἱ 0Ώ8. 

4. Ἑαδὶ!, ΠΟΥΟΥΟΡ, ἢ85 ποῖ ἰο ὧἀο ΤΠ ΡΟΪΥ ΜῈ(Ὰ 
ὑπ 6 ΒονὶριυγαΙ αἀππομηποεά 7αεὶ οὗ {μ0 οτοδίϊοι 
δ ΔρΡρσοργίαίο δστδηκζοπιθηὺ οὗἩ 89 ποῦ] Ὁ {86 
ογοαίϊηρ Ὑοτα; τὸ 8]50 μαΐῃ ὈῪ ζαῖΒ 186 ὠρποεν- 
δίαπαϊη οὗὨ {15 18οἱ, ἀῃηὰ ΘΒΡΘΟΙΔΙ]γ ἐμαὶ Οοα᾽9 
ῬΌΓΡΟΒΘ ἴῃ ἐπὶβ οὐ δ, ἰο χιακθ αοὰἂ Κηονῃ 88 
(86 ογϑϑίοσ οὗ 8}1} ἐμβίηρβ. 

δ. ΤΠοδθ οἴἴὔουϊηαθ τοῦ ΔΙῸ ἐχργεςδίοηδ οὗ 
“αὶλ, τλαὰδ ποῦ ΤΟΣ ΪΥ ἰο Μιζῆϊὶ απ οὐδίσαξδοπ, Ὀαὶ 
88 ἃ ταδὶ οὗ Ῥτοΐουπα ᾿πί ΓΔ] σομυϊοίϊοπ, θ65ὲ 
Ῥίοδϑο αοά, διὰ γϑοϑοῖτο {8:0 ἐθβί Π ΟἿ οὗ ἰδεῖς 
δοσοογάδηοο τῖΐὰ ἰη 6 ἀἰϊνίηο πῦ'}}. Βυΐ ζδ: 1}, 85 
ἀἰδρίαγοὰ ἴῃ οἴὔογίη δ, Βα8 βρεοΐα] τοίθσθηοθ ἴοὸ 
{πο ἀϊνΐηο οοπιραδϑίοπ, Ὑ ΘΙΠΟΣ ΣΟ ΟΡ ἢ {8815 
ἴῸ ὈΘΗΘΗ͂ίΒ ΣΟΟΟΙΥΘα, ΟΥ ὙΘΔΥΒΪΩ ΔἵΘΥ ΣΏΟΤΘ 
ἄτδοθ δηὰ ἔγοδὴ δεΐοδίδίϊοῃβ οὗ ἴΆΥΟΣ, ΟΥ Ὄχρυθαδ- 
ἱπρ (86 ποοᾶ οὗ ἃ τοβίοσίηρ οὗ ἰδμδὶ ζ6 ΟΕ 
τ αοἀ τϑῖοῖι βίη 88 ἀοείγογοα, δηα οὗ σερσο- 
βΒοηιϊης {πὸ 7611 ΟὙΒΪΡ τ ΒΙοἢ σταοθ 1.48 γοδδὲδὺ- 
Ἰ8μοά. 

6. Οοἀ ΓΟΙΠΙΘΙΩΌΘΓΒ {λ6 »ίοιι Ὡοΐ ΤΟΤΕ ΪΥ ΔΠῸΡ 
ἰμοὶν ἀθδί, 80 88 ἰὁο υἱπαϊοαίθ ἔμθπὶ δὰ ἐδμοὶρ 



ΟΗΑΡ. ΣΙ, 8-12, 18ῦ 

ὁδυ8ο: Ηδ Βδ8 8180 ροῖγοῦ ἰο Κορ ἐΐθηι ὈθοΥΘ 
ἀθαῖμ, δὰ ἰο Ῥγουθ Ηϊπ)βοὶῦ ἢοΐ τροτοὶν (ἢ 6 
ΔΘ ΟΣ, δα ὑπὸ αεὐέυεγοῦ οὗὁὨ 80 Ὀοϊίονοσα. ΤῈ 
ἀοϊϊνοσαηοο 18 σοῃηρίοίο, ΒΘ ἱξ οὔοοίβ {μοὶγ 
Του οΥ4] ἤγοι οδυί ἰ0 ΒοδΎθα. 

1.  Θτο πο ΧῸ 18 χοϊσίουθ ΘΡΡΥΟΔΘΝ ἐο Θοά, 
{πόγο δἰ 1οδϑὶ οχὶβϑίβ ἴδ: ἴῃ ὑδ6 ἐχίδέσπος οὗ (9 
ζην ϑὶ Ὁ]Ϊ0 αοά, δὰ ζαϊιπ πὶ (89 δεηεῆίδ οΓ α αἀἰὲ- 
επί δεοκὶη οΓ αΟοά. Τὶβ ἸαϊίοΣ σα ρ]οαὰ ργοαί 
Ῥτοτηΐβοβ οὗ αοα (Απ|. ν. 4; Ῥβ. Ἰχίχ, 88), δῃὰ ὮΥ 
ἀοτὰ ἕλῃ, ἐμη 6 δοπαϊιίοι οὗ 4]} ἀἰνίηθ δρργουαὶ, 
5 βἰγοηχίποποᾶ διὰ αυϊοϊκοποά, 

8. αὶ ποὺ ΟὨἿΥ ἰΒΟΘΥΤΒ οἰεξαγίψ, ΌΥ͂ ΤΟΔῚ 8 
οὗ αἰνῖπο γογοϊδέΐοι, 8.}}} ζαΐυσο ἐμπίηζϑ, δηθὰ 19 
σεγίαϊα ἴῃ τοϑροοὺ ἰο ὑμποὶν σοτπιΐηρ, θὰ. 4150 ἴῃ 
υἱγίυο οὗἩ ἰἰβ ποΐυγο, ἱΏΥΟΙΥΟΒ οὐεαϊίτηοα ἰο ἐδ 
χοσοϊγοα νοχὰ, δὰ ὁ [1}1} νιεϊαΐησ ἴο {86 ΔΥΥδρο- 
χηθη 8 τ  οἢ αοἀ δ88 τηδάο, δῃηὰ {86 οὐ 8668 
ΜὨϊοδ δ 845 οη)οϊμοα. [ὑ 18 85 Ὧν σοιηουϑά 
ἔνοτα δὴ ἰά16 ταὶ εἱηρ ΤῸΣ οοτοΐηρ δου ἑϑ, 88 ἔΎΌΣΩ 
ΘΌΓΏΔΙ ΒοουΥ Υ; δᾶ, ἱπογοΐοσο, Ὑ116 τοὶ γίης 
ταοϑὺ ἐπι] 1 οἱ Πγ ἀροη ὑπὸ ΒΟΙ͂Ρ οΥ̓͂ ἐμο Ινογὰ, 741}8 
ἦπ πὸ ἄσκΓοθ ἱπ ἐλουσλύ(μὲ 7ογεεῖσλέ ἀπ ἀρρτγορτῖ- 
αἰε αοἰέυϊίψ. 

9. Βαϊ ἀοο5 ποὶ ΙΩΟΤΟΙΥ, ὈΥ ᾿ὲ8 δοη ἐϑϑίοη, 
υἱδον (86 ἰυάφσιαθηὶ οὗ ἰδ νι ιοκοὰ ποιὰ: Ὀαϊ 
7Ζαϊιλ ἐἐδοῖ ἢ φοπδιϊιυαϑ ὑπο αοίμαΐ σοπαεπιπαίίοπ, οὗ 
πὸ τοῦ], τ 1 Οἢ 15 πἰηἀογοά ἔγοτῃ τἰϑῖηρ (δ 6χ- 
ἐϑύϊχ ΤΏ 688 οΥ̓͂ ἀ6! ΥΟΓΆΠΟΘ ΟὨΥ ὉΥ 118 ὉΠ 6]: οὗ: 
ὙἘΪῸ {86 ὈΘΙΐΟΥΟΡ, 88. 8 Σὰ οὐὗἩ ἠαοἄ, ποῖ ΟὨΪΥ 
δηΐοτβ ἱπίο ὑμ9 ᾿Ὡ ΠΟΥ 8 ποθ Βοουγοὰ ἰὸ ἷπι ὈΥῪ 
Ῥίουθ διοοβίοσθ, Ὀυὺ ἰηΐο ἐπ ἱπλογίίαποθ οὗ ἰδ 9 
γι χλίεουδπεδε ιτολίολ Οαοὐ ἐπιρατίδ, απνὰ σμϊοἢ, ἰὴ 
811} γοβρϑοίβ, οογγοδροπδ ἰο 7αϊίλ. 

ἨΟΜΙΖΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤΙ,. 

Ναίωυγε τοὰ λίδέοτψ βδοῦυθ (86 δεϊίευον ΤῸΓ αὐ- 
σαποεηιεηέ ἐπ 7αϊλ ἀπὰ ἴον {86 οοπῆτγπιαίἑοη οὔ 
[αἰ 1}.---ΤῊ 9 ἔα ἢ οΥ̓͂ πιᾶπ ἀδίου 68 ποὶ ΤΟΓΟΙΪΥ 
{πὸ λεαγέ οὗ τλαῃ, διιὺ 4150 15 οοπαϊίοη δηὰ ἢΐ8 
αεδίίπν.--- αἰνὰ ἴπ 15 παίμγε διὰ 18 7) εεί8.---Τ ὁ 
ΘΧΆΠΙΡ]65 οὗ δι (ἢ: 1. ταῦ {μον ἐεαοὶ ὰ5; 2. ἴ0 
Μ8δί ὑμ6Ὺ ἱποὶία ᾿Β; 8. πὶΐϊὰ Ὑδδί {ΠΟΥ σοηείοτί 
:.59.-Ἠαοα ἸΟΟΚΒ ποὶ ΤΙΟΤΟΙΥ δὲ Ἡμαΐ τγὸ ἀἄο, Ὀαὶ 
8150 ρου ψηδὶ τῦ8 ἱπίοηα.---αοὐ ποὺ ΤΟΥ ΟΙΥ ΚΊΟΥΤΒ 
Ηἱΐβ ον; Ησ 18 4150 πιϊπ ἀπ] οὗἨ ἐμ οτη, δ ἃ ΘΔ ]65 
ἐπὸπὶ (0 τοοορηΐζο Ηΐβ ἀαρρτουαΐ οὗ ἱΒοιι.---ἀοἀ 
ἄοε8Β ποὺ ᾿βου ὶΥ στο ΗΐπΒοῖ ἰο ὃ9 Κποσπ; ΗΘ 
ὙγουἹὰ 4180 0 δουχῶἐ δου, δὰ ΘΗ ΔΌ]68 ΘΥΘΥΥ͂ 
δδσποδβί βοοῖκον ἰοὸ δὰ Ηΐπ..---α0α ΣοπᾶθΥ5 Π6 10 

ἷπ ἐΐπιο Ὁ εἰεγηΐν, γοῖ ΟὨἿΥ ἰο ἰο86 ὙΠῸ Τρ ῖ6 
.86 οἵ πο αρροϊπίεα τιεαπϑ οὗ αἱά.---- ΛΒ 68. 1.8 
ἰαδονγ, ἰϊ8 οβετίηρ, πὰ 118 διγάεπς; Ὀπὶ Σὲ ΒΔ 8 4180 
(86 ΔΡῬσοναὶ οἵ ἀοὰ, δπὰ ἐπ ἐπλεγίίαποε 9 τίσλί- 
ἐοιι87688.--- ζταισίπς πεαῦ ἰο αοα; 1. ἴῃ 18 ὀέεδδίησ; 
2. ἴῃ 1.8 δωοοοδεῖυς δίασεδ; ὃ. ἴῃ 1.5 πιεαπϑ. 

ΒΤΑΒΚΕ:---ΑἼὝΤΑΥ τ 1.19 ο]ἃ ἀπὰ οΟ] ἃ ΡΓΟΥοΣΌ; 
ὙΠΑὺ ΟὟΥ̓ ΘΟΥ̓́ΩΒ Β66, ἰπαὶ ἅὴ ὈΘΊΊΘΟΥΘ (βθοϊηρ 18 
Ὀοϊ ον). Εδὶΐμ 8 ἰσυϑὲ ἀπά ποὶ β]ρῃι.---Βο- 
ἸΙονΟΣΒ, ἃ8 γοί, ῬΡοβ8685 ποΐ 8]}; (86 τηοϑὶ δηὰ ἐδ9 
δ αϑὺ ΠΟΥ τηυδὲ 8{1}} ΒΟΡο ἴοτ.---Εδ (ἢ βῖποο 1ὑ 88 
ἷπ ἰἰ861 7 4 Ὀίνυϊηθ, ρογϑυδϑῖνθ, δηὰ σοηνϊποΐϊηρ 
ῬΟΎΟΣ, 18 88 ΙΔ ΟΙΥ αἰβέϊ συ 86 ἔσγοτα οὐθ Ὁ 
δηὰ ᾿]Πυϑὶνο ΤΔΏΟΥ͂ ἃ8 (πὸ ἀαΥ ἴγοπι {89 πἰὶρδί, 88 
8 ἰνίπρς Βαπά ἔγομι ἃ ραϊηίθα οὁ09.---Τ 6 γα 18 αὶ 
ὉΠ6 ὙΑΥ ἴο Βαϊγαίΐοῃ, ἴὰ ἰδ ΟἹὰ ἸΤοβίδιηθης ἢ 
νὸ}} 8 πῃ ἰδ0ο Νονν, δἰ Βουρὰ {18 ὙΔΥ ἰπ (ἢ 9 
Νοῖν 18 πιυοἢ Θ βίον ἰμπ ἰπ ἰδ6 ΟἸά.--- ΑἸ Βουρ ἢ 
[αἰ ἰθ. ἃ βρ᾽ γι] αἰ οὐὁἁ αοα, νι οῆ ᾿88 18 
βοαὲ ἴῃ ἐμ Βοαγί, ἀπά 15 ᾿πν 510 16, 1ὑ 8.1}1} ΤΟΙ ΔΙῺ 5 
ποὲ ὉΠΓΘΟΟΡΏΪΣΔΌΪΟ ; δαί δ᾽οηρ Ὑ1Ὶ} 1.8 Θοη 68- 
δἴοῃ, ὕοΥθ818 1961} 7 1 ἸνΟΤῚ 5 88 118 δβϑϑῃ(ἷα] δπᾶ 
᾿ὨΒΘΡΑΓΘΌΪΟ ἤγα  8.---Ἰ 7 ἃ ῬΡΟΥΒΟῚ Ρ͵68865 αοἀ ὈῪ 
εἷ8 ἔα 1}, 6 Ῥ]ολβο8 ΠΠἰπὶ αἶβὸ ὉΥ 8 ου 8; Ὀπὶ 
ἱ, ὁ δοοουπὶ οὗ ὉπὈ6]]1 67, (Π 6 Ῥαγβοῦ ἀοδβ ποὶ 
ἴοδβ6 Ηΐϊ, ἷ8 ΟΥΚΒ 6180 ζδ᾽} ἰο ρ]θαβο Ηΐῃπι, 
ποτ οτϑξ ΒΟΙΥ {Π|6Ὺ ἈΡΡΘΔΡ ἴῃ ἰδ β'σμὶ οἵ τη 6Ώ.--- 
ΤῊο ΓΟ ΡΩΠ66 οὗ ἰμ6 σἰχμίθουβ σγοπιαὶηβ ἰἢ 
Ὀ]δϑίηρς (ΡτοΥ. χ. 7; Μαίί. χχιῖϊὶ. 85).--- ΕΔ} 
Ὀγΐη 28 τπδὴ ἰη(0 [6] ΟΒὮΪΡ ἢ Οοἂ.---Τ 7 τ ΒῸ 
Βαβίθῃ ΔΙ͂ΟΣ δῃοίδον, δηά βϑοῖὶς ποί Θοά, Βατοὸ 
ἔτοια Ηΐπι πὸ σοιννασὰ οὗ γζσδσο (ο δοιηζοχὲ {}} 61}. ---- 
ΤΏο μοάϊγ Βαυθ, ουὐϑῃ ἴῃ (8 1178, πιδί σαὶ αἱὰ 
ἔγοτηῃ ἐμ ὶν ῥἱοΐγ. . 

ἩλῊνΝ :--ἰ ΘΥΟΣῪ ἰἶπιοὸ ζα ἢ Ἀ88 1.8 ῬΥΟΡΟΡ 
Θχοροῖβοβ δηἃ ΟΡ] οοἰ8.---- ΒΒ. ] ον ου8. ΘΕΪΟΥ ἐπ 9 ὮΔΡ- 
ῬἾΠ685 οὗ ἰ80 Ὠίνίηθ ἐθβί ΟΩΥ 8116 ἴπ ἐμοῖσ ΟΝ ἢ 
σοηϑοίθμοα δηἀ ἴῃ ὑποὶν τοϊαί λον ἰο οἰ ΤᾺ. --- 
ΒΑΙΓΝ Ἰοο Κα ἱπίο ἐπ 8016 Ια οὗ στοδίϊοι Ἰ 1 Κ9 
ἴῃ γοϑροοί ἰο {86 ἱην β᾽ Ὁ] 6 πὰ ἐμὸ υἱβὶ Ὁ16. 
ἨΕΒΌΒΝΕΚΝ: πα ἃρὸ τἱπουΐ 7811} 18 ἀσβρὶσα- 

Ὁ]6, γα] 0.61085.---Φ0 08} 85 τσ Ὧ8 ΣΏΔ) ᾽)88 οὗ 
ΤᾺ1Η, 80 τοὶ 18 ὑπο. ἴῃ δἰτπη οὗὨἨ σοοάῃθ83.---ΑἹῷ 
ΒΟΣΥΪΟΟ οὗ αοἀ ἰδ βαποι θα ΟὨῪ ὉΥ Γαὶ(Ἡ.--- Εἰ} 
ἷῃ α ἀοἁ νῆο 18 8516 6}, δὰ ΟΠ ΘΟΥΏ3 Η]Π 80] 
ποὶ δϑουΐ ἐμ γγοῦ]ά, 18 ὴο0 τοὶ σίοη, δα ὈΥΐηρ 5 ΠῸ 
ἈΔΡΡΙΏΘ88. 

ΒΙΕΘΕΒ :- Το ογ08 οὗἩ αοἀ Ἰοοῖ ΔῸΣ ἔδιι, 
δηδ, νἱιτμουῦὶ ἔδι ἢ, δὰ ποιπίηρ το} Ρ] οδδὶηρ ἢ 
Ἰη8Δ}.---Τ 0 Ἰδοῖς οΥ̓͂ δἰρὺ πιυϑὲ ἈΙηἀ6᾽ ΒΟῺΘ ἔσοστῃ 
βιοδα  αϑὺ δά βοσϑῃοα ἰο αοά, 

Π. 

ΤῊΟ Θσδτρ]ο οὗἨ Ασγαδ δηὰ βδτυδῆ. 

ΟὝΑΡΤΕΚ ΧΙ, 8-19. 

8 ΒΥ ΓΑ ἢ ΑΡτΆ ματα, Ἡμθαἱ Ὧ6 Μτὰ8 6416 ἃ (0 σοὺ οαὐ ἰηΐο 8 ρἷδοθ Ὑδίοι μ6 ββου]ά 
δίνουν [18 ἀοϑίϊηοα [0] τϑοοῖνο [ὉΓ δὴ ᾿ῃ μουϊδηοθ, ορογοα [Πϑαγϊοηοᾶ, ὑπηήχουσεν] ; δηά 

9. Β6 ποηὺ οαΐ, ποῦ Κποπίπρ; ὙΠΟ Σ ἢ6 ποὺ [σομθ!}]. ΒΥ 1 πα βοϊουγαοὰ ἴῃ {86 
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[4]" Ἰλπὰ οὗἁ ῥτοιηἶβθ, ἃ8 ἦι ἃ βίγδῃρο []ΐθη, ἀλλοτρίαν] Θοπαίτγ, ἀπο] ἰπρ ἴα ἐδ θοστιδοὶεβ 
10 [θ{8] πίρῃ ἴβαδο δηὰ “6600, [μ6 μαὶγβ τ τ αἷμα οὗὨ 086 Βᾶπιθ ῬΓΌΣΩΪΒΘ : ΕΣ Β6 Ἰοοκοὰ 

ἴον ἃ [π͵ὸϑ Ἰοοϊκίηρ; ἔογ {86] ΟἰΕΥ͂ πο μΔ0} ἔοππἀαἰίοΒ, τλοβο θυ ον [ἀτομ ϊοςξ, ἀο- 
11 βίχηθγ, τεχνίτης] δῃα τηδίκον [Πταπλοσ, ἐλγιοδίογ, δημιουργός] ὁ ἀοἅ. 'ἔπτοΌῦρᾺ ἔδἢ 

αἰ80 ϑαγδῖι Ἀθγβϑ]  γοοϊνοα βίγθηρτ ὑο δομοεῖνθ δθθᾶ, δῃὰ νγὰ8 ἀοθ]νογθὰ οὗ ἃ ομ]ἃ [οπι. 
γν͵ὰ8 ἀεἸ γεγο, εἰο.7 τιθα Βῃ6 νγγὰβ ραβὺ 806 [ΟὨΕΓΑΥΥ 0 ΒΓ {ἶπι6 οὗ }1{6],2} ΡΘσδῦβα 586 

12 Ἰυάρσοά Βἴμι ζα μὰ] πὸ Βαᾶ 
δῖ ἃ8 

ῬΓΟΙΩΪΒΘα. 
δοοά 48 ἀοδά [δὰ {δῦ ἴοο, μανὶπρ' θΘοοπιθ ἃ 

ἘΒΟΓΘΙΟΥΘ Βργδηρ ὑμαγο δυύϑθὴ οὗ οὔθ, δπὰ 
6064], 80 πιαηῦ 88 ὑμ6 βίδτ οὗ 

{86 βΒίκυ 1ὼ πιά 6, πὰ 88 ὑΠ6 βαπαάῤ ὙΠΙ16Β 18. ΒΥ 086 568 8βίιοτβ, [1.6] ᾿πο απι σϑθ]ς. 

1 Το ον. 8.---Βοίογο καλούμενος, [λομτη., ἴον Α. Ὁ. (Ε.3), ναὶ {μὸ ἀοί, δγίΐοϊϑ, θα οπιίς [ξ ὈοίοΓΟ τόπον, ἴον Α. Ὁΐ., δινὶ 
Ἡὥ7ύιϊῖο ννἱ( Τίδο. δἷνον ἃ. 95. Κ. ἐμελλεν, ἰηδῖοαα οὗ ἤμελλε, 88 
καλ. δΔηὰ τόπ. 

τοϑ, Ββονονοῦ, ὈΓ Βίη., πο οπιὶῖδ τμ9 ἀγί. Ὀεΐῖστο ὕοὰ 

8 ψ εν. 9.-- Το ατγί. Ὀοίογο γῆν 8, δεοογάϊΐης ἰο 51. 4. ὉΝΕ, ΚΕ. 1... δηλ ἃ ΩΔΏΥ τηΐησδο., ἴο Ὀ6 δίσίοκθη οὔξ. 

ἃ ψον. 11.-- τέκεν οὔ 86 Βος., δί(ου ἡλικίας, ἰ6, δοοοτάϊος ἴο Α. Ὁ", 17, ἰο "9 ὀοχρυρχοά. [1 5΄π, ἰὲ ἴα ἔγοξα ἐμο δ οἵ 
{86 σονγγθοίοσ, 

4 ον, 12.--[πνιολὰ οὗ ὡσεὶ ἄμμος, 60 δΙΘ ἰ0 τοδὰ δἷον 810. Α. Ὁ. ΒΕ. ΚΕ. 1,., 21, 87, 46, 47, ὡς ἡ ἄμμος, απηὰ νὸ τοΐαίη 186 
ποτὰ ἡ παρὰ τὸ χεῖλος, ὙΓΪοΝ δΓοὸ Ἡβηϊης ἱπ ἘΝ. Ε. -- Ἰηερίοδα οὗ ἐγεννήθησαν, Ὑτὶϊο ψἰ18 Α. ἘΞ, Ε΄. 100, χι0"., 
ἐγενήθησαν. 

[ὕἴὉ. 8.--καλούμενος, δείν 2) οαἰϊεα, δηρνοηβοπη δ τὶ ἢ Ατί. ὁ, δ γοδὰ ΌΥ ΠΥ, “86 ἰπδὲ ἴα ο411 0 ΑὔταΒαπι ;" Ὀσὲ τοῦδ 
1665 γγ} }}.-- πήκουσεν ἐξελθεῖν, δα, ΟΥ̓ 
ἐο γδοδίυς ; Β.. 
δ }5 βκοίηφ ἴο γοπιδίῃ. 

γον. 9.--παρῴκησεν εἰς γῆν, αϑ α εἰγα 

ἴο ρὸ οι, ἰ. 6.. 80 αὖ (ο ρὺ οἰμ.---μελλεν λαμβ., τοας αδοιᾷ, 
.“ δλοιία αὐ γεσεῖυέ.---ποῦ ἔρχεται, λεγε, ἢδ οονιεῖδι, ποῦ, ργοχοδο π-αιολίέλεν (ποῦ), μ6 6 οοξαίῃ κα, δὰ λεγε 

τιοαδ ἀξδεξιηραῖ 

(ΠΕ. ἄντ ον δἱοης βἰάθ οὗ ἐπ ἔλε ἰαπαᾶ;; εἰς, ἀρσεαίη Ῥτεκοδοῖ, φησι πα, ἀιοεί 
“προηϊ ἐπίο {9 Ἰφπὰ ἰπ ογάον [ὁ δαὐοαγ ἐπ ἰϊ." 80 Μεείδ. 1]. 23, κατώκησεν εἰς πόλιν, νοεῖς ἑπίο, ἱ. ἐ-- ΟΆΠι0 ὑπο αι ἀνγοὶξ 
ἵπι.---ς ἀλλοτρίαν, αε αἴξεπ, αἬ 

ον. 10.---ἀἐξεδέχετο, δὲ ιτσας αισαϊέΐπρ, ἰοοκίησ 
δημιουργός, 7ΓαπιΕΥ͂, δωειεν , ὦ. 6., οὗ (πὸ ὨοδυΘΏΪΥ 96Γ 8 οΏι, 

νον. 11.--Ος καταβολὴν σπέρματος, 70» ἐλιε ἀδροείίηρ 
πέπ; Βιίον, εἰβεπ ϑαιπεῃ σε συμ εη Ῥοϊ., 71,» δογγημολέεπάσπ δα 

δεϊοπρίηρ ἰο οἰλεγε, που 6 παὰ ὨΪτλθ6]Γ θο ῥτοπιϊσοὰ ἰδ 6 δεταγο μοδϑοδείου οἵ ἐξ. 

“70γ, ΤΆΡΕΓΓ ΤῊΣ πόλιν͵ ἰδλε εἰΐν, Ὠοΐ, α οἰΐν. τεχνίτης, αγζΐξδαν, αγολίϊοεί ; 

δεεᾶ «Π0᾿ ον ὅϊε 7οιπαϊηρ 97 α λεοᾶ, ατὶ οδερνίηρ (86}}}: 
ζ 77) --καὶ παρὰ ὃ)6 Ὑοιῖο, σὸν Ογαναάμηρ 

ἡλικίας, ἐὐεπ οοπέγαγγ ἰο ἐλε ρεγίοά ῳ ΝΕ ἀαρε ΟΥ̓́ἐέημε 47 ἰζε (παρά, αεἴωε ἤγοπι, ἴῃ Ἰποοηείδίεμεν οὐδ). 

γον. 12.--κ͵αὶ ταῦτα νενεκρωμένον, απὰ ἐλαξ ἰοο λαυίῃρ ὕξοοπιε ἀδαὰ.---καθώς, ἀοοογαϊηρ αδ, ὁ ιν οὗὨἨ ταϑδδῦτο, ποῖ 
ΤΑΘτΟΙ͂Ὺ ὡς, α8. οἱ εὐξηναρυῶ, ἡϑξϑ να υάω ἐλδιαν ἢ 15 ἐππωριεγαῦϊε, ἀστεοίις Ἡΐὰ ἄμμος, ποῖ, Δ6 που]Ἱὰ θοῦ ἰη ΚΕ 70 
Τοίογσίς ἴο [86 ΡΓΟΖΘΏΥ.--- 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γε. 8. ὕἴΒοη Ἀ6 νγᾶϑδ οδ8]119ἅ.---Τ}ὸ ἸΘ6οί. 
τοῦ. νἰϊμβουῦ ἰδ 9 δνιΐο]ο ἰδ ῥγοίογ Ὁ] ἴῃ σοϑρϑοὺ 
ἴο 86,890, Βίη66 ὁ καλούμενος ᾿Αβραάμ οδῃ Βδταϊ 
ἴθδη Αὐὑτδμδθ ὙΠῸ γἃὰ3 66]]6 ἃ ΟΥ̓ Νπβα ύρδ 
ὩὨΔΙΟΙΥ, ἰο σοαιθ ἔοτί (π.}; δαί, ἴὰ δοοοτὰ- 
860 τΐΐὰ υϑᾶχο, οου]ὰ πιθδῃ ΟὨΪΥ (86 80-08}10ἃ 
ΑὈτδΒδηι, οὗ, 6 το νυἃῈ5 641164 ΑὈγτδιδ. Βαυΐ 8 
γΘίργθῃο9 ἰο [86 Θἴδηζο οὗὁἩ πδῖηθ που]ὰ Ἀ6ΓΟ ΒΔΥΘ 
ΠΟΥ Θ᾽ ΟΥΔΗΟΥ͂, δβίποθ {818 Ομ δη χοίοοῖς ρΊδοοπού σ81}]} 
ὑνοηιγ-ῆγνο γΟΌΤΕ δου ΑὈΥδπι 5 ἀδραγίαγο ἔγοτα 
Ηατδη, (6 ονϑπί τ ὶοῖ 8 ἤ6 ΓΘ βροΐζοι οὗ. 

ψεβ. 9. οϊουτηθᾶ--- Παροικεῖν ἴῃ ἰ.}6 ο᾽455108 
8. ϑοα ΟὨ]Υ οὗὨ ἀπο! ἶπς 'π (6 ποὶ ον βοοά, Ὀὰὶ 
ἷῃ Ηο]οηϊδιὶο 86, οὗ ΒΟΪ ΟΡ ΙῺ 85 8 Τοσοΐ ΖΏΟΥ; 
ἷῃ οοπποσιΐοι ὶ εἰς ἰν ἰδοϊα 4685 8150 ἐμ 6 1498 οὗ 
οοπιη ἴοὸ βοϊουτῃ. 

γεβ. 10. 8 αἱῖν ται Βαῖδ ἔοπ δι: ο;δ. 
-- εἷ8 18. ποὺ {19 ΘΑΥΓΥ Φογαϑα θα (ατοί., δέ6.), 
Ὀαὺ {86 ΘΑΥΘΩΪΥ (6.4]. ἱν. 28), τυβίοι (οι. χὶϊ. 
22) 18 οδ]]οα {πο οἱἐγ οὗἉ ἐμ ᾿ἰνίης αἀοα, δὰ (χὶϊ, 
14) 116 οἱἐν (Ππδὺ 18 ἴο Β6, τγο86 Του πη ἀδί 008 880 
86 πιθηςἸοπδά ΝΟΥ, χχὶ. 14). [Ιῃ 80 1ὯΣ δ8 αΟοἀ 
Ῥτοϊθοίρα 89 ρμίδῃ οὗ (μὶβ οἱΐγ, Ηθ 8 οδ᾽]οὰ 18 
τεχνίτης, πὰ ἃ59 {89 ὁη6 80 ὀσχϑουίθϑ (818 ῬΪδη, 
1ϊ8 δημιουργός. Τπΐ8 Ἰαϊίοῦ πογὰ οἸβοογο ΟὨ]Υ 
δ 2 Μαοο. ἱν. 1. [1 ἔχυγοβ Ἰδυζ οὶ ἰὼ ὑπ 
αποϑιϊο γοσδυϊαγΥ, θα ἴπ ἃ ΥΘΥῪ αἰ Θγοηὐ Β6Ώ867. 

γειμ. 11. ΑἸδο ὅδασϑδῇ Βοσβο]ῖ.---Τ}ὸ ΘΙ ΡΒ- 
ἰϊο καὶ αὐτῇ ἰΒ τοΐοττοα ὃν ΟἸγγα., Βοηρ., εἰς., ἰο 
{π6ὸ ἔδοὶ ὑπαὺ ἥαγδῖ γ͵ὲβϑ ἃ ΓΘ ποΙΏΔη; ὈΥ͂ 
ΒοΒ]ϊοιι., ΒΟΟΣ, οζο., ἐο ἐμ ζαοὶ ὑμδὺὴ Β81:6 τὴῦ88 
Ῥαγγθη; δυὺ ὉΥ (Π9 ΙΩΒΙΟΥ Υ ΘΟΥΓΘΟΙῪ ἰο ἐμαὶ 
οὐὗἨ ΒῈΡ Βεανίπς Ὀθθη δἱ ὑἰδθ ουϊδοὺ ὉΠ 6] Θνΐηρ, 
Βοοπι. ἱν. 19. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ, 

1, ΔΙ εἶνοβ ἰο οδεάέΐεποο, Ἡ Νπϊ ἢ 18 118 ελαγας- 
εχ εἰς πιαγὰ, Α͵δὸ Ῥοῖσοῦ; ἴου ἰὰὲ ΒΟΥΤΘΏ ΟΥ̓ τοδη 
ΘὨΟΙΓΟΙΥ ἰηΐο (πὸ Βαηῃὰδ οὗὨ αοἄ, τιὶϊ]ο Β6 βδοσί δος 
.ι18 ἱπάϊνὶ 8] τὰ} τὴ ἈΪ8. παίαΣ 8] ῬΤΟΡ δ; δ 1168 
δηὰ ἀοαχοδὶ ἱπο] παίζῃ Β, ἀπὰ τποῦροβ Ηἷβ μοδτί 
ΘΠ ΤΟΙ ἴὰ ἰμ6 Ρἰθαϑυσθ δηὰ τ }} οὐ αοὰά. Τδὸ 
Ὀίγνίμα οοπιπιαπά ἀδίοΥτ 68 ἷβ οαἰίπσ, δὰ ἴῃ 
80 οδεάϊεπος οὗ ἔα ΒΘ φ068 111 ῚΥ ὙΒΙΓΒοῦ 
αοα 641}18 δι ; ἴῃ (ἰμδ0 οοππάεσποε οἵ ἴαϊὶ 6 
ἸθαΥ 68 1ὺ Θη ΓΟ ἰο [π6 Ὠϊνίης ἀϊδροβαὶ ἴο ἀοίοτς- 
ταΐῃθ ἐΐπιθ, 0͵8Δ660, ΟὈ͵εοί, ἀπὰ Ἰἰτλὶ ΟΥ̓ Ηἷ5 δοσατη- 
ἱπρ διὰ δ158 σπδηάοσίηρ; δηὰ ἱπ (86 ἄορε οἵ 
ἴα} Β6 οοπβάθηι τ α]ῖθ ἰπ ΒΪ8. ὈἱΙχτίτηδχε ἴοσ 
{μ6 δηδὶ ζ] Δ] πηοπὶ οὗ (0 Ὀίνῖ πα Ῥγοιαἶβο, διὰ 
δηιἰσἱραίο8β δἷ8 θθῖσϑηοο ἱπίο {86 δίεγῃ ἃ] τωδη- 
Β[0η8. 

2. αὶ Το ά0ΓΒ Ὁ8 ποὺ ΙΩΘΣΟΙΥ δίσοηςς ἴῃ ἰδ 
οομδίοὺ 1 (86 ἰγῖ.]8 οὗἩ ΟΣ θαυ  ΕἾγ οἱ] στίτ χε, 
δηὰ ῃοὺ ΤΩΟΓΟΙΥ τ Πρ (0 ΒΌΣΤΘΠΔ ΕΣ οἷν ἰθιι ροσαὶ 
ῬΟΒΒΘΒΒίΟΩΒ [Ὁ εαἰθυπαὶ ροοὰ; ἰδ ΘΟΠΑΌΘΙΒ 8180 
επδοῖϊοῦ δὰ ἀοιδί ἴῃ ἰ6 ὈοΒοῖι ΟὗἨ τάδ, δὰ 4υ8]- 
θε5 δι ἰο 9 δὴ ἐπείγωπιεπέ οὗἨ ἀοἀ᾽ 5 οἴμπῖρο- 
ἰθῃοθ δῃὰ οοϊηραβδίοη, ἰοὸ ὙΝΙΘΒ ἰδίου 6γἃ- 
ἰἰοη8 ἃγὰ ροϊη(οα ον ἐμοῖν οαϊβοδίΐοη δπὰ {μοῖρ 
ΒΟ ΠΙΘΕΙΠΟΩ (18. Ἰὶ. 1 8..; Μ41]. ἰξ. 1δ; Εξοκ. χχσχιν 

» 
ἨΟΜΙΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΙΟΑΙ. 

ΤῈο ρέστγίπιασε οὗ ΑὈχΔΙ δα δ ἥσωγο οὔ ἰδ οΒά- 
τοίου οὗ οἷν εαγίλίῳ ἰζ{2.---- Το (86 δεξέεσεῦ τ 6 ποτὰ 
οὗ Οοὐ 8 βυδιοϊοηξ: 1, ἃ5 8 εοπιπιαπα ἰὸ δοὲ οὐ; 
2, 88 ἃ αἰγεοίογν οὗ (9 ὙΔΥ; 8, 88 πουγίελπιξηΐ οἢ 
μ89 ἸοῦΣΩοΥ.-Ἴὸ ἱεαάϊπρε οἵ αοὰ δζὸ οἶδα 
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ἀατά, δπὰ ἰΐ 8 ποί αὐγοαυοηΥ ἀπ οα]ὺ ΤῸ τα θα 

ο Ζοῖ ον ἰμοπὶ; Ὀαὶ ζαὶτ ἱοὰ οἸἑηκ5 ἰο ἀοα᾽ 8 

τοογὰ ἀπὰ 7 λίίπεδε, τοοοῖνοβ ἐϊσλέ ἴὉῸΓ 18:6 ΟΠ, 

ἀπά ροῖσεν ἴοῦ (86 ΟἴΒοΥ.-- ΕΔ ΟΥ απ Β5 ΟΥΘΥ 
ομἰιοατὰ αὔ]οίίοπ διὰ οΥθν ἐπισαγὰ αδεαμέί8.--Ἴὶ ἰβ 

ποῖ δῃβουζῃ (0 βαῪθ τερείνε ἃ εαἰξ ἴτοτα ἀοἀ: νγθ 

ταυϑὲ δἰ οδαζδδιὶυ αδίάε ἴῃ ὑμῖ8 οἰθαγ ἴο {80 6πὰ.--- 

Τὴ6 3ιδί δίϑῃβ διὸ ζγδαιθηι {μ9 βασάοδί; νυι 

{86} τὸ {86 ἀδοίϑέυδ Ο68.-- πδὺ γ76 ἢπὰ ἴῃ Θοά 

ΤΟΡΑΥΒ ΒυΠλΠΓΠΥ Ὑμδὶ ψγὸ δαογέβοε ἐπ ΟἿ υοοα- 

ἐἰοη...---᾿Α5 τὸ δᾶνο ἰο σίσα λεεα ἰο [Π τοογ ὁ αοα, 
Β0 Ἧ6 ἢ8γύ9 ἰο ἐγωδέ ἴῃ (89 »οῖσεν οὗἩ αοά. 

ΠΤΑΒΚΕ:---Τὴο Ὀοϊΐονοῦ 910]]οΟνγα, 17 αοὐ 681} 

εἴπ ὕγοπι οὴ9 ρἶδοθ ἴὸ δποίμον, δἰ βουρὰ 9 5605 
ΠΟ ἰεαιροταὶ δάἀνδηίαρο, Αοίβ χσ. 22, 28.--- -Βο- 

Ἰλόνοσβ δοπον]οᾶσο ἐμαὺ ὑΠ ΟΥ̓ ΔΥῸ ΠΟΤ 5ί ΓΔ ΚΟ ΓΒ 
δηὰ οἱ χτίτθ, δὰ δὺο βοοικίπρ 8 ϑηυΐηθ ΒδὈὶΐδ- 
ἐἰοπ.---Τ 9 ἱπιροίθηοθ οὗὨἨ παίυγο υἱοὶ ἀθ ἰ0ὸ ἰδ 
Ρονον οἵ ζδὶι}.---αοα ζ018]58 δου ἀδη 0} 7 Ηἷδ ῥσο- 
Ταΐβο8; δοδβοὰ δὺθ 411} ὑπὸ 80 γνυὶ ἐοῖν ἰγυδί 
ἴῃ Ηἰπι 1---Αὐαπάδποο οὗὨ ρορυϊαίΐοη 18 86 ὈἱγΪὴ9 
ὈΙοδδίησ, δὰ ῥγοάποοβ μῸ ΒΟΔΡΟΙΥ ἴὰ ἰδ6 Ἰοπὰ; 
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86 ἴδυϊι οΥ̓͂ ὑμπὶ8 1168 ἱπ {86 51}8 οὗ τζϑῃ (1,ογ. 
χχνὶ, 9, 26). 

ΒΙΕΟΕΒ :--Ἴ μὸ Μ}}] οὗ αοα ἰβ 88 δῇ ἰηβη ον 
Μ 146 ΘΡΔ69 ΜΓ 86} Β88 ᾿ἱπάθϑα ἃ ΠΑΥΓΟῪ ΘπίΓΆΠΟΘ ; 
δαὺ ἩΒΟΘΥΘΥ Β68 ὁΠ66 ἔογορα ΒΒ σαν (ρου ρ ἢ (89 
ΘηΓΔΏΟΘ, ἃ Π88 ΘΠ ΓΟΙΥ οἶογοὰ τρ μἷβ τν}}} ἰο 
θοά, ᾿ς Βοποοίοτί Β Βδ8 δρυπάδηϊ βραοθ ἴῃ {ἢ 
Ἢ] οὗὁὨἨὨ ἀαοἂ ἰο πιοῦὰ ἷἱπ δοοογάδῃοο πίῃ ΗΪΐϑ 
ὁΒοἶ66.--- Ἡαϊέπσ ΟΧΡΓ 8568 Ἔσο ἾΥ τν 6}} (ἢ 6 
παίυτο δη ῬοΟΥ ΟΡ οἵ ἴδ. ΕῸΣ ἰῃ αἰ, δον- 
ἰαἰπὶγ οὗ σομνϊοίδοι Ββρυϊηρίηρς ἔγομι {Π6 ῥγοιἶβα, 
ἃ ἰονΐίηρ Ἰοηρίης δηὰ ἀθδίσγο [9 (86 ῥγοχιϊβοα 
κοοά, διά ραδίΐομπσθ ἐπ ΒΟΡρο, ον ἰοροϑί Βὸσ Ὀδδὺ- 
ΕΠ ἰπίο ὁΠ9.---Ἰὸ τγοσὰ οὐ Ῥσοχΐδα 18, (9 ὉΘ 
ϑΌΥΘ, (89 ΟἿΪΥ βΒοοὰ ζον ἕδϊιῃ  Ὀυὺ ἰ0 ῬΤΘΡαΓΘ 
89 μοασέ ῬΥΟΡΟΓΪΥ ἰο Ῥγόϑοσυο {118 βοδὰ οὔθῃ 
ΤΘΑΌΪΓΘΒ ΙΩΔΩΥ͂ ΟΥἾΟΣ ἸΔΌΟΤΒ. 
ἨΈΟΒΝΕῈ :--- ΕΔ (ἢ Ῥτοάποθβθ Ῥθυβθύθσδῃοθ ὑἢ- 

ἀν ἈΘΑΥΥ͂ ἰΣ1814.---- ΕΔΊΓΗ την, τ (6 Ὀο᾽ ἴον ον, 
ἀφοΐάθ ἱῃ τοκασὰ ἐο ἐμ σοῖοθ οὗἉ ΗΒ ὕοϑὶ ἀ6ῃο6. -- 
αοἂ αἶνον ἰο ἐμὸ ἀοαὰ υθν 11ἴ9.--0ὕ0ἀ 8 ἰδ9 
ξυδτάϊδῃ οὗ ΒΟΙΥ τθάϊ]οοκ. 

ΠΠ. 

Βεποποᾶ σἴδποο οἱ (πὸ Ῥαίσίδι 8, τνἱ τὰ 8ρ6ο}8] οτα ρ δϑὶβ ἰδ ἃ οῃ (89 δοί οὗ ζ 18 ροσίοσταϑα ὮΥ 
ΑΡ ΣΆ δπι. 

ΟΒΑΡΤΕΒ ΧΙ. 18-10. 

13 Ὄδοβο ]] ἀϊοὰ ἰῃ ΤΑΙ, [48] ποὺ Βαυϊηρ τοοοϊγοα {86 Ῥτοιηΐβοθ, αὺ μανίην βθθη {61 
εἴην οὔ [ἔτοτῃ δι], δη ὰ σσοτο ροσβυδάϑα οὗἁ ἐδεηι [οηι. δὰ τ γΘ ρογβυδα θα οὐ ἐλεηι}7, 
δηᾶ δια ταοοα [Βα] αἰοα, μ411647 ἐλεηι, δηα οοη ἔθαβοὰ (Πδὺ (ΠΟῪ ΘΥΘ ΒΙΣΒΏΡΘΙΒ δ ἃ ὈΣ] ΡΥ  ΠῚΒ 

14 ου ἰδθ ϑασίῃ. ΕῸΣ (ΠΟῪ {πᾶΐ ΒΑΥ Βοῖ (ΠΏ ρ8 ἀθοΐαγο [8800] Ῥ]ΔΙΪΥ ὑμδὺ ΟΠ Ὺ βθοῖς ἃ 
10 [{πο]Ὁ] οοππίγ. Απά ἔγαϊγ, 1 (86 Υ μδὰ θϑϑθη ταϊπαζα] οὗἩ [Δ πα 1, ἱπἀοοά, εἐἸἸογ παᾶ 

δὰ ἴῃ τη} {πὲ σομπίγψ [οπιὶ. σομπέγν} ἴγοτα ΒΘ ποθ (ΠΟΥ͂ οδῖη6 ουἱ,Ἶ (Π6Υ τηΐρ 
16 [ποῦ] Δ] ανθ δὰ ὁρρογ "ΕΥ̓͂ ὑο πᾶν τοϊασηϑα [10 τοί αγ]. Βαῦ ΠΟῪ [Ὧ8 10 18], ὑΠ6 

ΘΒἾΓΘ ἐμ ἈΒΡΙΓΙΩΣ 8067] 8 δοίίον σομηέγψ, ὑμαῦ 18, ἃ ΒΘΑΥΘΩΪΥ : Ὑμοσγοίοτο αοά ἰδ ποῖ 
17 δϑδῃδιηθά ἰο ὯὈθ οδἰϊοὰ {μοὶγ αοἂ : ἔογ 9 διαίῃ [οηι. μ40}}} ρσοραγοὰ ἔοσ ἰβϑῖι ἃ οἰΐγ. 

Βγ ἴδ ΑΡγαθδῦι, το Β6 γ͵Αβ το [ΠΔ0}] οβοτοά πρ 1βαλ6: δπὰ δα ἐδπιαῦ μὰ τϑ- 
18 οοἰνοὰ [Δοοορί6α] (ἢ 6 Ῥγοχηΐβοβ οἴδγοά Ρ Ὦ18 ΟὨΪγ-οροίίθη δοπ, ΟΥ̓ σ ΒοΩ 10 τδ8 βαϊᾷ, 
19 Ταῦ ἴῃ [βδδ0 8.18}} (ΠΥ βοϑὰ Ὀθ οδ]] δὰ : Αοδοοπηίίηρ ἐπαὺ ἀοα τοαϑ [18] 840]6} (ὁ Ταΐβο 

δὰ ἴοι. λἀΐηι} ἀρ," οὐϑὰ ἔγομι ὑῃ6 ἀοδὰ ; ἔγοτι ἩΒΘΏ6Θ 480 ἢ 6 τοοοὶνϑά πἷμπ 1 Ρ680 [1] ἐπ 
ἃ ὕχυτγο. 

1 Ψον. 18..-Τὴὸ ἤοο. καὶ πεισθέντες 6 ἴο ὯὈθ Γοοεϊοα ὮΥ ἔ.6 Ὁπδη! που ἰοσείπιοην οὐ Μ88. Ἵχοορῖ δ (6ν πυϊδτπο. 
8 ον. 16δ.---Ιυϑοδα οἵ ἐξῆλθον τοι, ψ [ἢ 5 η. Α. ὯΡ, ΒΡ, 11, 18, 80, ἐξέβησαν. ἴῃ [)6 δίῃ. ἐξῆλθον ἰΦ Δὐάθα υγ ἐδ σοῦ» 

τοοῖ" 88 50 ἐμνημόνευον ἰῃποῖοπά οἵ μνημονεύουσιν. 
ον. 10.--᾿βοῖθδα οἵ δυνατός ᾿ΔΟΒπ). τοπ δύναται αἴον Α. Ὁ’Ξ. . 

᾿ ᾿ ΤΡ ττΒο Βος. ἐγείρειν [6 δυδίδίποὰ ὉΥ δίῃ, Ὁ. Ἑ. Κ. 1. Δῃ ἃ ὨΘΑΓΙΥ 411 (80 πήπυδο. Τη6 Ἠεδάϊηρ ἐγεῖραι ΠΔομπι. 
Υ Δι λι, 1. 
᾿ [ἴν. 18.---Κατὰ πίστιν, ἐπ ἀοοογάσηοε ισίλ ζατἈ, Ἔπηρδμαῖίς.-μὴ λαβόντες, αἢ μοί γεζεϊτίηρ, εἰαιίηρς ἴΠο ἔπεϊ συ] ον ον: 

οὐ λαβ. σπου]ὰ εἰδίο ἰΐ οὈ)οσι νον, δἰ ΡῚῪ δὲ ἃ ἢμοϊ.--- πόῤῥωθεν αὑτὰς ἱδόντες, 7γοῖι αΥ̓ΑΡ δεείπσ απᾶ εαϊμμιησ ἰδένπι, απ ἐμ 
γί. κατὰ πίστιν ; πόρ. ὈΘΙΟΩβΒ Δη04}}7 ἰο ὈοΓ Ῥαγί οἱ ρ]68.--- σπασάμενοι ὈΘΘΌΠΙ11Υ οἵἁ δαϊκέίηρσ ἸῺ [116 ἀϊθίδηοθ ΘΟ 98 
ἈΒΗ ΤΕ ΜῊΝ ΟΥ Β[ΟΤΘ νῷ Ἤρ. Ἰαπά, 

οτ. 14..--Ἐμφανίζουσι, τκαζε {ΐ ρίαέη, Ῥοίπὶ ομἱ οἷεαγῖν.---πατρίδα, ποῖ χώρα, ἃ γερίοη, ἐενγίίονγν, Ὀαὶ α παίΐυε αὮ αἢ- 
οεείγαί Ἀονεέ. Αἰφττηδῃ, Ραζεγίαπα. ΑἸΓ, τοπάοι “ βοῖι" Ὧἴ8 τοί, ΡΟΓΒαΡΘ, ΟΧΡΓΟδα ὁ ὈΥ ἐδο ροσδοθϑίτο Ῥσοῃ. “" ἰλεῖγ 
φουἴτγ."--πιζητοῦσιν, αγε δεεκξίηρ αἴίεν. 

Υετ. 1δ..--«ΚΚαἱ εἰ μέν ἐμνημόνενον--εἶχεν ἄν, απὰ {7 ἰηἀεοῖ, ἴδεν λαὰ λαὰ ἴη πιΐπμεϊ-.--ἰλον τοουϊὰ δανν λα. ΑἸΓ. τοπιασκ8 
ἴδιαι ("9 “ ἔπτο ἐτωαρογίδοίβ [πῃ ἘΠ 8 δοηἴθποῦ ργεδοηὶ βόπιο ἢ{{16 αἱ ΠΠ ΌΪΕΥ.᾽ δὲ ΡοΪἢ ὀνοπῖν κδΓθ μαδὶ δῃὰ ρβοπδ," χΉΠ1ὁ [89 
Οὐδ ογλ ΔΓῪ οοδεϊσιοίίοη οἵ διιοὶ ἱπιρογίοο 8 [5 τε ἢ 186 λῶμα {|π|6. Βυϊ Ὑἢ}116 ὑπὸ ἸαἐἴοΓ ἴ8, ρογἤδΡρα. ἴΠπ0 πιοτὸ γοηποηΐ 
οοποίγηοίίου, (ἢ 6 ἱπιρογίδεϊ, ἴῃ ἐπ ]6 οἶδια οὐ Ὠγροίποιϊςαὶ Ῥγοροδιοην, ἰδ ποῖ ὈπΘα ΠΥ ὑδο Φαυλ Π οὐ μδοὶ {{π|ὲν 
Ῥτονίἀοά ἰδ φ δοϊΐίοῃ οχργοδβοὰ ὃὉθ Ἰ τι9 Χο. δᾶγ5 οὗ βοογαῖοδ, οὐκ ἂν ἐλεγεν---ν μὴ ἐπίστενον ὙἩΠϊοῖν τοῖσδ ἢ 



188 Τ1ΠῈ ἘΡΙΘΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΕ ΒΕΒΕΚΕΥΞ. 

τοπάογοί, “ἢ που ποὲ Ὀ6 δαογίπς υπ1686 Ὧ6 Ὀοϊ ονοῖ," αὶ ἢ ἢ ἰὼ ἴδ σομποσίίου οδπ ΟἿΪΥ Ὀ6 τοπάδογοᾶ, "6 ψουὰ οὐ 
διανθ (ΒΔ ὈΪ υ.41}γ)} δαὶ τὴ} 6986 ἢθ6 56 (Δ ὈΪ.41}γ} Ὀδ᾽Πονοῦ. Τῃη0 οοπεϊγοοξοη ἰβ οἵ ὈὉποουλοῦι ΘΌΟ 

Ῥαΐ8᾽» ἰο υπάοτγείδυά ἐμ σα γ. ΝΟΥ 4068 1ϊ δοοιη 0 π)8 ἴο ἰὭΥΟΙΥΘ "6 δ σὴ 6}}} 
οἵ "σ 

γον. 16.--νῦν δέ͵, δυὲ αϑ {ΐ 6, αϑ ἐδλξ ᾿αξε εἰαμάς. 
Ψον. 17..--Προσενήνοχεν, λαίὰ ηδεγοῦ εν, εἰαπάξ γεοογαξαὰ ας λαυίπο οἤενγεοα 

ν πεαπησ ἴῃ Ἰμοἱγ υἱογδησοδ, γαῖ οσ (ΔῊ δ ΠΡ ἴο δὲ Ἠιὶΐ 
πὶϊδ Β] Υ πρῶ ΜΩ͂Ν, πρρτᾷ νευον είς. 

α7.---ἀνακυμψαι, ἴο γεζαι δαοῖ; ἕο τείωστι. 
ἐλόν αγε γεαολίπρ οι  αΥ6 ατρίνχπρ ίο. 

ν ὙΠ Ϊσο 6. ἀϊά Υἱγί!8!}}ν δὰ ἴῃ ἰπέδπέϊοι, 
“284 [{ [ἢ6 ὙῸΓΚ διὰ ἐΐϊδ Ῥγδὶδο ογὸ γοῖ ϑηδωτίηκ,᾽ ΑΙΡ.--Προσέφερεν,͵, τσαᾶς οὔξείασ ὩΡ: υγοσοϑάϊηᾳ ἴο φτοαίοσ ἀοίδὶϊ, [86 
ΔΌΪΠΟΥ Ππδῖκο ἃ πιοῦθ ὀχϑοῖ σἰδίοπιρηὶ οὗἉ [80 δεῖ ὈΥ͂ ὀχοδβαοηρίης [29 ργϑδβεοηὶ ἴοσ (ἢ μαδὲ, ἀπὰ ἴΠπ6Ὲ διρι ογίηρς Ὡοῖ [Β6 Δοτ., 
Ὑςἢ που] ἢανθ ΠΡΡΉΘΙ [6 δ ἄοηδ, Ῥπΐ ἔπο ἱπιροσί., ἩΒΙΟΒ μι ρ}106 ἐμαὶ ἰδ Μτδδ ΟὨἹῪ οοτασαοοοϑ, μοὶ οαετίϑα ἐμγοῦρἘ.-- 
ὁ ἀναδεξάμενος, ἧε τσδὸ Ὠοΐ, γεοεϊσεα. 

γον. 18..-- Πρὸς ὃν ἐλαλήθη, 75 τεδρεοσί ἴο τὐλοια {ΐ ιοα ραίὰ. 
τοίοστίης ἴῃ9 Ἰτσῆολθ ἰο [5885, γαῖμος ἔδδῃ Ἡϊει ΜΟΊ], ΑἸί,, δηιὰ πιοοῖ πιούοσζῃ ἱηῖρρ. ἴο γοῃάον ἐξ 20 

ΒΟΙ ἀοεϊάοαϊν ῥὑτοίοῦ ἴο γοπᾶοσς τι 6 Ως ὕετ. (67 ̓ υλοπ), 
τόδονε, δηὰ τοίος (89 

οῆοτε ἴο ΑὈγταδδ. Τπμδὶ 1Π6 πρός ἘΠῚ} Θα8}}} Μοῦ! ὕθδὲ εἶτμος τοῃάογίος, μοϑβ Ὠ0 δυχζατθαΐ (666 οἷ. 1. ἴ, 8, 13); ἀπ [89 
οἰἐδίίοῃ 806Π186 ἰ0 [20 ἐδπτ|8 ΙΏΟΤΘ ἐΒΟΓΟΌΘΒΙΥ Ρογιπϑηῖ. 

οΣσ. 19..-[ Ὅτι ἐκ νεκ. δυνα 
ὅθεν ἐκομίσατο 800 Εχοκ. ποίο4.--Ε.]. 

ἘΧΕΘΟΕΞΤΊΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤΙ,. 

εξ. 18.---Ἰπαϑυιιοῖ 88 ἀγίης 18 ποῖ δὴ εδϑοὶ 
οὗ ἔαϊ τ, θαΐ ἰὼ ἐπ 6 6886 οὗ ἰ0 Ῥαίγίασο]β ἰοοὶς 
ἴδοθ ἱπ 8 ὙΔΥ ὑπαὶ ὍΟΤΘ ἐ8:6 ἱπιρτοδα οὗ {αἰ {, τη 6 
ἤν Βεγο κατὰ πίστιν, ἐπ αεοοογάαποε εσἱ(ἡ 7αϊλ, 
διὰ ποὶ, 88 οἰ ΒοΎ ΓΟ, πίστει, ὃν 7αἰἰλ. Απὰ 85 
ἀἰΐ6 "ογὰβ δύο ποῖ οὗ, Ὀυΐ μὴ λαβόντες, ζο]] ονγοά 
ὉΥ 8 οοπἰτεϑιοὰ ἀλλά (Κὕην., Π1. 408), [π Β6ῃ 86 
δ ποὶ, 89 ΘΟΙΙΠΊΟΏΪΥ Βυρροδβοὰ, “{Π6Υ ἀϊοὰ ἴῃ 
ζαϊϊ, ποῖ ἴῃ βἰχιί, ᾿παβισομ ἃ ἰμ6 0 ἀἱὰ ποὶ 
γοοοῖγο {ιὸ Ὀ] οββί πββ Ῥγοπιϊβοᾶ ; δπὰ ἐπῖ8 ἀγὶπς 
ἴα δι ἢ σογσοθροπάσα ἰοὸ ὑμοῖν ἰδ ἴῃ ζαὶ! ;᾽ δαὶ 
ἐμ πιοοπίηρ 18, 85 Ῥοϊηϊθα οαἱ ὈΥ βου], ἮΊη., 
δά 1,ὕπ., ἐδαὶ ἐποῖν ἀγίηρ, οσοαγγίης ἃ8 ἰὺ αἱά, 
Ῥοΐοσο ὑμ6 δἰ οἱραιϑὰ ἔυ] δ] πιδπὶ οὗὨ (8.6 ῬΤΟτΙηΐδΒ68, 
δοσσγοϑροπάθά ἰο {0 ομδγασίον οὗ δὶ ἢ; Ἰδὲ 88 
ΔΊΤΟΒΑΥ, οὐϑπ ἴπ ᾿ἰἴδ, (μοὶ ΟΡῸ ναβ ἃχοα ποΐ οἢ 
{μ0 οδείμγ, Ὀαΐ, ἰῃ ζαϊ(ἢ, οα ἐμ ΒΟΔΥΘΗΪΥ 
{αι πο ν- ἰδ, δὰ ὑΠΟΥ͂, ΡΙΙ κυ πιδ, ΥΘΣΘ ουτγπογὶπρ 
ἰοτγαγὰβ ἰ. ΤῊῈ6 τϑοΐο οἶαυβο βίαπαβ ἴῃ (ἢ 9 
οἰοβεβὺ δσοππηθοίΐοι, δὰ ἐμ οπιρ ἢ δϑὶβ 1165 οἡ ἐμο 
πογὰβ ἱπίσοἀυσοά Ὁ ἀλλά. ἭΙ (μἷ5, ἰοο, Ὀ6δί 
Βαυτλοηΐζο8 ἢοὺ ΙΠΘΤΟΙΥ ἴῃ 6 ΥΟ80}) δδδίρησα, 
γ.14 δ΄, Τὸν {16 ραί τ ανομ δὶ σοπζοβϑίου οὖν. 18, δπὰ 
ον ἰδ δαϊμοτ᾽ 8 ἱπιοσργοίδιϊοη οὗ 8 προτὶ, αὶ 
αἷἶβο (89 δοϊ ονΐης οοἱ (ν. 17) οὗἩ ΑΡσϑβδπι ἰῃ διὲβ 
οδὔονίηρ οὗἩ ἴβαδοϑ. Τὴ6 υϑίδγθησθ ἰο {86 “Ῥτο- 
ταἶϑ68,᾽ σοιαπιοποῖὶπς ὙΠ} ΑὉΤ., διὰ ἰο ἐδὸ ἀ6- 
οἰαταϊϊομδ οὔ ἰὸ Ραϊγίδγοιϑ, θη. χχὶϊϊ. 4; χὶνϊὶ. 
9, ἀοα659 ποὺ ΔΊοἫΥ υ8, ὙΠῸ Ῥυίμηδ8., (Εο., είς., ἴο 
τοῖον οὗτοι πάντες ἴἰο Δ}} {86 Ῥγουϊου δὶ πδιηοὰ, 
ἔτοιι Αὐοῖ ἀοτη, Εποαῖι, οὗὨ σουγβο, Ὀοϊης ἴῃ ἐμὶ8 
6886 οχοορίϑα. 

γεκ. 15. Εζαᾶ ἐπ σαϊ ά. --- Μνημονεύειν 8 “90 6- 
ΤΑΙ, 85 δὲ οἷν. χὶϊὶ, 1; [ὰκΚὸ χυὶϊ!, 82; Αοἰβ χχ. 
81, 8δ, ἰακοι ἱπ γαπϑὶ(ἰνεἶγεσδε πέπαγεΐ οὐ; ᾿θτο, 
ΒονοΥοΡ, δά ν. 22,1 ΤΏ ο68. ἱ. 8, 16 18. Ὀοίίον 
ἰαἴκεη ὈΥ ΒΙ., 9 Ὗ., Ὠε]., εἰς., 88 ἐγαπδιί(ἡυεξεεπιαζε 
πιοηίίοπ ο΄, 861}. πὶ 16 ἀφδοϊδγαίίοι ᾽δὲ Σοξοσ γα ἰο. 

γεπ. 19. ΕΊοσ ΈΕΘΏΟΘ ὨΘ 8160 τϑοοίνϑαᾶ 
ἷτα ΌὈδοῖς ἰῃ ἃ Βρυτθο.--Ἰη ΑἸ] ΟΥ̓ ΒΟΙ Ῥδ 888 108 
οὕ ουν ορίβι]ο ὅθεν, τολεποε, 18 ἰδ κϑη Ἰοχὶ 681} γε 
ιολίοἢ τεαϑοη. Τλὺ5 ὁ Β85 σοΌΘΥΔΙΥ Ὀ6Θ6Ὼ ἐδ ,κθῃ 
Βογθ, απ ἐν παραβολῇ Ἀ8Δ5 Ὀθ6ῃ ὀχρ᾿αἰποα οὗ ΑΌτα- 
ΒΔ πλ᾽ 8 ἰδ κί ρ ὈΔΟΙς 1858880 85 Βυτ000] δηὰ ὑΥ}6, ΟἸΠΟΓ 
οὔ μοτοϑαγτοοίΐοη σοΏΟΓΙ]γ(Βαϊά., Μίον., Βόδαι., 
6'ς.}, ΟΓ Οὗ δ βυβδονίης δηὰ γοβυγυϑοίίου οὗ ΟΒ Υἱϑὶ 
(Οἢγγβ., Ῥσΐπι., Εσαβιμ., ΕὈσ., Β[8ρ., δίσ.), οὐ οὗ 
Βοίὰ ἐοροίμον (ΤἸ οοα.). Τρ ΟΣ ἸΔΟΤΘΟΥΟΥ ΘΡΤΟΠΟ- 
ΟἸΒΙΥ͂ Τοπᾶοτβ ἐν παραβ., ““τὰτη ὙοΟΓΌΪἀ6,᾽ ,ὼγ α 
ἵψρε, δαἴλου ἐμὸ ἔαϊδο σοδάϊηρ οὔ (6 Ῥμίσ. ἱπ ραγα- 
δοίαπι, Βαϊ 5ο ᾿πηρογίδπξ ὑγΡῖθα] τοζθσοηοοθ (890 
Δα ΟΡ πουϊᾶὰ δβολγοοῖγ αν ἱπάϊοαιϊθὰ ἰο ἷβ 
ΓΘΔΟΡΒ ἴῃ 80 ἱποίἀϑηϊαϊ δῃὰ ΟΌϑΟΙΤΘ 8 ΤΏΒΏΠΟΥ, 
1 Βὸ βαὰ μδὰ ἐμοῖι ἰπ ᾿ἷ8 ταϊπὰ, Υοὶ ἰΐ ἀο68 πο 

ὃ θεός, ἐμαὶ Οοἀ ἐξ (ποΐ τσαε) αὖΐε ἐο γαΐξβε, εἰς.) ἃ ΖΘΏΘΓΤΑΙ δἰδίοτοσπε (τ τ Α17).-- οι 

ΤΟ] ]ονν ἔγοτα (ἢ 18 ἱμπδὺὶ τὸ ποοᾶ ἀδρασέ ἤγοτῃ (86 ουδ- 
ἰΟΙΔΔΡΥῪ τποδηΐϊηρ οὗ παραβολή, ναταδῖε, (οι 8150 
ἴῃ ΟἿΥ Θρ 8.19, οἷν. ἰχ. 9), δηὰ, 1} ΟΔΙΊΘΓΆΣ., 
Κυοῦϑ, λρδοἱ., ο68ῃ., 50 Ὀδοὶς ἰο ἃ σχᾶτὰ εἰ γι ᾶ- 
οϑίϊοπ οὗὨ ἰμ6 τοῦῦ παραβάλλεσθαι, ἀεζέυεν ὡρ, εζ- 
»οδε, »μί ἰο λαζαγά, ἀπὰ, πὶ Τ10].., ἐσϑιϑ]δίο, “1 
Ὀο0]4 νομέυχὶηρ,᾽ οὐ, πὶ Γὕη., “1ογ δίς 
ΤΟΟΒΟ Β6 οὐοπ ΟἹ ἰδ στουπάᾶ, ΟΣ ὮΥ͂ ΙΩΟΔῺΝ 
οὗ, Β15. γιεϊάϊηρ τὰ ὑνΡ, ὈοΣῸ Βἷω ΟἹ ἐποῆοθ 
ἃ8 ἃ ΒΡ0]]., Τδο ἰόσῃι ἐκομίσατο ΘΔ ΒΑΤΟΪΥ ὉΘ 
αἰἸοχκοὰ ἴῃ δβυρροτί οὗἩ {πὶβΒ τιρδπΐης ; 70. 1818 
ποτὰ, ἱδουχὰ υδοᾶ, ἰπΔοοά, ζγοαθοη}ν οὗὁὨ ὈοΟΙΥ 
διὰ β5ρ0 118 οὗ οοῃπαποδί, 18 οιαρὶογοὰ δβὲ1}} τοοσγθ 
ἔγϑαυ θμἶγ οὗἩ ἐμαὶ ὙΒΙοΝ ὉΠ6 ῬΓΟΘΥΣΟΙΒΙΤ Ρο5- 

, ΒοΒ80ἃ απ δ88 σοοοϊγοα Ὀδοὶς. Ῥ,οοίβοὶΥ Σἢ σὸ- 
Βροοὺ ἰο ΑὈγαμδπὶ δπὰ [8880, ΦΟΒΕΡΗῦΒ (4π|..], 
18, 4) ΘΙΙΡΊΟΥΒ (815 ποτὰ, διὰ Ῥηϊσνο (11. Τά, 4) 
ΤΩΒΚΟΒ 080 οὗ 1ΐ ἰο ἀοβὶχιιδίο {8:6 ΓΘΟΟΥΘΥΥ͂ οὗὨ 920- 
δΟΡἃ ὉΥ 15 αἰ μον. “ ΘΑΒ1]Ὺ δά πιῖίβ οὗ Ὀεΐησ 
ἰδκοι ἠοοσαϊϊἧν, Μ ἸιΔΟΝ ΤΘΘΏΣΗΡ ΠΙΔΩΥ͂ ΔΌ16 Σηίοῖ- 
τοίουβ, {οἱ οί Οαϊγν., Β6Ζ2., δομ!ομὲ., Οατοί., 
ΔΥΘ αδδιίρηδὰ ἰο ἰΐ. ἯὯἴο τησδὲ ποί, ΒΟΎΤΟΥΟΓ, 

ΤΟΠοΣ ὃν τοαῦν 07) εοπιραγίδοπ, ΟΥ ἵπ ἑοπιε τεδαδιτζε, ΟΥ 
ο (ο Ὡρεαζ, Ὀυὶ ἐπ α ζίκεπεδε οΥ ἤσιγε; διὰ νῷ 
τηυϑὲ ποί, τυὔἱὴτ ἃ ΒΟ Σ δηὰ Βίϑηρ., [0] ονεῖτς 1.,6τ- 
Ὀογὶ Βο5 δπὰ ΑἸἹθοσιὶ, τοῖον (86 Ἰδησυδρο ἰο (δ 
διγίλ οἵ ἴδα8ο,  Βοὰ ΑΓΔ δπι δὰ οὈίαὶποὰ ἔσγοσι 
ἰπιβο], 88 νενεκρωμένον, πὲ ἰο πὸ δαυΐπφ 9.7 λΐ 
ἰζε. Ἧς τεοεϊνοὰ δἷπι ἔσοιῃ (μ6 ἀεδὰ 1 αὶ ἤρτιτο 
ἦῃ ἰδαὺ ἴϑαδο Γοβϑι Ὁ] 6 ἃ 8. ῬΟΥΒΟῚ ΒΟ δὰ Βοοι 
Ῥυϊ ἴο ἀθαῖ δῃὰ σο-ϑιναϊκοηθὰ (Ἰμβοοάογθ Μορδ., 
(ἰαἷν., εἰς., ἸΏΟΣΤΘ ΤοΟΘΏ Υ Β]., θ)ὸ Ἧ., ϑδῖεσ, 
Ηοΐπ,, 86].). Τμ0 οχρ]δηδίϊοῃ οὗ Ῥδυϊυβ, ὮΥ͂ 
Υἱγίαϑ οὗ ἃ δυνβίϊαίο, ὑπαὶ 18 πῃ ΧΟ ΘΏρ6 ἴον 89 
βυϊνδιϊϊαϊοὦ Τα, 18 ππηδίυγχα) δηἃ υππδίυχαϊ, 
8150, ΒϑΏκο61᾽ 8. ΒυΡΡΙ γἱὴρ οὗἨ ὧν ψῖ ἢ ἐν παραβολῇ, 
“«Αδταδαπι ἵρ8ε 7αείυ8 ραγταδοῖία.᾽"" Γ[ΓΑΊοΓὰ ἰδῖκο8 
ΠΟΔΡΪΥ (δα Υἱοῦ οὗὁἨ Ῥαυΐυδ; “186 ἐγ Ἰἀοπ ῆς8- 
ἰΐοπ οὗἩἨ {μ6 παραβολή ἰβ,1 δχ Ῥογρυδάεά, ἰο Ὁθ 
ἴουπά ἴῃ (10 ἄρυχο ἈΠῸ Σ ἩῖΟΒ [8880 Ῥᾶδ βδοσὶ- 
βορὰ, υἱΖ., (89 τᾶπι, 848 δἰ γοδὰν πεἰπίθἃ ὉΥ ΟἾγγ8- 
οδίοι. ΑὈΤΔδατι Υἱγί Δ} βαοτϊ ποοὰ δῖα δ0Ὲ; 
αοὰἀ ἀδεὶχηδίοα 5886 ἴον {π6 Ὀυατεὶ-οἴὔοντίης, Ὀπὲ 
φγονϊ θὰ 8 σϑὴ ἰπ ἷ8 βίεδά. ὕπάον ἐμ ἄγχοτο 
οὗ ἰδαὺ τατῃ ἴ8δδδο νὰ δ]αὶπ, Ὀϑίῃς γοοοϊυ δα ὑὉδοκ 
ΒΥ 85 ὕπο ἷπ ἷβ ῬΤΟΡΟΡ ῬΟΓΒοΏ, σίβϑαη ἔγοδι 
{86 ἀοδίῃ τ Ὡϊοὰ ἢὸ δὰ υπάογροῦθ ἐν παραβολῇ, 
ἴῃ πὰ υὑπᾶον (86 ἄρυτο οὗὨ ἴθ γϑῆι. [1 ἷ5 δὴ 
ορυίουβ, ἐμουκῆ Ρ ΓΒ ρ5 ποὶ ἴαΐ41 οὐ θοίῖοα ἰὸ 
ιι18 οχρίδπαίΐοη ἐμδέ ἐξ ἀρρ]ῖοθβ ἐν παραβολῇ, ἀϊ- 
τερον ἰο 80 ἀραιὰ οὗἩ {ἰμ0 ταπι, δῃὰ οΪΥ ἰπάϊ- 
ΤΟΙ ἰο ἐπα γτοβίοσαϊίοι οὗἨ 153886, ἰο πβῖομ 188 
δαΐμον ἀἰ οὶ ΔρΡ 168 ἰι. Αοοοτάϊπρ ἰο ΑἸζοτ 8 
οχρίδπδίΐοπ, ἰἃ πουϊὰ βθοῖὶ τηποῖ τῆοτο παίαγαὶ 
ΤῸΡ (0 δυΐμον ἰὸ ανὸ βαϊὰ ἰδ ΑΌΓΘΒ δια 8801 
βορὰ Ιβ.80 ἐν παραβολῇ, ἰΒαπ ἐμαὶ Ἀ6 χϑοοϊνεὰ 
ἷπι Ὀαοὶς ἐν παραβολῇ .---Κ.]. 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙ. 18-10. 

ΘΟΟΤΒΙΝΔΙ, ΑΝῸ ἙΤΉΙΟΑΙ,. 

1, 10 Ὀοϊίουοσβ ΚΠΟῪ ἱδμαὺ (86 
αοὐ Β ῥγοιμῖβοβ 18 8.1}} σοιηοίθ, ὩΔΥ͂, ἰπδύ {67 Μ}}}} 
ὭΟΥ͂ΟΡ ᾿ἰἴγο ἰὸ ΘὨΪΟΥ͂ ἐθ0πὶ ῬΘΥΒΟΠΔΙΪΥ ὑρὸπ ἰδὸ 
δδγίμ, (18 Κπονϊοάρο ποι ο Ὁ δΒαΚα5 ἐμοὲὶν δοη- 
άεπος ΔῸΣ ἰσου }]68 ὑμοῖν 7ον. ἘΤίτηθ δῃηὰ βΒρ8090, 
Ὀποογίδι ἰΥ δηὰ ἀουδί, ἀἰδαρροας ἰο ἐμ ΘΥγ9 
οὗἩ ἔδι. ΤῸ ρὩγοπιδοα ὈΪοβδίη χα, ἔδιι ἢ υἱοῦ 
85 (80 ΟἿΪΥ αοίμαξ δορὰ ἔγχε οη68, δηὰ χο- 
)οἴοοβ ἱπ (μοὶ ζαίαγο, ᾿πἀδοὰ, θὰ  εἰ}}1 οογίδι ἢ 
αἰίαΐπηιεη. 

2. νου ἀεαίδλ ἤδη κο 5. ποίδίπρς ἰπ (815 τοὶδ- 
ἐἶοπ. Το ἁγίηρς οὗἨ ὈΘ]ΊΘΎΟΓΒ Ὀ6ΔΓ8 ἴῃ 186] [Π9 
ελατγαοίοεγ οὗ 7αϊίλ, δῃηὰ οἱ ἐμῖα 18 ἱπιρτοδβοα τηοϑὶ 
οἰθαῦγ ὑπο ἴδοί, (λαὺ δ ϊονοσϑ σαὐοΐοθ οὐὸν ὑπο ἷν 
ἐπίγαποδ ἱπίο ἰδὲ Λεαυεπῖψ ἦἄοπιο, ν Ἀϊοῖ, ἀυτίης 
(οἷν ΘαΥΓΙΥ ΡἱΙστίπιαρο (θη. χἰνὶ, 9), {Π6Υ 
Βαγο Κπόνη ἱμάοθα, θὰΐ ΟΠΪΥ 506 δπὰ βαϊυϊοα 
“τοηι αἴατ. 

8. ΤΈΘΥΘ ΓΘ αἷδ0ὸ ῬΤΟταἾ868 οὗ ἀοα πὮὶοῖ ΣΟΙῸΓΡ 
ἰο ἑεπιρογαὶΐ δἰεδοίπσε διὰ εατίλὶν σοοάς, Ἡἶοβο [Ὲ}- 
ΑἸπιοπὶ σδη 6 αἰἰδἰηποα λέγο δείοισ, 88 {1} ποῦ 886 
οὗ μοϑίοσι ἐγ, ἐπ ἱπμοσὶ ἷηρ οὗὁὨ (Π 9 Ῥτουιϊβοα ἰδ ὰ, 
ΥἹΟΙΟΥΥ͂ ΟΥ̓́ΔΥ Ποδέῖ] 6 παι οη 8. - Βυὶ ΘΙ ΘΎΟΓΒ ΠΔΥΘ, 
ἔτοτῃ θα Σὶν ἰἰπιο8, τοσασάθα {πο86 ῬΤοτηΐ598 δηὰ 
ἐμοῖν ΔἸ Ἰπθηϊ ΟἿΪΥ 89 ραγίΣ δπὰ δίασεςε οὗ {86 
9006 ψτοδὺ Ῥχοζηΐδο οὗ δαϊναίοπ ΜὮ1οῖ ἀοα [88 
ἀοβιϊποὰ ἔονῦ Ηΐβθ Ῥϑορὶο; ψιλοῦ ἰμδ9 ζΖαΐμ6 8 
τυδιιοὰ 70γ ἴα ἔα ὶ 8 (6. χ]ὶχ. 18), δηὰ πΐοὶι 18 
1.9 οΒβθῃ(:α} ᾿ἰηἰς Ὀοί τ θοῃ ἐμ οἷ δῃὰ π60ῪῪ Οονο- 
πιδπί. 

4, Τὴ.ο παομάογίης οὗἩἨ ἰμὸ ραϊνγίαυοῖβ 18 ποί ἃ 
ΤΏΘΓΘ γοϑίϊοβϑ ΤΟΘΙΩΣη(, ΟΥΓ δῇ δἰ πι1688 σι Δη χο οὗὮ 
ἃν ]]ϊης- Ρ᾽αοοθ, θὰ} πον }ιυίπα σωίάσποα 8 ἃ 
αἰ εείρ ἐπε οὗ οὐοάΐοποθ, 8 ᾿γουΐϊπο οὗὨ δὶ, δπὰ ἃ 
ἔν»ε διὰ ἐχαπιρίδ ἴον ἰοβθ ὙΠῸ δβϑοὶς {810 δοϊἀϊησ 
Βοιθ; δηὰ 00; ἐμιὶ8 σοϑδοη ἔῃ 607 ἀο ποί ἰυ τη {πο Ὁ 
6γ.8 Ὀδοκπνατά ἰὸ {86 Ρουθ ]9 του], δηὰ 
ὙΓΠ4ὺ {ΠΟΥ͂ ΡΟΒΒ688, “81, δηὰ 080 ἱἐδογοίῃ: 
Ὅυΐῤ ἤογγασὰ ἰο ἰμ9 Ῥγχγοιιϊβοὰ δηὰ οδάυγ- 
ἧης κοοὰ, τῖιοδο αἰέαΐππιεπέ 8 οοΥδίη, Ὧθ6- 
δϑιεθ αοὐ 888 αἱγεαάψ ρ»γεραγεαὰ ἰὰ ἴογ ἱδμόπι, 
δηὰ ἰδ Ω0 ΙπΠ0Γ0 ἰγϑδηβίίοσυ οοά, Ὀὰΐ μα8 δοπὶθ 
ζπίο ἃ ρεγπιαπεηΐ τεϊαίοη ἰο ἰδθια, βΒο ἰδὲ αοὰ 
ἦδ ποὺ δϑβδιωϑὰ ἰο ὃθ σ8]]οὰ ἱμοὶν αοὰ (Μαίϊί. 
Χχὶϊ, 81 6.). 

ὅδ. θυνΐης ὧἱὐ Ηἱστϊηαρο ἰο [86 ΒΘΘΥΘΗΪΝ 
ΒοΙηΘ, ἐσίαϊδ οὗ οὟὗ 7αἰ(ἡ ἀο ποὺ 66856, πΑΥ, {67 
ΤΩΔΥ ΟΥ̓́Θ ὍΘ δΒοϊριιοηθά (0 ἐεπιρίαίίοηδ, ᾿ξ μι 6 1 
ΒΟΘΙῺΒ (0 αὐὔῖϑ9 Ὀοίνγοοι (89 Ὀϊνΐη6 ἀεπαηπαδ ἀπὰ 
ἐ8ὸ Ὀϊνὶπο »γοηιῖϑεα, δὰ ἰδ υ8, ἰπ Οοα Πηπδεῖ, δῈ 
δηϊδρχοπίδιω, 8. εοὐπίγασϊοίίοπ, ὙἘὩοΒ ἰμγοδίθηβ 
4β8ο ἰο ἀἰνίἀο δῃηὰ σομῃὰ δευπάὰοσ ἐμπὸ Ὀδ᾽ἰΘυΘΥ. 
ΤῈ 1 γ, ΠΟΎΘΥΘΡ, Σοιδί ἢ 8 Ῥτοδοσυθᾶ ὁ Ὀοίδ 
δβἀ68, δηἀ ἴῃ 8]1 σοβροοίβ, ἱζ ἐμ6 ὈΘΊΊΘΥΟΣ ΟἹ Βΐ8Β 
δά ἐυγηδ ἰο ποίδίης Ὀαΐ {πὸ ἐχργέδὲ δηὰ οἶδαν 
Ὑοτὰ οὗ ἀοἂ, δῃὰ οοπ βάρη ἸοαΥοβ 1ὲ τὶ αοά, 
Ὅν υἱτγίυο οὗ ΤΠ οπιμίροίεηοε, δἰ δ}ὶ {Ἶπ}68 ἴο ΟΥ̓ΣΠΟΘ 
ΗΪπι8617 88 ἐδλς ἐγμθ απὰ 7ζαϊλίι Οπε. 

Γυϊδ᾽τιοπὶ οἵ ] 
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ἩἨἩΟΜΙΓῈΤΊΟΑΙ, ΑΝῺῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ϑιίγαπρετε οχ φαγί, αὐ λοπια ἴὰ ϑανομ, ΒΟΌΣ ΟΘ 
οΔ]]οὰ ἰο 4 ρ»ἱϊστγίπιασε.--- 6 αδρίγαίίοπδ οὗ Ὅδ- 
Ἰουοτβ ἔσσῃ ποὺ Ὀδοϊςπαγάβ, Ὀαΐ ζογισατάε.---- αὶ 
Θ᾽ ον 8 πᾶν ὀχρογί ποθ ἰῃ ἐΐ,6, ἰΓΠδ ἰο ἐμ οὶγ 
Ὀοηθδὲ πῃ ἀεαίλ.----ΤἼ]6 ἰαίεδί ὑτῖ.}8 ΔΡῸ πο δ΄ 8 8 
Θαϑίθδὶ, θυ δου ὙΠ ἐαρεγίοηοο [αἰ ᾿.88 8150 
ἱπογοδβοα ἴῃ ρον. ---αοὐ αοχποιοίεάσεδ ἰκο88 80 
αοκηουζεάσε Ἠΐτη, πὰ ἸοΔὰβ ἰμοτὰ ἰο ἐλς ἐπάμγίησ 
οἷν πο (ΠΟΥ ΔΥῸ δοοκίημ.---Ηὸ ὙΠῸ ἱπ ἰἢ9 
οὐδαΐοηοθ οὗ ζαϊὶἢ οδὴ σίυείο ἀοα τὶ Θοά ἀδ6- 
τηϑηά8, ἴῃ δἰτα (δ 9 »γοηιῖΐδεε οὗ αοἀ ν}}} ὅπὰ οὐοσ- 
ὙΒΟΙ ΟἿ (μ οἷν ζεζηιπιεπί. 
ΒΤΑΒΚΕ:- -ΤΉΘΥ ὙΠῸ δοκηον]οᾶρο ἐπδὶ ὑἐποῖν 

οἰ ΣΘΏΒΕΪΡ 18 ἢ μϑανοδ (Ῥ}}}. 111. 20) τὰ. 1] ΘϑδῚῪ 
ἴοτχεί ναί ἰβ ὈΘἰπὰ, δὰ ῬγοΒ8 Του τασζὰ ἰο (μα 
ΜΒοΣ 18 θοΐοσο (ῬΒ]1]. 111. 18).--- Α΄ 6 ψ8ὸ Βα8 ὁπ 66 
οϑοδροα ἔγοιῃ ἐδ 9 Ὑδηϊ οὐ 86 του]Ἱὰ τυδί ποὶ 
ΔΊΊΟΥ ΕἰτΩβοὶΥ ἀραὶπ ἰο 6 οπἰδηρίοα (μοσοΐῃ ; 
ΘΥῸπ ἰο ᾿Ιοοῖς Ὀδοὶς 18 ἀδηρογουβ ([υκὸ ἰχ. 62; 
χΧΥΪὶ, 82).----ὙΠ 6 γο ἔδ ἢ 18 {Π6ΓῸ ἰδ αἷἶδο ονεάϊθησθ 
(ο Θοά. ---αοὐ [Δ1κ68 (80 τνῖ]} οὔ στζδπ, τ θσα ουἱ- 
νι ΒἰΠἀΘΓΆΠΟΘΒ Ῥσουθεὺ (δ Ἔχοου(ί οη, ἴοσ (89 
δοσοτϊῃρ ἰϑιιο ἃ ἀο666.--αοὦ [88 ἔτθο βου Υ ἰο 
Ὀ]688 δηὰ οἊχαΐϊὲ οὔθ ομ]ὰ οὗὁἨ «4 ἔδίπεσ δΌΟΥΘ 
ὉΠΟΙΠΟΡ. -- ΕΔ τυδὺ Ὅ6 Βἰρ]6 ἰδμαὶ ἱΐ 
ΤΩΔΥ͂ ποῖ ἰοο πο ον αὐἱθῦ7}]6 δηὰ ἀΐϊβρυΐθ οὐορ 
ἐπ χ8 (Βα ΔΡΡΘΩΣ ὈΠΥΘΑΒΟΣΔΌΪα δπὰ ἱπιροβδὶ Ὁ]6, 
ϑΠ ὦ ΙΏΔῪ ἈΒΒΌΓΟ 1861 (αὶ ποι ἷηρ 18 Ἰοδὶ οἵὨ 4]}} 
(πδὲ 8 οδογοὰ ἰο αοἃ (Μαί!. χνὶ. 26).--- ΕΑ ἢ 
τουδὶ οἰϊης ἰο 6 ἐσαϊ πὰ δὰ οτηπὶ ροίοποο οὗ Θοά. 

ΒΊΕΟΕΒ :--- 6] 16 ΘΕ ΒΥ γΟΧο8 1861 πὶ χορχασὰ 
ἰο ἀφαῖ}, 85 ἴῃ γσερασγὰ (ὁ δ}} [89 δα σι ον ΒΌΣἶ]18- 
ἐἱοη 5 οὗ (86 ΘΓΟΒΒ ; [αἰ (ἢ δά οχοα ίο {86 πον, δηὰ 
ἢ (818 ΡάΒ868, 88 ἰβγου σι 4}} ργεοοάϊΐης δίσυκ- 
Εἶ65, 80 8180 (βσοῦρὶι ἢ 6 Βυτα  ]αίϊοι οὗ ἀοαίἢ.-- 
Ἑαϊίι, (ἄγου (6 ποτὰ, ὈΥΐπ 8 ΠπΟΔΣ ἰο 186] 7 (88 
Ῥτοπιϊβοα μοοᾶ, ΔΡΡΓΟΥΟΘΒ ἐμ 6 Θμ τ ΔΥσ δ χοτηθηΐ 
οὔ αοἂ ἴῃ ἐπϊ8 τοβροοί, δηὰ 18 ποὺ υτοχοὰᾶ διὰ ἀϊ8- 
οουσαροὰ ὈΥ ἀοἾαγ.---ΕὙότα 86 ἰγαθαῦ }γ οὗὮ 
[αὶ βρυΐη χ8 ἰδ πὶ ΠΠηρ, σοι δβδίου ὑμαὶ 006 18 8 
ΒΙΓΔΏΚΖΟΓ; δυὶ (μαὺ 18 8}} Ϊ8 δοϊΐομ δπὰ βυδονίης 
6 :8 ἰἸοὰ οἱ ὈΥ͂ (6 ΒΟΡΘ οὗ γεοδολίηρ μἷ8 ἔδίμοσ- 
Ἰδηὰ.---ἴ 111} τὸ θα ἰοὸ τϑοοποῖα {πη ρ9 
το Θοοπ αἰγοοι Υ ὨοΒὶΣΪθ ἰο οαο ἢ ΟἿΟΣ, ἃ8 
“ἀγίης δὰ Ὀ6μο]4 ννὸ ᾿ΐνε." --- Τὴὴ2ς οροάΐοπος οὗ 

Ι ΑΌτδδδπι βρτὶηρθ Ὡοΐ ἔγοτῃ 8 σδρσϊοίουϑ 86] 7- ροῦ- 
Βυδδίοι, ΟΥ ἴτοπι {8 6 ῬΟΎΟΣ οὗ ἃ ἢδδίοα χη ρπα- 
ἐΐοῃ ; ἐξ ἐβ ἐδ ὕγυϊὶ οὗ ἃ τοδοοίϊοι δὰ ἃ σηδίυ Χο 
δυάκταοηΐ, Ῥ ῖοῖ σοι ρυ  Β 6Π 48 δα δι )8 ὑΡ ἃ]} 
ξοοὰ ἐπ ἐλὲ τοανε 97) Οοά. 
ΗΛῊΝ:- Το οχίοηϊ οὗ ΟἿΥ 801{-ἀ 6 η 8] ΒΘΆΥΒ 

ὙΪ(Π688 ΠΟῪ ἀσοΟ ΡΥ {8:86 Β6η86 οὗ ΒοΔΥΘΗΪΥ {πη ρ8 
[65 ἰἰ8 Ἰοὰ χηιοπὶ ἱπ {86 ποσί. 

ΗΕΥΒΧΝΕΚ:---ΝΌΎΟΣ ΒῸΒ (8.6 ΡΟ 8 ΔῊ ΟΟΙ- 
Ῥ᾽οιοῖΥ γϑδισοὰ οὐ οδῦί ἰμὸ Ἰοηρίηρς οὗὨ 1118 
πραγ: ἢ 18 ΔΙΎΘΥΒ ΒΟρίης [ὉΓ δου Εἷηρ Ὀοίί6Γ. 
--Τοὸ γόον οὗ 8}} ἴορο8 8 {Π6 οἷ οὐὗὁἨ Θοά, 
ἩὮΟΣΟ αοα ἰῃ {δ τηοϑί ρἱογϊουβ ΔΉΠΟΥ Μ01]]} 
ἂν 6}} ἀλόης ΗΪΐδ8 βαϊπίβ.--- ΕΣ (ἢ τα κ68 ἃ8 δίσου 
ἰο ΟΥ̓ΌΣ ὉΡ ὑδμαὺ π Ποῖ 18 ἀδαζοβϑί (0 8. 
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ΙΝ. 

ΤὴῸ ΟΧδΡΪο οὗὨ [ε880, 7800 δΔηὰ 9Β0Ρἢ. 

ΟΠΑΡΤΕΒ ΧΙ; 20-22. 

20 Βυ αἱ [4180] 18886 Ὀ]οββοὰ δοοῦ δηὰ Εδβδαι ἐΟΠΡΣΤΡΙΣΕ Εε ἴο οοθ. Βγ ζδι ἢ 
21 Φαοοῦ, Τμθ [10 γγ͵λὁ8 ἃ ἀγίηρ [τ }}1}60 πθη ἀγίηρ], Ὀ]οβδοὰ θοῖὴ [ΘΔοἢ Ο[Ἴ ἐΐθ βοῦβ οὗ 
22 ΨΦοθορἢ ; διὰ πογβμὶρροά, ἰεαπίνσ ὑροῦ ὑμ6 ἴορ οὗ δ18 βίβ. ΒΥ ζδιἢ «οΒορὮ, πβθα 

9 ἀϊοὰ [τ 116 ἀγϊηρ], πιδὰθ τηθηΐοη οἵ ὑ86 ἀοραγύϊηρ οὗἉ (λ6 ΟὨΠάτθα οὗὨ Ιατδοὶ : δὰ 
ἕλγο οοπιηδηἀπηοηῦ ΘΟΠ ΟΣ ἰηρ᾽ 8 ὈΟΠ68. 

ι εν. 20...Βοδά δἵἵτας Α. "Ὁ. 17,23, δ7, Ταἱς. 110 πίστοι καὶ περὶ τῶν μελλόντων. 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γεκ. 20. Α16ο.--- Το φοβίἰΐοη οὗἨ καί ἤον 48 
ον γορλγάϊης [86 Ῥγοβϑηὶ 88 ἐδ 9 1070 ΔΡρΘῃαΐης 
οἵ 8 ΠΟῪ ΘΣΧδΏ} 6 οὗ ἔδίεἰ ἔγουι (86 ΒΙΒίοΟΥΥ οΥ̓͂ {0 
Ῥαϊτγίδιοῖβ. δ δεν ἕαὶϊυ 18 Β6τ ἀοδὶ ζηδίοα 848 οὗ 
ἃ Ὠδίυτο το ἀἰβρίαγβ ἰἰ8 ἱππσανὰ οοπδάσησο ὉΥ 
9 αἱέθτδηοο οὗ ἃ ὈϊΪοββίης, δηὰ (18 ἰη τοϊαίΐοη ἰὸ 
ἃ ἰδίην ἰὼ ἰδ ἕαΐατο; ἐπ ποῖ 6886 ἐἰ6 δοὺ οὗ 
Ὀϊοϑϑίης οὐΐσοβ δὼ υπάἀουδιΐηρ δὶ ἰπδί {δ 
νοτγὰ ψι}]} 6 [ο] οοὰ ὉΥ [δ 8 δοίι] {01 [πη οπὶ 
(Τ᾿ βοοδοτοί, 1,.ἴπ.}; ογ {μ9 καί, νεὶἐμ ἰξβ ϑωρβδ- 
δἰσίης ἴογοθ, ἰαἰγοάο08 {80 Ὁ] Βδὶ πη ρ 88 δὴ δοί οὗ 
ζαϊν ἢ τὺ ουθ ἀεἰεγημπες {86 ζυΐυτο (Π)6].). [Ι͂ἡ 
ῬΟΓΒ 68565 περὶ μελλ. 8 ἀοροηι οὶ οα εὐλογ. ἴὸ 
σοηποοὶ ἰΐ νι πίστει (Ῥεβαΐίο, ΚΞ'.].68) του ]Ἱὰ 

ἰοϊΪὰ 4 οομδίιτυσίΐοι ΘΙ ΒΟ οτὸ ψι βου ΘΣΔΙΡ]6 
π ἰδ Νον ἸΤοβίδιημθηί, δηὰ ορροβοὰ ἰο ἰδ 
αδεοίωίε 180 οὗ πίστει οἰΞοτογο ᾿πγουχδοαῦὶ {10 
ΘὨΔΡΙΟΓ. 

γεβ. 2]. )ϑοσβὶρροᾶ, 66:1 Κ, εἰς.---Ἰἰπ (ἢ 
ΗΦὉ. ἰοχὶ (ἄθηῃ. χὶνὶϊ. 81) 1ἴὲ ἐἰθ βαϊά, “89 Ὀονγοα 
ἰπιβοῖΥ ΡΟΣ (89 Βοδᾶ οὗὨ ιΪ8 σοιιοσὶ ᾽ (Κποθο]), 
οὐ, “6 ἰυγηοὰ ἰπιβο} 7 δῆουν ὑροὰ ἢἷ8 Ὀοα, 
ἰυγαΐης ἰδ ἴδο9 ἰο0 118 οαὰ᾽ (Ηοῖπι.., θε].). Αἱ 
8}} ανθηίβ, 9 τοπἀδσοα (δ κΚ8 ἰο αοὰ ἐπ ἐλ ισαν, 
85 (..6 ἀροῦ θενὰ ἀἰὰ ᾿ῃ ἃ δία αν οδδο, 1 Κίηχϑ 
ἱ. 41; Ὑ 8116 ἴῃ ἷ8 ἀἰβοουγβο τῦῖτἰ Φοβορ μ6 δὰ 
δαὶ Ὀργϊχν οα ἷα Ὀοὰ. [Ιπ ᾿Ϊβ θα οδϑ, δ6 
οουἹᾶὰ ποι. Ὁ δι΄ΐϑθ Ποὺ ῥτοβίγωϊθ πἰπιβοῖ, ΟἿ 
δυϊηοῦ ΘΤῸ 88 6᾽δοιν 6 γο Ὁ] ον8 ὑπ 6 Κορ, τ 
ἐμοῖς Ῥοϊπιίηρ, ΝἼ [22 ἰπϑίοδὰ οὐ ΠΏ 

δηἃ 45 ρου ΔὉ5 ἀοεί σχηοαϊγ Ὁτουρὲ (ἢ 8 Ῥδ5θα 9 
ἰπίο σοπηθοίου τὶ {86 δοὶ οὗὨ Ὀ]οδδίπς τοσουπίοὰ 
6οη. χὶνὶὶὶ., ἰῃ Ἤτον ἰ0 ΟΧΡΤΟ85 (πὸ ἀογουὶ ἔΓΔΠῚΘ 
οὗ ποϊηὰ ἱπ νυΐο {μ18 Ὀϊθθεῖὶπρ Ὑλ8 υἱίογοὰ 
(18ο}.). Ῥογῆδρβ, ἰοο, Ὑ͵ὸ δ (0 ἰδῖο αὐτοῦ ἴῃ 
16 8Β0η86 οὗ ἐδ Γοβοχὶγο αὑτοῦ, δηὰ ἰ0 Τοΐον (6 
ἴογαι (ο (86 οἱ] τὶ πι- 8.848 οὗὁἩ Φασοῦ, αοη. χχχὶϊ. 10. 
1.6 τοΐίογοηοσο οὗὨ (18 ῬτοΠ ἢ ἰο ΖοΔΟΡὮ, 88 161] 
88 [80 βαρ ΙΣΊΠΕ οὗ τῷ ᾿Ιωσήφ πῖϊ προσεκύνησεν 
(σπγγβ., ΤἸμοοάον., ὙΒθορι., εἰς.) 18 ἀἱϊδοοαῃίο- 
πδδορϑὰ ὉΥ {πὸ υἱοῦ ΔΌΒΘΠΟΘ ΟὗὁἨ ΒΥ τηθηςΐοῦ οὗ 
ὃ δἰ οἵ ΠοπΟΥ ὈΘ]οπρίπρ ἰ0 Φοδορὰ (τοι ἰπ- 
ἀοοὰ Το. Ααυ. τοραγὰβ 85 δυο] 108] οὗ ἐδ 
6ΓΟ58 οὗ Οἰεγῖδϑὲ, δὰ ψοβδερῇ 88 ἰγρο οὗ {1|ὸ Δ168- 

Βἰ8 8), 85 Ὑ611 δ ὃν {86 οοπποοίζου οὗ [8:6 ββαξδρο, 
τσ Ῥοΐπίδβ ἰ0 πῸ τσ οὗ βοΐδρο ἩΠὶΘἢ “δεοῦ, 
ἴῃ ΤΙ οὗὨ 9 οΒΟ ΡΒ 5 ἄγοδῖο, Ἰδγ δὲ ἰδὲ δδτὸ 
τοπάογοὰ ἰο μἷπι. Βαὶ ἐπο τοπάδτίπρ οὗ ἐμ Ψυ]σ. 
εἰ αἀογαυὶΐξ ζαδί σίωπε υἱζρῶε οἷα, Το] ονσοὰ Ὦγ Ρυὶ- 
τη885., (θ6., Ετδϑῃ., Οδ]ν., Βίερ., Βσυδα, εἰε., πο 
Τορδρὰ 1 δ ἐπαϊσδίϊηρ ἐμ αἰγεοίον οὗ Εἷδ Βοπιαρο, 
86 88 δοκπον)οαρὶπρ ἴῃ δοί (80 Τυϊυτο κτοαίποεα 
οὗ ΕΡμγδὶπι, 18 στδιιτηδί σα! ἱπδ πιϊδ51 Ὁ] : 70 
ἐπί τι ΠΟΘΓΘ ΟΟΘΌΣΒ 85 ΟΧΡΓΘδδίπρ 86 ΟὨϊ]ςεοὶ 
οὗ προσκυνεῖν. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΣ,. 

1. ΒοΙίουοσθ σδγ ἷπ ἐμ Ὀδδὲ Δ ποὲ ΟἿΪ 
ῸΥ {μοὶν οἱση ζωίωγε, Ὀυΐ 8150 ἴον ἐμοὶ οὗ ἰδεῖν 
εὐἠάτεη ἀπά τεπιοίδ ρμοϑίεγίίψ. Ἰμποσγείοσθ ὑπὸ γ 
δἰεεε ἰποτ, δηὰ αοα ᾿δδγβ ὑποῖν φγσνψον. 

2. Τλο δὲἐοεδίπσε Ῥτοπουποοὰ Ὀγ Ὀοϊξουοτα 8.0 
ποὺ ἸΏΘΓ6 υἱΐθγϑῃ 668 οὗ ρΡίου τιῖδιθβ, Ὀαὲ Ὡγουλε- 
εἰεα οἵ (6 Ζαίατα, δηὰ ἀοίίοπς ὙὩ ΟΝ Θχοσοῖβο ἃ 
ἀρίεγηνῖμἐπῦ ῬΟΎΤΘΥ ὌΡΟΣ Βἰδίουυ. Υοὶ {Π67 στὸ ποῖ 
ΒΟΥΘΟΡΟΙΒ᾽ υἰοΥΔΏΟΟΒ ὙΠΟ σου]ὰ Θχοσοῖθο ἃ 
ΤΑΒΒΙΘΡῪ ΟΥ̓́ΘΥ ἐΠ6 ΜΠ} οὐὗὁ Θοἀ, δπὰ τὰ χὶοδγ ἀο- 
ἰογτΐπο {86 7.6 οὗἩἨ ΟἾΒΟΣ θη. ΤΒΟΥ οτἰκχίπδιὶο 
δηὰ ὀχοτὶ ὑπ ον ᾿πῆπθπο0 ΟἿΪΥ ὁπ {86 στουπὰ δὰ 
ἴῃ {Π6 ῬΟΎΤΣ οὗ ἃ δυϊηδη Ἡ1} ὁγσουσλί ἑπίο οοπίαεῖ 
εὐ (λὲ οἱ ο.( Θοά. 1ι ὦ Οοα Ηϊπκπεεῖ ολο Αἰ} 
απά φυιΐάεε ἰδέ δἰεδείησ, λεατί, λαπὰ απᾶ ἱέρε. 

8. δὶ! δίγο μη δηὰ ἰηδυξησοβ ὄὐϑὴ ἐδ6 
Μοδὶς πὰ ἀγΐηρ, 5ὸ ἐμαὶ {πον Ἰοοὶς ΟὨΪΥ ἰο Θοά 5 
ῬΓΟΙΙΥθ68, ταῖν ἴῃ Ὀϊ] δοίης δὰ ἢ ὑσδυον οἷεασ ἰὸ 
86 οπά, ἀοβῖτο, αἴϊον ἐμποὶνς ἀδοθδβο, ἰὸ 6 
ἱπογοά ἴἰο ἐμοὶν ἔδίμο γ8 απὰ Ὀσουχσῆξ ἰπῖο δ ἰδοὰ 
ΟΥ̓ Ῥτοηἶδβο, δηὰ ἀϊτοοὶ ἰοπαγὰ {118 4}} 1μοὶρ ἂσ- 
ΤΏ (ΟΙΠΘΗ(β. 

ΠΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΉΘΥ τολὸ αἷὲ ἐπ ζαί(ὰ ἰϊηὶκ : 1, οὗ [8:6 »γοπείδοα 
ὙΒΪΟΝ (ΠΟΥ Βαντθ ἱπμογιἰοὰ; 2, οὗἨὨ 86 »γάψετα 
ΜΠ ΘΒ (ΠΟΥ δτὸ [0 δηϊϑὲ ἐμοὶτ οοῦγχαο; 8, οὗ 
[86 δεποαϊοίίοπ πὶϊὰ τοι ΠΟΥ οδ ἰηδθυδηςοθ 
ἐποὶν Ῥοβίου νυ .---Εἰ ἢ ΤΟΠΘΥΒ θη: 1, ΘαΌΔΙΥ 
»οίεπὶ ἐπ ἰὐΐέ διὰ 7ου{μὶ ἐπ ἀεαίὰ; 2, Θατ4}}γ. δοία 
απά ἀυπιδίε; 8, Θ΄. 8}}γ γεήεοίίνε απαὶ Γογοςαείἐμφ.---- 
ΤΏ δοφέ Χιί πα 97 σοποῖγη ΤῸΡ ΟἿΣ »οείεγιν. 



ΟΗΑΡ. ΧΙ. 28--929, 191 

ΞΒΊΑΒΚΕ:--τΑδ ἰμ6 Ῥαίσί δυο πὶ στοαὶ ἴη- 
ἀυδίγυ ἰγαμδι θα 86 »γοπιίδεδ οὗ Ομ γὶϑὶ ἰο ὑποὶν 
Ῥοδίουγ, 80 διου]ὰ ψγ Ὧ0 ΖΘ8]008 ἰο Ὀτίπᾳ (6 

οὗ Ομ γέ ἰο ροδίοσ:ιυ.--- 9 Ββαϊη( ἴτο- 
ἀυθηι} ἀο, υπᾶον ἰμ6 ἀϊτοοιζου δηὰ ρσυϊάδηοσθ οἵ 
αοά, δουοιὲης ἰὰ τ ἶο (πο Υ ἰηἀοοα παγο αὶ ροοὰ 
Ῥυγροβο, θυὶ ἰῃ τοβρϑοὶ ἰὸ νϑῖοι ἀοα Πα8 ἀοίογ- 
ταϊποα βοιροι εἶπα δι}}} δἰ χι6..---ὐψῈΟἍ ταδίοτβ 11{1}0 
δὶ 86 Ῥγοβοῃῖ ἐἶπι|ὸ ὙΠΟΥΘ ἯῸῪ τὸ Ὀυγὶοα, ῥσο- 
νἱάοαὰ ΟΒΪΥ ἐμαὶ [16 800] δοῖηθδ πο ΑὈΓΤΘΙΔΏλ᾽ Β 
Ὀοϑοχα ; [0Γ ἐ8δ)0 θῶχίδι ἰδ ΟΥ̓ΟΣῪ ὙΠ6ΙῸ ἰδ9 Κογὰ 5. 
Ῥε. χχὶν. 1. 

ΒΊΚΟΣΕ :--- ΒΥ [Π6 ΘΑΥΙΥ δοιίΐηρς ἰῃ οσάοτ οὗὨ εἶδ 
ἰιουδο, ὅϑοοῦ δἀἀτηοῃβῃ98 τι6 οἴὨ ιἷ68 ἀαὶ]γ ἀγίηρ, 
διὰ οἴ ἰλ)9 χσομονγοὰ σομἤδβϑίοι οὗ κἷἱβ θαυ  Ε}γ ρ]]- 
ετἰπιακο. 

ΗΈΟΒΝΕῈΒ :--- το ἴῃ ἀρ, δηὰ διοϊἀδί ἐδ στοαὶ 
ἰρδτταὶιίοβ οὐὗἨ δρ0, Φδσοῦ γγ88 βϑίσυηρ ἴῃ δἷ5 Ζαὶ 8 
ἷπ (89 δυγ9 ῬύΓΡΟΒΘ διὰ οουπβοὶ οὗ 6οά.---ΤῊ9 
ἀοαῖτο οὗ Δοδορὶι ἰο αυὸ ἷθ᾽ Ὀομο5 Ὀυγίοὰ πῖίϊῃ 
8 ἐογοίδίβοσβ, ἱπάϊοδίοϑ ἔδίι δ ἐπ ὁ ρογροίυδὶ 
ἘΠ ΕΊΘΆ ΔΙΔΟΏ ὈΘΙΊΘΥΟΣΒ ἐἰδγουκὶ (89 ΡΟΥΤΟΣ 
ο 

Υ. 

ΤῊ ΟΧδΡΪο οὗ Μοϑοδ. 

ΟΠΑΡΤΕᾺ ΧΙὺ. 28.-20. 

2232. ΒΒ. δ  ΜΌΒοΒ, ἩΝΘῺ ἮΘ ἯΔΒ ὈΟΤΉ, γ͵Αὰϑ ἰαὰ ἐὮγθ0 το 8 οὗ 
Οδ86 ΠΟΥ ΒΑῊ ἦέ τσαϑ 8. ῬΓΟΡΟΥ οἰ] ὰ [(παὐ (πο οἾ ἃ τγὰβ Ὀοδυίὶ 

Π] .ΐ8 Ῥδυϑηΐβ, Ὧθ6- 
; δὰ Π6Υ ὙῸΙΘ 

24 ποὺ δἰνδὶ οὗ {πὸ Κίρ᾽5 οοπιηδηἀπηθηί. ΒΥ ἔδιυ Μοθοβ, ΤΠ θῃ δ6 ὙΓΔΒ ΘΟΙη6 ὕο ΥΘΆΓΒ, 
26 τοξαβοα ἰο Ρ6 σ8]]6ἃ {86 δοη οὗἨ ῬΈΆΔγΘΟΒ᾿ Β ἀδυρμίον; Οοοβίῃηρ γδίμοὺ (0 βαβἕδσ δβ] οὐΐοα 

αὶ ἢ 080 ΡΘΟΡ]9 οὗἩ Οοἄ, ἱῃδῃ ὕο ΘὨ)ΟΥ͂ (6 Ρ]ΘΑΒΌΓΟΒ ΟΥἁὨ 810. [Ὁ ἃ δϑᾶβοῃ [0 ΒδΔΥΘ ἃ 
26 ἐγδηβίθηῦ ϑῃ)ογτηθηῦ τοῖα 810]; Εἰδίθθινϊηρ (Π6 ΤΟΡΓΟΔΟΙ οὗ ΟἸ γὶδβὺ συθδίοσ τί ομ6Β 

ὑπδῃ {Π6 ἰγοδϑυγοβ ἰὼ Εἰχγρὺ;} ον μ6 μαὰ τοδρϑοῦ ἐΐε 86 γδϑ Ἰοοκίηρ, ΔΎΔΥ] πηΐο ἐπ 0 
2 τοοοροῆβο οὗ {π6 τονασὰ. ΒΥ ΚἈΠῸ ἢ ΤΟγβοοῖς αΥρῦ, πού ἔδατίρ (6 τγδύϊι οὗὁἩἨ {ἢ} 
28 Κίηρ; ἴογ 6 θηάυγοά 88 βοοῖηρ ᾿ἶτπὶ ἯῈΟ 18 ᾿ῃυ 81 }]6. ΤΉγουρὮ ἴαὶ ἢ Β6 Κορί 

οΘἸΘὈγαθα] (86 ῬάΑββουοσ, δηα (ἢ 6 Ββρυϊη Κη οὗ Ὀ]οοά, 
[μο Βα8 

Ἰεδὺ [ἴὰ οσάογ {881} μα ὑπαύ ἀθ- 
29 πίγογοα" (86 βτβύ- Ὅσα βῃου α [ἸΔ Ὺ 200] ὑοποῖ ἐμο. ΒΥ ἐδ ἢ (ΠΟΥ ραδβοὰ ἐμγουρὶι. 

{80 Βοά 8368, 88 ὉΥ ἀτγ απ ;" ποῖ (80 ΕρΥΡρύλδηΒ δββαγίηρ ἰο ἀο, τϑσθ ἀσουπϑά.. 

1 γοτ. 28.---Ἰηοίοαι οἵ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ τοαὰ ἀἴτον 8ίπ. ἢ. Κ. 1,, 81, 44, 46, τῶν Αἰ γύστον 
8 ον. 28.-- ἘΠ6 τῆογο οοττοοῖ ΟΕ ΒΟΚΤΑΡΥ ἷθ ὁλεθρεύων δἴιϊος Α. ἢ. 

ἧς αἴτοῦ δὴ. Α. Ὁ». Β., 17, 31, 47. 
δε δονη.---εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον, ἐλόν δαιο ἰλε ολίϊα (ἐθ δε) Χεἰτ, δον 1: 

ς γενόμενος, 5. δεοοπείης ἴαγρε, οἡ, δείπρ' μρρῳ Ἐρ Φυγοτρνε, 

8 ον. 29.--ΑΠῸ Ὁ ξηρᾶς νὸ δὸ ἴο 
ΠΥ͂ον. 23.--- γενηθείς, ΟΝ, δεὶπρ 

ἀστεῖον, ρῥτεὰϊοαῖο. 
Τοῦ. 2,4... 
ον. 25.--πρόσκαιρον ἀμαρτίας ἀπόλαυσιν, ἃ 

ἀοηοίίς δἷη δ ἰμδὶ πο ἰ8 ΘΌΆΪΟΥ 
δοϊογπθηὶ οοπιθα. ἮδθΓο, 88 δ εἶ. {{|.. 1π6 δ οὗ α; 

-- 

ἱποϊοαὰ οἵ ὀλοθρεύων. 

α ἀαυρλίεν,͵ πἰ τ οαὶ 186 Ατί. 
πε ας ὈΘΪῺΣ δ γο ποὲ ἢ απ. ΟὈ͵οοῖ, ἦον οι 

σἂ, Ὀυὶ Οφῃ. δι ᾽οοῖ., ΠΡΡΒΕΒΕ εἴη 88 οοαίοστί Ὡς Πο γβΑ  ἀπγορα οΥ δπδὶ “ὮΝ Εἰ. 
. Ἀοῖ., δηά Μοϊ]]. ΑἸ. ἀδηίοδ, πμεῖκρο ᾿ἰ ἰθ0 Θ6ῃ. Οὗὐ-; 

ῬὨξ ὈΠΠΘΟΟΘΒΘΑΣΗΥ, δηά τ (ἢ τουοῖ 1. 66 {το ἴῃ ἴδ ἐγαΐη οἵ Ἰμουκῆὶ οἵ ἴδ 9 Ἐρ[εἰ]ο, 
ον. 29.--ἀσέβλεκεν͵ δε ιτοαϑ ἰοολζίηρ αἰσαν, κα ἁ 

ΒΎΡΚΙΕΘΟΙ ἴῃ δ οοῦγϑο οἵ δοίίοῃ ᾽, (Β].), χἰϊ. ἀμ 
6Γ. 71.-- κατέλιπεν (κατά, [πἰϑηδί γϑ), αὐαπαοπεί, 7 

8 ἘΡΤΟΘΟΤΌΜΕΙΝ 88 ἤοπι. 1. 20, τὰ ἀόρατα---καθορᾶται. 
ΓΙᾺ 

τοοϊίοηο, οεἰκδναϊοά. Ῥοεί. πε ἰοαῖοϑο ἰξ δ 6 ᾿πΐηςς 

ὥντες, “80 48 ἴο ὃὉθ ναἰ εἰ ἴον {{Φ Ὁ ὉΥ Τὸ 
αποδοσίαν, ἴλε γενεϊενὶ ὟΣ 
Ὁγϑοοῖϊ.---τὸν ἀόρα 

τὰ ον {ἰ ἀοσέοσιηϊοα οϑι 
ἐλε τειοαγνὰ (1. 32). 

ν, δεείπρ ἰδὲ ὠπέφεδ, θο]]., ροτδδρο βασιλεα;: 

28.---τΠεποίηκεν, λα λαξ πιαασῖε; οἱἶδιον ἐπε εα, οΥ, ἴπ ςοπίονυτ γ ἩΠῚῺ δο σοπιπιοῦ 186 ΟΥ̓ (ἢ ψογὰ [ἢ ΒηΓ ἢ ΘΟὩ»- 
ἐπ λέείονν αε ἀοπε (νοῖ. 11, προσενήνοχεν).---τὴν πρόσ-. 

χύσιν ποῖ δἰ ΓΙ ΟἿ [Π6 ἐργίηλίπρ, Ὀπὲ ἴ[Π6 μοωγίηρ οἡ (ἀπρίεεφωμρ) οἵ Ὀ]οοά. 
429.--ἧς πεῖραν λαβόντες, 4 τολίολ, 8δ.1}., εἰἴποῖ γῆς οἵ 

] ΜΟΙ͂Ι ἀοοα ποὶ ἀδοϊάθ, Ὀξ ΔΡΡΑΓΘΏΕΙΥ ἴῃ" πη68 [0 γϑε.-“κα 
οζ. 

θοῖ. 10 Ἰοξῖον Ὁν Β]., Δ... ΑἸΩ, 
διυαϊξοιοοι ωρ, ἀγοιονεά.--1.1. 

ἘΧΕΟΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ει. 23, Ἰπδβιηυοῖ Δ5 οἱ πατέρες ἷῃὰ ἀγροῖς 
βοτηοσίἑ 68 Ὧ85 [ἢ ΒΆ1η0 Βίχηὶοαίϊ οι 8.8 οἱ γονεῖς 
(Θ σα Ρ]68 ἰῃ οἰ 8. δηὰ })ο].), δῃὰ {86 τροῖ μοῦ οὗ 
ἽἭο565 ἴδ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ τηθηἰϊοη δα ἴῃ ἰδ 9 οὐκὶ], τ 
τουδὶ τοῖον (86 ἰστῆι (ὁ Φοοσμοῦοα δηἃ ΑἸ Γ τα, δπὰ 
ποὶ (πὶ Βοηρ., Μοηῖϊ., διΐον, δὰ οἱ 6 γ5,} ρὰὶ 
ἦη Ρΐαοσο οὔ {μ6 τοί μοῦ οὗ Μόοβοϑβ, ΟΣ {δἰ μον, Κο- 
Βα 8 

θαλάσσης. Τδθ ἴογπιον ργοΐοτγοὰ Ὀγ Καυίη., Βόδπηι., Κ]6θ, 
αν, 10676ὲ ἀγμηλ ὡρ,. 

ει. 24. Οοιῆθ ἴο Υϑᾶσβ (δοοοπθ ἴδγκο)" 
μέγας γενόμενος.---ϑϑοΒ} Σ δηᾶὰ Βγείβοβηῃ. σϑῦουν 
[0 μέγας ἰο ΜΟΥ ρον Σ πὰ δοῦπον; δυὺ [π΄ 
δοηγαϑί 18 θοίνγοθῃ 86 οἶ ἃ δηά (86 “ΤΟ ὕρ' 
τϑη, ἯΒῸ δΔ8 τοδο θα (8 ρογϊοά οὗ ἱπά μοι άοπίι 
ομοΐοα δηὰ ἀθοϊβίοῃ. 

νεκ. 26. ο Βανϑ ϑῃϊογηθηξ ἤζοσι δ] }.. 
--ΤἘο ἁμαρτίας ἀπόλαυσις 8 ποὺ (λ6 εηγονπιεπί ΟἹ 
εἴα (Τ ΦΟΡΆ, Βοδ]οδι, ΓὨῦη., ΑἸΩ͂,, εἰ6.}, αὶ 89 
ϑηλογταιοηΐ ἰο τ ΒΊΟΝ δἰ ΟΡΘΏΒ (6 ὙΔΥ; ἴον (18. 
οηὐογπιοπί, ἑηδῖοοιθα δ ὉΣ. ἃ βοδ 80, δέδπ δ. π᾿ 
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4:9 δϑῖδϑ χοϊδιΐου ἰο δροδίδευ ἴγοβι ἀοᾶ διὰ ἤγοτῃ 
ἯΪΐ6 φοορὶ (86 ἰδμδί ἁ ὙΝΙΟΝ ΜἨἨῪΌ8ΙΘ ἰο 
βὅπη ταροϊϊοποά, οἱ, ἐἰΐ. 18; χ, 26), 85 ἐπὸ βυδον- 

ἴῃς οἵ ΠῚ 5. ὁδι ΤΘΕτΡ ἐο 26] οννδὶρ ΗΒ (δ 9 
οογοπδηὶ ῬΘΟΡὶΘ 

Ψψεκ 26. ὅμο τοριϑδοῖῦδ οὗ ΟἘτίοι.--- 8.8. 

τυὐπδοταίδπάβ ὉΥ ἰδ ὀνειδισμὸς τοῦ χριστοῦ, 6 τὸ- 
οαοἢ πο Οπτὶοὶ Ὀονο; ΕΌΡ. (δον ἐδο οἱ ον 

᾿ὐῥμοαμνμῃ ἀπο γόργοδοὶ ὧοὸ): {80 δαὲκοὸ οἵ ΟΕ σίοὶ 
Ὡἰο Μοβοδ οπἀυξροὰ ὉΥ Υἱτίο οὗ ιἱδ ΒΟΡ9 ἐπ 
86 Μοβείδῃ:; Β]., 8 6]., δηὰ οἰδοσα, ϑονυθο  ν, 

{π6 τϑργοόδοῖι τ πῖοὰ Ομ τὶδὺ ̓ ιδὰ ἰο ομρἀγο ἦπ Η]8 
ΟΥ̓ Ῥδύβοῦ, δπα π88 ἰ9ὸ ϑηᾶάυγχο ἰῃ ΗΪΐδβ τηϑι 6 ΓΒ. 
ΤῊ δυϊ ποτ 5 τδυγδηΐ ΓΟΥ δεουί δἷηρ ἰοὸ Νέοθοβ 8 
Ῥαγιϊοϊ ραιίοι ἴῃ {18 γορτοδοῖὶ ἷ8 Τουπὰ Ὦγ Ηοΐπι. 
ἷπ (86 ἐγρίοαὶ οοπποοίΐοῃ, ὈΥ̓͂ Υἱγία!θ οὗ ὙΒίοδ, 
[μ6 ΟἹὰ Τοκίδιοδοὶ Ῥϑορὶο οὗ ἀοἀ ὕδᾶν ἴῃ ἐβοια- 
βοῖνϑϑ 89 ἱπιρτο88 οὗ ΟἸτὶδὶ, ἰμδδιθυοῖ δ ΟΠ τ ῖδ 
6 σ πβοῦὶ {86 Ο]ὰ ἸΤοδιδιαοηὶ Ὠἰδίοτν, ἰπ δά- 
ΥΔΏ6Θ, ΣΟΡτοδβοηίβ, δηὰ πποῦι ἐμ9 ΟἸα Τοδβίδηιθηὶ 
Ἡοτγαὰ ρῥγομιΐβοβ. ϑιίον δηάβ {πΐ8 τστϑηῦ ἴῃ (80 
Ταγβίϊοϑὶ ππὶγ οὗἨἩ Ομγίϑὶ δηὰ Ηἶΐβ οβυσγοῖ; δ9 
Ἧ. διπὰ Τμο]., ἰὰ ἰμὸ ῥτϑ-οχἰβίθηξς Ῥσγθβθῆσθ οὗ 
Ομνῖὶδὶ ὧἃβ ἐμ [οχοα, ἰὼ ἐμ ΟἹὰ Τοσίδιηδο 
Ιδτϑοὶ (1 ον. σ. 4; 1 Ρεί, ἱ, 10 8.); Βαυῦμα., 
οὐ εοπῖηι. οη ἰλὲ Ῥεπί.) οἰτΐπρ (8 δα βοσγῖγ οὗ 
υζυπίϊης, ἰπ (μαι Ῥτορδγαϊίου [Ὁ ΟμνὶδιΒ ἃ 

69 ἷἰῃ ἰμο δοθλ νιΐοβ ταῦ ἐβγοῦριθ ἰδ9 
Θηϊΐγο ἰδίου οὗ ἴδσαοῖ., 6] 2868 υπϊΐ6 5 ἰδ 9 
γοτίουδ οσρ᾽ δηδίξοῃβ, δή ἃ ϑαυβ: “189 Σερυοδοῖ 
οὗ Ογίδι ἴδ, ἰο οὺν δυίμονρ, (μὸ γορσζοδοὶι οὗ ἐδ 
ΘἸσίαὶ τὴο τῶϑ οπξ δα οφᾷοῦ ἐπι Ηἰδ βϑορὶο 
τολᾷο ὁπ νυ τ, δοὰ ἰμλόγο ἐγρίο δ! δηθοιπο- 
πᾳ ΗΪ8 ἱποραγπδίΐοη τ λοῖ τ 82 γοί ἰο ἰδ κο ρἷδοοϑ." 
ᾧ ται 21. Ῥότβοοὶς ΕἰαΥρί.--- ΑἹ (μ9 γερο 

δοὰ Τιαίΐη ἱδίρρῃ., οχοορί Νίοι. {γ08, τοίου (818 
ἰο ἐμο δίφμε οὗ Μοδοδ ἰο Μίάϊδι, ἔσ, 1ϊ. 1ὅ; δαὶ 
Βἷῃοο, πῃ ἐμας οδδ0, (δ: δι τῶδ οσοδδίοηφὰ ὉΥ 
ἴδον οὗ ἰμλ6 Κίη σ᾽ πϑίλ (νυν. 14), Ὀὰΐ ἴθ γο, οἱ (19 
ΦΟΏΓΓΣΑΓΣΥ, ἰδ δϑουϊ δοὰ ἰο Δίοπρδ' θοῦ θη 088, ὙΟΤῪ 
νοΐσυίνγ ἱπίογργοίοτθ βίπθοο ἴἔγτα (648 Ὅαϊΐγν., 
ΒοΒοπί., ατοὶ., αδϊον, Βδδμιο, Β]., εἔς., δὰ 
ΤΘΟΘΏΓΥ ΕὮτ. δὰ Βἰβρ.) δῪθ χοΐογσγοὰ ἰΐ ἰο {86 
Ἔ χοάυβ οὗἨὨἁ Μοδβοβ πὶ ἴδπο οοἰ]οοίοά Ῥϑορίδθ. 
δυδιγ, πόπονοσ, Ζοχοσ, Οδϊτηοῖ, Βαπκοῖ, 9 
αΐίο, ΤΙοΐΒοκ, ᾿ὕποπιδηη, Ὠο] σοι, δῇ ἃ οἰδβοσο, 
ὅδνθ δαδιογοά ἰο ἐΐ:6 θδυ]ϊοσ υἱὸν. [Ι͂ἢ ἔδυου οἵ 
(8 8 [δ Βυσοσοβδίου οὗ οὐϑῃΐβ ΠΤ γοοομηιοα: 
0 οσργοβϑδίοη κατγέλεπεν, αδακπαονοά, {οτεοοξ, 
ποῖ, ἰϑἀοοά, Βυὶχδὺ ροσοὶ ὈΪΥ 6 τοΐονσοά (0 ἐδ9 
Ἐχοάυδ, (9}Ό05ΕΡπ., «πίί., 11. 1δ, 2), αὶ ἐπ ἐδ9 
Ῥτοδοπὺ δοπηῃθοϊΐοι Ῥοΐηἰδ ἐὸ δοιμϑιΐῃξ ρϑσβου- 
.8}}γ, δπιὰ οχοϊυδίγοὶυ ροσίδίδίης ἰο Μοδοδ; διὰ 
ΒΒΔΙΥ, (89 οἰχουχηδίδποο ἰδὲ ἰμ6 Εχοάδυδβ (ἔχ. 
χὶϊ. 81) ἰοοῖς ρίδοο. χ τ ἰδ 9 οοπδουὶ οὗ ῬΆΔΥΔΟΝ. 
Νοτν ἰ8 ἐδ πΘΟΘΘΒΑΤΥ ἰο ἐμ8ὸ Βοϊαἰϊΐοπ οὗ ἐΒθ δῦογο 
Ἰαοῃ(ἰοηοα οοπίγαἀίοῦοη, ἐο δδδυο, πῖϊιπ 9 
Ἥοειίο, 6 ἀφοϊἀοἃ ζΔ:]γ9 οὗ ΤηθΙΠΟΥΎ οἢ ἐδθ Ῥαγί 
οὗ (μα δαίβοσ, οὐ, νὰ 1ὕῃ,, ἰο ἀϊοίἑηκυΐοῖι ἃ 
ἔδαν, ἰδίῃ οὐλθοίγοϊγ, ἔχοι δαί ϑβδηθδθ ἃ8 ἃ 
Οὐ ὶν ϑυ)θοίΐτο ομοιΐοα, ἯΝΟ ποσί δεῖς, νυν ἃ 
δοϊαοῖκ, σουϊὰ ποὲ ἰλο δυίδον, νἰἰδουὶ οτος 

189 ἴδασ ἱπερίγοὰ ἴῃ Μοβοβ ὈΥ {πο ἦσο συσιοσ οἵ 
{86 ἸεῖπαΒ Ὑτδίν, τ ΐϊδ (0 ΟΧΡΓΘῸ8 ἐμδὲ δἷ5 261} 
᾿Ββδὰ πουϑσί 6688 ΟΥ̓ΘσοΟ9 ἐμαὶ ἔριν 1 ΟΣ νϑ 88 
᾿ΒΑΥ͂, ὙΠ Πο]., δαὶ 8ο, (86 δοῃ οὗὔἨ ῬΒδσδομ 8 
ἀδυρδίον, αυἰἱοὰ Ἐσγρέ πίϊμουὶ οοηϑυϊείης ἰδ 9 
ΚΙΠΚ: (Βδὶ δε ἀἰὰ (8 νυὶϊιμουὲ οανί παρ (μὸ μοὶ καὺ- 
θηθα τΓΔΙᾺ τ ΒΙοΝ μὸ ἱπουγτοὰ Ὦγ (μἷ5 τοϊπίο ΥΥ 
ιΒαηάοτΐηρ οἵ μἷ9 σοϊδίίου ἰο ἐμ 9 Εκγρίΐδη οουτγί. 

Βοίιδ ἰμίογργοίουα δρροαὶ ἴῃ βαρροσί οὗ ἐδπεῖσ 
υἱὸν ἰο 8) γοδβοη βἰδίβὰ 1π ἔδο 70]]ὁνίϑ ας 
“4:0 Θά τοί, εἰς."---ἘἝ1Ὲ ΘΘΘΙΒΒ (0 129 δαὶ {δῖο ἐφ 
8. 6860 ἰῃ ὙΒΙΟΝ ἰΐ 16 ΘΟΌΔΙΙΥ στοίαπουδ ἰ0 συῳ- 
Ῥοδβο, νὰ )ὸ Ῥοίδε, ἃ ἔδίδατο 8 (00 δυϊ ον α 
ΤΩΘΔΟΤΥ; δηὰ, ἩΐῈ ΑἸΐοτὰ δὰ οἱδεσζθ, ἰο 76εἰ 
ΒΕΥ δοσίουθ ἀπ ου ἐγ 1π {π6 οχρἱδηδίΐοη. Ἰωοῖ- 
ἰᾳς δὶ ἰδο νι δάγανοὶ οὐ Μοδοδ ἴγοια Ἐξγρί, 
ἦι βροίϑ ἰ0 126 ἰδδὲέ οδὸ χαϊρδὶ, τὶ πεατὶν 
6486] ἰταίδ, δβοὺ (πὲ 9 Ἰοἵξ ““}1εδείπρ,᾽" ΟΣ, "“5οΐ 
λείην" ἰδ τνδὶι οὗ ἐπὸ κίπρ:; δὰ {μοὶ νοῦ 
056 ποιὰ Ὅθ ᾿ἰ ΚΟΥ ἴ0 ΒΔῪ που]ὰ ἀεορεομβὰ δὲν 
ΟΣ ἰδ Ῥοΐῃὶ οὗὨ Υἱοῦ διὰ ἑτητοοὰΐϊδίθ ρσροβο ἐπ 
τοσυστίηρς ἰο ἴ0 οὐοηί, Τμαὶ, πὰ πὴδ δανῖϊορ 
πὶ μάταν), ΜΟδῸΒ αἰά ἴδδσ (86 ταῖν οὦἡ ἐδο 
κίηρ ἰ8 οογίδίῃ, διὰ {μ18 τδϑ ἰδ ἱπιτηοάϊαίο οο- 
οδδίου οὗ ἷβ8 Αἰϊσλέ δ βαοῖ.0 Βυΐὶ, ὁπ (86 οΟὐΒΟΥ 
δαπά, ἐμαὶ ἷβ δηϊῖσο οουγδθ δὶ {18 ἰΐσηο, δἱδῖκο 
ἷπ ἐμὸ δοὲ πιο οσσδδίοηοα κἷ8 Αἰχμηί, δηὰ μὲ5 
ἔθποσαὶ ομοΐοθ δπὰά κίβίθ οὗ σωϊηὰ, δσγοβα αδοξέε 
οοπϑίἀοταίΐομδ οὗ ἴῈΔῚ, δηὰ σόογὸ ἀεί δτχοϊπεοὰ ὉΥ 
α ρ»γαείίοαξ ἀφρῆαπεε οὗ ἱμὸ τι οὗ {μ6 ἰίηρ, ἰδ 
Θαυ αν οογίδίῃ. Αοσογάϊης, ἰμοσοΐοσο, 88 {86 
τΥΐζεν βορὰ πἷ5 τοὶπὰ οἱ ἐδ 6 ὁῃ.6 ΟΥ ἐδ οἱβοσ οὗ 
{Π680 δοίΒ, ἐμ 6 Ῥαδείπᾳ ἴθ ἐμαὶ ἀϊεοίιαίεὰ (δος 
δίκαι, οὐ 9 πἰσθον οουγῶρθ διὰ ἰσυκὲ ἴῃ Θοὰ 
νι Βὶοῖ ργουθηίοα ἐμδὶ ἴδδσ ἴγοτηυ Ὀδΐης δοπίσο]- 
Ἰΐπα, δβὰ ποῖ, ἰὰ ἴδοί, Ἰοᾷ δίνη ἰο φγουοῖζε διὸ 
Ὑτϑ ἢ Οὗ 186 Κίπρ, ΒΘ ταῖρμέ υδ0 ὁῃ8 σερσεϑβεδβίω- 
ἰοα οΥ 19 οἴδοσ. Ηθσγο ᾿ὲ Ῥοέξον δα δὲν νατ- 
Ῥοθο ἰο Ῥγοδοιὲ ἰδ βρί γι 8.4] ἐοασίοδαελοδα νυ ιδοδ 
ἀἱοιδιφὰ ἷΒ πεβοὶθ οουτοθ οὗ οουάαί, ἐπ ὀσπηδο- 
ιἴοπ τὶ ᾿ΐ8 ξροπηά, νἱΖ; ιῖ8 ἔδὶ ἢ ἐπ Ηΐτη ψὸ 18 
ὠηδέέν. [ὃδ1ηἰ ἰμδὲ βασιλέα ἰδ ἰο θ6 υπάοχειοοὰ 
ῖ1} τὸν ἀόρατον. ἾἮδμο δαί οΥ Ραὶδ 6 ὕπδθοι [ιθ8- 
γ ὴ]} Κίης, Ὑ ΒΟΤΩ ΜΟΘ68 ΒΔ Ὲ ἩΪῚ (86 υἱεῖοι οὗ δἰ 
ἔλι 1}, ΟΥΟΡ δρδὶπεὶ ἐδ δϑϑὴ ἰίῃρ, δὲ σβόσα, τἩΐ|}- 
ομὶ ἐδὶφ υἱδίοῃ, βφ σοι βνφ ἰσοβϑ]οὰ.---Κ Ὶ. 

ἘΠῸ οπάδυτθᾶ.--Ἰἰ ἰδ ΚὙΦΙΩΣοδέϊ 8}}ψ,ἪΘν ὉπΔ2]- 
Ἰονγαῦ ]ο (9 σπίδῖὸ (πὶ Γμ..., Βοῦρ., ξέναι, 
Ῥαδυ]., ΕΌτ.) τὸν ἀόρατον ἀδρεπάδηϊ ἡνᾶς Ὁ ὐνονν κόῦμσμι 
ον ἴδο ἰγαδβει(ἷγο δἰ χη δοδιΐου οὗἉ {818 τσ ἐδ ποὶ 
ἰο αάλεγε ἰο Βοπιοί ἴῃς, Ὀυΐ ἰο ἐπέάμγα βοσωει ΐηρ, 
6.9. ἈπΏξοΥ δαά (δἰταεὶ. ΒΗοσγο ἰδο ἱπίγαπαίςῖνφ 
εἰ κυϊ βοδίΐοι 6810} 15 ῬΟΒδΙΌ]6. 
γε. 28. ἘϊδΓΒ οοἱοΌταϊθᾶ 86 Ῥδδδονος. 

-,Βἴμοο ποιεῖν ὈΠΙΪΟΣΙΩΪΙΥ ΔΡΡΕδσβ δ᾽οῦᾳ πὶ 
φαγεῖν τὸ πάσχα, ΟὨΪΥ οὗ ἐδο9 οοἸοΡχαξῖοι οὗ ἐδο 
Ῥδβϑουον (Εσ. ἰς. ; Ἐχ. χῖϊὶ. 48; Ναμι. ἴχ. 2; δοοῖ. 
γ. 10; Μείί. χχνΐ. 18), (16 δεουπιρίϊου ἐμαὶ μεσο 
89 εἰρε βοοίΐ9η8 οὗ ἑουπάϊπρ διὰ δοϊο γέ διὸ 
πηϊοὰ (Βὄμη., ΒΊ,, [5.}, 18. ποῖ Σβουοῖγ ὑυδοες- 
ἰδὶπ (θο Ἧ.), Ῥαὶ 7160: ““γεὺ ἰδ ρΡοτίδεοϊ πεξοί- 
ἢκεν ἸΔΔῪ πυραοοὶ ἰδο ἰάδα ἐμδὲ 10:6 Ἐφγρίϊδα 
Ῥαδϑδβουοῦ, Ἡὶοὶ σἰδπὰβ Ὀοίοσο ὯΒ 86 Δ δοοῦῖε- 
Ῥὶισοὰ ζεοὶ, 4286 Ὀδοοο ἰδ ζουδάδίϊοι ἴον ἰδ 
λας οὔ ἰδὸ Ῥαδϑουοξ ἐπ δυδοοᾳαφοφπὲ ἔἰτεθδ" 

οἷ.). 
Ὡϑαίΐσουθε, εἰς.--- Τῇ ΗδΌ. ΠΟ ΣΣ 

πεσεοίγιείίοα, (06 ϑορὶ, ἰξαπεϊδίθα Ὁγ ὁ ὁλεθρεῦ- 
ὧν, διὰ οοΥ δίῃ (48 Αδδρῆ, Ῥβ. ᾿χχυϊὶιὶ,, 49) δου- 
οεἶγοβ δΔΒ ΔΏ ΔηΚ6110 πιϊηϊδίον οὗ ἀϊνίπο 7υϑιΐοο 
οορ. 1 ΟἸτοα, χχὶ, 12, 1δ; 2 Οβγοι. χχχίῖϊ, 21: 
ἦτ, ΧΙ. 21: 1 Οον. χ. 10). [ε ἰᾳ κταϊηπιδλι- 

οδΙἶγ αι 10]ε ἰο οομεοοῖ τὰ πρωτότοκα ψ τὰ ϑὴγ 
ΚΊεο, Ῥαυ]., Ἐδν.). Ἐ818 υὙδῦῦ κοόουθσης ἰδε 
6. (Β6Γ αὐτῶν δῆ τὰ πρωτότοκα ἴα ἀοροπάεδβι 

οῃ ὁ ὁλεθρείων. ΟΥ̓͂ οουτβο, ἰδ (δὸ δσοηῃπεοίΐοι 
“ἰλεὶγ ἄτδὶ- ὈΟΤΏ,᾽" δ σοδάϊγ υπδογείοοὰ ἰο τοῖοε 
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ἰο ὑπο δτγδί-θοσ οὗ 9 [δγδοϊλίοβ, ἰδοῦ κὰ (16 Ἰαΐ-  Θοά ἔγοαιθη Υ ἜΡΡΙΟΥΣ ἐΒοτα 88 ἃ πιθΔὩ8Β ΟΣ 0008- 
1ΟΥ Δ0 ποῖ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ ποπιοά. 
γε, 29. Οὗ ψ βίοι ἴ890 ἘχΥρίίασδ τ ᾳ}ς- 

πᾳ τ ].---Το τοϊαϊνο ἧς οδῃ Ὀ60 θαυ} } τνο]] 
χοΐογγοὰ ἰο ὑπὸ “ ἀὐγ Ἰδηὰ" ἱπιπιοά δ θ}γ ὑγοοδά- 
ἐς (Βδβιεα., Κυίκ,, ΕΚ]οο, 8)61.), ΟΥ ἐο ἰλ9 ““Βοὰ 
βεια.᾽"᾽ Πεῖράν τινος λαμβάνειν ἸΏΒΥ πῖθϑῃ ἰο πιαζό 
ἐγίαξ οἵ δβοιωοιἰιίη, ΟΓ, ἰο τρϑῖῖθ δὲ σέέοηεῥέ αὺ 
Βοιλοί ἰηκ, 85 θΣῸ δηά υ. 86. 

ῬΟΟΥΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1, ηο8 πὸ μοϊίενο ἰδαὶ ἀοὰ 86 δρφοὶδὶ ῬῸσ- 
Ε΄ γοζδζαϊης 8 δι, Ἧ ποΐ ΙΔΘΥΘΙῪ ἀορ ἴον 
18 »χγεεγυαίίοη, Ὀὰΐ ἯὙὸ δοαᾳαΐγθ σουγαρσθ ἰῃ οοῦ- 

Ῥοσδίϊης ἴον εἶθ ἀρ ίγοσδποο; δὰ ͵ὸ ΓΟ οἱ 
Θοά᾽ 5 αδεϊθίδῃοο ἱπ ἀδοὰβ οὗ ἀασίῃκ, δὰ ατιϊ δὲ 
οἰγουϊηδίδποθα οὗ ΡΟΓΪ], 

4. ῬοΣ ἢν κγοδίηϑβδ, ΒΟΟΣ, ὕοτόν, δη ἃ μἷθ6- 
δΌγο, μᾶτὸ, ἰῃάοοα, ἃ “ρίεπαϊάα ἀρροαγαποο, δὰ 
ΘΧΟΙΡΟἶ80 ἃ ροῖσεν 97) ἱεριρίαἰϊοπ ὈΥ͂ ὙΠΟ ἸΩΔῺΥ αγό 
ἐεὰ αεἰταψ; Ὀπὶ {πὸ ὈΘΙΊΟΥ͂ΟΣ ΓΘΟΟΖΏΪΣΟΒ ἰδ 6 Ῥ6Γ- 
588 Ὁ]6 δηὰ ἀδῆρογοιβ Ομ δγϑοίοσ οὐ [8.656 ῬΟοΆ5868- 
δίομ δὰ οπϊογιμθηίαθ. Ηθ ἰοοῖϑ ἰο ἰδ “εωγε, 
ἐμιο ἀἰνῖπθ 7] ἐ, δὰ {δ σεοοιπρεηδε οὗ τοισατά; 
δ:ϑ3ῖὰ 6]1ὸνγ8 ἰτ 5917 ἰο Ὀ6 ἱπδυσοποοὰ ποῖ πον ὈΥ͂ 
8 αἰϊωγοηιεηί8 ΔΟΥ ὉΥ ἰμδο ἐπγοδίβ οὗ (6 πογ]ὰ ; 
ἐβ δοἀποοᾷ ποί(νιον: ὉΥ ἐδὸ 6 δ. ποὺ ἐδ ζαυοῦ οὗ 
τάδ, Ὀσὲ ΤοπιδὶηΒ δβἰοδΐαδὺ ἱπ ἰδ υοοδίΐος, 
πανίηρς αἀοἀ δερίογο λὰ ἐγεδ διὰ ἐπ λὲὲ λεατί, 

8, Τὴ9 ΡΟΨΟΡ ἰο εἶεν δὰ ἴο ἐἀδξεέγον, ἢ 5 ποὶ 
ἴῃ ουὐπγαγὰ ἐδίηρ δὰ ονυθηίβ, θαΐ, οα 9 ΟὨ 6 
Βδῃά, ἱπ ἐΐθ γαῦυον δά ἴῃ ἐδο τογαίὰ οἵ αοὰ, νἢο 
Φιρίογβ ἐμ πλ 88 πι 688 δπὰ ἰποίνυπιοηίδ; οὉ ἐδ6 
οἶμον, ἰὰ ἐμβοὸ ἑχιλ δὰ (9 ὠπδεζέοῦ οὗἨ πιο, πλ0 
180 (660 268 }}8 70. δαίυαίζίοπ, ΟΥ ΔΌυ8Β0 μοὶ ἰὸ 
ἐμοὶν σιν. ' 

ἨΟΜΠΙΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣ, 

Ἐ λει Ἰοοΐχβ ἰο ἐμ9 οδόξ οὗ Θοὰ τορεγὰϊπ 
ἐλιο οδἰϊάγοι οὗὨἩ τηϑῃ, πὰ ἰο ἐδο πιϑάηδ οἴ ἐμοὶ 
δισοοιιρ]δπιοαί.---Τ πὸ Ὀσὶλονον ἔοδυβ ποἰνῃοῦ ἰθ 
διυοουπίοσς ἰδ εὐγαξλ 9. ἬΝ, ἨὨῸΣ (0 ομράυγο ἰδ 
φεοτχοοεὴ ο7 Ολχὶκ.--- πὲ τεὶσὰ ὕυχῖημϑ σαϊσαίίον, 
ἐο (86 Ὀοϊΐονονῦ, ὈΣΙΏΘΒ ὑδὸ ΠΡ ὈΘΙΙΘΥΟΥ ἰ0 ἀδείρμο- 
ξλοη.---Ἐὰὸ ὈοΙΐονοΣ Ἰοοῖβ, 1, οὶ Ὅροι (86 ουέ- 
φτοαγὰ ἀρροαγαηοε, ὈὰΐΓ ἀροὰ {ἰμ9 ἐπφανρὰ ζογι; 2, 
Ὠού ὕροῦ ρμεγώδαδία τίολοε, θὰς προ ἐδ9 οἰογπαΐ 
»ἭῬοεεονδίοδ; 8, ποί ὉΡΟῺ ἰδ9 οὐφέδίο «οογίά, ναὶ 
ὭΡΟΣ (δ6 ἐπνῥοίδία αοα, 

ΒΊΑΒΚΕ:-- 9 ποτὶὰ δῦυδοδ ἐπ ἸΩΔΗΥ ὙΔΥΒ 
ἔδο ουἱϊπαχὰ ζοσια διηὰ ἱ οὗ τροῆς "υΐ 

δἰο8 70. ατοαῦὺ κοοὰ. ἴο ΓΊΘΔῺΥ ἃ Οὁ880 ὑβ ΟΥ̓ ΒΟΣΥΘ 88 
ἃ τοϑδῃ8 οὗ ἰγῖδ].--ΟΑΟΥ̓Οσ πο πί 8 δγὸ ἴῃ Θοα᾽ 8 
ϑιοδὰ, δηὰ δτὸ ἰο 6 Βοπογοά; δυΐ το {πον 
εαἶνο ὉΠρΟΟΪΥ δοηπιδηάβ, ἰμ080 ἃτὸ ἰο Ὧο ρίνοῃ 
ἴο ἱμὸ τίμα, Αοἰδ ν. 29.--- ΤῈ9 ὑγι ο ἀδηὶρ οὗ αἀοἀ 
δοὰ δὸ που] ὀϑηποῦ ὈῸ6 ομλογϑᾶ ὑορζοῖμον (188. 
ἷν, 4).--ἌΤὰ9 ἐθΏΡΟΓΑΙ 8] οὐϊοἢ5 οὗ ὑπὸ μίου δ ἃγϑ 
(ο ονοα ὈΥ͂ αἰ6γα] 100; ἐμ ἰθπιροτ] ΑΥ̓͂ οὗ (89 
ὈΏΚΟΟΪΥ ὉΥ οἰθυμδὶ οαἰπίοίοη ; ΟΟμΒΙ ὁ νΣγᾺ}} ἰὸ 
Ομ ἰδοὺ Ἡὖῆῖι ἀσγοίθ {ἐπ γ861.---Ἴὴ δυδογίη 8 
δϑὰ Ἵαδησίξοηδβ ΜἯ6 τοῦϑὲ Ἰοοῖὶς ἰο ὑδ9 φσνδοίοιιϑ ὕὸ- 
ἩὙΘνὰ ἴῃ ΠΘΑΥΘΏ : ἐδὶβ ὁδῃ δ᾽] ονὶδίο δι ἃ δινοοίθῃ 
8}1 (Ρε6. χοῖν. 19).---ΤΟ 00 ἀοδϑρίαοα δηὰ μοσβο- 
συϊοὰ ἴον Οἰν δι Β βαῖκϑ, ἱ8 δ ΠΟΙῸΣ δηά α ἰοκϑη 
οὗ ουρ δἰἰδἰ ἰηρ ἰο ἐμ ΒΘΔΥΘΗΪΥ οἿἸΟΥΥ (Μαίίιι. 
τ. 11, 12).--- μοὶ 9 ΘΏΘΙΩΥ σοηίΐπῦθ ἰο Ταρο; 6 
οδπηθὲ ὁ ἐπὸ ᾿ἰτοῖ 5 τ ἰοῖι ἀοα Ἀ88 ἄχοά. 
και οά οἰιοοδοῦ ἰο ὈθδΥ τι δι δὲν πὸ οι κ ΣΡ, Η9 
εἰσγῖκοβ ἴτ ἴο [6 αγουπὰ (188. χ]ϊ. 10; χἸὶ, 16, 
17; 1. 9, 10). 
ΒΙΕΟΞΠ:--Ο ΠΟῪ ΙΩΔΩΥ οὗὨ ΟἿΤ ὨδίυγΑ] ἱτῃ- 

Ῥυ}968 ᾿δοῖς ὑπαὶ χἱχμὶ ἀϊγϑοϊΐοη τ οι ἔα ἢ πτου]ὰ 
εἶντο ἰο ἐδιολ! ΒΟ οὗνθῃ ἀο νγὸ γίοϊὰ ΟὈΣΒοΙνΘΒ 
διὰ οὖν Ομ ]άγοῃ ἰο {πὸ ἀἶθροβαὶ οὗὨ σοϑῖ, δηὰ 
ἴδϊιὰ βουϊὰ Ββἰγοηχίμοῃ τ ἰο γ᾽οὶὰ ἐμαὶ ἊΡ δὶ 
(86 φοοὰ Ρῥἴοδβυσο οὗ ἀοἀ! ---Εδλι γϑαυθπ 
χϑοοὶγϑδ κυϊάδηοοῦ διὰ ἀἱνοσίΐοι ἤγοσα ἐδ Υἱβὶ 8]6; 
Ῥαὶ ἐξ ἰγδαῃβύοσιηδ ἰ86 υἱδὶ Ὁ1]0 ποὺ ἱηίο ἔοοὰ [ὉΓΡ 
γϑηΐγ, Ὀυὲ ἰηΐο που βμπθηΐ (ὉΣ 1ΐ8 ἐστιβί..---Ὅη9 
ἸΔΩΥ, οὐ οὔ οὗἩ (169 ἀο]τοαίθ δηὰ Ὀοαυίι], 
γγοᾶνα ΒΌΝι19 ΒΏΔΓΟΒ [ὉΓ πὶθ οὐγὴ Οἰἰϊάγοι, δηὰ 
ἴον (19 ἱππόσοποθ οὗ οὐϊι618.--- ΕἸ (ἢ δηὰ ἔοο μα γ- 
ἀΐποθδβ δῖὸ νἱάοἷγ βοραζδίθραά ἔγομη οδοὶχ οἰ Βοσ.-- 
Ἑαΐϊὰὶ δάπιῖϊία ἐμθ 1υ]οίοι!Β οταρογιηαμπί οὗ 8]] 
τοοϑὴβ οὗ δοουσί(γ. 
ΗΕΟΒΧΕΒ :--- ΕἸ ΒΕΪΡ πὶϊ (86 Ῥδορὶα οὗ 

αοὰ 1οδ6ὰ8 ἰο ευδοτίπρ, Ὀαΐ Δροβίδδυ ὈσὶΏμΒ δῇῖον 
ἰϑιαροσαὶ κδὶῃ βῃ θάνοι Βἰνδτ,9.---ΕΔΙΓὮ 18 ἐμὸ βρὶ- 
τὶ] ὁγ0 τ ῖοῖ ΥΘΟΟρΏΪΖΘΒ {86 ποίη τ 688 οὗ 
ΘΘΥ ]Υ ὑσοαδῦσο, δπὰ ἴδ γ8}00 Οὔ 80 ΒΟΑΥΘΏΪΥ.--- 
Βαϊ δὲ ὁ509 ὕόγεσοεα δῃηιὰ ρμγεδβεγυέδ. ᾿ 

Βυβόοκβαάβρε (ΟἘἩΪΥ, 1862, 1Π. 2):---Ἴἶὸ Ἀ6- 
Ἰονίης βρίσὶὶ οὐὁἁὨ 80 Ομ γἰοιΐδη : 1. [ἢ 18 παίαγο; 
ἰν χοχζαγὰβ ἰὴ6 Τορσόδοῖ οὗὐἨ Ομ τἶδέ, βρασηθᾶ δηὰ 
σδοπίοταποὰ ΟἸΥἰδι δηΐγ, τῶοτοὸ μίαν {88ῃ, α, 
ϑανί αν 116, γον. 28; ὁ, που] ἶὶγ ΒΟΠΟΥ, τον. 24; 
6, Βἰωη ἴα] ῥ᾽δαβυσο, γον. 2δ; οὧἍ, ἰθῶροτδὶ στο 68, 
γον. 26. 2. [π ἐϊα γονγαγὰ: ἂἍϑ Ὁ ὈνΐηχΒ οὐἱ οἵ 
Ἑκγρέ, ἐδο ουθθ οὗὁἨ Ὀοπάδρο οὔ βἷῃ, τον. 27; ὃ, 
ΒΘΟΌΣΕΒ δρδἰηδὺ ἐθτρο τ] ἀθδίι ᾽ν ἐἰὸ Ὀ]οοὰ οἴ 
Ομγίβὶ, τοῦ 38; 0, 3068 οοπδάθη!Υ ἱπγουσὰ 
ἀθαίδ ἱπίο ὑλλ6 Βθδυθην ΟΔΏΔΔΕ, ΥὙοσ. 29. 

ΥἹΙ. 

Ἐχατογἶοδ ἤγοια (16 δοπαποδί οὗἨ ὕδῃδδα ἰὸ {86 (ἴτλ0 οὗ {86 ΔίΔΟοΟΔΌ 668. 

σμάρτεκ ΧΙ; 80-40. 

80 Βγ ΔἸ 186 τγγ.}}8 οὗ 9 ουῖομο 161] ἄοτπ,, δῖον ΠΠΘΥ ποτο οοπηραββοα δοουῦ [0Γ] βευθῃ 
31 ἄλγε. ΒΥ ἔδει ὑῃ0 Βαγ]οῦ ΒΑΒΔΌ Ὁ μρονκὸς Ὠού πὶ ὑπο ὑπαὺ Ὀο]Ἰονοὰ ποὺ [ἀϊ80- 
82 θογ04Ὰ], ψβθὰ 810 δὰ τεοοϊγϑὰ [ Τ τϑοοὶν 9} 86 Ερὶο8 πὶ ρθᾶοθ. ἀμπὰ ντϑδί 
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8.)811 1 ΙΠΟΤΘ δ [π|μ83ὺὲ ἀο 1 δΑῪ ζυγίογ 77 ἴον ἴδια ἰἴπ|ὸ πουῦ]ὰ [ν1}1] ἴδ1] τὴϑ ἴο ιοἱ 
[τ 8116 τοοοσηὐΐηρ;, δοηγούμενον] οὗ αἸάθομ, δὰ οὐ Βαγαῖκ, δηὰ οὔ ββδιιδοῃ, δῃὰ οὔ 9 ρὶ" 
{πδ [οἵ ΟἸάθοι, Βαγαὶς, ϑαπιβοῦ, δ ρὨ ΒΔ] ;" οὐ Βανί ἀ αἷδο, δβα [Ῥοιὰ οὗἩἉ θανϊὰ δὰ] 

833 ϑδηεὶ, δηὰ οὐ [86 ργορβοί: Πο ὑδτουρὶι ΓἈ10} βυράποα Κίηράοτιδ, Ἡτουρῆς σίρὶ: 
84 οουδησεδ, Οὐδ πο Ῥγουΐβοα, βίορροὰ {ἐπ πιουίῃ8 οὗ Ἰίομβ, Οπθπομοά {86 νἱοϊθησο οὗ 

ἄτα, εβοδροά 86 οἀρο οὗ ὑπ6 βιυογα,; οαὐ οὗὨ Ὑθδίκηθθ8 Ο͵Θ τηδθ βίσοης, ταχϑὰ υδ᾽ϊδοὶ 
ἴη ὅγσῃῦ [Ὀδοῦπιδ Τα ΠΟΥ ἴῃ ἨΔ], ἱασηοά [0 δὶρὐ {Π 6 δγιιῖ68 οὗἉ {8:6 4116 5 [τοὶ σῃοτε]. 

8ὅ Ὑγοπηθα τοοοϊνοᾶ {πεῖν ἀοδὰ ταἰβοά ἰο 118 δρδίη [ὁγ ἴγοπι 8 τοβυιστγθοίίοῃ, ἐξ ἀναστάσεως]: 
δηά οἰδοτβ τ γο ἰοσίαχοά [οἢ 86 το], πού 

Απὰ οἴδοΓ δὰ 
817 γᾶ, ΤΟΥ ον [δηὰ 580}}} γι μ61] οὗ Ροη δ δῃὰ ᾿ἱπιργθοηηθωῖ: ΤΉΘΥ πογὰ δίοβεά, 
36 οδιαΐη ὁ ὑοίίον σοβυσζϑοίϊοη. 

δοοορίϊηρ ἀ6] γογδηοθ, (μδὺ ΠΟΥ πρὶ 
εἰαὶ οὗ ογωεῖ Ἰρ ΘΟ ΚἰΏρΒ δηα Βοουσμίηρ, 

(867 
ἼΟΓΘ ΒΑ ἈΒΌΠΟΟΙ, Έ͵ΤΟ ἰοτηρίοα [ο ΜΟΓΘ Ὀυγηῦ]", ΤΟΓΟ 5]δῖη τι} (Π6 Βποσὰ : {86} 
ΜΔΩἀοΥΘα Δροῦῦ ἴῃ ΒΆΘΟΡΘΙκ 8. δὴ Κοαϊδκίηβ, Ὀοΐηρ ἀεδυϊαίθ, δϑιοίε ἃ, ἑοτταθηίοὰ 

38 [οπιταρ θα], ΟΥ πβοῖι {Π6 που] ὰ τδ ποῦ ΜΟΣΓΏΥ: (ΠΟΥ πδυάοσοὰ [πδηδογὶηρ] ἰπἡ 
39 ἀεδοτίβ δπὰ ἴπ χιοιιηϊδίῃ8, δρὰ ἐπ ἀθῃ5 δῃὰ οδΥ 5 [οδγο8 δηὰ ἢ0]68] οὗ (δ6 ϑασίβ. Απὰ 

{Π680 4}1, βαυίορ οὐίδιηοά 4 ροοὰ τορογὺ ἰπγουρὶ [δἰ}ι, τοοοϊνοά ποὺ ἐδθ Ῥγοσηΐβο : 
40 Οοἀ Βανίηρ ῥγονϊ θὰ βδοῖβὸ βίου ὑδίηρ ἴῸΣ τ, ὑπδὲ ὑΠ0Ὺ ἩϊΕμουὺ τ Βμου]ὰ [ταῖσι] 

δοὺ ὃθ τη846 ρεγθοί. 

1 Ψόον. 80.--ἧπεσαν ἴδ ἴ0 ῦὉο τοοΐ, αἴπες βίη. Α. Ἰ»»., 11, 23, 81, ἰποϊοοᾶ οἵ ἔπεσε. 
8 {ὉῤῸξ. 32.---Μ0}} 1οἱ] ον» Το. δθὰ ᾿οῦσο. ἔπ οσα ἰης [80 καί οοδοοοίλίης ἀἰάθοι, Βαγαῖκ, εἰο., τοοϊης ΟἸδοσε, Βδεοκ, 

ἀν Φορμὲμ6".--Κ͵,} 
φΦε. 

ἴδο τοδάϊης ἰδ δυρροεϊοὰ Ὀγ δίῃ. 8.0 αἷδὸ [δ γοδάϊηᾳ ἐ 
ΒΟ δἴο. 6 ΟὨΪΥ μαβαῖ ἡ κεμρῖθιμα δας, 

4 Κοε. 81.---Ἰοοίοοδά οἵ ἐπε 
ΤΒο πιλ] ΓΙ Υ, ΤΟ] ον Ἐγαδανασ, οοη ϑοϊΌΓΟ, ᾿ΠΑΘΙΣΌΘΒ 88 πε 
1οἰγοάποθ ἃ νογὰ ἱπάϊοβίίοᾳ ἀοδί Ὁ. Αγε, Ὀοεἰι ἐπρήσθησαν». 
810. 1πὸ πογά 6 ἐπρίσηιαν). 
ἔ Ἧς Ψον. 38.--Τὴο τοδα] Ἴ 

οὗ ἴὴΦ οονγίοί. ΤῊ Βοος. ἐν 
4 γεν ἐνεμαε αν μοὶ τεδάδ ΤΥ 

ἐγ. πὶ ἑπτὰ ἡμέρας, 
ἴεν: 81..--τοῖς ἀπειθήσασιν, 

ον. 84, 
ἀναστάσεως, 

6 ουοϊδποὰ ὕγ Ὁ. 

δεν 
ισίίλ ἱδεῖι 

Τί λεΥ, δι 
ἐν πολέμῳ 

γος. 86. οΥ οἱ φ α 

ἘΧΕΘΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γεβ. 80. Ε᾽οΣ σδονϑθ ἄδγα.--- Ἐπί, οὗ ἀωγαίϊοη 
Ο7 ἐΐπιε, δ Τραΐκα ἧν. 26, Αοἰβ σχὶϊὶ. 81; χὶχ. 10. 
Πίστει ἰ6 ποὶ ἴο Ὀ6 δοῃπεοίοα τ} κυκλωθέντα 
ΠΡΟΣ δηὰ (μὲ8 ἸδίιοΓ ἀοθδ ποὺ πιθ8} δείεασωεγεα 
ἰβομυ ἰΣ δπὰ οἰμβουδ). 

Ἑζαιῖοῖ.---δο. ΟδΡΡ6]1. δῃη ὰ οἰδβοσβ, 70] ὁπ ς 
ἐμ Ομα]άθθ Ῥδῦδρῃγβϑβθθ, ΘΥΥΟΏΘΟΌΔΙΥ ἰσδηδὶδίθ 
ἡ πόρνη, ἰδὲ λοφίεδδ; οἰδοσβ, ψὶ Βταῦη, Ἔχ δὶ ἢ 
ἋΛ0 τοτὰ, ἐλε ἑαοίαίγεαε. ἴὺ 56 ἰΔκοὺ ἔγοπι 86 
᾿ἰβίογυ, Φοδὲ. ἰὶ. 2; νἱ. 174. Ηον ζαϊι σοῃ δ᾽ βι οά 
ἴῃ ΒΟΣ βίσοῃφ ργδοίΐοδὶ οοηπδάβθῃοο (788. 11. 20) ἴῃ 
ἰλο Υἱοίοῦυ οὗ ἐπ 18 γϑ6]1 68, Ὀθοδυδα ἰμοῖν ὐοἀ 
Ὑ85 (Π6 οἵηπὶροίϊοηί αἀοὰ (“086}. ἰϊ. θ). Ηἱδ πιΐτα- 
οἶοβ ιαὰ ποὺ τοϊηδίηθαἃ ὈΠΚΏΟΎΣ δἷδο ἰο {86 Υθ- 
τοδί εἶπα πα ἰδ η(8 οὗ Φεγῖομο (Φο8}.. 1ὲ, 10), θα 
86, τπακίης Ὀυΐ Β.ι8}} δοσουηὶ οὗ ἰδθ80, αἱ- 
ἡρας ὐνθὰ ἰο νι μδίαπμὰ [86 Ρ60}]6 οὔ Θοἀ (7.ο8}. Υἱ, 

γεν. 82. Οἱ 60, εἰς.---Τ 0 ογοσ οὗὨ βυ6668- 
δίοῃ ἷβ ποὶ οῃγοποϊοσίοαὶ. Βυὶ ἰμ9 δυίθμοῦ ἀοθ8 
ποί ἀσδίχη βιιοῖδ δὴ δῃυτηογαίϊΐου, δὰ 9 85 
ΒΟΏΓΟΘΙΥ δὰ ἴῃ πιϊπἃ δὴν μαγίϊουϊατ τηοάθ οὗ 
τουρίης. 9 ο]., ἱπάοοά, δβδβιτοοθθ ἔπσοα χΓΟυΡΒ, 
οὗἩ ψμΐοὶι ἐμ ὑνο βσβὶ οομβὶδιβᾶ οὐ ἐγ 0 ῬΘΥΒΟῺΒ 
ὁδοῖ, δὰ {πἰπκβ ἰμδὲ (δ δυΐμον ἴῃ ἐδ6 ἔγχϑί 
Κτοὺρ πη Οἱ άθοη 88 (80 στοδίοσς Βϑσγο οὗ ἴδ! (ἢ, 
Ὀοΐογο Βαγαῖος, δπὰ ἴῃ ἰδ βαοοοῃὰ ἤδιηθα βιαϊτηποὶ. 
δῇϊον θαδνυϊά, ἐμαὶ 6 πιδὺ αἰϊδοῖ ἰο Ηἷπὶ ἐμ {μϊτὰ 
του, υἱΖ., ἰῃδὺ οὗἩ {π8 Ῥγοριοίβυ Βυὶ υἱοὶ 
δαΐμου Ζο8 δαοὶ ἃ. ὑσὶ }]9 αἰγϊβίου ἢ Απὰ πδδὶ 

πο ποιοοὰ οἵ μαχαίρας, 1Δομπι. αἰνὰ ΤΊοςοΝ. φἁ, Ἷ, τοϑὰ μαχαίρης αἴος Α. Ὁ., 2 [πῃ γεν. δ] αἴτος ᾿Ρ. 1 ὕὉοίὰ εαϑοθ 
αν, τοοοίνοι ὉΥ δοδπι δὰ Τίφοδ. ἰβοιοδὰ οὗ ἴδιο Ἐδο. ἐνοῦνν 

ἐράσθησανεπἰεπίαίῥ δεπέ (Υαπὶς. Απιῦεοῦ.), 1,πεἰ. τοῦθ 1630, ἐσάρθησαν, Ἰτοέγε ΡΙσΟΝΣ 
(πε ν᾿ ςδϑῃοὶ Ὁ0 πιϑθδιπεζονγίμγε, δὴ οἱά ὀῖτοῦ οὗ 89 διὰ 

ἴο δίῃ. μὲν τοεὰ ζ0]]οὐα ἐδ ὁη6 κίνοι δροτο [σαῖδος [ἢ 

ἐπ ἐρημίαις οἵ 815... ΤῊ 5.11} ΤΥΘΗΥ͂ΘΩ ὃΥ 1δοδα. δηὰ Το. οὐ. ΥἹΙ., ὔϑοαδσα ἐο ὈΦ δὰ εττοῦ 

1ατ., τὰς ἐπαγγελίας, αὔϊτος Α. 80. 
ἢ. ᾿ ΄ 

υν ἐδ ἀἐφοδονοῦ, οὶ ἀπιστήσασιν͵ ἀἰοδοξέενοῦ, 
παγτγαίίοΉ. Ἡγούμενον, γτεοουμέίηρ 

δεοαικε πείσλίν τὴ 'σα7.---ἀλλοτρίων, δεϊομρίμρ ἰο οἰδέν ἰαπᾶε, 7ογείρπετε. 
γεδεγΥ ΕΟ 0Ή.--- 1]. 

Ῥύτροδο που]ὰ δυσξεδὶ ἰδθ ἱπιγοὰἀυοίΐου οὗἨὨ 76 )}Ἐ- 
{84}, ψο Ὀοδίάοδ 18 ρμ]δοεὰ δήῖοσ β'διηδοι, ἰῃίο 
ἐδ ϑεσοῃὰ χγουρῇ Βδίβον δοοοχάϊπρ ἴο Ζεεί. τες., 
ζοϊ]οποὰ ὈΥ 226]., οἷν Βασαὶς δηὰ βδθποι; δζγὸ 
ΤΟΥ͂Θ ΟἰοΒΟΙΎ πηϊίοἀ ὉΥ τε καί, ΔΒ 8150 ἢενὶὰ 
δηὰ β'διοῦυοὶ, ἩδῚϊὸ Ὀοίποοιυ αἰάδοι δπὰ Βδσακ 
(679 18 πὸ Θομηῃθϑοίΐνο ρασίΐϊοῖθΌ [ἢ 16 ΣΩΔΏΒΟΣ 
{86 γ9 ἰδ ποῦ Ὀοίνθοι Φορμίδδ δηὰ θδυϊὰ, νυὶ 
ὈοΌΓΟ Φ ΡὨ ΒΒ, 88 Ὀοΐοτο Π6 Ῥτορδοίδ, 18 μἱδεϑὰ 
18:6, Β'}}]6 καί. [,ἴπ. βἰδσίβ ἔγοσῃ 80 ἵδοὶ ἐβδὲ 
Ῥανίὰ δηὰ ϑδιοι 8] ἃσὸ ἰὴ 8]}} (ἢ Μ58. σοπποοίοα 
ὮΥ τε καί, διὰ δοποϊυἀθ8 ὕγοτη (δ ἷδ ἰμπῶὲ {86 ὑχὸ- 
οοϑάϊης πδτηο 8 ΡῈ ΟΥἾ ΚΠ 4}}}7 διτδηροὰ 1 μδῖτγε. 
πῃ ἰδὲ ο880 (δ ΘΕ ΣοΠοϊορσίοδὶ οὈ)ϑοιϊΐοα που]ὰ 
ἀἰβδρρϑδσ, πότ 88 680. ὩΘῊῪ ἈΦ᾿ ἸΔῈ 5 ἃ 
ΠΟῪ δίδχο οὗ διἰβίουϊοαὶ Ῥγορτοεβ, ΜἘ8116 ἐὼ ἰδ9 
διοοοβδὶνο Ῥαὶσϑ, (Π9 πδιρλίηρ οὗ ἰμ6 Ἰδίοσς Ὀεῖοσο 
μ)6 ΘΑΥΪ ΟΣ, 18 6186 ἃ ου Σμείογῖοαὶ] κρουπ 5, δ 
Ὀτγϊηρίης ἰοχοίμοΣ 08} ΠΆΤΙ68 οὗ ἰΠ086 ἯΒΟ ἬΦΣΘ 
οοἰποϊάοπὶ ἰπ ἐἰτηθ. Βυὶ (ὲ8 ἐπ οπὶοῦΒ σου) δοί ΌΣΘ 
Τοδίδ ὁπ ἃ σοι! ἰηδίϊου οὗ ἀἰδογοπὶ χεδΐ κα, σὲ- 
ἰαϊἰης ἴ6 66. ππᾶον {86 ὑνο τηρὰϊ δοδίϊοπα οὗ 
Ρἰ δοίης (πνῖιὰ Ὁ}3.} καί Ὀθοΐογο Βασγδαῖ, δηὰ (πὶ 
Α., 17, α]κ., σορί., Ατῃ., δηὰ τοδηῦ ΒΔ δ6Γ) 
δἰγι κίης οὐὔἵ τε καί Ὀοΐοτο ϑδιηβοθυ. Τὸ καί δ6- 
ἴοτο δορί μ δὴ ἷἰβ σοῤοοϊε ἃ, ΔἸ μου κι Τουπὰ ἴῃ Ὦ. 
Ἑ. Κ, 1,., ΠΟΔΣΪΥ 8}} (18 τηΐησδβο., ΟἾγγβ., Τμθο- 
ἀογοὶ, θαμλδ56., εἰς. ᾿δόῦτῃ, δὰ Τί8ΟΒ., ΤῈ ΟΠ δἷ8- 
ἰθοπὲ ἰη βισι κίης οὐυΐ 411 186 ματι οῖοθ ὀχοορὶ [80 
ἀπαποδί ὁη88]6 τε καί Ὀοΐοτο, δὰ καί δῖϊτοσ βδπηιεὶ 
ΤῊ Ϊ8 μ85 δἷβο ἰ.6 δυϊ μουν οὗ 5ϊη. ᾿ 

γεν. 88. ὕ7Ὠὼο δΒυράδυοσᾶ Ἰεϊη κἄοταα.---ΤῊ0 
οἵ, οἦο, τεοΐογα ποὲ ἴοὸ (0 »χορλοίβ, Ὀμὶ ἰο 8}} {89 
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ῬΤΟΥΪΟΟΔΙΥ πιηθαἃ ῬΟΥΒΟΏΒ, ὙΠΟ, ΠΟΎΘΥΘΙ, 8Γ.Θ 
ΤΊΘΡΟΙΪΥ οὐἰάδυσοά 88 ΟΧΔΙΡΙ65, 80 ἰδὲ τὸ δγὸ ποὶ 
ἰο δϑϊκ, ἱπ ϑδοὺλ ἱπάϊνἰ ἀυ}}1 οὔθ οὗ ἰμθ 10] ὁσίης 
βἰδίθιηθηίθ, τ Πδὺ ῬΟΣΒοῚ ἴ86 ΔΆ ΠΟΥ δὰ δρϑοΐδ}}ν 
πῃ υἷουν. Μδῃγ οὗἩ 189 ἀθθὰβ δηὰ βυβονίη μα 
Ὀοϊοης 0 ῬΘΥΒΟῺΒ ὙΠῸ 8.6 ποῖ ουθὴ Ῥβυί Ό ] ΥΪΥ 
οἰίοα, Ὀὰΐ γῬοϊηΐ 5 ἰὰ ΖΟΏΘΓΑΙ ἴο {86 ἰδίοΣί 8] 
Ὀοοΐκ8 οὔ μ6 ΟἸἹὰ Τ᾿ οβίδπιθηϊ, ἔγουλ το ἐμ 6 ρδῦ- 
ΒΟΏΞ πϑιηθὰ Δ1Ὸ δο]οοίθα ὈΥ ΨΔΥ ΟΥ̓ ΘΧΔΙΩΡΪΘ. 
Τηο πιρδηΐῃρ, “ οδίδίπ ὈΥ͂ σοη οὐ (Βδ "πι6), σδπ 
ΒΟΑΓΟΘΙΥ 86 658 }}8}}:6ἃ ἴοτ καταγωνίζεσθαι [ΥΔΊΝ ΟΣ 
εοπίοπαϊπς ἀοιπ, εὐτεϑί τσ ἀοιση---“δαμίη.---Κ.. 
Ὑντουρῆῖ στρ ιθουβηθπ -- Ἔργαζ. δικ. ἴδ 

ἈΔΡΑΪΥῪ υδοὰ ἴῃ {μ9 ῬΟΓΕΙ͂ οἰ Ἶ 08] βθη80 (Τποοἄο- 
χεί, Εγϑβπι., β δ] ἰοδύ,, ατοί., οίθ.), ὈὰΣ Τϑΐοσβ ἴο 
{ὁ δοὶϑ δηὰ ᾿ἰηῆἥμθποθ δοηποοῖθα τὶϊὰ ἐδ6 οδῖοθ 
οὗἩ δυάροπ, Κίπγβ δηὰ Ῥχορβοίβ, 1 ἥδ. χὶΐ. 4: 
2 ὅδπι. Υἱϊ!. 16: 1 ΟἜτοι. χν. 14: 2 ΟἼγοη, ἰχ. 8. 

Ονταίπϑᾶ Ῥσουηὴβϑδ. --- Βοης., Β]., Ἐδν., 
εἰς., ἴοἸ]ονγ ΟἾτγβ8., ΡΥΪταδ8., Τμποοάοτγοί, ἐπ ἀπο Σ- 
βιδιάϊης αοἀ᾽5 ψοσά8 οὗὨ Ῥσχοπιΐδο, δπὰ ἐπὶβ ποὶ 
χα δ ΗΪΐ8 ᾿πάϊνι σαὶ, αὶ Ηἰ8 Μοβαίβδηϊο Ῥσχο- 
ταΐδοθ. Βαυὺ (86 δοΙηπιοῦ Σϑύθγοῃοθ οὗὨ ἰδ 9 τογὰβ 
ἴο ἴπ90 φωῤείαποος οὗ 8} ῬΤΟπιΐδοα, ὈοίτοΣ δυϊία ἐπ 6 
σομμοοίΐζου : [ὉΓΣ ἰἢ 1Π6 οἰ ον σα ζαϊ]οἃ ἴἰο ᾿ἶγο ἰο 
τνϊ τη 688 (86 Ῥτοτα Βα βαϊναίΐομ, τοῦ. 89, γοί ἔμ 67 
δύ ᾿Ἰοαϑί σϑδὶ θὰ {πὸ ζ0}8ΠΠπιθηΐ οὗ αρϑοὶδὶ 88- 
ΒΌΡΔΩΟΟΒ. Τ8δο ρῥἷυνγ. οαρ]ογοὰ πὶ μουν ἐμ αχίὶ- 
οἷο, ΤΆΥΟΥΒ ὑπ|18 νἱ ον. 

Βιορροᾶ δ σπου δ οὗ 1ΐο 5, εἰο.---Ἶγ 9 
τοὶ σϑΐοσ (κἷ8 ἰο βδιηβου δπὰ αν, Ὀαὶ ἐμ Ἰδη- 
δυδρο Ροΐπὶβ γαίμον ἰο Ὀαπίοϊ, νἱ. 18-98 - 8.5 4780 
ἐμ [ὉΠ οὶ π  ΘΧ δα ρ]9 (ὉΥ ἔοτοα οὗἉ Τα [ἢ ααοπομοα 
{80 ἔοτοθ οὗ ἤγϑ) 18 ἄγαν ἔγοιῃ Ὀδπὶοὶ 1ἰ., οὐ 1 
Μδοοδῦθθδ ἱΐ. ὅθ. ῬΟΥΒΔρ8 (δ 70] τίη Θχδαι- 
ῬΙΘοβ Ροϊηΐ 8130 ἰο ουϑηΐδ θοϊοηρίηρ ἰο ἐδ 9 {ἶπι68 οὗὮ 
9 ΜΑσοδΌΘοδ, ΔΙΓΠουρΡ ὑπ Υ πᾶγο {δ ΐν ρ8γ8}} οἷ 
ἔῃ {π6 ΘΑΙΪ ΘΓ Ῥοσὶοά, ἐ. σ.. 1 Κίηρϑβ χῖχ.; 2 Κίηρξ 
υἱ. δηά χχ.; Δυά. χνὶ. 28. Ῥᾳ. χυὶϊί. 80 ΤῈΘ 
νοτσὰ παρεμβολή, εἰ καἰ ἐγὶπρ ποῖ τα Γ οἷ Υ δὴ ὁποδιαρ- 
ταθηΐ, Ὀὰὺ 8Π ΔΥΙΩΥ͂ ἰπ ὈΔΕ116 ΔΥΤΑΥ͂, 8 διιος ἰδ 
ἕαγονίίο οσργοβϑϑίοπϑ οὗ ο Εἰγβὶ Βοοὶς οὔ Μδοοα- 
605 (ΟΕΙΝΝ δ 1 Μαοο. 111. 8). Τμἷδ, Βονονον, 
ἀρφοΐάο5 ποιϊιιΐη, βίποο ἰῃ6 τογὰ ἢδ88 ἐδ βδῃ)θ 
δἰ χηϊδοδίϊομ 4180, δυαάμρ. ἱν. 16; υἱΐ. 14, δπὰ ἐδ9 
ἀϊβοουσβο ἱπιπιοάϊαίοὶν τοίαγηδ ἰο 1 Κίημβ χυὶϊ., 
οηὰ ἰο 2 Κίηρπ ἱν., ΌΥ {6 ταρηίίοπ οὗὍὨ ἐῃ 6 ΟΘ ἢ 
σι 0 τοσοϊγϑαὰ Ὀ8οὶς ἐπ οῖν ἀθδάᾶ, ἐξ ἀναστάσεως, ἑ, ε., 
οἰνμοΥ ὉΥ͂ τεδωγγεοίίοη, (Βὅϊπι., Β]., 1,ἅπ., ἰῷ ΟΡ 
ἔγοη 8 τ ϑυγγοοίϊοησξεξαϑ ταἰϊβοὰ δραΐπ ἰοὸ 1176. 
ΤΏ Θ89 ΟΧΔΙΡ]65 ὕγοια {6 119 οὗἩἨ 9 ποσαδη οὗὨ 
δατερίδ δηὰ οὗ ἐμοὸ βμαπδαηιΐίο, Ἰοδὰ, ΒΟΎΘΥΘΥ, 
αρεΐϊα, ἱτπηπιοαϊδίοϊν, ἰο {6 ταατίγγάου οὗ ΕἸΘΑΣΟΡ 
(2 Μδοο. τἱ. 188..), δηθὰ οὐ {μὸ δόυθμ Ὀσοίδογα, 
ὉΪοης ἱΒ ὑμοὶν τιοίμον (2 Μδοο. υἱΐἱ.)}. ΤῈ 
τύμπανον 8 τοξαγάἀοα Δ8 8 δηρίπο οὗἩὨ ἰογίαγο ἴῃ 
(86 ἴογτια οὗ δα ὙΠ661, ὩΡροὺ τι ΐοῖι ἰδ ἑογτίυγοὰ 
ῬΘΥΒΟΝ Ὑ6Δ8 βίγοίομβοά ουΐ ᾿ἰϊκ9 (89 δἰκὶπ οὗ α Κοί- 
ι19-ἀσῖιηι, δὰ ἔγοαυθηι Ὀοδίθη ἰο ἀθαὶβ. ΤῈ6 
δείίετ' τεδωγτεοίΐοπ (κρείττονος ἀναστάσεως) ἷΒ το- 
εδτάἀοα ὃν (θ6. δῃὰ ἸΤμοορῆ. (ΌΥ ἰδο Ἰδέίον μοβὶ- 
ἰαὐϊη 5}}γ)} 88 οοπίγασιθα τ {16 τοβαγγοοίίοη οὗ 
ἐι:6 υπροᾶ]ν ἰο Σὰ ρτηθηί (ΠΔη. χὶϊ. 2); ὈῪ ΟἾΣΥ5., 
Βες., Βδδπι., ΒΙ., Ὁο ., ΕΌν. δηὰ οἴθοσβ, ὁ 
{86 ΘΟΠ ΓΑΤΥ͂, 848 πῃ δος οδἷ8 τὶ ἐξ ἀναστάσεως, 
βίδπάϊης δὶ ἐδο Ὀορίπηΐηρ οὗ ("6 γογβο; Ὑ8119 
ΘονὮ., ὅσα, ΤῈΟ]., 1,ὕπ., δίδ.., ἸΏΟΤΘ παι γα 
[ΑἸήογὰ θὰγ8 ““δισδηροὶν᾽) ροἶδαθ ἱξ ἰᾷ οοπίγαὶ 
πὶ 086 ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ τηϑηιἱοηοἃ ἀπολύτρωσις (ἀ6- 
᾿ΐνογδῃ 9) ἤγοια ἐμ ῖν ἰογίυτοθ, ἩΒΙΟἢ 'γ88 Ῥγοῦς 
1οχοὰ ἐπ θῶλ. 

γεκ. 86, Δηᾶἃ οἴμοσα οχρϑσείϑηοϑᾶ σποοϊς- 
ἴπξα δπὰἃ βοουσβίῃβα, εἰο.---Εοα“σουγρίηρβ (μάσ- 
τιγες) διὰ πηοοϊκκίηρθ (ἐμπαιγμοί) τὸ βροΐκθῃ οἵ, 
(19 ΤΌΥΔΘΡ αἱ 2 Μϑοο. γἱῖ. 1, μ6 Ἰαίίον δἱ ἱὰ. υἱὶ. 
7,10. Υὸ ἸΏΔΥ ῥργθϑαμο 11} οοΥ ἐδ πέγ, ἐμ ΟΣ ΟΌΓΟ, 
ἰδ {8680 δχϑιῃρ]6β οὗἉ βυϑδουίπρς δρὸ βυρχχεβίοα 
ὈΥ (0 ΠΑΥΤΘΟΤΕΒ ἰΒ6γῸ Τϑοογά θα, δἰμουσὰ ἰδ 
ἕτεροι δέ, ἱἰτητλθάϊαι Υ Ῥγοσθοὰβ ἰο ἱπίγοάιιοθ 
οἶμον, που ρὰ Κι παγθὰ Θχδπιρ]68, διηοηρς ἩΔΙΘὴ 
ἯΘ ΙΠΔΥ̓ ἀοιιὈι108585 Τοσορηΐζα 8]]υ181005 ἰο ἰἢ9 
Το ΚΟΥ 68 δθαροὰ ὑροπ ΕἸ θη8, δηὰ οι δ}, 
ῸΡ ποὺ ΟὨΪΥ ͵ἴ8 (86 δἰοπΐηρ ἱπιτηϑαϊδίον τμθἢ- 
ἰοποὰ τὶ οι δῖον Ζδομανίδῃ, 2 Οἤσου. χχὶν. 20, 
δοὰ (89 βανίηρ δϑιηίου, πο δοσογάϊης ἰο 
δον 8 ἐγδαϊοη, ζ6}} ἰο (Π6 1οὶ οὗ βαἰδὰ, Ὀυΐ 
ῬτουϊουθΥ ἰο ὑμ680, Ὀοπὰβ αδπὰ ἱτηργὶβοπτηθηί, 
αν Βἷ6}} ΤΩΔΥ ὍΘ Τοΐρυσθα ἰο Ηδπηαδὶ (2 Ογοη. χνὶ. 
10), Μίοδιι δῃὰ Ζοτγοιιΐδη, ψ ΐο αγὸ σοππηροίοα 
Ὁδο}ς ὈΥ ἔτι δέ, ψὶϊὰ (Π6 ταοοκίη ρα δηὰ βοουτρίηρδ, 
88 ἰΐ τἰ βίη ὍΡΟΝ δηὰ ἰσϑδηβοοπαϊηρ ἱβο. Απὰ 
(89 ϑ]αγίης ὈΥ 180 οἀρο οὗἩ (δο δινοσά, ἱζ ποῖ σϑ - 
ἔουσὶτις ΘΒρΘοἶΔ}}Υ (ὁ (9 Ῥτορδοὶ ὕσίδη, γὴο ττ88 
Β0 ἐχοουϊοα ὈΥ Φομοϊδονἑπι (96 Γ. χχνὶ. 28), γοὶ 
οογίἰ!ν τουδὺ ΤΟΐῸΣ ἰο ἐμ 6 πυμηοζοῦβ Ἔχ θοῦ 08 
οὗ Ῥχγορμοὶβ ἱῃ ἰδὸ ἰπράομι οὗ Ιβγὰ6] (1 Κίηγζβ 
χίχ. 10).--Χ,9 ροαὺ 53|κ}.8, σΟΙΩΠΟΏΪΥ ὈΪΔΟΚ, 6χ- 
Ῥτοδβϑα δι}}} τόσο ὑμδῃ (86 1808}}}7 τ ΒΪ(6 ΒΘ. Ὁ 
ΒΚίηΒ, (89 766] 1 πρ8 δηὰ {Π9 οοπάϊιΐοη οὗὨ ἐμ Ῥσο- 
Ῥμοίθ, το (2 Κίηρθ ἱ. 8) δὺὸ οδἹ]ϑὰ “δῖ σΥ 
Ση68ῃ.᾽ 
ΕΒ. 89. Δπὰ 811] ἴ:660 τϑοοοϊνοᾶ ποῖ ἴ86 

ῬΤΟΣΩΪδ9, εἰο.--- 18 Βομίθῃ 69 ΤΣ θυ ποὶ ΤΩΘΓΘΙΥ͂ 
ἴο (89 ΡΘΥΒΟΠΒ τηϑηἰοηορὰ ἤτοι γον, 8δ (ΒΟ ] ομί., 
ϑίοντ), θαὺ ἰο (16 τοῖο Ὀοὰν σ6ο]] δον ν (ΝΕ 
πδηιθὰ δηὰ ὑπηδπιθα) οὗ {ἰΠ)089 ἬΒΟΒΘ ζδὶ(ἶ ἢ.88 
Ῥχοουγοὰ ζ0Σ ἐβοῖὰ ἰδ6 χοοὰ τοροσὲ πΐσὰ ἐπ 
ΒιαΎθ ἴῃ ἐη9 ΟἸὰ Τοβίδιεηί. ΤῊ Ῥδυ οἱ 8] οἰδυβθ 
τηυδὲ Ὀ6 Σοδοϊγοὰ ὉΥ αἰξλοισῆ, οὶ ὉΥ δίπες; ἴον, 
ἷπ ἐι:0 οΘοπποοίξοη, ἐπ 9 56η890 οὗ {Π9 οἷαιι80 οδῃηηοὶ 
06 ἐδδὲ {μ6 δηοίοηίβ ἀϊὰ πο γϑοοῖτϑ ὑμ6 ὑγοπιΐβθ 
Ὀδοδυ86 {89 ζαϊ ἢ πο, ἐπ 18 δία, δρρογίδϊπβ 
ἰο (89 ἔαϊαρο δηὰ ἐμ6 ἱμυ βι 016, ἀϊὰ ποὶ ῥῬσγοουσθ 
ἴοσ βοῶ ἐμὸν χοοὰ γχοροτί. Το βιἰαϊοιηδπέ, 
ΤΑΙΒΟΡ, 18, ὑπαί, ποὺν ἰδία πάϊηρ ἢϊ6 ΖἸΟΥΥ τ ΒΊΟΝ 
μὸν ἀοτίνοα ἤγοσα ἐμοὶν {11}, ὑπ 6 5.}}} ἀϊὰ ποὶ 
οὈίδίῃ {86 Ῥγοπιΐβθ. 170 δὲῃρυϊδν τὴν ἐπαγγελίαν 
ΒΏΟῪΒ [δὲ ὑμ6 ΔΌΓΒΟΡ 18 Βροακίῃηᾳ ποὶ οὗ βροοΐαὶ 
δὰ ἱπαϊνὶ ἀι.8] Ῥσοπιΐβοα, δπὰ τ 16} ἐπ ἴδοι μᾶνθ 
ποὲ σϑιιδί θα ὑπ 70]8]]0ἀ, αὶ οὗ (μ 1 Β]τιϑηὶ οὗ 
(8 ῬΣοΟΙἾΒ6 88 Β0 6}, ἑ. 6., (0 Μεοδββίϑηΐο Ῥγουίβο, 
τΒοὴ ἷπ 86 σοπηθοίΐοι ἰδ ἀοιογαΐποα 8.}}} ΤΩ ΟΥΘ 
ἀοδηί οὶ ἐμδῃ (6 Ῥχοιιΐδο οὗ [86 “δἰ σἢ 8] ἰπ8ῃ6- 
γἰίδηο6,᾽ ὁ}. ἰχ. 16, ΔΒ ἰἐμδύ 8.086. δἰϊδι τα ϑηὲ 
ῬΓΧΘΒΌΡΡΟΒΘΒ ἰδ τελείωσις. 

γεε. 40. 9οᾶἅ δεανίηρ στον: θᾶ βοσῃθ- 
τρΐης Ὀστίοσ ἔοσ τ6.--Τὴ9 σόδϑβοι οὗ {16 ἴδοὶ 
δὶ πιϑηιϊοποά, 15 αοα᾽ 8 στγδοΐουβ σοραγὰ ζὉΓ 8, 
ὙΈΙΘΣ 88 1οἃ Ηΐπι ἰο δαορί δυσὶ δὴ δύσγδῃκο- 
τηϑῃΐ, ὑμαῦ ἰ86 δοίι] γεοσίοίπ οΓ ἰδὲ »τοηνίδε 18 
δοοογαοὰ ἰο πΒ, ΥΓ τγοά δϑϊάθ ἴῃ {ἰ8ὸ ζδιίῃ, νν 8 1}9 
γοὶ ἰδοβθ ἔδίμοσβ Ὑἢο δὸ ου]ορίσοα ζὉΣ ὑμὶν 
ζαὶϊ! ἢ, ὅγὸ πού οχοϊυάθά, Ὀυΐ αἰίαἰη 1 Εἰ 6 ΤΔΏΏΘΥ 
ἐΐιθ τελείωσις, ΟὈΪΥ ποὶ τὶιϊπουΐ 18, 88 γου]ὰ πᾶγο 
Ὀ6Θἢ ἰδ 0886 ἱζ ὑἐμεῖν ζαϊ ἃ δὰ Ὀδ66ῃ ἱπιτηοά  αίοΙ Υ 
γονδχαϑὰ τὴ ἢ (Π6 Ῥτοιιϊδοα ροοά, δηὰ πὸ ἡεέεγυαΐ 
Ὠδὰ οοἴο ἱπ Ὀοίτγθοι (δ 6 ζαῖι ἢ δὰ {86 δἰΐαΐῃ- 
τηθηΐ. Αῖποθ, ἐμθη, 86 τελείωσις 5.1}}1, 8180, 
διαὶ 08, δηὰ τὶ}} 6 δἰϊαὶ πϑὰ ΟὨ]Ὺ αἱ {6 βοοοῃὰ 
οουΐηρς οὗ ΟὨνἱδῦ, γὸ δγο, οὐ (86 ὁ5η0 απὰ, οη α 
ἐευεῖ εοἱἱὰ ἱλε ξαίλετε; διὰ, πον ϑίδηἀϊη ΟἿΣ 
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ἴδ11}, δυο, 1ἴκο {Βοπὶ, ἰο δυδαιὲ ἕο ἃ »εγίοαδ ο7 
τραϊ(ἵπσ, ὙΪΟὮ 8180 στ 8 δα ρ͵θ βεορο 70. ΘΟ γἱ8- 
ἐδ μι ἀυΓΑΠ09---Ὑ 110 (8 ἰδεῖν 116 οὗὨ 76 118 ὁΔῸ 
ζΟτηἾ ἢ 18 α σοτηΐογίϊηςς δηᾷ βιϊ τυ] δι ΘΧδ:- 
λὐσοσαα οὨ {86 οἴοὺ ἃ δείίον ἰλίπ (κρεῖττόν τεὶὴ 
88 θ66ὴ γγουϊἀοὰ Ὁ υ58. Τδο 7018] πιοηί οὗὨ {δ 

εδίαπίς ῬΥΟΤΩΪΒ86 δα8, ὙΠ8Ὲ (80 ΔΡΡοδτδδοο οὗ 
Φεβυ8 ΟἸνἰδὲ απὰ Ηΐδ δηίσδηοο πο [ἢ 6 ΒΟΔΎΘΩΪΥ 
ΑἸ]-ΒΟΙ͂Υ, θδοοτηο τηδίἴον οὗἁ μἱβίον 68] [8οἱ, 80 ἐδδί 
[86 ῬΤΟΡΏΘΟΥ οὗ Φογοιΐα ἴδ 70}8]16ὦ οἷ. Υἱῖ!. 6 
ΠΝ. χ, 168. Ἐτνοὴ ΑὈγδθδη ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγ- 
γελίας, οὮ. νἱ. 16 8΄., δὰ (86 ἔσχατον τῶν ἡμερῶν 
(ἰ. 1), δῃιᾷ 86 συντέλεια τῶν αἰώνων (ἷχ. 26), 1168 
Ἀ]Γοδαγ Ῥοπἰπὰ υ5. 6 Βανὸ ἐσεα ἰο δελοία 6 
ἤπαὶ τουοϊαίΐοη οὔ αοὐ ἰῃὰ 96515 ΟΠ ταί, δηὰ 
Βοῃοθ ἴδο 1οτὰ Ῥγοποῦμοοβ Ηΐα αἰδοῖ θα δῥεοδεά, 
δηὰ ἀδοΐαγοβ ποτὰ ρῥγί τἱ]οσζοὰ ρου [πΠ6 Ῥτοροίθ 
δηὰ Κίπρπ οὗὁὨ μ6 ΟἹὰ Τοβιδιηοῶί, Μδί. χίϊὶ, 17. 
ΤΠὰΒ 658 δοιηοιΐηρ Βοίίον Ὀθοη ἱπιρατίοα ἰο 8 
(Βδη ἰο ἰμ6πι, Θορ. οἷ. ἰΐ. 8, Τ}}6 Υ ίθσεμοο 
οὗ ἐπὸ κρεῖττον ἴο (8:6 ΒΟΌΪΟΡ θοου Ὀοδίονθὰ οα τι8 
δὴ γγὰ8 δοοογὰἀ δα ἰο ἐδ δϑοΐδη δ, Βαυῃῃοηῖσοδ 
δοίτοΣ τῖ τ {80 Ἰαπραδρο οἷ. Υἱ!. 19; Υἱϊϊ, θ, διά 
ὙΠῸ (6. ξοπογαὶ Βοορο οὗὨἩ ἰδ Ἐρίδβίῖ6, ἐὩδὴ {86 
ὀχρ]δηδίΐου : “"βοπιοιίης Ὀοίξον, (86, πουϊὰ 
Βαγνὸ ζ8]]9ὴ ἰο οἿγ Ἰοῖ, Γ ἴ8ογ δεὰ γχοσοϊγεά {86 
ἥἥπαϊ [0] δἸιθηὶ οὐὗὁἨ {86 Ῥγοϊηΐδβα.᾽"" Ὑ8λ δοηῃπεςί- 
ἵπς ἱβουρπὶ νου ἐμὴ 6, (μαὶ ἴῃ συ 6. 6886 
γγὸ δλουϊά ποί λαυε δεεη δογη, ἰδ ἢ 85 ἰδ6 οηᾶ 
οὗ ἰὴ9 πογϊὰ πουϊὰ αν γεγο, δηὰ νὴ ἐΐ 
ἐμαὶ βίδίϑ οὗ ρογίδοϊίοῃ ἴῃ πὶ σα ἐδ ποῖ δ᾽ τοδτ- 
ΥΥΪΩ ΠῸΣ κί τίς ἰῃ τηδττίαχο, Μαίι. σχὶ. 80. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΣΙ, ΑΝ ΕΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Τὴο ρστοδλίοδι δπὰ τηοδὲ ἱτηροτίδης υἱοίογὶθβ 
86 τοί φαϊπο ὈΥῪ ἐπ τῶ ΟΥ̓ ΔΥΙΩἾ6Β, ΠΟΥ ΘΥΘῺ 
ὍΥ ΤΏΘΓΟΘ μαίγίοιο πογοΐδπι, θαΐ ὉΥ 6 νοῖσεῦ ὁ 
ἐδλε Οπιπίροίεπέ Οοα το, Βεγομὰ ἐβοὶν ῬΥΑΥΘΙΒ 
δα ἐμοὶ οι ρτ θη βίοι, δδδὶσίβ ἐμ 80 γγῆο, ἴῃ 
Ὀπαουδίϊης ἔδίιη, δἀδρὶ ὑμοιηβοῖγοδ ἰο Ηἰΐ 8.- 
ΤΔΗΘΙηΘηΐδ, δ ΘΙΏΡΙΟΥ ὑμ6 το το Ηθ 
Ῥοΐπίβ οαἱ ἰο {6 τ,. 

2. Ῥδιῖι ἢ ἐὐ  ὈΤῚΡῺΒ ποὺ ΣΩΘΓΟΙΥ ΟΥΟΡ υἱδὶ Ὁ1]0 ορ- 
Ῥοποηίδ δῃὰ δἀνθσβατίθα; ἰὑ χίτϑβ τι υνἱοίουυ 8150 
ΟΥ̓́ΘΡ “ρίγίἐμαὶ 7068, διὰ τη ῖκ65 {086 ΒΟ ἬΦΙΘ ΟΠ 6 
Β' Π ΠΟΥ, αδδοοίαίεδ απα δείρεγε 90 1λ6 δεγυαπίε οὐ αοὐ, 
ἴον ὙΜὶοΝ αροΐη ἀοᾶ, ἰο ὙΒοῖα (ἰΔΟΥ πατὸ οἰνθα 
ΒΟΏΟΥ, ὈΘΟΘΟΙΏΘ8 ἰοὸ ὑἐΘ. ἃ ἸΟΎΤΥ τον Βοϊον, δὰ 
Ὀοδίοννβ ὍΡΟΣ ὑπθῖα 3 Υ 606 ὕηίο βδ] γδϊΐοῃ. 

8. αὶ, ΒΟΎΘΥΟΥ, ΒΒΟΥΒ 118 Ὀοδυΐγ, ῬΟΎΤΘΥ, 
διὰ ρστοδίμοϑϑ, ποὶ ὈΔΓΡΟΙΥ ἴὰ μδὺ γος 11 ἀοοοτε- 
»ἱίολειε, ουεγίῤτουε, διὰ αἰΐαίπδ, Ὀυΐ 8120 ἴα ἐπδὲ 
γον 10 φσέαίηδ, ἐπόωγει, δυιὰ δαογίβεεε. Απὰ ἴῃ 
5, τσοπιδη δ΄ πιοί ἰηΐοσίον ἰ0 πιϑῃ, Βαΐ ρἶνο ἐμβοῖὰ 
ποὶ ὉΠ ΓΘΟΑΌΘΩΙΥ δὴ ᾿πϑρὶ τίη ἐχαπιρίε. 

4, ΤΏ 1176 οὐὗὁὨ ὈοἸέογ τ ἰῃ τὲ 6 που]ὰ ἴδ 6 Ῥ6- 
Ῥοίυ δὶ] οοηήιοί εὐἱϊὰ (λ6 ον, τἶὮοδΟ ΒΕΥΕΒΙΤΥ 
ΘΥΪ 668 ἐΐ86}7 825 ΟἸΘΑΥΪΥ ἰη ἐμοἷν ἀδροτίπιεπί 85 ἴῃ 
πον ἀεί. Βαϊ ἐδ σουῆϊοὶ 8 Ἰἰχδίοποα ὮΥ 
(86 ἔβού ἐμαὶ {89 ἐποβιϊ8Ὁ]9 τοογίλ οὗ Ὀο᾽ ΟΥ̓ οΥΒ 
ΔΙΑΥΒ ΒΕΐπ68 ΤΟΥ Ν ΤΏΟΡΘ δοπδρίουουβ δαὰ ἐἰτὶ- 
ὈΠΙΡΒδηΐ δἰἶκο ἴῃ μοῖρ το ΠΊ ἈΤῪ ὑγίναι οδ δηὰ 
δδουΐϊῆοοδ, δηἂ δινἰἀδὲ υἱοϊσηὺ ὈΡΡτοββί 8 δὰ 
ΒΡΟΪ] δἰ οηδ, τ 8 1]9 ἐμ του], οὔ ἐδ ΘΟΠΙΣΡΥ, ΒΥ 
118 ἀοπΐδὶ, οοπίοιηρί, δὰ ταὐοοϊίου οὗ ἰμοβ6 ἮΒΟ, 
ἵπ (89 εἷρμὲ οὗ αοἃ, δῦ τῆοόοσὸ ἈΙΘὮΪΥ οδιϑοτηθὰ 
(δὴ ἰδὸ τ βοΐο σποῦϊά, οοπάθτημδ, Ῥυμΐδηοβ, δὰ 
ἑτο ΡΟΥ͂ΘΙΣΪΒ68 1(86 17. 

ἑλενοΐογα, ἐφεαξν 
ΟΙά Οονεβαδΐ Ἡδὸ ζ6}} δεῖϑερ ἴῃ ἔδίιἢ, τλίὰ 

ἴαϊι ἢ, δὸ ἐμαὶ ὑδεογ δἵο, ἰο τ, ἐζαπερῖες Ρ»αξ- 
ἔεγαδ ἴα 80 τδνίουβ συκίίοσα ἩϊῈ τ ΒΊΟΒ Β6Ὺ Βανο 

δ. ἘΒο δαὶ ροδὶ ἰο σι δίθυ Θοά εοπδαοία 'ΒῪ- 
Ἰίθυθσβ, ἱσ ρουζοοίοη ἐπ Ολτίε ; δηὰ "6 σονεοοσα 
1.0 ἀπέγ6 ϑέγδον, ἱποϊαδοα ἐΒῸΦ ἰΒὸ νοδεγσοοίϊου 
δοιὰ κεκἱ ἔἴομ οἵὗὉἨ ἐδο Βοάγ, διὰ ὑγο-δυφρροδεα, 
ἐβασείοσο, 189 βοοοβὰ Ἵοζαίηρ οὗ ΟΒσίδί. 1 ἐλεεα, 

ατοαίίφ ᾿ὦ 85 ἰ)9 ΣοοΙΟΥΒ οὗ ἐδ 

ΠΟΙ 6 ΒΕΥΘ ἷπ ΘΟΙΒΣΩΘΒ ἴδο ἐπέεγυαὶ οὗ " 
νῖα]5 οὐ ον 8:8, διὰ βυϑδοσὶη κα ἔον ἰδ δαῖκο οὗ 

δοὰ 

ἰο ἀο. Ὁ» αἱ ἰλε τ΄απεα ἰΐἥπὸ αἰἱὰ ἐλενι ΒΔ τγῷ 
αἰΐδῖη ἰμὲ8 804] διὰ οοερτο βοπεῖνο μενίοοϊοι, 
διὰ δοῖὴο ἰο ἐδ) ἐοἜ 95 δαροψηιεπέ οὗ ἐδ βῶωσαθθ 
Ὀϊοδδοάποαδβ. Ἰδυδ ἰμ9 Ῥγχοσγοχδίϊνυο τλὶοδ τὸ 
Βενθ οπήογεᾶ, ἰΒ 18ὲ ἐδο ὅτοί δρροδσοιπιεο οὗ 
ΟΒγὶσι δ ποῖ, ἩΠῚῊ ὑ8, ἃ Σοδίίος οὗ οσροοέδόοι, 
θυΐ οὗὨ τεδ σαι ΐ ὁ, δὲπὰδ Ὧ8 ἰο0 81]1 {1:6 σεοδἕον 
δα πι] ἰγ, (μαι κία!οδα, δδὰ δάοίγ, ὉῚ δον 
ΤΩΔΟΒ (80 ΒΟΥΘ ΟἸΘΑΥΪ τ͵ὸὰ ἰδοῦσα ἴῃ ἐἰδὶα ἂχ. 
Τδηβεοιοξηὶ ἐμοὸ γγῶθα 9, Οφά, ἑαλίπρ ἐλοσωφλι "ὃν 
ΘΓ εαἰναίίον. 

ἘΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊο 1|ὸ δίαίε 9 πεπα, [86 1κο φοαΐ, διὰ {86 
Ἧκ ὠεφίεν οὗ 86 θε]Ἠθγογ 8 οὗ 861} δοα. --8ο χἊ- 
Ἰωοιοη οἵ ()6 οΙθΎ σα ἰο ἐ89 «τοογἰ δῃὰ ἰο ()6ἀ ---- 
ΤῊθ ἐπερεΐδδ, ΟἩἤΠείδ, διὰ υἱοίονίοε οἵ ζαὶϊ Ἀ.--- Πγ»- 
λοπογεα ἵἱπ ἰπὸ ποσὶ, ἀοποτεα Ἡΐι Θοὰᾶ.---Τ8ὸ 
ἱγαπᾳίοτοιαίίοα. Ῥτοὰποοα ὈΥ Τα ἢ .--- Το. οοσίαϊα 
)υἱδίσιεπέ οἵ ἰδ Ῥτγοσδίδοθ οὗ ἀνὰ: 1, ἐπ ἐδ 
ῬΘΘΉ; 2, ἴῃ 1.8 εοπαϊίτοης; ὃ, 18 ἰἰ2 φίσρει. 

ΒτΔΒΚΒ:---Ηο γθ0 ἀπο}}6 πῃ Ββεοδυθῃ σηυδὲ δ5- 
ΒΌΓΘΟΙΥ Ἰλυξὶὰ δὲ 080 Ψ:ο ἀοβδηι)γ ἰγυδὲ [9 
Ἅ8116 διὰ γι ρασίδ.--- ἸῺ 1 κΘ ῬΩΘΏΒΟΣ, 48 δὲ ἰδ 
Βουμὰ οὗ 86 ἰσυμροῖ διὰ Ῥδί(16- ΟἿ οἵ ξεοσδαὶ, 
180 νΔ118 οὗ ἰ8ο υξοῦγ οἱἱγ οἵ Φεείοξδο [6}}, ἐδ 
8841} (80 ἰγχυπιροὶ τοὶοο οἵὗἩ ἰδ) αὁΕρεὶ] ονγεσίδτον 
89 Κκἰπράοθερ οὗ δει-οισὶεὶ, Βου. χυϊδὶ 2 .--- 51. 
δορδχδίο  ίγοῃη ἀοὰ; ὕὈπὲ γεροῃίδηοο ςοδβάιςίδ ἰὁ 
Οοὰ (186. ᾿ἰχ. 2; 26τ:. 1). 1).---Θοοὐ ποῦ κα σοιεὶ 
Βο ἡυάκεά ποὶ δοοοτάϊΐηᾳ ἰο ἐἰδ6 Δρρεοδσδβοο, ναὶ 
δοοοτάϊος ἰ9 ἰμποὶν ἃ δηὰ ἰπίεσ δὶ ονασδο- 
(6;.--ῬΤ86 ΗΟ βοτίρίυγο ἰδ δὸ τὶ οῖ ἐπ Ὀδαοια] 
διὰ ΣΩδΙ ΟΣ ΒὮ]6 ἰδίοσῖοδ δὰ ἐχδιορῖοα, ἐμαί πὸ 
δῦ ῶὸ πορὰ οὗ ἐδὸ ἔδου)ουβ ἱηγεπίΐοιδ οἵ ἰδ9 
ΔΟΒΙΚα, θα οπουξὰ ΤῸ. ον σἰχϑὶ οι τισίξοι 8 
186 ποτὰ οὗ Οοὰ.---ΟἸι Θοά ον σϑῃ δεὶ Τδποῦ 
ογοῦ 18 ἰδ ΚΗ διὰ ἰγοϑδΌγεοβ τ ΒῖοΒ ΤΉ θυ δεδὲ 
ἀοροοὶιοὰ πᾳ ΤῊΥ δαὶ πὶ !--- δι ἢ 18 ΒίσοΏρου {88 
Ῥονάον δηὰ Ἰοδὰ, (868 δσγόν, σηυοσὰ, διὰ τνϑϑροῦ 
Οὗ ἯΔΥ. [Ιἰ 68} ΟΥ̓ΘΤΟΌΞΙΘ ΟΥ̓́ΘῚ ἴῃ ἀδνϊὶ ἰποδοῖῖ, . 
διὰ ἀπο ἢ 18 δογγ ἀδτὶο (ἘΡΆ. Υἱ. 16)..----Βαδίμον 
δουϊὰ τὸ δ Ό7ο ἃ υἱοϊθοὶ ἀθδίμ, ἰδὲ αρὸδὶδ- 
ἐἶσο ἤγοϊα (86 σι σοὶ ας ]08.---Ἐλο Βοδὲ οὗἨ κδβεχεοὰ 
ΤΩΔΥΙΥΤΘ ἰδ ὙΟΕῪ Θοτηξοχίὶπ ἰ0 81} (89 βυδετὶπα 
ὈΘΩΓΣΟΣΒ ΟΥ̓ ἰδ ΟΥΟΘδ; ΤῸΣ Ὑὸ 8716 850 δοίξοσς ἰδδ 
ΘΌΓ ἔδίλοῦβ (1 Είπρε χῖχ. 4)η.- Ο που Θοὰ ἐμαὶ 
Βἰάοαει ΤΆγβοΙ1] Του Ἰοαυοδὶ ΤῊΥ οδἱϊάγει Βοσο 
(ο βυδεσίβε δηὰ ὀρρχοδδίοῃ, ἐμὲ ΒΟΥ σαν δλαγὸ 
Ἠδο διὰ σούγοβσποηὶ ἔτους (ον. χὶΐ 12).-- 
ΜασοῖΝ ἀὐπίγοδϑ, σοῦ 0190 δβὰ ποίδουγ ὉΡΟῺ ΘΔΓΙΒ ; 
γεὶ (80 κυδονίηρε οὗὨἨ {816 Ῥχεδοιμέ {ἶἰπ|9 ἃσὸ οὗ ;Ὡ9 
δοοφῃὩὲ Ὀοδίο ἰδ ΒΊΟΥ ἩΒΙοΝ 88}8}} δοὸ του] οὰ 
ἴω )ὁ (Βοαι. Υἱ ἢ. 18).--.Ο κοῖν δζο νὸ μοὶ ἰο δλλδδιωϑ 
ψῆο ἔνο υϑᾶον ἰκ6 Νὸν σογτοβδοΐ ὉΥ ἐδὸ δογοςῖ 
οἵ ἴα τὰο νοὰ πῦον ἰΒο Οἱὰ. 988 
δ ἐστ τοϊἐκίοι πὑπᾶον κτοαὶ οἰδέοϊδοι, ἐδ 8 Ῥχοοῖ 
οἴ ἰτυο ἔκὶιΒ ἰπ Ομ σίδι. 
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ΒΙΚΟΞΕ:-- ὔπθο] 167 8. ΔἸΤΑΥ 8. Βαἰοδίηρ ἀΐ8-} (ον. χ ἱ!.).-- να ἰὐἱνίϑὶ δοίβ, 17. ἐπ0ὸ}ὺ δρσίπρ 
ἴγυϑι. ““ϑιιγοὶν ἰμογθ ἷἱβ ὴΩ0 τοηιθὰν ; ἴῃ ργθαὶ | ἔγοπι Αἱ}, τα μὲ ρὮ]Υ οϑἰθοιιοά οὗὨ Θοά. 
ῬΟ]Ϊο σΔἸδηλὶ 65 πλιιδί 811} ἔα γο 811}κ0.᾽ Βαὶ 11} ΗΈΛΒΝΕΒ :--- ΑΙ. ΟΥ̓ΘΥΟΟΙΏ65 ἐδ 6 πἩοΣϊὰ.--- ΤῊ 6 
ἐσυϑίβ αοὰ ἴῃ 4]1 πᾶγϑβ.---αοἂ, 'π Ηΐδ ϑοοπότην | τίσ πο88 οὔ ἰ86 ΗοΙΥ βογρίαγο ἴπ ἰηδιγιιοίϊ γο 6χ- 
διὰ δυσϑηρεηθηῦ οὗὨ {ϊπ|68, [88 σΡΔΟΙΟΟΒΙΥ σατοά [ Δ }Ρ]68. ΤΆ τἱσμ688 οὗὨ (0 σὶ 8 {μ6ὲ Θοὰ Παα 
ἴον 411. Ἐγσϑῃ ἰο ἐμο δποϊοηΐβ Ηο 88 γουομβαίοα,  ἀοροκὶ θὰ πῃ {8 Βαϊ πί8.--- 9 ἰάθη γαῖαο οὗἩ 89 
ἴῃ πο ἷν ἐλιηθ, βυδοϊοπί ουὐἱάθποθ [ὉΓ ὕδὶ (ἢ. τἱιοουϑ 18 Τηϑηϊΐζοδὶ ἴῃ ἐδ δἰ χεὶ οὗ 6Σοἄ.---- 9 

ΗλΗνΝ:--Τηο νου] δροογ ζογ οὶβ ἰδ 9 ἀθ6648 [ Ομ ἰϑιΐδη 5ῃου]ὰ Ὀ6 οχα] θὰ δον {116 νου], δαὶ 
οὗ [15 ΒΕσοθδ, ΒΟΎΤΘΥΘΣ τη ἢ ἐξ ΤΑΥ͂ ἩΪΒῊ ἐο Ρ6ῦ- [80 ΜΟΥ] μουϊὰ Ἰδδσὴ ἰοὸ 6 ὙΟΓΓΔΥ οὗ (86 κοά]γ. 
Ῥοίααῖθ ποῖα; Ὀυὺ αοὦ ὈΘαΥΒ ἐθβιϊ Ων  ἰο ΗΠ] ---Ηονν οἷοι ἀο ἱππόσθηοο δὰ ἐγσυϊῃ Βαγο ἰο0 οοἢ- 
ονῃ. ὙΤδῖ8 16 σοπυϊηθ, δὰ 1] 1} σϑιηδίῃ..---ἰὖ νγὸ ] οϑαϊ διὰ τὶν σαν ἐμ οιιβοῖνοα Ης, 80 884}} γοῖ 
ΟΔῺ ἀ0 ὯΟ Υ̓ΟΤῪ πτοαὺ ἀφοὰ ἴῃ ΟὟΡ ἐΐπιο, 16 8 [ ἀγ8]] ἱπ ἐπ. 9 δἰ ΘΥ 8] Ἰῃ δ ηβίοῃβ, ΠΟῪ οἶος δπάοσ 8 
ὁπουρα ἱ τὸ θχοτοΐβο Υυἱοίουϊοῦϑβ αι ἢ πὶ ὁπάπα- [ τὶίπσαΐ ἃ 8Π 6110 ν.---- ΜΙ 8Ὼ ἈἱΟΌΒ ταδα 761] ἰο 1ἶτο ἰὸ 
ΣΔΏ0Θ, 88 ἐδπὶ8. 18 ἰδ ἰδδὶς δαϑὶ κτιθὰ ἰὸ ον ἐΐο [ 5060 [89 718] ποι οὗ ἐμοὲν ἀϑϑὶτοθ; ὉὈαὲ ὑποὶτ κ8]- 

γαίλου ΜΠ} ποί 1811... Πόδυοα Ὀλ 68 α]]. 

ΟΒΤΗ ΒΕΟΤΊΟΝ. 

Α ΟΟΜΡΕΒΕΗΕΝΞΒΙΨΕ ΑΡΡΕΔΙ, ΒΑΒῈΡ ΟΝ ΤῊΕ ῬΒΕΘΕΡΙΝΕ ΒΕΤΒΟΒΡΕΟΤ. 

1. 

1π Ῥοβδβοβϑϑδίοῃ οὗ δι ο ἢ Ὅχϑιο 109, διὰ Ἰοοϊείϊηρσ ΔΎΔΥ ἰο 9 ὲ805 Ηἰπι50] 7, {86 Τοδὰθυβ ταυδί στρ ἰδίῃ, 
ἩΠῚ8 οἰοδα δ δίπεϑθ, ἐνα δι καὶα ἐποὶ υγαὶΐϑ ἐΐοτα. 

σπάρέε ΧΕΙ͂. 1-8. 

ὙΥΒογοΐουθ, βϑοῖῃησ ἯΘ 830 δΔΥ6 [οὐ 8150 π13, ΒοΪἢ 07 σοτηρδαϑοὰ δδουὺ τινὰ 80 ρτοδί ἃ 
οἰοπά οἱἍἉ τιῖύποββεβ, ἰοῦ υ8 [οηι. 1ϑὺ 057 ἰΔῪ δλὰθ ΘΥΘΥΥ ποῖρύ, δα ὰ ὑπο δἷα ποῖ ἀο( ἢ 80 
ΘΆΒΙΪΥ θ6θοὲ εϑ, ἀῃα Ἰοὺ 18 τὰι σὶξι ρδίΐοποο [βὲθδα θύῃ 658] ὑ8ι6 ταοθ [σοηίοδβῦ, ἀγῶνα 

2 ὑμδὺ ἷΒ βοὲ Ὀθΐοσο 9, Ἰωοοἰκίηρ [ἀγ8γ]} υπύο 9 6608 ὑπ6 δυῦδον [[08Δ461] διὰ βη βῆοῦ [ὈῬὲῚ- 
ζοοίοτ] οὗὁἨ οἱν 1; ὍὙ8Ὸ ἴον (ἢ 707 {πδὲ τ,χαϑ βοὺ Ὀοΐοσθ Ηἶπι ϑηἀαγοά ἐπθ [8] οτοβϑ, ἀ6- 
βρϊδίηρ {86 Βέδιηθ [πρϑἰκίηρ ᾿ἰρῖε ΟΥ̓ ΒΒ81)61], δῃὰ ἷἱβ δοξὲ ἄοση [Βαὺῃ βαὺ ἀονγῃ 7: δ {16 

8 τισδῦ δδηὰ οὗὨἩ {89 ἰβτοῦθ οὗ αοά. ἘῸΓ οομῃδί ον Ηἶπὶ ὑπδὲ [Π8}}}] ϑηἀυτοὰ βυ6}ῖ σΟμ 8" 
ἀϊοίίοη οὗ [ὑπό, ὃγ, 7γΟη1} Β᾽ ΒΏΘΓΒ ἀραϊηβῦ Ἀ1π}86],3 Ἰοϑὺ γο [1π ΟΥάΟΥ ὑμπαῦ γ8 ΙΩΔῪ ΠΟΙ] ὃ6 
ψοιχθά δὰ ἴδλὶπὸ [ἐχλυόμενοι, τοἰασίηρ, ,αἰπέϊπ 9} ἴῃ γοῦγ ταϊηαϑ. 

Δ γον, 2.--μὸ Ῥογέ κεκάθικεν 886 δο δοποίίου οἵ 41} ἔο πποΐ816 δᾶ πιοϑὲ οὗ ἐπ τηΐηπβα., Δ ἀφαίπεί ἔΐο 60. ἐκάθισεν. 
Ἐπ ᾳ. τοῦ. οουτϑο εν, δ ἴο {8} 80}89, ἐὲ ξεΖ ἀονον, ; 

Ξ Υοτ. 8.---Ὑ8ὸ τοδάΐπρ εἰς ἑαυτόν ([πεἰ6δἃ οἵ εἰς αὐτόν οΥ εἰς αὐτόν, ἩδΙοἷἱ ἰο ουπά ἰπ Ὁ,98, Χὶ 1... δηῃ δ πραγ] ΑἹ] ἐδ 9 
τηϊηυσοα., 15 ἀἰγΘΟῚΥ 688 Υ Α. δηὰ ἐδ Υα8]ᾳ.: [πι ἸΓΘΟ ἵν ὈΥ ἔδο δοεθό} 668 ̓ϑυρδαωμ εἰς ἑαυτούς. ἰη Ὁ. ΒΦ., Ῥοδι. δῃὰ δίῃ. 

[Υε. 1.-- Τοιγαροῦν, ὉγῈ, ΟΣ ΒῚΥ δὰ ἐπ ρεοβοῖνο [8 οδδοίοαὶ Θγοοῖς ; τοὶ ῃῬχοΌΘΟΪ τ τῷ ὃν ἰλίέε, γ, οὖν, 
ἕλε, ἸΟῪ: ἴδ ἩΒοϊθσα ΟΣ ὃν ἑλίε ποῖσ, Βδπόθ, ἐλεγεογε.-καὶ ἡμεῖς, ἱεξὲ αἶϑὸ μὲ; ἡμεῖς, οἰ ρΒαῖο; ἴα Ε. Υ. 1.6 δαιρθφείθ 
ῬΕΙΣ Εἰτεῦ τα τπ6 ἐσθ δικὶ, ἐτοῦτον ἐκ ν ΜαΥΤᾺ͵ ν’ α ἑεγοισὰ ῳ' ιυὐὐκεδῖεε ρ ἱα, Βοὶ]., κὸ ἐπ δροεϊδίοσα 

1)6 εἰκάϊατα, Ὀπὲ μάρτυρες, Βαενίηξ ὈΘΌΪΥ ἃ ἀοανϊο τοίδτοβοο ἴὸ Ἐμοῖν οδοσβοίον δὸ δροσέαέονε, δὺὰ ὧδ ἩΪ θδΘοδ ἴἰο 
δο δ. ΤΊο Ογϑεῖς νογὰ, |κ6 186 οι, μαα ὈοϊΪα πιοραπίηρμη, δη ἃ ῬτΟΌΦΌΙΥ ἴοτ ἔἶιθ 8816 τοϑδοι,, οἵξ. ἐμαὶ ἃ ιοίδμεδδ 
ταῦδὲ πδίθγα!ν ἤατο ὈΘΟῸὩ ἃ δελοξαεῦ οὗἩ ἐπαῖ ἴο νιον δ6 ψίιξπθ6666.---ὄγκον, , ιοεύονέ, ποποῖαγδὶ αν! Ππὰ οὗ Ῥτοῖαθο 
ΤΏΟΘΟ ; Δῃρὰ ΤΩΔῪ τϑίοῦ ῬΓΙΠΙΔΣΙΥ ἴο ππηπέιγαὶ ὈῸ1Κ οὗ ἴο νοάγ 861; {πη ἴο οχίγδμοουβ ἀρλλλωρ πω ρα όνόᾳ γέρε μῤεε; τοῦαυΐ 

᾿ ἑλγοωρὴ, ἐδ μένοι, 

τ ατ Ὁ εὐδρλλιαιξώ Ἰοοκὶ ν χῆγό ῃ Σ 4 11. 10), τελέ Ἄρα ϑηλλδη ἕβ ὡ 8.--α ὶ σαν, Ψ, . ἘΙ, ᾿ 

δῶρ ΠΣ, ἐπ εὐϑ φρήρς ἥν, ἰἄρο ῥα φϑῤ νὰ ποτ Τλαο ἘΟΡΤΝ (εΝ ἐριωννμὸ μονέατξ δι νμἀ,Αιρωρυόν εᾳτίδι. κα 
ΜΗ μν υσλ: 47 ἐλαΐμε, Ὡοϊ Βροοΐδοδὶγ, ἐδ δδίηθ οἵ ἴδ οέοδὺ, Ὀπὲ δθδῷδο δίῃ δρδίσοι νυ.--κεκάθικαν, λαὲ δαὲ 8 

ον. δ. ἀνελοτσαννε ποῖ δάδηυαιοῖυ σοηδοροᾶ Ὁ) Βηρ δ, οσπεέδεν (τ ὨΟΝ 16 ἀϑο οἴδονεβοτο Ὅς κατανοῶ, εἰζ.), δ 

Ἀσδνς κο ταρεσεὶ ἢ μνιαος αν ας Κατς ΤΡ, των ἘΣ ΤΟΣ διβοα τνασαι τὴ ὑτὶ εὐ ΟΣ πῶσ ἀδεκα "ται. φὴς ὁ 4» 
ἑκλνόμενοι. 7αϊ δες, ἐν γον δοιιῖι..--Κ.}, ᾽ : 

αὐτὰ (86 Ῥτοοοάϊηρ 0. Ἶ, ἘΥΜΉΡΙΕΣ ὑπὸ φιλμε 
ΘΟΕΙΤΙ ἴῃς οχδογίδίίοη ἰὸ κὸ δσοπάυσϊ: (9 ὀχ ΒΟΥ Δ 05 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑ ΑῪΡ 5: νεΐης οοπομοὰ ἴῃ ἐπι ΚΟ ΤΥ, δι ἃ ἰΘ6 ΒΏ 108] ΘΣΡΤΘδ- 
πη. 1. Ἡβοσοίοσθ 1οὲ δ160 τι8.--- Τοιγαροῦν [ βοῃ5 ἀγάνη ἤγουι [Π9 ἀγοοΐδη κα πιθδ, τ ἢ ὙΒΟ50 

{ΠΡ ΕΓ ἴπ οἰδϑβϑὶοδὶ ἄἀτϑοκ, Ὀυΐ ἰὰ ἰμ6 Ν, Τ΄. σοη-  υϑδ4ο05 ἐδο 7678 ὙΟΥῸ 8 Π σΙ ΘΠΕΥ ἤλπιἶγ. Τῆς 
ἰο ἐμὲδ ρδδϑδδζο διὰ 1 ὕοδβϑ. ἷν. 8) οοππθοὶδ ἰ ΡΉΣαδο νέφος μαρτύρων δἱ [Βο οαἰδοὶ, οσπίδἰοῖὶπς 88 



108 ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤΗῈΞ ΒΕΒΒΕΥ͂Β. 

δἸϊυδίοι ἴο {818 ἱπιαζοῦυ, δἰ μουκσὰ ἰΐ ἰδ τοπάεγοὰ 
ἀϊϑιϊποῖ ΟἿΪΥ ὉΥ [86 ποσ οσχρὶϊοὶς σου 69 
πὰιϊοι 901ο8. ΤῈ βὺπ οὔ [Π6 μαϑβᾶρο ἰδ {818 : 
ΤΠ6 οὐρὶϊ8] ἰδβουκθῦ οχργοββοὰ ὈΥ (6 γὙο Ὁ τρέ- 
χωμεν ἰδΒ ΔῈ ἐχλοτγίαίἑοπ (0 ἰλδ ταοο, ἩΓ Ν 1160 {μ6 ἔνγο 
αγί οἰ ρα] οἰδῦδοδ ὙΠ ἔχοντες διὰ ἀποθέμενοι 
ἐἰπηαίθ, πὸ ΖΌΣ ΟΣ τδδί τὸ μοδδέδὲ ἴῸΥ ΟΣ 1Ώ- 

οἰϊοτποπί ἱπ {86 οηγοϊορίης οἷουὰ οὗ τ] 68868, 
δὰ ἰδ Ἰαϊίον, Ἡμαὺ το τιυδί ΡὈΓΟΥΪΟΌΒΙΥ λαῦε 
ἄοπμα ἰο ΟΌΣ ῬΟΥΒΟῺΒ ἴῃ οτάον ἰο ἴδοϊ ϊδὶθ ΟΌΡ 
Ῥτοζτοββ. ὕπαιυοβίϊ ΠΔΌΪΥ, ποῦν, δι᾽ ὑπομονῆς εὐ- 
ἰδομιοὰ ἰο τρέχωμεν, 88 ΠΙΟΥΘ δΒρΘοΐΔΙΥ οδγδο- 
ἐονυϊσίης 86 τϑοθ, Ἰοοκδ Ὀδοὶς ἰο οἰ. χ, 86, δυὰ 
81 κὸ 0.8 ῬὈΓΘδΙΙΪΘΌΟΘ ρίνοη ἰὸ πίστις ἱπ γΥ. 2, 
δῃά {19 τοιγαροῦν οὖν. 1, Βὁν ἃ ΟἿΘΔΣ ΤΟίθγΘΏ6Θ 
ἰο οἷ. χὶ, Υοί 811 0118 ἀοθ8 ποὶ γραυΐγο 8, τὶ! 
1,ὕη., ἰο Ἔχρ] αἱ μάρτυρες εχοϊωδίνεῖῳ οΥ̓͂ ἰῖΠθ588568 
οὗ αἰ. Οἱ {86 ὁη9 ἰδηὰ, νὸ πιυδί ποὲ ουουΐοοῖς 
ἐμ ζδοῖ, ἰδὲ (ἢ 9 ῬΟΓΒΟῺΒ δἰ χη) χοᾶ 1Ὼ ΟἿ. χὶ. ἃ τ 
ἀεδεὶφηαιϊοα δα ἰμοδθ ὙΠῸ, οπ δοοουπί οὗ ἰδεῖν 
ζαϊ! ἢ, μανὸ γεοείυοα ἃ, Ποοά χοροσί, οὐ ὑθβεϊ ΠΠΟΩΥ͂ 
Ποὺ 85 050 ὙΠῸ Π6ΥΘ δογηπα 10), οἷι. χὶ. 2, 4, ὃ, 
9; δῃηά οὐ ἰδθ οὗἶβοσ, Ἧθ τσὶ ΣΟΙΏΘΙΩΌΟΣΥ ἱμαὶ 

Βοτθ, δί νυ. 2, 86 ογ88 οἴ {080 συπηΐπᾳ δζὸ ἰπγηθα 
ἰο ὡεδιιϑ, 886 ἀρχηγός δπὰ τελειωτῆς οἵ ἴα! ἢ, δηὰ 
ἀπὶ6 πὶ δυο 8 ὙΔΥ τδαὶ {86 ἀφορῶντες διδῃηάϊηρ 60- 
οταϊπαὶο ψῖϊ ἔχοντες οττὴβ ἃ δεοοπα στουπὰ οἴ 
δχμογίδιϊοη ἰοὸ ΖΣθ8] ἰπ ἰδ9 γαζό, δῃηὰ {Π6 ὑπομονῇ 
οὗὁὨἨ εδυα ἰδ ογοϊγσοὰ ἥγοιυ Ηΐδ᾽ ὨἰβιοσΥ, ἐμὺ8 
Ὀτουρδὶ ἰπίο τοϊδίϊοα ἰο 86 ἐπι ροτΥ οἴ ἰδ0 δί8- 
ἀΐυ. ὙΤὴο οχροβίϊογ, ὑπ γ ίουθ, ΤΥ 6 λυδιϊδοὰ 
ἐπ ἑαϊκίη κα [86 οἱουά οἵ μαρτύρων, Ἰῖζιϑὰ δΌοτοὸ ἐπ 
δασί, ποὶ, ἱπάἀεοὰ, εχοίωδίυεῖν (πὶ ΒΊοοῖς, 6 
οιϊο, Τποὶ., Β͵8Ρ.ν, 6έ6.)}, θα 8.}}} »γιίπιατεϊν, 88 
εσἰίπεδδε8, ΟΥ̓ δρεοίαίοτα οὗ ἰδ εἰτυσσίε, διὰ ὑγοδὶ 
ἐϊ8 τηοδηΐης οὗὨ τοΐίπεδεε8 οὐ 7αἰὶ 85 ποῖ, ἰηἀοοά, ὑτο- 

ΥἹγ οομ ηἰπ κς 1861 ψῖ τὰ (δ 9 ἡοσιηον (τ ῖἐ δ ο]., 
δίοίτ, Α1Ζ.}, ὯΟΥ διζδίῃ δ8 δι γοὶυ τποτχοὰ δηὰ 

Ἰοδὶ ἴῃ ἱἰ. ΟΡ {80 αἰιοδίϊοῃ ἐδ ποὶ δὲ 411 οὔθ οὔ 

Ἰ6ΤῸ δροοίδίοσα, Βαϊ οἔ αὐτὰ μὲ κύστις, ὙΓΓΓΏ65565, 
τ ΪίηθΒδο5 ὙΠῸ ἤδΥθ ὈΘΘῺ ἰγὶθὰ ἢ ἃ || οομβὶοί 
τὶ! ΟΌΣ οσσῃ, Ὀυὶ μᾶγ9 ΔΙΤΟΔΥ σοδοιιϑὰ ἐδ9 κο8] 
οὗ ροτίδοίζου, δῃά ὙΠΟ6Θ ΡΘΣΒΟΒ δηὰ δἰδίουυ δγὸ 

. Ῥτθοίβοϊγ οὐ ἰμὶβ δοσουπί, ρα ΘΓ διὰ ἱποῖϊο- 
τιοηἰδίο 5. ΤΠ6 διά, νὶῖ(π ἰπ 6 ἄδη., τὶ! τον Ὁ8 
οὗ τοοϊΐοῦ, ΒΟΡΥΟΒ ἰο ἀθεϊχηδίθ ἐμ 6 οοπέϊπμαποο οἵ 
ἐπ τηογοιηθῃί, 86 Ῥογιηδπθηΐ δηὰ Βδαυἱἐ 8] οἶα Υ- 

δοίον οἴ 89 δοὶ (ΒΕΒΝΗΑΒΡΥ, ρῃ. 280). 0 οσὸ 
δι' ὑπομονῆς 88 διὰ πίστεως, 2 ΟοΥ. τ. Ἶ. 
Ῥμαῖ ΦααΣ Ὀθποῖδ τ.8.---Τ}9 ποτὰ εὐπερί- 

στατον 8 88 ΔᾺ ἅπαξ λεγόμενον οἵ ἀουδίπ] αἰ κοὶῆ- 
οδίϊοη. ὕδυρσ., βοβυὶς, Βίοὶῃ ὀσχρδίη ἰΐ δου ον 
---δοαμείπρ, ἐπεί; Ὀσὶ ὑδῖ8 Β61890 σδῃηοί Ὧὃθ 686- 
ἰΔ 0] 8864, ΤῈ6 δἰ χζηϊδοαίΐοη, εαεὶϊν ολαησίηφες: 
ὈΠΕἰΔΌ]6, ΣΩΟΥΔΌΪ6 (Μαιιμ}), ἰδ ἱδαρργορσϊδίαθ. 
Τὴ6 δΌΒοδὨΟΟ οὗ (6 οὈ͵οοῦ Ῥγουδηὶδ οὐν ἰδικίηρ ἱὶ 
δοίϊΐνοιΥ; διὰ ἷῃοθ οἰδούμοσο 8411] ἀϑυτδίϊ θη 
ἤγοτα ἵστημε ἈΔΥο Εἰ 6 Σ δὴ ἰπίχδηβιεἶγθ ΟΥ ῥδδδῖυθ 
τηθδηΐηρ, ἐμὶ8 ποτὰ ΟδῊ ΒΟΔΙΟΟΙγ σοηδίϊέα 6 δὴ 
᾿ὁχοορίϊοῃ. Τὸ ραββῖνθ σωδδηΐηρ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ἐαϑὶν 
9οἐ αγομπά, αυοϊάοα, ΟΥ δαδὶϊν ἐποοπιραδϑὲ ΘΟΠΔ6 
(ΟὮγγ8., εἰς.), ἰ5 ἴατ-ζοϊο ιθἃ, δηὰ υπευϊϊοὰ ἰο ἐδ 
οομίοχὶ, Ἐπ δδῆιο ἰβ ἔσο οὗἩὨ ΕΤΏθδ 5 ΘΧΡ]8η8- 
ἐἴοῃ ; ἐαφεγῖψ ἐποοπιραφεεα απαᾶ ἑλτγοησοῦ, ἮΘΏΟΘ, 
μηϊυεγεαΐϊ ρτιΖεα απὰ δεϊουεαῦ, ἯὯΠδ6 τηυδὶ ἰμοΓ οΓΘ 
ο Ὀδοῖς ἰο ἐμο πιϊάάϊο εἰχηὶδοαίΐοι, διὰ τρδΥ 
οἰΐμβοσ, τὶ ΦοΒὴ ἀοτι., Β]., 6 Ὕ΄., Ιπϊἴπ., 
Βϊοδαι, δίο., τοῖο ἰξ (οὸ αἷμ, 1ἰκὸ δ βαστηθῃὶ 
ΟἸΟΒΟΙΥ δα οοπδίδῃ ιν οῃοοτοραβδοίηᾳ δὰ δἰπάογ- 
ἴρς ἰδὸ ΤΌΠΠΕΥ ἢ ΟΣ (πίὶῖλ Απβοῖη, Ηοσποΐυϑ, 

Οαϊν., ατοί,, ΕἘΌΣ., Ὁ 6]., εἰς.} ἰο ἐμὸ ἤδοί {πδὲ ἐὲ 
ΘΥΘΓΥΜΘΓΟ ΘΔΒΙΥ Ὀοθοίδ υ8, δη ἃ δα Ϊγ ἐπ οοῖι- 
ῬΩΒ868 08, 80 88 ἰο Βἰπάον δηὰ οδεβίσυοι ΟΣ ψᾶγ. 
Α ΓΘΟΌΡΓΘΙΟΘΘ ἰο ἐ86 πουπ περίστασις ἴον {6 δεδο, 
ἐαεῖΐν ἱπυοϊυϊπο ὧδ ἐπ ευἰΐ, ρἱμπρίηῃσ τε ἐπίο ἀσηρετ, 
ογεαίπρ ἀἐπάεγαποει (Τ ΠΘΟΡΉγ]., Βεηρ., δι ἃ οἰ Βοσ δ), 
ἦθ ΤΟἸΔΙῚῪ πη ΟΘ ΒΟΥ. ΟἿΑἸΥ., ΟἸιοιηΐϊις, δεῦ. 
βοδιιϊάί, δπὰ οἱ 6 γ8, γοΐδν ἰμ6 ποσὰ ἰοο τεδί τὶς ον 
ἰο λεγεαϊίαγν δῖ, ἰτορ]]οα 8180 ἴῃ 1  μοτ 8 σοηᾶοσ.- 
πα, “τ ἢ ὍΥοσ οἷοδυοβ ἴο 8.᾽" ΒυροΒαρσοι 
ΤΟΠάΘΥΒΏΟΓΘ ΘΟΥΥΘΟΙ]Υ, “ὁ δέπΡ.Υ ορρυσπαπε ;᾽" δυιᾶὰ 
πῃ ρΡϑδνί, (Ἐοοϊδιηρ., ΒΟ, ΒΟΉΘΥΕΣ, σεάυσοβ ἐδ 
ἴοτοο οὗ ἷ58 γεπάογίης ρεζοαίωπε φιοα πος Ῥτοχίπεε 
εἰχευπιδίαί, ΌΥ (6 δοἀὐάἀοά οἴδυδα, ““σἶσε ἱσπαοίίεῦ 
ποδὶς ἱπλεγεί." ΤΠ6 τοπάονίης οὗ Οσγπϑοιια, “ αὐ 
ποδ εἰτοιπιοίησεπᾶος φγοοῖίυο,᾽" το 68 δϑουϊ ἐδ6 
οχϑδοὶ ἰάθα.---ΕΟΥ εἰνίης ἰο ὄγκος (80 δρυτεαίξτα 
τηοϑϑπὶηρ οὗ δε δ βίείεπευ, λὶσλ-πιπαεάπεεε (Βοηνσ., 
δηὰ οἰμοσβ) Ἧὸ δαῦθ πὸ ἩΒΓΥδΐ ἴσχοιῃη [86 
σοπίοχί, 

γὲεβ. 2. πὸ Τιοαᾶοσ δηᾶἃ Ῥοσίθοϊῖθι οὗ 
αι 1Ὲ.---᾿ Αρχηγός ἀεοοίοδ ποῖ τ γον 186 οτγίσίπα- 
07, ὙΠΟ ΜΟΥΚΒ ἰῇ ὺὉ8 ἴη6 Ὀοκχιπηΐηᾳ οὗὨ Ζ716118 
(Ομγγβ., ἔσδβπηι., 1ὕη., δηὰ ἰ8δ6 σῃδὐοσὶγ), θαϊ, 
88 δἱ οἷ. 1ἱ. 10, {16 ἰεαάεν, πιαγελαϊΐεγ, το, ἴῃ ἰδ ὁ 
δα ἰδ ιἰοπ οὗ Ῥαϊΐοπὶ αδπὰ υἱοϊοτίουβ δι ἢ, 85 
τοσοάοὰ 18, 88 ἃ Ῥαίίοση δηα δὴ δἰ, οοῃρ. Ἂοἷ. 

ιἱ. 18; 111. 2. “Ηον ψογο 1 ῬΡοβδι Ὁ1]6 (μ8. 161 1} 
οουἹὰ ποὶ ὈΘ6 Ῥτγεαϊοδίοα οὗἩ Φεδυδ  ΕΌΣ δείκεεῃ 
Ηἰπι διὰ Ηϊ5 οἰθσπαὶ δηὰ βίἰγί ον ἀϊνέπε 1176 δδὰ 
Ηἱ5 ΘΑΡ ΙΥ 1176, Βαυΐης Ὀοσοοηο ὈΥ̓͂ (86 ῬΟΤΟΣ οἴ 
δὶ δηὰ νταίῃ ἃ (μἰ οἷς Ῥτΐξου Μ4]1, δορὰ ἐιβοϊῦ 
88 ἃ Μ08]] οὗἩ Ῥαγιϊἰοη, Μ᾿ Σοἢ, πη Ὲ}} 10 ττδβ δείυα]]}Ὺ 
Βτοΐθη ἱΒβσουρἢ δηα ἀοηθ ΔΎΔΥ, 88 ποῃ-οχίβίομξ 
οπῖν ἴο Ἡ!ϊβ ἔδι-σϑδοιιίης δὰ ἐγαπβοοπάδϊηκς ἴα 11} .---- 
ἴον ἐ8μδύ ζδ: (ἢ, Ὁγ υἱτίαθ οὗ νυ ἰοῦ, ουθῃ 1π 186 τοῦ Ὺ 
τηϊἀκὲ οὐὁἨΘ {9 ἀΔΡΠΟΒ5 οὗὁἩ υἱΐον ἀοδογίΐου, Ηὸςσ 
οου]ὰ 58ι}}} 6411 ἀοαἂ “Ηἱΐ5 αοἂ 15 ὅ᾽ο βοὺ 88 Ἧ6 
ΤΘΟΟΒΗΪΣΟ ἰῃ 18 (ΓΙ Ὁ]6 δὰ ἀ6Δαγ οασποπίπ 6585 
{86 δΒο᾽ Γαῦποκαδίϊοι οὗ ἐπὸ οἰθσὴλ)] ὅοῃ, νεθ Ἑοδιι- 
ποὺ νόοηᾶον ἐδδὶ, τ Δ 16 ἰμδὲ βίαΐο σοπέϊηποά, 89 
ΘΌΪΠΟΥ ἀθεϊ χηδίοδ αἰ 88 ἰμ6 Ὀοπὰ Ὀοίνοοι Ηΐτὰ 
διὰ αοὰ᾽ (δ κι,.). Το ἰσαΐῃ οὗ ἰδουσβδὲέ ἴπ- 
γοῖτοα ἴῃ ἰάοα ἐμαὶ 292 6560}8 6150, ὉΥ οπάυσίπε ἴο 
(8 οπὰ, ϑ8οὲ ἔοσί αὶ δὰ χτηαάο τηδηΐεβὲ ζαῖι ἢ δ ἐΐα 
Ῥογζοοίΐου (Β΄ ΘΒ πὶ). 1 ἰβ ποὲ σπου βῃ ἴο βᾷῪ 
νΐ ἢ 6]. ἐμαὶ 26δ06, ἐΒτου ἢ 6] οἰ οῦ, δαί οσὶ ς 
ἰπίο ΦἸΟΥΥ͂, 885 οδίαϊποὰ ΤῸΓ τὰ υἱτἰτηδὶο δαῖτα- 
ἰἰοῃ, δἰγ]οὰ, 1 Ῥοί. ἱ. 9, τὸ τέλος τῆς πίστεως. 
Ἥρα ζδιι 18 δδοσὶ Ὀδὰ ἰο ὕ6δι5 ΟἸγἰϑὲ ᾿ξ τηυεῖ, πὰ 
Ηΐδβ Ῥεσβοι, ἷπ δοοοσάδῃμοοθ νὐὶ Ηϊ86 ὉπΊ ΤΟΣΤΩΪΥ 
ἀογνοϊοροὰ ομδσδοίον (6Ἀ. υ. 8, 9), θθδὺ {16 εἴδη 
οὗ γογίοοιίοῃ. Τθυδ τελειωτύς Τοοοῖγτ 68 115 δὶ 
ἰγϑηδί εἶτ δἰ καὶ δοίη. Απά {86 δβεπεϊσηθῃΐ τοῦ 
Ἧ61 Ὅθ {παι ἰπ Ηΐ8 ἀΐδρ]αν οὗὨ ζαϊ ἢ 7 68} δἰξοὸ ἴ8 
Ηϊδ οσῃ Ῥουβοῦ Ὀσοῦρδὲέ 1 ἰο νογίδοίΐου (ποσὰ. 
Βεηκς., Β]., })6 Ἧ., Τ8ο]., ἘΌΥ., ΒῖδΡ., εἴς.), δὰ 
ποῦ ΠΠΘΓΟΙ͂Υ ἐμὲ Ἠο Ὀσίπμε ἰὲ ἰο ροσίεοίΐζοσι 'π τ 
(Οσγϑ., ἵὅπ., θ6]., εἰ6.). βόταο, ψῖ ατοὶ., ἰακ6 
{πὸ ἰάθα οὗ τελειωτῆς, ἰ00ὺ ΜΔΥΣΟῊΝΪΝ, 85 ΣοΙοΓΣ- 
τίης ἰο {80 ἡμᾶγε ἐπ ἐλε σαπιες (εΞεβραβεῦς). 
ἘΣ 186 ο0γ τμδὶ νσδα δβοῖ Ὀθέοσο Ὠξζῃ .--- 

Τ|16 70Υ χοΐοσβ ποῖ τ ΘΓΟΙΥ ἰ0 {89 δηϊδμοὰ ποσὶς 
οὐ “τοἀοιηρίΐοι, δὰ ἐδ ὈΪοδαδίημδ 1 Ὀχΐησ8 ἴὸ 
τϑῃ (Τοοάογοίὶ) : ἰὲ [8 (ΒΘ ΒΟΔΥ ΘΙ 70Υ, {με οὉ- 
ἰδἰηΐης οὗἨ νοῦ 88 ἰοὸ 9 (δ τεσασὰ οὗ Ψδευβ᾽ 
δυοχίπς ὁ {86 στοβ8 (Ῥσίτηδ8. δῃ ἃ {86 χηοϑῖ). 
Τὴΐθ ἰά66 οἵὨ ἀντί ἰεα ἀοιημδηἀ δὰ ὮΥ [8 σοὐτιδοίΐ 65. 
Ετοῦι ἃ τηἰβοοποορίΐοδ οὗὨ ἰὲ ανα δύίϑοι (δ: 9 ΣῈ. 
ἀοτίησδ: ““ἱπδίοδὰ οὗὨ 86 ΒΟΔΥΘΏ].7 ΚΊΟΣΥ ὙἘΣΟΝ 
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Ἠο δὰ 85 δα ργοδχί βϑίϑηί δπὰ ργοιλυπδοο [.0-  τορεγὰβ Ηΐ8 οοπίίπμαποα ἷπ ἰδ οοῃῆϊοί 889. ἐΐδ6 
Κοβ (Ρεβιι., ατγοζ. Νασείδηζ', Βοζβ, δἱς.)}; ΟΥ: 

, ““Ἰπϑιοδὰ οὐὗὁὨ πὸ ονου ϊνγ ἧογβ δηὰ Ῥ]θδβῦγοϑ 
νψπίϊοι Ὁ 88 ἴῃ ΗΪΐϑ ῬΟΥΘΡ ἴο0 ΘΕΟΥ͂ ἢ (ΟαἹ]ν., 
Οατγρσ., βιοίη, Βίβρ., εἰς.; ΟΥ: “ἰπδίοδὰ οὗ ἱβαὶ 
ἔγοοάοσα ἴγοιιμ δαί γι, βυδονίς ἩίοΝ, δ (89 
αἰπϊοαβ Οπθ, Ησ τοϊχῦ ματὸ βοουγοὰ 10. Ἀἷπι- 
8βοῖ γ᾽ (ΟἌγγϑ., Οδ͵Ἱου, εἰς.). 

γεβ. 8. ΕἿΣ οομπδίᾶοσ ΒἷὩ, εἐἴο.----᾿ Αναλογί- 
ζεσθαι ΟΧΡτ 5868 ἃ οοπδίοταίζίοπ ἰδὲ οσοπραγεε δὰ 
ερεισάΣ. Τρδ Βογίδίογυ ἀφορῶντες, ἰοολκίηρ αὐσᾶψ, 
φτοῦ ἐπ ρ᾽ ἷθ6 {86 οΘοπορηίγδίΐοῃ οὗ (86 Ὑδηᾶοῦ- 
ἧς κδ8:9 ἰπίο δ βίη ρίο αἰἱγϑοίϊοι,᾿ δϑδίχιβ (89 
ατουπὰ οΥ οοπάϊ(ίοι οὗ 80 φχοοοάΐηρ δβαἀτηοηὶ- 
ἰΐοη ; δηὰ {816 δρδὶῃ ποῦν ἰίβο] ἢ δβδδυπιθα (ἢ 6 ΤΌΓΡΙΙ 
οὔ δὴ οσχβογίδιΐοῃ Τ8ὸ νοσὰβ ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν δγ0 
ποὺ (τἰῖὰ Τα Β., Βοηρ., εἰ6.} ἐο Ὀ6 οοππθοίοά 
αὶ! κάμητε, Ὀὰὺ Ὑὴϊ ἐκλυόμενοι (ΒοΣ., Β]., δπὰ 
{8 τηο50), τ βίοι τουϊὰ ΟΥΠΟΣ Υ180 ΤΌΣ δὴ ΔῊ Κ- 
γνχοατὰ οαπὰ ἀγοκκίης ο01086. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1, Μιουί δεαά[αδίπεδε 6.0 7αἰ(λ 80 πο] ἰ8,ποὶ 
ἐο 96 δἰίαἰϊηϑὰ, Βυὶ (μῖ8 βἰοδά βίῃ θ58 δι ΟὟΒ ἱΐ- 
Βο]7 ποὺ ΠΙΘΓΘῚΥ͂ 85 ἐ89 ΡΟΤΟΡ οὗὨ ὑπαὶ] ἢ Ῥαίίεποθ 
ἴῃ βυβοσίηρ, πὰ λ8 πὑπροπάϊης ἤγηιηθδε ἰπ ἐσ }8, 
Ὀπὶ 4150, 88 σουγδβθοῦβ »εγδίδίεπον ἷπ ἰ.6 πο] οβὲ 
δίνγ υΐησ, δὰ 85 υυἱϑ ἀΐπρ ὀτεγίίοη, ἴῃ δισυκαὶης 
ζοῦν (μ6 εἰ χθδὺ ροαὶ. 

ἃ, βδίποο υὰιίϊπουῦ δυο δχογίΐοη, 86 ΟἿ τ Ἶ8- 
ἐδ 8 Ἰἰἴθ- θο9 σδϑηποῦ 6 ἈΔΡΡΙ ἰογειὶπαίοα, ἱὶ 
Ὀοσοῖμ68 ἰδ ἀμί { 4εἰ-ργεδεγυαίίοα, ἰο αἰναδί 
Οὐγβοῖγοδ οὗ ΘΥῸΡ ἴῃς νοι οὐδίσυοίβ {689 
δυάρδυουβ, δηὰ ἰπᾶθυβ ΟἿΡ Ῥσοβυθδδ ἰο ἰΠ6 κοαὶ. 
Βαὶ ἐμαὶ πιο τοδί πἰπάοτδ ΟΣ ῬΣΟρΤΟδ8 18 
δίη, Ἡμϊο ῬΔΡΓῪ ΟἸΘΘΥΘΘ ἰῸ 5 ΌΥ πδίυγο, 88 δὴ 
ΟΡΡγοϑϑῖίνο δυτάοη, δηὰ α ἀταρζαίηρς ζοίίοσ, δηὰ 
ῬΑΥΙΥ, ἩΒΙΓΒΟΥΒΟΘΥ͂ΟΣ ψ͵ἡΨ ἰΌΓΠ, ΘὨδΟΙΠίΟΥΒ 118, 
8δηἋ δοοΐκα ἰο ὈΪ]ΟΟἷς ὉΡ ΟὟΥ Ὑ8Υ. 

8. ΤῈ τοδί ρονθσυ ἱποϊίοπιθηΐ, δὰ ἐδο 
δυτοϑὲ Ἰηθ888 δζδὶηδί ἐμαί γοϊαχίηρ οὗἩ οἴοσχί ποῖ 
888 ἰΐϑ σγουπὰ ἰπ βρί τὶ 81 ,εεδίεηδεε, ἰΘ 8 ὠπίη- 
ἐεγτιρίεα ἰοοκίη ἰο «“εεωδ, (ἰλὸ μοτέθοιϑα Κόσο οὗ 
Ζαὶι, (16 χγοδίθϑί δυ όσον, (86 ροσίθοῦ ΘΟ ΠΑ ΌΘΓΤΟΣ, 
ἐπ ἱβοδηι γορὶο μοῖροῦ. “ο [88 ρχοοοάδὰ υβ 
ἔπ {86 ΥΧ8090 οὗὨ ζαΐ ἢ, δὰ 8858 οροπϑὰ ἰμ6 ᾿ΔΥ, ἰη 
δοιμπιοποίηρς [Ὁ 08 ἰ86 δίχα] οὗἩ ζαὶϊ. Βαὶ 
Ηὸ ἰδ αἷδο αὖ 9 βδδῃθ ἰΐωῶθ {86 μογίοοίους οἵ 
7αῖν ἢ, ἰπύβίης Ὁ Ηΐδ γχοἀοηιρίΐοπ ἱπίο ἐπ Ὀ6- 
᾿ἰονίης οομα δδίδηΐ (ἢ 6 ῬΟΎΟΘΣ ἰο δομίουο δὶϊ διὰ 
ἴο ὍθδΣ οὔ (Πο τἱοίονγ."" Τὺ ὕοη αοΣ δοῖ, ποὶ 
ὁΟΟΣΥΘΟΙ͂Υ, δὰ γοῖ ποὲ οχμδυδεϊ γον, [ὉΓ 5988 
ἐδ ἃ ραίίεγη διὰ λεῖρεν ἴῃ ΟΟΥ Τϑοθ δηῃὰ οοπῆϊοί οἴ 
ζαὶϊι, ΟὨΪΥ ἰῺ 80 ΤΣ 88 πῃ Ηΐβ ονη 170 Ηὀ δ88 
Ἡτοῦρἑ οὔξ δηὰ οχθὶἱιοϑὰ {πΠ6 ρογδοθαΐ ἐέσίμ 
ὥπασε οὗ (ἷ8 οουγ8θ δηὰ δοῃῆϊοὶ ἰὴ ἐΐβθ δι το 
Ῥογίοοϊίΐοη. Το 1468 δαὶ 736δ818 ἰδ ἰο Βα τοχασἀϑὰ 
ΤΩΘΥΘΙΥ͂ 88 δὴ οὐγεοί, διὰ ποΐ 8180 85 ἃ δμὀ)εεί, οἵ 
αὶ, θη ἰΓ οἷν ἀοδίσογα, τ θη Ἰοχί σα} οδνυὶθὰ ουἱ, 
Δ'ἶκο ἐλε γεαξψν 9, Ηΐ λιδίοτν δπὰ {δ6 σεπιωέπεπεδα 
97 δ πιοταΐ απαᾶ τεϊςσίοιιΣ Ῥετζεοίίοι, δὰ ἰδ 
ΘοΙαο8 ἰηίο αἰἱγεοὺ δοηῃβίοι, ποὶ τη γον τὶϊα [86 
Τορσοδθηίδιίοηδ οὗὨ {89 ουὐδῃρϑὶ βί8, 88, Ὸ0Σ οχϑῆι- 
ῬΪθ, Τοβροοϊΐηᾳς οὔν ϑαυϊουγ᾽β Ἰϊἴο οὐὁἨἁ ὡργαψογ, Ὀπί 
Αἶδο {80 εἰἰΐγο οδοποορίΐομ δηὰ βόοὸρθ οὗ οὐ 
Ἐρίδϑι1θ. Ῥὸν (μῖδ8 ἴῃ (δ ὙΘΓΥῪ Ῥαβδαζο Ὀοΐογο 8 
ΣΌΏΒ 84 Ῥδιδῖ]οὶ Ὀοίγθο Οἱ" βίσυρρὶο τὶ ϊὰ ἴπ0 
Δνογυδδυΐοβ οὐ πὸ Οοβροὶ δῃὰ {8 βίσυ κα ]θα οὔ 
ἴμο Βοάθοσροσ, δηὰ αἷ8δο ἰπ {6 ο880 οὗὨ {9088 ἱὲ 

οοπαάϊίίοη οὗἁ Ὠἷδ τελείωσις, νν ὶοῖι δαὶ ΒΟΥ ΟἩἶΖ68Β 
οη γον τὶ ἰδ 9 χορσχοβαδίδίοη κίνθῃ αἱ ΡἈὲ]. 
ἰϊ. 9 (οορ. Τ80].). 

ἩἨἩΟΜΙΧΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊῸ εοἰΐπδεδει, (ἢ 6 σπόπιῖέε, δὰ ἰΠ9 σεχἥιατγὶδα 
οὗ οὖν οορδὶοὶ οὗΥ̓ Γ8108.---Τ)ὸ ΟΕ ϑιἐθπ 8 σου 86 
97 ἰδ, ἃ οουγες οὗ εἰἰ)ενγῖίπσ, δυὰ ἃ ταοσα 707 υἱοίοτψ. 
--Ἅ66ὺ5 [89 αγολείψρε διὰ ρ»γοίοίψρε οὗ Ὀθ]οΥο 8 
80 ρὸ τοῦ σφι βεγίπο ἰο σίοτν.---διεααζαεδίπεεϑ 
ἐπ 7αἰδ, ἴῃ 118 πεορεδίίψ, ἰἰ8Β αὐ δὴειδίν, δὰ 1ἰ8 
»ταοιἐοαδι εν. --- παὺ οοοαδίοηδ 8 ἰο 7αἰπί, δηὰ 
Ἡδὺ δοοῦγοδ 08 αφαίΐπδί 1(.---ΤΠὸ στοαίοθιὶ συ εγεν 
ἷἱδ {Π6 πιοδὶὲ φαϊίαπέ ᾿θγτο. Ηδ ὙιῸ 8. τηοδί 
ἀμεὶρι ἐπε οδὴ Ὀεδί λεῖρ οἰογ.---ΟῪ (Β6Υ ΒΟ 
ΔΙΘ το λάγαιοη ἴτοτα τ.8 81}} ΣΟΙΏΔΙ ΤΠ ΠΘΔΥ [0 1.8. 

ΞΚΤΑΒΚΕ:---Ἧ ει ΠΟΌ]9 ἱποϊ(οιηοηΐδ μαγ τὸ ἱπ 
οὖν οοηϑβίοί οὗ ἴα: ΟἸσὶδέ 0 88 ρνοοοδοά 
18 ἱπ ἰ, διὰ ΒυΡὈ] 165 τ ΣΙΝ 41} ῬΡΟΎΤΟΣ ἴὸσ ἰ(; ἃ 
οΪουὰά οὗ νΥἱίποδβοα οὗ ζδὶ ἢ, τὸ μαγὸ δβοὶ ὰ8 δῃ 
ΘΧδιηρὶο ἱπ ὑμῖ5 οομδῖοί ; δῃὰ (89 Ὀοῃοᾶὶ οὗ ἰδ 
οοηδίοί, γοθο ἔγυϊν 8 οἴοσμαὶ Ὁ]185.--- ἴηι τησδὲ 
ὍΘ ὈΟΓΡΏΘ 88 ἃ ᾿176-Ἰο σου ρδηΐοι, ουθὰ ὈΥ (89 
οἸἰϊάτοη οὗ αοά, δῃὰ ἐπον αν ἰμ τοΐῃ δ π ΘΏΘΙΩΥ͂ 
ΟὨ ΜΒΙΟΝ ΠΟΥ ΙΩΔΥ ὉΧΟΤΟὶδο ὑμῖν βρίνγὶίααὶ 
Κηϊχιιδοοά.---ΑἸ Βουρ βία οἴθαυθβ ἴο τηδῃ, ἰΐ 18 
ποῖ {16 Θβϑϑῆοο οὗ τη88: θπ606 ἰπ Βοδυθῃ (δ 6 
οἰοοί δγὸ ροσγίοοί.--- οὐ ΗΪπηβοὶΥ διγδηροά ἰδο 
Κη οοτδαΐ διὰ ποθ ΡΪδο6 οὗἨ ἐμ ἰουγπᾶ- 
τηϑῃϊ; οη ἰμιΐβ ΘΥΘΥῪ ΟὨτἰδέϊδῃ ταυδὲ ῥ᾽δηΐ ἷπι- 
86], δηὰ αἰδρὶδν εἶα ἀδοάβ οὗἉ ΘΟ γι βίλδι ΓΟ 688. 
--.Ἴ͵ἴπ 89 στοῦ οὗ βαϊναίΐοιι ΘυοσΥ ἐπίῃ ἀορομάβ 
ὁπ Φεδβυ8.---Τ ὁ Ὀσαὶ Ἰἰκ ὐοπίης οὗὁἩ ἐ86 Ὀυγάρη οἴ 
(80 οΥο88 ἱβ δαί ἰβου Ἰοοὶς ΔΙΎΔΥ ἔγοια ἰΐ υπίο 
Φο5808.---Ἴ7 ἰοὺ Βαβὶ ηοἱ ΟΥ̓ ἱπ ἐμ νυουῦ]ά, γοζοΐθο 
ἷπ ὑδῪ ΟΣΟΒΒ; ΒΡΘΘΑΣΥ ὁπουφὰ μου 1 αἰἰδίῃ ἰο 
ἰσὰθ )ΟΥ̓ δπὰ φῇογγ.---ἰὐ 18. 16 πδίῃσθ οὗὨ τπᾶπ ἰὸ 
Βνίηἰς ἤγοῖι {ἢ 6 ΟΓΟΒΒ; ΠΟΙΠΟΘ Ἧὰ ποορᾶ ἰ0 ΔΙΌΙ890 
δηὰ ἱποϊΐο οὐ βοῖγο8 ἰο ἐμὸ Ὀοδείης οὗἨ (6 ΟΓΟΒ8 
αἱ ἰδ 80 υδοίῃ] ἰο 08.--- ὁ δ΄ δϑβαὶ]ϑὰ οὐ 8ο- 
οουπὲ οὗ οὖν χἰριὶ ἀοΐπρ ἰπ ΟἈγτίδί, τὸ βου] 
ΘΟ0η8010 ΟὈΣΒΟΙγΟΒ ἩΪΓῚ ἰδ 6 ὀχϑρὶο οὗ ΟΒσὶδί, 
διγοησίμοθη ΟἿΣ δουγδᾷθ, απ σου 6 Ὁ ἐμαί τγ9 
8}}8}} Ὁ αδυπάδηϊ γ χοναγὰ θὰ ἴῃ πϑατθὴ (Μα. 
γ. 11--12).-- ΗΙΟΎΤΘΥΟΣ τη ἢ Ὑ͵Θ ΤΩΔῪ Βυ 8 [07 (89 
Ὥ81η6 οὗ Οτὶδὶ, ΟΕ γῖδυ 885 δ. 1}}} ουϊοσοα ΤᾺΣ ἸΩΟΣΘ 
ΟΣ ΟΌΥ δ6 Κθ8. 
ἘΙπαΕΒ:--- Εἰ ἀοοα ποὶ δἷοαρ, Ὀυΐ πνδίομοϑ 

διὰ γχυηδ; γοῖ ποὶί πον ἄοοβ ἰΐ δαδίοθη; δαί ἱξ 
γγδὶΐδ ἴῃ ρμδιΐθῃσο, δηὰ ἰδ {ἰδ ργοβοτὶ δθἃ δοπ- 
βἰοὶ ἰα δοδορ δηθά, οχίσγοιηθδ οα ὈΟΐΒ βἰὰθ8 
δυοϊὰοα, δῃὰ {89 Ὑδγ οἵ ἐγσυϊῃ ὑσϑβοσυθα.- - δ (ἢ 
Ἰοοῖβ ἰο ὅοθβυβ Ομ σὶδὶ, διὰ ἰβ ἰδ ἄστη ἰπίο 18 
Ἰοοδίου 5. 

ΗλΛΗΝ :---σοδυτηρέϊοπ δηὰ ἰἰμχΐὰ Ἐπ 6] 16 δ τὸ 
[0 ἐτο οδρίϊδὶ ἴδυϊβ δχαΐποὶ τ πὶο Ρδίΐθῃ 69 
8΄'΄ὀοῃϑθ δδῃ δά ὈΥ ῬΥθβΟσυϊης υ8 ἐπ ἰχὰθ τἸηοάσγα- 
ἐἰου, διὰ ἰπ ἰδ τη 4}9 Ρα ἢ. 
ΗξυΒΝΕΕ:--- 9 ἔσθ υ890 οὗὨ ὈΪΌ]1041] ὑγ068 δπὰ 

Ῥδιίοσηϑ ἱδ ποὺ ἰάϊο διὰ ποΐγυϊ] οοπίοτα ρ]αἰΐοι, 
δὶ ἐπιϊίδίίοῃ.--- Γ΄ ἰ5 80 Βοδυϊοδὶ Ὀαγάθῃ ἐμαί 
ἄσχαρβ δ ἄονε ἰο ΘΑ ΡΙΝ.---ΟἸτἰδιΐδη υἱσγίπο 18 ἃ ἴσεθ, 

ΘΒ ΘοΣ αι] ποδὶ] δηὰ συπηίης δἵϊοσ 6 ΒΘΔΥΘΗΪΥ͂ 
ὁοντοῖ. Τὰ δρίσὶὶ τηυδῦ Ὀθ ἀρ Υ (0 ἃ δου δίῃ εδτιο; 
ἐμ9 Ὀδδνίηρ οὗἨ δυσι βθδιηθ 1ϑδβ (0 ἰμὸ δ ρμ6βὲ 
Βοπον.--μδὲ προ ἢ ΑἸ τοδ δηὰ ταΐβ᾽οδ δ ἰῃ δυΐῖ- 
ζοσΐημ8 8 (818, (μδὶ τ τηυδὲ ΔΊΟΥ ουτβοῖνοϑίο πὰ 
ῬΙθδδβυσο ἰῃ ἰμο80 ἯΒΟ ἃζο βίηΐζαϊ δηὰ ὑσνοσίγ. 



200 ΤῊΕ ΒΡΙΒΤΙΕ 10 ΤῊΒ ΗΕΒΒΕΎΞΒ. 

ΜΈΝΚΕΝ:--Ὑα} }κ Ἰὲχο 9οδβαϑὶ κδοὰ ἐπαὶ ἰδθα1 Οὐ. νσκ ΖΕΥΥΒΟΗΗΤΥΣ (7ορέϑποηοο ὁ. ἰλὲ φοοὰ 
ἸΑΥΟΒ ΜΚ ἐέλο Ηΐπα, ψὩ}κ ὧτ Ηΐπ ; ἀπά ἐδὰκ  ϑλερλενά, 1864) :---οοϊκείᾳ ἴο ὕσπιδ ἐδ ον ἐοσε- 
8.80 ἰδοὺ νΔ]Χ ἐο Ηδ πὶ, ἴοτὶ δηὰ υἱοίογυ ἰξ 8}} οοδίοαὶΒ δη ὰ δουϑδοτγίπκα. 

ΗΑΒΚΕΒΒ (ΙΥ͂. δ) :---ΟῬἸἡ οχοΐπ 1165. ἰδ9 σσασαρκο Εστ Ἰοοϊκείπε ἰο 268885 ἰπγοῖνθα ἃ. δὲ ἰμὸ ἐοπε- 
οἵα ἰγὰθ Ομ τἼδ δ ἢ Ἰοδοοιοῶί οὗὨ ἰἰὸ δἰσερεῖο, Ἰοοκίδα ᾿ ἐπατδοιοίοῦν 

ακβοκ :-Ἴ μὸ Ἰονίου οἹοπὰ οὗὨ τί μο5585 δρουί  ἰο ἐϊο υἱσέουϊσυβ ἰϑϑτ: 2. 17 ἃς οουείπυοα Ἰφαρ, 
86 ἰπγοπὸ οὗ ἰμ6 Βοάοοιμος οὗἉὨ ἰ8ὸ του]ὰ: 1.  βοσΐᾳ Ὀοΐστο τι ἐλὲ ὲμηι ἐσὲ τοοάοὶ οὗὨ 
ἐμοῖς ὈΙοοΥ νου; 2. ἐμοὶν εκἰοσίομθ μδβῆοσ; 8. σοοορτίχίηρς ἰπ δυβοτίης ἐἰϑολξ 8 ϑοτοίοτεςησ 
8. ἐδοὶν ἈΘΔΥΘΏΪΥ ΟΣΟΥ͂ΤΩΘ. 868] οὗ οὖν Ὀὲνίμο δοιιβαΐρ, 

“ αἰὐξιαντπισανον ἀπτεκερκονασεισυτα ει πεοτοασειεν 

Ι΄. 

Ἔμοἷν βυ δον Ἐ κτὸ ῬυΟδίδ οἷο ἐπαοιἱβοσαθη ἐδ οὗ ἐμ ρδίθτηδὶ ἰουο οὗ σοά. 

ὕκαντεκ ΧΙ. 4-18. 

4, δ ὙὯὁ ἢᾶγθ ποὺ γοί ταρβιοὰ ποίο Ὀ]οοᾶ, βὐχίσἱρ ἀραΐπβὲ β'η. Απᾷ γο αῦθ τὐὴ λιύύνα 
(86 οχβοσίαίίου Μμ1οῖι Βρϑα κοι πηΐο γυὰ 88 πηΐο οἰ] ἄγθῃ [8008], ΜῪ δοῦ, ἀεϑρίβο 
Βού ἰδοι [πρδῖκο ηοὺ ᾿ᾳδὺ οἱ} {86 οἰμαδύθηϊΐηρ οὗ ὑπὸ Ἰωοτὰ, ποῖ ἰδἰδὺ πῆθδ ἰδοῦ δγῸ 
τοδαϊκοά {[πλὲ]6 θοΐομ ργοροά, οογγθοιθαά, ἐλεγχόμενος] οὗ [57] τα ; ΕῸΣ ποῖ ἐδ6 
Τ,οτὰ Ἰογϑῖν Ἠ6 ομδδίοποί, διὰ βοοῦγ εὐ ΘΥΟΥΥ͂ Β08 ὙΒό δ τοοοϊγείμβ. 1 γο δ- 
ἄπγο οἰιδείδηΐης [1ὺ 18 ἴοσ οπδββοιμοπῦ ὑπδὺ γ6 Θη Δ. 76],} Οοἀ ἀ6Α 160} πιιὶ γοῦ 88 
τΐτἢ βοη8; ἴοσ ἩΝιδί βοὴ ἷβ δ6 [πΉ0 ἰδ ἃ 50} σιβότα ἐἶιο ἔλύμοσ ομδβίβηοί ποῖ ΒΌΓΣ 
γθ Ἀ6 [510] πιδους οἰναδυϊβοιθος, ἩΒΟτΘΟΥ͂ 8}} τὸ [βδνϑ Ὀθσοῖϊηθ} ρδσίδικοσβ, 1πθ τὶ 
Ὧ7Θ γὸ ἀδ, ἀπὰ ποὺ βδοῦβ. ΕἸσύβόγτοοτο [εἶτα, [86 8, {868 δραϊη], τ μᾶνο δὰ 
[πὸ μαὰ, πϑοὰ ἐ0 μδνθ {}|6] [ΔΕ 6.8 οὗὨ οἷν ἤδϑὶι νι ἰοῖ [π|10] οογτϑοίοα τὸ [85 οἶδδ- 
6} 68], Δ ἃ γγὸ ρᾳ6 ἐΐδέηι ΤΟΎΘΓΘΠΟΘ : 888]} γγχα ποῦ τηποῖι γί ΒετΣ Β6 ἴῃ ΒῸ ) οἴ οη μηΐο 

10 ἐδ Βαίδοσ οὔ βρὶ τ δηὰ 1ἴνο ἢ ΕῸΥ (86 Υ νουῖϊγ [1π4664] ἴοσ [ογ΄ πῖιὰ τοΐογθηοο (0] ἃ ἴον 
ἄδγο οἰαϑίθαθα τι8 δίδοσ ὑοῦ οἼΤ Ῥ]θδδοσο; θυΐ μ6 ἴο᾽ ομν γος, ὑμδὲ τοῦ ταλρ ιὶ [το4}] 

11 Ῥοραγίδίκογβ οὔ ἷβ μοἰϊῃϑββ. ΝΟῊ πὸ ομδϑιθηϊης; [07 {πὸ ὑῬτδβοδῦ [1 ταδροοὶ ἱπασεὰ ἴο 
{πὸ ῥγΘ5Θ 7 βοϑιιϑ ἢ ὑο Ρ6 Ἰογοῦβ, Ῥαΐ ρτίθνουβ : πουσυ μοῖθδδ [Ὁ8|], αδεσσαγὰ ἱὲ 
ΚΝ ὍΠ9 ῬΟΒΟΘΔΌΪΘ [α]] ἔττιῖῦ οὗ τἰρ ἰθουβηθδβδ τπηὺρ ὑμοῖα ἩΒΙιοΝ δτὸ [Ἡ Εἰς ἢ 

12 γ6 Ὀ66}] οχοτοϊδοά [ἀϊ861}}1π94] ἰΒοτοῦγ. ἸΥΒογοΐοσο 1180 Ἂρ [τὶρθξ Ρ δραϊη] 
13 ἐδο βαπάδ ποῖ μδὴς ἄοτη, δὰ {16 ἔδορὶθ [τοίαχ οὦ] ἰζθο9; Απᾶ Ῥρδῖο βἰσαῖρμς 

Ῥδίδιβ ἴῸ)᾽ γοῦν ἴδοῦ, Ἰοβὺ [{88{] (δαὺ πῖοῖκ 16 ἰδῖοθ [ἸπλῪ Β06] "6 Ἰυγοοα οὧὲ οὗὨ (δ)6 
ὝΑΥ; γα Ἰδὲ 1ν [Ἰ24Υ] ταῦδου δὸ ̓ι6β]θα, 

Ἱ Ψον. 1.--Ἰοιιαλά οἵ εἰ τεαὰ εἰς, αἴδετ δα. Α. Ὁ. Ε. Ἐ.Τ,. απ Ἰδοῦῖ τοϊπυνο. Ἐεΐοδα, Βονεότοτ, ἀδίδσναε το Ἐδοσ, 
ὃ Υογ. 0....Οὐ σολὺ μᾶλλον, δαποιίίοηποῦ Ὁγ βί:. Α. ὍΝ. πστοοά οὗ ἴδιο ἰδέξ. γ60. οὗ , 
{ὑοτ. 4.--ἀντικατέστητε, γὲ τεεϊδίεα, Αοτ, : Ἦ οτάδ. ἰαγ δἴτοδδ θη ἐμ ΑΟΥ.» αὐ δὲ γ0 το’ ρ;ϊ Βανὸ ἀοῶϑ 08 δογεζαὶ οσεδαῖσπα." 

ΑἸΓ., ππἰτἢ πιοοῖ, τααῖκοα {ποραγίϑοί. ὙΠ οὕπω [μ9 ΑοΥ. τοπδογίπα ἰδ μαγοῖ, ὉΠ16δὲ τ σοι ἀογ ποέ ἐπ αν ραν. μοί αἱ αἷϊ, 

μὴ Ἀμῶ ὅολ. 

ῚὋΛΨ ὦ “5195 

δυὰ ἰδκὸ ἀντικατ. οἵδ ο ἰπβίογδὶ οοηῆίοϊ ΗΒ ἴΠ9 οἱ οὗ ἀἰοουοάϊοποο ἀπὰ ἃ "86 ἴῃπο Βανῖοι 
ἔθ μέχρις αἵματοί, [ο 86 δανίουκ᾽ " σπνοαιδρ ἄγορο οἵ "δοοὰ. [πεῖς νίεδι Βεύπευ ἴο 18} [8 

δον δ...-ἐκλέλησθε, γε λαυε )οΥφοίίεΝ, τας ἢ Ὀοεῖον ἐπ δὴ ἐπύοττοβ., λαῦε μὲ “ονραίεα δὸ Βὶ. ἢ Ὗ).. ̓ άλῃ, ἐπ οὐσε ἴο δοΐδεαι 
«δαὶ οἱδιοννν 80 δοϑπιδ 00 ΒΑΓ ; θα Ε1ι}6 τείηκς ἰ9 νἱ τ 41} δεδαπΊοὲ Ὀο ον, δμὰ (Π6] ἴοετος. ποῦ! "9 δὰ πασά.--ὀλιγω- 
ρεῖν, ᾿κακε 6 ἀοοοιμέ οἢ, ὩὈοὲ 60 ΒΙΤΟΏ( 62 δε.»«ἀλεγχόμενος, ἩΒΠ6 Ὀοη ̓ ἐλῥ μι αὶ Αών! οογγοόϊεα, ταῖδναν ἐπα νοδωλοεῖ, 

Ψο;. 1...-οἦὖὕς παιδείαν ὑπομένστε, 60 πο ᾿παὲ δι μονέεἐσδο ; { {2 79» σδαςίεέμρ᾽ ον ἐλαὲ γε ατὰ φοϑδαεν έδερι. τ δρὰ ὀρὸν 
τηδὲ ὑπομένειν ὁΔῺ ΒΑΡΑΪΥ Βαγο (210 ὑποίδεκέαξ πιοδϊος πλο δ ἐδ οσϊοδευ σοδάϊδα γοσυίτοα..- τίς γάρ ἐστιν νὶός, ἂν ΓῚ 

ον. δ..--μέτο ναμέν, 1σ6 Ἀατὰ δερόπεθ ρατίαξκερε. 
γον. 9. αὐτὰ, ἅν, ἐλε νεαὲ μέαδαο. Ὁπίοπθ τὸ ἴακο δἶΐτα 29 ἃ Ῥασί!οῖ9 ομβοέίοσι, ἩΝΙΘΝ Σ εκ δοῖεν. οἵ ἑ ᾿ 

}} Ἰά ᾿ἰυδοφὰ τοφυίτθ, ἐπ ἃ σοκυΐος οοπδεγιοίίο, οὐ πολὺ δὲ μάλλον (ποῖ δα Β]. δηά καὶ οὗ πολὺ μᾶλλον); θαὲ 
ἐμαὶ δ δαιδοτ δεραν ΜΗ {δῖε τκυβαυν μηβδ μέρος ἰὼ Ηἷσ ταϊπᾶ, δ δον Υ [6 μέν τὰ τονε δὴ ἧμδο οὶ 118 ἀπβπρσακαί δά. 

ἐς; γος. 11.---τοῖς δὲ ψ' ἐϊ.--ἀποδίδωσιν, τὰ τεικδονο δειοῖς, ψέεδιϊῃ,.. 

ον. Σ.“ ἀνορϑώσατε, φίρλι μρ, ὑγὸιρ ὑαοῖς ἰο ἐνεσδνεεὶ οἵ “ἰγαϊρλίπεξει.--παρεινένας, εἰαελεπδί, πιρίγμὴρ.--παραλελνμένα, 

γον. 13..-᾿ξαἱὶ 4, α(4., ἰ6 ἃ τοκεῖας ϑεοοιχγίίο Ἠοχοιιεῖογ: ἵνα μὴ τὸ χωλὴν ἐκερανῇ, ΜΑΣῈ οἵ δῷ Ἰαινεδὲο 
ἀϊαιοίον, πρήπβηνεαῖν λ ἀρὰς ῦδας ὄψεται τὸν κύριον, ἰδ ἃ νοσίρος Ιοτυΐο γοῖβε..- Ε.}. 



ΟΉΑΡ, ΧΙ. 4-18. 

ἘΧΕΘΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ὑεμβ. 4. Ἐϊοαϊδῖϑα τιῖο Ὀ]οοῦἝ ---Τ 9 ὁχ- 
Ῥχοϑβίου ἰ8 Βαγαὰϊγ δ ὕριιγο ἄγασῃ ὕγομι Βοχίης 
Βοηκ., Β]., ἢ 61.}, Βυὺ ἀοποίοβ ἃ Ὀ]οοαΥ ἀθαίλ 
Ὑ1696197), Ὑ}. 8 ΓΘ θη 66 ἰ0 (86 ἀθδιἢ οὔ 968ιι8, 

διὰ ᾿ρ}198 μα ὑπ0 γοθάθσβ μα γο ἰηἀοθὰ ΔΙΓΟΘαΥ͂ 
Ῥοοη βαδ)οοϊθα ἰο δοἰβ οὗ υἱοϊθῃοθ (68. χ. 82 8..), 
Ῥυὶ ᾶῦϑ ποὺ 89 γοὶ, 1Κθ δδυϊθνὺ ΣοΙ Ὀ6 ΓΒ οὗὨ ἰδ 6 
σαυτοῦ (οἰδρ. χἰϊἹ. 7), θθθπα Ῥοτβοουίθὰ υπίο 
ἄσαιμ, θαΐ ΓΙῸΣ 816 ἷπ (μον οοπάιπιοί, Β 16] ας 
τι οιηβοῖγο8 ἕγοια δυο Ῥ6γ 115, δ ἔογχοὶ (πο ἱπ- 
Ῥοσὶ οἵ [86 δευδονίη 9 Ὑδιοι ἀοὰ ἀδδιῖποδ ἴον Η 8 
ΟἸὐἸ νοι. Αἰ τιογαὶ ΕΕΌΕΕ5 διχαϊηβί ἐποὶν ΟὟ δἷῃ, 
διὰ οὨθ ἴῃ πψΐοῖ ἐἰπον ἤδτο ποὶ ρα ἤογί ἰποἷξ 
πϊοδὶ οχογίΐοηδ (80 γϑοθη Ὦἱ δκαὶπ ΗΟΙΥΣΜΑΧΝΝ 
ἦπ ἐμ6 διμά. ὦπα ΧΚνίί., 1859, 11.) 9 Βοετο ποὺ ἰη- 
ἐοηάοά,. [1 ἰποϊΐμθ ἰο ἐμίμῖς 10 ἰδ, δηὰ ἐμαὶ ἰῃ 
1815 σοπβὶϑί9 ὑ86 Σορυϊκί;ς Θμδγδοίοσ οὗὨ ἰδ 9 18Δ- 
ἄυλχο.--Κ,]. Κ΄Ὲ ΔΡΡΘΔΥΒ Π6ΤΟ δῷ δὴ ΟὈ)θοίΥ 
ΨΟΣΙΪΥ ῬΡΟΥΘΓ, δα ἰΐ ΔΡΡΘΑΓΒΊῚη δι ου]α» ἰῃ {19 
δηθπιΐοδ οὗὁἨ ἰμ6 αοεροῖ, δηὰ Ῥγόρδῦοδ (6 88 Π16 
ϑυβοτίης ἴον (8 ἀἰδοὶρ]05, 88 ἴοσ πο Ψοσχά. 

Υκῃ. ὅ. ΔΑπἃ γο δανο ίοσχβοϊζος, εἰς.---Π 
ψὶἢ Οαἷν., Βοζα, Β]., [Κυὅπ., εἰ6., ἯΘ ἰδῖκο ἐἢ) 686 
Ἰγογὰ κα ἱπιογροχαι τοῖν, [86 ἰοηο οὗ γορσγοοῦ '8 βοΐ- 
ἐοηοὰ [αὐὰ ὑπὸ μδδβϑδᾷ9 δηΐθθ 64]. Το οἰϊδίοι 
ἦδ ἴσγουχ Ῥσου. 11. 11, 12, σοσο ἰὴ ον, (ἢ 6οῃ- 
οἸυάίπᾳ οἰατ.59 τιιη8, ““δηὰ 88 ἃ ἔδίογ ἰο (})}0 δοῃ, 
ΗΘ ἴα ξοοὰ ἰο δὲχαι ᾿᾿ (ΟΥ, τϑοοίνοῦ Ἀἴτα κι ]γ). 
ἱποίοδὰ οὔ ἈΜΦ) (9 βορί. τεδὰ οἰΐμοῦ Ὡλὴ 9.9 

οὐ 49 700 τ, 17, ὮΝ", λὲ οδοασίοηα ραΐν. Τὸ 
Οοά. Α. οὔ(δο βορέ. τοδβ σί(8 δίδου οἱδος Μ85.. 
παιδεῦει; (6 τουβαϊ ον Βδγα ἐλέγχει. 

γεκ. 7. ΕΣ ομδδεϊδοσαοθιῖ.--- 6 ἰεοί, γες. εἰ 
8658 ἐδ Ῥαγδ}]0158, τοῦ. 8, ἱπ ἐξβ ΖΌὙῸΣ; δι}}} {818 
οδῃποίὶ ἀοοϊὰο 8 δζδίπδὲὶ {8:6 δυΐμον 168, Ὑ ΐο ἢ 
Ὁ πὸ πιοδ8β Ὀγοδοηὺ Ὧ8 δ υππιοδηΐηρς οἱοτίοα) 
Φτσοῦ, ὉὈὰυΐ δαβίξηι ἐμὸ οὨἦοοῖ οὗ ἰδ βαβδογίης, 
μοι 6 ἰδο τοὶ σαϑηϊϊοηδα παιδεία. Ἑϊς, ἀ6- 
ποϊϊηρ, Ραγροδο, ἐδ ἰγοαποηΐ πὰ ΟἿΣ ΕΡίδι16, ΟΒ6Ρ. 
ἦν. 14: ἰἰϊ. δ: ἱν. 16; τὶ. 16; ἰσ, 1δ; χ' 19: χὶ. 
11. πο Ιδἀΐοα. δοδείτυοίΐοι ΟΟΥΥΘΒΡΟΙ 8 ὈοίίοΥ 
τοῖο ἐμο οοπηθϑοίίοη ἐρε ἀμ 8})6}.} ἐμβδὸ ἰδὸ [τρος. 
(Ενγν.), Ὄβρϑοὶδ))γ οοπείονίηρ ἰμδὸ Ῥτορβπρηὶ βἰὶβ- 
πἰδοδίΐοη οὗὨ ὑπομένειν δπὰ ἐδο δέ 'ῃ τον. 8. Αχεδΐῃ 
τίς ἰφ ποῖ ἰο ὈΦ 6 ΚοΒ δ᾽ οι ὑΥ 7 ἩΪ0} υἱός (ΒΙ., 
ΤΟΎ. Ἐ8οϊ,, ῆπ.}, Βοῦ 825 ρυοάϊοδύθικεο ὧλαΐ δογῖ 
»εγολαῆοο ( ἰλ6 δοπ!ῇἢ8 (ΒΟόΒπι6) Ὀυΐ 48 8 βυλδϑίδῃ- 
ἐἰντο, δ δἷβδο υἱός δηὰ πατήρ, ὅτ νὶϊίβους (86 
δείΐοϊο. Τὴ ἐδ 86Π80 ἴθ, δοοογάϊηᾳ ἰο Ἀοἷ., 
“ἾΟΣΟ ἷδ ἐμ 79 ὁῃ6 ἯΒΟ δίϑι δ ἱπ ἰσυ μ᾽ ἰπ [86 
τοϊδιΐου οὗ δοῆ, ποῖ δ ἀο68 ποὺ οδαϑίΐβο, τ 110 
εἰδηά (ο Ηἰτ ἰὰ ἐγ ἴῃ ἐμ τοϊδίϊοι οὗ δύ μοΣ 

γεκ. 9. Αραΐη, [8 186 ποχὲ Ρ]8Δο91.--- 
εἶτα οοπίΐηποδ ἰδὸ δυχασηίδίξοι.---1ὸ ἰδ κο {86 
ηγοτὰ 89 ἰγοηΐοδὶ, ΟΥ 868 αποσίξοι οὗ βατρτίδθσως 
ἐο ἧία πε (ψ α)οῖς.., ΑἸΒοτνι, εἰς.) 8 οομδἰδίθπί τελ(ἢ 
οἰ αϑαοΐϑαὶ ὑδδζο, νυΐ ἰ6 βοῦὸ ογοϑὰ, θα 68 τ ΕἰΘΆ 
4᾽90, ἰδ δοοομ τη δοΣ οὗὁὨ ἰδ Βομίθηοθ Βιου]ὰ 
μανθ δοταπιοησθᾶ ἩΪΓῚΒ καξ. 

Εδῖμοσ οἵ δρίτἰῖα.---Τ ἷς ἰδ ποί Ομτῖϑέ (ΗΠ δ π|- 
τηοη), Ναὶ αοά, πιο, ΒΟΎΟΥΟΣ, γϑοοῖγοβ ἰδ ἷβ 
ἀοκὶξποιΐοδ ποί 86 ὁ09 δαγίηφ ἴοΣ ΟἿΣ δου} (Βόδιπι. 
δϊος Μογυδ, δπὰ οἱβοῦβ), ΒΟΥ δἂϑ Ὀοδδίονον οὗ ἰὴ 9 
εἶδε οΥἩ ι8ὸ βρίεἰι (ΤΠποοδοτοί), πον ἷπ {πὸ Ἰρογα ] 
8686, 88 Εδίδοτν, ἰῃ γοδροοέ ἰο ἐπὸ Βἰκθεν ερὶγἱϊααὶ 
Ῥσουΐποθ οἵ Ἰ᾿ἰΐο (09 Υ΄., ΒΌσ., 1ὅη.); Ῥὺ ἰπαϑ- 
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πυ οἷν 88 21} βρί τὶ 6 δἂγὸ ἀογίγοα ἔγοτα Ηΐῃ (1}0]., 
θοϊ., Βἰομ). Υθ τυδὺ πο, ΒΟΥΘΥΟΡ, Σοῖον (89 
ἐἐ σρἱγλι δ᾽" ΘΧΟΪυΒΙΥΘΙΥ ἰο ἀπφείδ (ΟἾγγβ., (Πο., 
ΤΌΘΟΡἈ.); ΒΟῸΣ πὰ ΒΟΣΘ 8 ομε- δ δα ἀηὰ οχίγοηιθ 
εἰδίοπιοηύ οὗὁὨ ογεαίίαπίδε ((]γ., Βοης., Ἐϑίς, 
Οδσρσ., δέ6.), θὰ. ΟὨΪΥ ἃ ταοἀογαὶθ δηά δυϊ μον ζοὰ 
ἔοσιη, 68 αὖ οἰ. γἱὶ. 10, οὗ 7γασμοϊαηίδηι. 

γκπ. 10. ΕΣ ἃ ἔουγ ἄασγα.--Τ} πρός εἰαπὰθ 
Βοῦο, διὰ τοῦ. 11; [0κὸ υἱἱἱ, 18; 1 Οον. τἱὶ. δ; 
2 ον. υἱἱ, 8; 1 ΤΊιοϑο. 11. 17, οὗὁἨ (9 σωγαίζίοπ οὗ 
{μ6 ομδϑιίδϑοιμομί. ΤῸ Τρ) ΟΣ οΥἁὨ οχροβίϊογε, 
αἱτὰ ΟαἸνάαι, τοκαγὰ (Π6 “ον ἀδγβ᾽" 88 ἴῃ ἀδγϑ 
οὗ οὖν δαγίλίψ ἰὕε; δορὰ ἰπὰ8 πὰ ἃ, φοπίγχαβί ὃ χ- 
Ῥγοββοὰ Ὀοίνϑοι ὑμ9 ρυγροβα οὗ (86 ομαδιϊβοιηθης 
οὗ οι] άγοῃ ὈΥ ΟἿΕΡ Θασί ΒΥ Ρδσθῃίβ, 88 Ὀοΐηρ οἱ 
ΤΑ ΈΓΕΠΟΘ ἴθ, ΟΥ ἴοτ (πρός), α ὕειν ὅσψε, διὰ ἰμὸ 
εἰαγηλίν, πῖον 18 (89 δὰ δηὰᾶ βοορο οἵ ὑδ9 Ὀ᾿ Υἱλθ 
οἰιαδιβοιβθίβ. ϑαοϑἷ δὴ ΣοἰοΣρσοίδιΐοι, ΠΟΎΘΥΟΣ, 
ἰηίχοάιιο95 αὐ Οὁη06 ἃ ἴα᾽δ80 διδίοιρθηὶ ἰπίο ἐδ9 δτεὶ 
Το 6» οὗὨ ἰἶκὸ δῃι πο δὶ5---(δὶ, υἱΖ. ψ ΐοΣ Σθ- 
βιγὶοὶβ ἰ8ο οπὰ οὗ λιμαν ἰσαϊηϊης ἰπ 4}} οδδϑαδ ἰ0 
ΟἿΣ ΟΡ ΝΪν ᾿1ἴο, δὰ ογοαῖθα ἃ οοπίγαδί 0. Ἡ οὶ 
ἰμο οΥἾκἴ8 8] ζυγἰδ98 πὸ 655, Βαὶ μοὶ πον, οα 
(89 οὐδὸν βδῃηά, 18 (9 πρὸς ὀλέγας ἡμέρας ἰο Ὁ οἱ- 
ἰδοϊιϑὰ ὁᾳ8}}γ ἰο Ὀο(ἢ τηδτβΌ 6 ΓΒ οἵ [86 δη ἰ  ο 818, 
88 δἰδίδης ἰμὸ εοπιηοη Ῥουϊοα οὗ ἰἐΐπιο ἀιτίηρ 
ψσ;, ἴον ἰδοῖν τοβροοίγο Υ αἰ ογοηὶ ΡΌΓΡΟΒΟοΒ, 
διὰ ἰπ ἐποὶν αἰ δογοηὶ 8 γ85, ἰδ9 διιπηδ δὰ {Π0 
Ῥινὶπο ἰγδίἴης ἃγὸ σαττὶοα ἔοσ σὰ ̓ νε εἰς.). 
ΤΏο ἴονν ἀδυροίωιϊ ἰο ἐδιο Ὀτϊοῦ ροσὶοἀ οἵ πιϊπογίίν, 
ἀυτίησ τ ϑέσὶ, δα δοτνη Ὁγ ἐμο Προτίοοί ἐπαίδευον, 
(89 τοδάθυβ, δ8 ο 1] γοΒ, ΓΘ [80 Βυ Ὀ)θοίβ οὗἉ ρᾶ- 
φοὶδὶ ἀϊδοϊρ)ηθ. Βαϊ ποῖον διδΐῃ ἀοοβ {86 
δδίθον οοηίγαϑὶ πὶϊ 18 1 ἰ θα ροτγ]οά οὗ μὰ- 
γϑϑίαὶ ἰγδιης 86 ᾿ῴὑ -ίοπο σοπίϊηυσποο οὗἩ τ} 
Ὀίτίηθ δἀπολίίου. ΟΥ̓ ἐδ ἰδ ἰοχὶ σομίαΐπ πο ἢ- 
πᾳ τϊΐδίονοσ. [|{6 ῬΒΓΔΒΘΟΪΟΔΥ δίνονν8 σαί Ὁ 
ἐποῖ ΔῺΥ δυσὶ βροοΐαὶ οοπίσαδὶ νἱ{} πρὸς ὀλίγας 
ἡμέρας ἰδ αἰίϊονὶγ οὐὧἱ οὗ ἰδ δυϊδοτ᾽8 στηϊπὰ ; δῃὰ, 
ἐβ ἔδοί, δ] ἰχδοῖι 18 οὈϊχοὰ (ἰο οσίσδοί ἰΐ αγιϊἢ- 
οἶ6}}}7 δὰ υποϑίυγδ}}ν ἔγομι ἐμο εἰς τὸ μεταλαβεῖν 
τῆς ἁγιότητος αὑτοῦ, τολϊκὶης πρός υπϊίο ἐδθ Σά 688 
οὗ ἐδ δῃὰ »ερροε, δὰ εἰς 680 οὗ »ιγροδὲ απὰ 
γεδεΐί, Ἡ Ν119 ὑλ9 οἰδυβο υνῖϊ πρός ΘΧΡΓΣΟΒ865 (ἢ) 9 
Ἰἰμλὶς 88 ἰο ἰἶσιο, δηὰ ὑμδὲ πὶ εἰς ἐΒαὶ οὗ δἰ δηὰ 
οὈἶοοῖ. Τὸ ἀἰϊνοτεὶν οἴ 6 υπδη δηὰ ἰμὸ Ὁ ϊ- 
Υἱἷπο παιδεία 8 ὈτίοδΥ αἰνοα ἰῃ πον σοβρϑοίἑνο 
οἰιαγδοίοσέξιϊο ἰθδίῃσοβ, διὰ {86 Ῥγοδαιϊηθῃθο οὗ 
(9 Ἰαλίον 8 ὑσροά ὉΡοὴ 1.9 αἰἑοπίλοι οὗ (δ Σο8- 
ἀοτα (τὸ παν μιδὰ ροσβοῃδαὶ θσροσίοποο οὗ ([9 
ζουτω6}), ὑπδὺ (ΠΟῪ ΤΩΔῪ ἰ9 τροχὸ ΜΠ ΠΟῪ δὰὉ- 
δὲ ἐποιηθϑοῖνοα ἰο ᾿ξ. Τμοὸ δὐδίγαοὶ ἁγιότης ἰ8 
ζοππα 6Ἰ δοῦν Β6Σ 0 Ο]Υ δὶ 2 Μδοοὺ. σύ. 2. [[|ἢ σοὸ- 
ξετὰ ἰο ἐδΐὸ σοπδισιοιίοη οὗ (Π0 γοχϑὰ ῥδαδβᾶζο 
ΒΌΟΥΘ, ἨὩὸ πιᾶγ, ἰη ἰδ9 σδέ μῖδοθ, δοΐ οδἱὰθ αἱ 
οησ9 ἐἰμο ἰάοα οΥ Ἦοίβ., ϑίοσσ, Καὶΐῃ., Βῦβπ., 
διὰ ΒΊοοῖκ,, ἰμαὶ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας ἰδ ἰο Ὀς υπάοΣ- 
διοοὰ οἵὗὨ ἰδ βοοοιῃᾷ σοῖο ΟΣ οὗ (06 Βοπίθῃ66, 89 
ἐπ᾽ γίης 6 χοβιγίοίΐοα ἰῃ ἐδ6 ἐὐπι6 οὗ ἐπὸ ἀΐδβο!- 
ΒΕ" δ'κὸ οὗἩ ἰδ6 δΒυδη δηὰ ἐδ9 Ὀίνίηο, Ὀοὶὰ 
δίῃρ οοπᾶποά ἰο ἐδ6 φγοϑοηὶ 1116. Τιδ, Βοῖν- 

ΟΥΟΡ ἰσῦθ, 8 οοδυῖὶν ποὺ οχργοδδοὰ ἴῃ (δ9 Β6η- 
θῆοο; πρὸς ὀλέγας ἐὄγηβς, ϑείοπες ΟἈ]Υ ἰο ἴμο ἤχει 
ἸΠΘΙΩΌΟΣ. Βαί, 8ο σοδισ οἰ, Ασὸ τὸ 9 ἐχρ δὶ ἴὶ 
88 “10, ἑ, 4., ἀυτὶμρ ἃ ἴον ἀαγδ,᾽" υἱΣ: [89 Τ0Ὺ 
ἀδγϑ οὗ ΟἿΣ πιϊπορίίγ, ἰὼ το τὸ γοσὸ 80)66ὲ 
ἰο ἐδοὶν οἰ δαὶ βοιοηὶ, ΟΣ, 88 ““τοἱίλ γοίζεγεπες ἰο ἃ 
ὅκιο ἄαν," οἵα., ἰμι9 ἀδγ8 οἵ οἂσ δδιί]γ 1 ΤῊΘ 
ΟὈοοίίοπ ἰο ειὲ5 Ἰδαίου, δἰπίοὰ δὲ ὃν ΜοΙϊ, δῃὰ 
ἴΏΟΣΟ Ζ}}}7 οχρσοδβοὰ Ὦγ ΑἸίοσά, υἱΖ., ἐμὲ ἴν ἰδ 
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ποῖ ἔσυθ ἰπαὺ {86 ἀἰδοὶρ᾽ πὸ οὗἨὨ δϑυί Ε]Ὺ ρῬατγοηὶϑ 
ΔΙ ΔΥΒ “88 Τεχδγὰ ΟὨ]Υ ἴἰο 186 Ῥγοδοῃί 1176, 
βοοίωϑ ἰο 6 ἩΪΠΠουΐ ζ0Χ66.: ᾿ΒΘΒΙΔυΟἷ 88 (Π6 δὺ- 
ὑἰιον᾽Β βίδιοιηθηὺ 18. ΒΙΣΡῚΥ Δ σέπεγαΐ 086, ποὶ Γ6- 
ζεττῖηρς ἰο λδὺ ΤΩΔΥ ὃΘ ἴῃ 6 ῬΟΒ8᾽Ὁ]9 860ρ9 οὗ (6 
ἰσαϊεϊης οὗ Ομ γί βίϊδπ ραγϑηίβ, θυ τ δδὶ ἰ8 {89 
ὨαΐυΓΑ) ΒΩ0Ρ6 οὗ Βυμιδη δπὰ θα ]γ αἰβοὶ Ρ] 1 Π9 αἱ 
διοῖ. ΑἸζογὰ᾽'Β ποσὶ οὈ)θοϊίου (88 δ͵8ο Μο]]}᾽ 5), 
υἱΖ., ἰδὲ ἴ 6 σοπίγαβί ἐμ π8 ᾿Ρ] 16 Ὀοίνοο ἐδ 9 
ἰγαπδίίοτψ Ῥύτροδο οὗἨἩ δυπδη Το Δϑἰἰδοιηθηΐ, δηὰ 
{86 εἰεγπαὶ Ῥύγροβο οὗ (86 Ὀἰνίης, 'ϑ δα ρου πάρα 
οα 189 Ῥαββᾶχο Ῥθοδυ8θ “186 ΥῸ 8 ποῖ ὁπ6 πογὰ 
ἴῃ 180 Ἰαϊίον οἴδιιδα δ ρυθδϑίης {89 οἴου Δ] παι γο 
οὗ αοὐ᾽ Β ρυγροβε,᾽ 6 88 ὈΞΒΘΑ ΘΠΕΙΥ ΒΏΞΥΘΓΙΕ ἢΐπὶ- 
86] 7 ὈΥ ρῥἰδοίης {86 πρὸς ὀλίγας ἡμέρας ἴπι οΘοῃίγαϑὲ 
ψ ἢ ἴδ 6 ἐπὶ τὸ συμφέρον, ἴῃ ΜΒϊοὮ, 6 ΒΔΥ8, “ ὙΘ 
μᾶνὸ δοὶ ΟΥ̓́ΘΣ δρδὶ δύ 0η6 δῃοίμον (ἢ 6 δῃοτὲ ἐἶτη6 
ἄυτγίησ νἘἈϊοῖι, [ἢ 6 ἐθΙΏ ΡΟΥΆΓΥ ΤΟΐΌΣΘΏ66 τοί τ ΒΙΘ ἢ 
(μοὶν ομηβιϊβοιαθηῦ τὰϑ ἰηδίοιθά, ἀπ “ἐπ ὸ στοαὶ 
ῬύγροΒα ἱ ρ] 168 αὁ εἰεγπαὶ ἔγουι 18 ὙΘΥῪ ΟΧΡΓ68- 
Βίοῃ, 88 τὸ συμφέρον ἴον 8ῃ ἱπιπιοτί8] Ὀεΐη, 1π 
το μΠ6. οἰ δΒιΐ865 υα.᾽ ΤΤ8ο αὐοϑίΐοη, ἐμδη, 18 
ὙΒοίΒον, 1 ΜΟΙ], τὸ ἀγὸ ἰο ἰδίζθ πρὸς ὀλίγας 
ἡμέρας 85 Βἰταρὶν ᾿ἰκο ΟΡ “ ζογξξξκάυσῖπα ἃ ἴον 
ἀδγ8,᾽ οὗ, ψ ἱ ἢ ἸΠΔῊΥ ΟἾΠΘΓΕ, ἰο (Δ Ἰκο ἰΐ 88--““ νἱὶἢ 
ΣΘίοσθηοΘ ἰο 8 ἴον ἀμγ8." [Γ{86 ἤοσταον, ἐμ θα 
{Π6 οἴαιι8ο κατὰ τὸ δοκοῦν αὑτοῖς, οἵὔἵ ἰδ ταὶ τηθ- 
θοὸν ᾽ἰβ δοὺ οὐοῦ δρδϊῃηδὶ {μ6 ἔνο οἰδιβοβ ἴῃ (86 δ6- 
οοπά, 7 {π6 Ἰαίίον, ἱῆθ πῃ τὸ μᾶγτο ἃ ἀο0}0}]6 δῃ- 
ἐἰ 6815, απὰ (6 αὐοδίϊοη δνΐβοδ, μοί 9 Ὁ τΥΘ ΔΓ6 
ἰο ἰαἶκο ᾿ξ, τὶῖ ΑἸξογὰ, ἰὰ [ἢ 9 πδίυ τὶ οτάον οἵ 
{86 οἰδυδο8 ΨΣ ἃ ἴον ἀἀγ8᾽ δραϊηϑὺ ““ 70 ΟΣ 
Ῥτοῆι,᾽" δπηὰ ““δοοοσάϊπρ ἰο ἐποὶσ Ὀ]θδϑασχο 
ἀφαοϊηϑὺ “ἴῃ Οὐδ Σ (0 ραγιἰοἰραίθ ἰῃ 18 ΒΟ] ἢ 6885} 
ον, νῖ τὰ 6} {286}, ολιαδίιοαἰψ, τ 6 βοοοηὰ οὗ ἰδ8 
οὔθ σοοΥΡοΒροηαϊης ἰο {86 ἤγϑι οὐ {89 οὐδοῦ, δὰ 
{6 ὅτβί οὔ {6 ὁπο (0 186 Βοσοπὰ οὗ {δ σίδενρ. 1ἰ 
ἄοοβ ποί ζο] ον, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, ὨΘΟΘΒΒΑΥΣΥ, ὑμδὲ, οΥθ ἢ 
1 νψὸ ἰακο πρός, ωἱἱὰ τοίεγεποα ίο, ἰμοτ βι}}} 
8 ΒΩΥ͂ δ} οΟχδοὶ δηξὶ  μοαὶβ ἐπιοπἀθὰ 88. δἰ ἐμ Ὁ 
οὗ 1.680 ΘΟΧΡ] Δ δί [088 ἐπι ρΡ 168. [πο] 6, οα (ἢ 9 
οὔθ μαῃᾷᾶ, ἰο ἰμἶκο πρὸς ὀλέγας ἡμέρας 88 ἐπ τεζεν- 
ἐπεε ἰο ἃ ὕει ἄαψε (ποῖ ΒοΟσαβ᾽ ἰ0 τὴ9 ἰο δ 9 
ἸΩ0ἢ ΤΏΟΤΘ Ῥοϊπύ ἐμδπ {60 οἱ 67), διά, ὁ 89 
οἶον, ἰο ἀοιιδὲ οὐϑὴ ἰμδὴ ἰζ ἰὴ τσίΐος ἰη θη 8 
ΔΏΥ ΘΧΔΟΙΥ͂ Ὀδ᾽δησοα δ 6818. Ηδ μαΐβ 86 ἔτο 
ατδμῃὰ ροίΐη(8 οὗ θαυ Β}Υ οοττϑοίΐοι, υἱΖ,, ἰδ Ὀοΐπς 
Ὀαΐ ἔον δὰ νὴ χοίθσθμοθ ἰο ἃ ἔθ ἀδγα, δηᾷ ἐΐ8 
Ῥοββραδβίῃ, ἜοὐΘῺ πῃ {π0 Ὀθδί, {Π6 μδυϑοίου ἸΔῈ 0 ΤῸ 
ΟΥ 1658 οὗ δυδὶ σαγί 688, δραίηδὺ ὑπ6 ὁη0 σγδῃὰ 
Ροϊΐεί οὔἰμο Ὀίνίῃο, υἱΖ., ἐΐ8 ἱπίγ δῖα δηὰ θββθῃ- 
ἰϊα] ῥγοβιδΌ] θη 688, ἴῃ τ ίοἢ, ΒΟΎΤΟΥΟΡ, ἃ οοηἰτδϑὶ 
ἰο Ὀοίὰ ὑπὸ Οἶοσ οβαγδοίογ βιϊοβ 18 υἱγέιδ!υ ᾿τα- 
Ρ]ϊε4.---Κ.]. 
γε. 11. Ῥοδοοίῃ) σοὶ οὗ ἰκϊθουδηθ8α. 

-τα8 189 ἔγϑο 816} θΘΘΥΒ (μο ὕγυλῥ 15 {π6 παιδεία, 
δικαιοσύνης οἀπηοῦ Ὀ6 {86 α6ῃ. 8..0).---δα ούϑῃ γὸ- 
ΟΘΏΛΥ ΚΙΘΟ ΒΌΡΡοΒοΒ. Τὸ αοη. ἰδ ἀθηῃ. οὗ 8 
Ῥοδίεϊοι (5 διμθβ 111. 18). Το δα}. εἰρηνικός Βδἰδπα 5 
ἷῃ τοϊδιίοη ἰο δέ αὐτῆς γεγυμνασμένοις, 8ο ἰμαὲ {8 
παιδεία 18 γτερατάἀθα ὑπάον ὑδ6 ροίΐηί οΥ̓́ Υἱ 907 οὗ 
γυμνασία-εεἀγών (Ἰ}ο]., Ὁ 6]., πο 

Υεε. 12. ὙΒοσοίοσο ζαῖϊδ ὉΡ δέαδαΐ, είς. 
--͵͵Ἰμὸ ἤγϑί. οἴδυβθ Ῥόσσονγδ Ὀοΐῃ ἐδβουρηὶ δπά 
Ἰαπρύαρο ἤσοπι 18. χχχυ. 8; {86 ΟΥΒΟΥ ὕγοιῃ ΡΥΟΥ͂. 
ἦν. 26. ΤῊ Ρᾳβ8β. ϑ κηΐῇ, κίνοι ὈΥ ΤΩΔΏΥ δίμοο διὰ 
τῖίἢ αστοί. ἰο ἐκτρέπ., ἰο δε αἰδἰοοαίεά, ἀἰδίοτίεα, ἴα Ἀη- 
Βυδίαϊ ποά ὈΥ ὑδᾶρο. ΤῊ οτῖρίπδ] ἰοχί, {}16 ΟΧΡΣ 65- 
βίου οὗ ἰμ6 βιορί. ποίει σοῖς ποσί, ἀπὰ Ῥαγ αν (δ 6 
10] ον πα οἷαυβο τὶ ἵνα, Ἰοδὰ 8 ἰο ἐδῖκο ἐδθ 

ΤῊΗΕ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊΗΒΕ ΒΕΒΒΕΜΞ. 

τοῖς ποσίν ὑμῶν, ποὺ 885 ἤαί. ἱπείγωπι. (1ι., Ψ αἱκς., 
Καῖμ., ΒΙ]., 9 Ἧ., ΤΏΟΙ., 1,.5.}, Ὀπὶ 8) δαί. 
εοππιοαὶ (Βόδτα., Εὐτ., 1)6]., ἘΣΊΘὮ χα, 41]. 
[Ὁ 6 πιαῦ 68]] αἰϊοηἰΐο ἰο ἐπθ ἸΟΩ͂Υ διὰ σγίδην)- 
68] Ἑσδυδοίον οὗ {μ6 Ἰαησυδίθ θσθ. Καὶ τροχιὰς 
ὀρθάς, εἰς.. 15 ἃ ροτίοοι εαοίγ]ϊς Ποχϑιροῖου ἵνα 
μὴ τὸ χωλόν, εἰς.,) 15 ἃ Του ἢ δηὰ ἰσσοχυδὺ Ἰδπιθὶο 
ἰγϊπιοίον, τ ἢ116 (8.6 σΘΏΘΓΑΙ σαβί οὗ (8 6 ὀχ ρσϑβαίοα 
8 ἀοοϊἀοα]ν ρΡοοίϊο. ὅθ ἰοχίυδὶ μοίϑ, δπὰ ντν. 
14, 16.--Ε.]. 

ῬΟΟΥΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΗΙΟΑΙ,. 

1. 5΄ἴῃ ψ Β]08 γείσπδ ἴῃ (μ6 που]ά, δῃ ἃ 15 τοῖ ρΕ 
ἷη ἐἰιο οὐ] άγοι οὗ ὑπο] οἴ, ἴα οὗ Θἢ 8150 β. 1170] 
ἰο ΘΠΙΡΙΟΥ͂ υἱοϊεπέ πιεαξιγες Ἀρδϊηδί (8 6 ῬγΤοΐδδδοῦϑ 
ΟΥ̓ {86 ἰγὰ9 δι, δὰ ἰο ἰδγεδίθπ ποὶ Σῃ ΤΕΥ 
ὑμοὶσγ ῬΓΟΡΟΣΥ δηὰ δομοσ, Ὀυὲ (πον 1176. [πῃ 
ΒΟ ἢ 4868 1ὑ ὈΘΒΟΟΥ͂ο5 ἴμοῶ ἰο 6 {αὶ ΒΓ] δηὰ 
οὐοαϊοηΐ οὐοη μηΐο ἀεαίῆ. 

2. εὐ ουὐθὴ ἜΟΓΘ σηδίίοσβ ἀο ποΐ σοῖο ἰο ὁχ- 
ἰγοιλί 65, 8.11} {6 γὸ ΔΙῸ ΓΓΘΑῸΌΘΏΓΥ ΞΟΙΤΟΝΒ δηὰ 
δυογίηχΒ, ῬϑΙ] δὴ πδανγ. [Ιπ (μόσῃ ντὰ τουδὲ 
γοοορηΐζα ποὺ Τη6Τὸ Υἱοϊοηὶ δςοίδ οὗ ΣΏ θ, ποῖ ζπῈγ 
υπάἀοκβοσυοα βίγοϊκθα οὗ ζοσίυπο, Ὀυϊ ἐλε λαπά οἵ 
Οοὐά, γεὶ κ5ι1}}, ἃ8 οὗ ἃ ἔδίμεσς σῆὸ χεραχγὰβ οἿγ 
ἰηἰογοδίβ, αηὰ ὈΥ λὼ αἰδείρίϊηε 97 εὐὔετίησ, ἴα τὶ ζ- 
ἴης ἱπίο οἷοαᾶσ γϑοορῃϊ 0, δπα βέδιρίης 1} (86 
ποαὶ οὗὨ να]αἰίγ, ἐλαὶ βίϊαΐ τεοϊαιϊΐοι ἰο τὶς ἢ 88 
8.88 χοσοϊνοά 8 ἱπ Οδτἰδὶ. 

8. ΠΟΥ ἃΓσο, ἰδ 8, Βυ ουΐ κ8 ἩΒΊΟΝ βίδα ἱπἀοεὰ 
ῃ οοπποοίΐοι τῦῖι( ἢ ΟἿἿΓ οὧπ δἰ π]Ππ 6855, δὰ δᾶγθ 
(86 εἰσηΐβοδηος οὗἁὨ ολαείίδοπιεπί, γοὶ δι1}} δ ποὶ 
ῬΡυπίενο βυδονίηρδ, βυοδ δ8 νου]ὰ κἶτθ υδ ἴο 
ἰαβδίθ ἐπ ψ σαὶ οὗ αοα, Ὀυὶ 4Ζίγοζχες ἱπΗϊοίεά ὃν 
Ῥίέυϊηε ἰουες, 88 πιεαπῃδ 97, αίεγηαΐ ολαδίϊδενπεπί Τοτί 0 
ῬύγΡοϑο οὗ εὐμεαίπα μϑ 70᾽ ἰλ6 Ἀεαυεπῖν ζιπράσαι. 

4. Ἡ νὸ γοοορηΐσζο ἐμὶβ Φέυίπε ρειγροῖς, δυιὰ Ἀμὰ 
ἴῃ (86 ναΐϊηζαυϊ, γοὺ δαϊμέαγῳ ΤΟΙ ΔΒ. 8 55, 8, σεϑοοξ- 
πἰϊίοπ, οοπδυιηδίϊου, δηὰ ἀθυθὶορσηθπὲ οὗ ΟἿΣ 
8114] τοϊδιϊου ἰο αοἀ, ἔμοῃ ἯαΘ δ} 8}} 8}} 8:6 ΣΏΟΣΘ 
γα] γ βυῦτηϊὶ οὐτϑεῖνθβ, 'ῃ ΒΌΑΣ γ δηὰ μαίζοηςε, 
ἰο {8686 Ομ δι ἰϑοιηθηΐδβ, Ἡ Δ ΊΘἢ Βᾶγο (Βοὶτ Ὁ Εἰπιδὲδ 
φτουπάᾶ ἴπ 86 Ἰοτο οὗὨ 604, διηᾷ ἐμοὶν ἰσο ἐπὰ δϑὰ 
αἷπὶ ἴῃ Ἠϊΐ5 ἀθδῖγο Τὕ0. οὔὐὖῦ βαϊγδιΐο, ἐδ ΣΏΟΣΟ 
ΟἿ οαΥΪ τὸ Ῥογοοῖτο ἐμαὶ {μὶ8 Ἰουΐηρ Θ᾿ δε βομιεδβί 
οὗ οὺὖν λεαυεπὶν ἙΔΙΒΟΣ ἱμιγη ΘΑΒΈΌΓΣΔΌΪΥ ἰγδηδοεπὰβ 
(δαὶ οὗ ΘΑΥ ΒΥ {ΑΙ ΒΟΥ. 

ὅδ. ΤῊ8 δυταϊββίοη 18 δας ΓΟ σμζλοτίσεά, οδἧς- 
φαίοτῳ απὰ ταϊμίατν : ἴογ, Ἡ ΝΜῚ16 ΟὟΥ Ῥδθιὶθ 85 
ΟὨΪΥ ΘΟῊΝ ὕ8 ὙΪ0} ΤΩΟΡΟΙΥ πδίυχα] 1176, Ὀυσὶ οδῃ- 
ποῦ σῃδΏζθο ΟΌΣ ΘΘΟΒΗΪΥ πδίυσο, δὰ ἀυσίηκ ΟἿΣ 
τϊπου δ γ δτὸ ἱηδυοπορὰ ὮὈΥ ῬΟΓΒΟΙΔΙΊ, πα δβοῖβο- 
ἐΐηο8 δβ6 1 838} υἱϑῦδ, ἱπ 806 ΔρΡΡ]οδίΐοι οὗ (89 
Ἰοθϑὴδ οὗ οδαβιϊδοιιθηΐ, Βο ἰμαὶ ἐπ6 ΓΟ Ϊ (8. ΔΓΘ 
οὔἴϑη οὐ μον ᾿σΟΠΒΙ ἀΘΥ8]6 ΟΥ υποορίδἷη, αοὐ, 88 
ἐδ Ἐδίδον οὗἨ βρὶνὶ(8, 18 6180 {89 δι ΟΣ οἵ ΟὉΓ 
δρὶτἰἰυ8] παίυσο, δὰ ὈΥ {πὸ χιθδυδ οὗὨ οἀὐποδιίΐοη 
ψ πὶ οἢ Ηθ ΘΙΔΡΙΟΥ͂Β, ΣΩΔΊΚΟΒ 186 ῬΑΥΔΧΟΙΒ οἵ ΗΘ 
ΒΟ ποαβ, οὔ ἐμ 2 ευέπα παίμιγε (2 Ῥοί. ἱ. 4). 7Τάπε 
ἐΐδε, ἴῃ 1ἰ8 {0]168ὲ Βοῆβο, 8 :6 Θοῃβοαῦθμοδα οἴ Β008 
8 δΒυθ᾽οοιΐοι ἰο {Π6 ἀἰδροηπαίζουδ δὰ Ἰεδηρ5 οὗ 
σοὰ; διὰ ἐμο ὁπὰ οὗ τὲ ἀϊδοὶ ] 6 οὗ βυ δεσίηρ, 
8. ἃ ἴτυῖλ τ ΒΟ σομδὲβίβ ἱπ σἰ κα ΘΟ, Βποαβ, δπὰ 
ἐμ ἰδϑίᾳ οὗὨ τ μΐ οὶ ᾽8 Ῥ6806. 

6. “Ἴὸ οῃίΐτο 182 }1Ππ δἸΔΥ οὗ ἐδὸ ὉΠΟΟ0Ώ- 
Δντηθᾶ, ἩδυοΥὶ ς ΣΟΙ ΌΟΣΒ οὗ ἰδ ΟΒυΣοι, οδὲ ὃ 
κυδτάἀεὰ δραϊπδί, δπὰ ὑμιοὶσ ΣΘΟΟΥΟΣΥ ὈΘ Σοπἀογοὰ 
ῬοββὶὉ]9, ΟἹἿΥ ὉΥ (89 οροπΐῃρξ οὗ δἰγαῖχῃξς ραὶδϑ 
οἢ ἐποὸ ρμαγὶ οὗ 186 οῃίσο Ὀοᾶν, ΟὨΪΥ ὈΥ ἐδ εὶν 
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κοΐηρ ἴοτνδγὰ ἴῃ ἃ ῥ᾽ δῖ, βί  ρ]6, Ὀρυὶ δὶ σουγ80 
οὗ ᾿δβουχδί, ΘΟ ΘΒΒΊ 0 δά δοίΐϊοι, νὺ δΪο ἢ 8}4}} 
ὀχογοΐθο ἀροῦ (6 ψοαὶς 506 ἢ 8 δ αἰ τῪ δηὰ γθ- 
βιοτδέϊνο ἰηβυθηοο 88 δίσαϊχΐ δηὰ ουθὴ ρδίδ8 
ὍΡΟΣ ἰδῖθ δηὰ ἀϊεοδϑοϑὰ ἤϑοί " (8 6].). 

ἩἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

17 Οαοἀ οοπιοτί μδ αἐ α ζαίλεν, τὸ ταυϑῦ 8}}ὸν 
ΟΌΓΒΟΪΤο5 ἐο Ὧθ ολαδίϊδοα 88 οὐϊϊάγεη.--- οἷηίΒ. οὗ 
ἸἸΚοη 688 δηὰ υ]!}Κοῦθδα ἰη λυηιαη δορὰ ΖΦ νέπε 
οἀυολίίοη.--- δὶ τϊο μαΐιδ, σοπίοτίδ, δὰ 
διίοειε8 ὧθΒ ἷἱπ Ββυ οΥη κ5. --- Τ9 δνθοίμοαδα, ποὶ 
ΟὨΪΥ ΟΥὗἐπ6 ππεαηϑ, Ὀαὶ οὗἨ {80 πιοῦδ οὗἩ αοἀ᾽ 5 δΘοπ- 
ζουιίης ὺ8 ἴῃ βυβονίηρ.---ΟΟνὐ͵ 8114] σοϊδίϊου ἰὸ 
αοὐ ἰοαοθθ5 υϑ ποί ἰἰσλέΐν (ο τεσατα αἴδιοι 08, 
ποὶ ἴο 7αϊπέ 'π ποτὰ, Ὀαὲ ἰο Ὀ6 ὑπρτγουεα Ὁγ ἴμοτῃ. 
ΞΤΑΒΚΕ:-ΤῊο (ἰὴ ὙΜΙΘᾺ 18 ποὺ ρῥ᾽οδδδηΐξ ἰὸ 

ι.9, 6 σδῃ ΟΑΒΙΪγ Τογχοὶ ᾿ ἥν ἸχχχυΣὶ)δὁθ, 18): πὶ 
Βο6 ἯΝΟ οὔθ 6815 ἰο τοϊηἃ (0 8 ΟΡΟΒΒ, τΪ| Ὀθ 1688 
ΒαΥΡυϊβοὰ ὉΥ ἰξ σπθη ἰΐ οοἰηθ8 (1 Ῥοί. ἱν. 12).-- 
Το ΚΘ δὴ Βοῃοδὶ δρρ]οδίΐοα ἰοὸ οΠθ0᾽8 Β6] 7, 18 
πὸ πιοϑὲ ἱπιροτίδης ἑπίηρ ἰπ ἰδ6 γοδάϊηρς οὗὨ ἰδ6 
Ηοῖὶγ ϑονὶρίυγο (Βοιλ. ἱν. 28, 24).---Τ 0 ἀΘΑΓΟΣ 8 
σὨΪΠἃ ἐδ 6 ΒΏΔΡΡΟΙ ἷ8 ἀϊδοῖ ] 6 ὑπ ον ἰδ 6 τοά, --- 
ΤῊ σοὶ ὶγ οὗ ϑυδογίη 5 Ἡΐσἢ Ὑἱδὶ 8. ἐπ (ἢ 9 
τον] 4}} {16 Ὀτοίτοα, 8 ἐμ οσῃβο]δίΐοι οὗ 8]] 
18 οΒἰΙ τοι οὗ αοά.---) 0 ποῖ νὸχ ἐπ Υ86}7 ἴῃ χεοὶδ- 

ἰΐοη ἰο ἴοπς σοπἰϊπποα δυδϊονγίηρθ; οὐν ῬΟ]6 1178 
8. Ὀὰὶ Βῃογί.--ἶἶὐο τηυδί σοραγαὰ [Π6 ΟΥΟΒ8 ποὶ πὰ 
ΥΘΙΌΣΘΏΟΘ 0 ΟΌΡ Οουϊναγαὰ ΒΘ ΗΒ. Ὀ11{168, 859 θοΐης 
Ῥαϊηΐυ! δηὰ αδὶιϊοὐΐϊνο ἰο 8658.: δΔηα Ὀϊ]οοά: δυΐ δΔο- 
οογάϊης ἰο {86 Βα] αἰ ΔΥῪ 0805 ἩΔΙοΒ Θοα Ὀτγΐηρ8 
ουὐ οὗὨ ἰξ (Βοια. τἱὔὧϊ!. 17).- ΕΟ ΟΥΟΔΒ Β88 ἃ 
Ὀϊ ον Ὀθκί πίη, Ὀσὺ ἃ βυθοῦ ἰοσιηϊ πϑίϊοῃ ---- [ἢ 
ἰθδΣ8 1165 ἰάθη {80 δορὰ οὗ 8]} 0Υ δηὰ μίουγ.--- 
Ηδπὰβ δηὰ ἤθοὶ βῃουὰ, ἰπ ἰΐα βρὶγὶ 8] 86 η80, 
6 ῬΓΟΡΟΣΙΥ͂ ορϊογοᾶ; {86 ΤΌΣΟΣ [Ὁ ταὶϊϊδηί 
Βἰγϊίο, 86 Ἰδοῦ Ὁ. πἰπιδῖὶ6 τυπηΐηζ. --- ΤῊ9 
ΒιυσΔΌΪΟΥ τησδὲ ποί 6 ἱπηπιραϊαίο}ν τοὐοοίοα, δαὶ 
τοβίογοὰ αηὰ γαϊδοὰ ὉΡ σὰ ποτὰβ οὗ οοχηζοσί 
δηὰ δὐτπιοηϊιίου (5. ἰχχὶϊὶ. 2; χυἱἱ. 16). 
ἈΙΕΟΕΒ: --- ΤΏΟΕΘ Θ.ΥΘ ΒΌΓΤΘ Εἰ 08 ΜὨΐοΐ δ τῸ 

τηδὰο ἰῃ δοοογάδποο ἩΠΡνὍ2}ΌΙΠ6 ΘοΌΓΒο δηὰ σοηδίοι 
πηϊοῦ αυᾶἂ [88 ογἀαϊηθὰ, νἱ1} οὐὐ ΟΥ0 οἱ ἰδ0 
[ο8] οὗ ΟΥ̓ Δῃὰ μΊΟΥΥ ὑμδὺ 8 κοὺ ὈθοσΘ 8, δῃὰ ἴῃ 
οοηδάθῃοθ ἰὴ ἰδ6 κγδοο οὗ 6οα, ΔοοοΙΉΡΔΉΥ Ως υ8 
δὶ ΘΥΘΥΥ͂ δίο Ὁ. 
ΗευΒΝΕΒ :--- Ηονν του 1 71088 ΔΥῸ ΟὟΥ δυ δου ρ8 

ὑμδ8η ἐμ βυδονί περ οὔ ἐμ ΘΑ ΥΥ Ομ τἰβιίδπδὶ ΝΟ, 
[8080 ὙὯο δοῃΐοββ Ομτίδῦ ἤν ρθδθθ. Τ}18 
ΒΒουΪ ἃ βῇἤδπιθ, ἩΔΡΏ, δὰ ἰηοῖίθ 8. 

ἘΒΙΟΚΕ:---ΕὙΟΥΎῪ οδδαδιϊβοιηθηὶ οὗ αοὰ ἴδ, ἴῃ 
ΗΪΐε οὨΣἸάγοη, ἃ 8664, ὙΒΙΟΒ ΒΟ ΒΘΑΌΘΕΟΥ ῥγο- 
ἀυοο8 ἔγυϊὶ. 

ΠῚ. 

Τποὶρίθπὶ ΔΡΟΒίΔΒΥ τυυδὲ Ὁ0 οΘοππίογδοίοα ὈΥ αἰγὶ νΐηρ αἴ πίοι δηἃ βαποιβοδίϊοι. 

ΟἜΑΡΤΕῈᾺ ΧΙ, 14-17. 

14 ἘΟ]]οΥ ρϑᾶθο τ] ῈΝ 811} πιοπ [οηι. πιδη], πὰ ΠΟ] Π688, τι ποὰΐ τ ΒΟ ἢ. ΠΟ ἸΏ8} [ΠΟΠ67 5}18]}} 
1 860 ἰμ6 Ἰωογτὰά. Ἰωοοκίηρ αἰ] ΘΉΟΪΥ ἰοβὺ ΔΗΥ͂ δὰ [81] οὗὨ [[8}1 βῃοτῦ ο[7 ἐΐνθ ζτϑοθ οὗ 

αοά; ἰοδβὺ ΕΣ τοὶ οὗὨ Οἱ ύθΥ 688 Βρυϊπρίηρ, ἀρ, σοῦ ]6 ψοῖι, δὰ ὑμβογο θυ" [016] ΙΩΔῺΥ 
16 ΜΒ ἀοβιοὰ ; ὃ ὑμογθ δ6 ΔΗΥ͂ ἴοσηϊοδίου, ΟσὐἁὨἨ Ῥτοΐίδῃθ 
17 τροῦβο] οὗὨ πηϑαὺ [οπ0 Π168]} 80] ᾿ιἷβ Ὀἰγ τσ .2 ΕῸΡ γὺ ΚΚΠΟῊ ΠΟῪ ὑδπαῦ 

αἰογαγά, πίιθη 6 που]ὰ πᾶν ἱηοτ 6 [που ἢ πΙΒἸηρ ἰο ἰΏ 6110} 086 

ῬΘΙΒΟΏ, 85 Εἶβδι, ΠΟ [Ὁ ΟὯΘ 
[ 8.80] 

Ὀἰαβδίηρ, μ6 
γ͵ὲὸϑ το]ϑοίοα : ἴον δο ἰοπα 0 γ}͵466 οὗἉ τορϑηίΐδηοο, ὑποῦσῇ 6 Βουρῦ 1Ὁ ΘΑΓΘΙΌΪΙΥ [6ὰτ- 
Ὠ680]γ7] τ ὑθάσβ, 

1 Ψον. 1δ.-.--[οϊοαὰ οὗ διὰ ταύτης, το ΒΒουλὰ τοδὰ δῖος Α.., 11, 6799 157, 238, δι΄ αὑτῆς, δηὰ [πδἰθαὰ οὗ πολλοί, τοδὰ δἴον 
Βῖη. Α., 47, οἱ 

4 Ὅτ. 16.--ἰποϊορὰ οἵ ἀπέδοτο [6 Τοπηὰ [ἢ Α. Ο,, {80 ἕοττῃ ἀπόδετο, ὙΠ οἢ ἴα Ὡοὲ δὴ οττοῦ οἵ ἐπ οοργίδι, Ὀπὶ ἔτ  π ΘΕΥ 
οοσῦτε ἰῷ ἴθ6 Νονν Τοδίδιμομς, 86 ἃ δροΟίσθἢ οὗ οξι οὗ ἔΠ0 ἰδῖον' γᾶν ἰἀἴ0πι. 8.690 Αἰᾶσ. ΒΟΤΊΧΑΝΝ᾽ Β ΟΡαπεμΑ. 07 ἰλὲ Λίεισ 
Τρ. Ιάΐονε, ᾿. 41 

ον. 14.---μετὰ πάντων ιτοΐϊξλ αἴξ, ποὲῖ ““πιαῊ ;" ἐδ τοΐζογϑησο ἱα ἀου θέ 685 ἐο ἴδ 6 ὈΤΘΕΙΓΘΏ---ΔῺΥ [ΣΟΥ τοΐϑγϑηοοθ που]ὰ 

οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν κύριον 
Ὥογο ὃ6 ἰγγοϊουδῃῖ.-- 

᾿Επισκοποῦντες μ τις ὑστερῶν ἀπό. 

Τπο ἘΠ ΘΕΥ ταϑέγίοδὶ 1066 ΟΥ̓ΙΩΙΩΡ. Τυϊπιϑέοτ : ροεῖίο αἶϑο 1 ἀϊςξ!οη, δο οὗ χωρίς ὕοτ χωρὶς οὗ οΥ ἄνεν οὗ. ᾿ 
γεν. 1δ.--- ὙΠῸ ὑστερῶν οἰἔπον [5 πἀοτοίοοά οΥ (τ Ἠο Ὗ., ΠΛἼη.) θο]., ΑἸΖ, ψὸ πισδὶ [ἐ δ βι δ] οὶ οὔ ἐνοχλ 

δηὰ ἰπ ἴθ τοϑαπηριίοη οὗ (δ6 βεμίοποϑ ῥίζα πικρίας, 16 Ραὲ ἴῃ ἰδ γνὶδοθ. [1π ἴαυοσ, Βονγουοσ, οἵ ἴμ9 οἵ οοῃαῖγιςζίοιι 
16 1μοὶ οἵ πόρνοφ, ἩΠΙΙΘὮ δἷδὸ γοαυΐγοο ἡ. ο {πιϊἰοιοὰ ἴσοι Ὠοαϊ. χχίχ. 18, ἩΏΟΤΟ ἐμ βορί. ἐν χολῇ καὶ πικρια, Ῥϑδδδβθ 

σου Ἱὰ δ πιοσῖ δοθῆ, δὰ ἰϑ ἀϑϑυγϑὰ Ὁ ο]., ἴο Βδυο οτἰ κί πδιοϑὰ ἔμο δι πα σῚ Υ δοτιπάϊης ἐνοχλῇ. 851 {π|8 18, ΟὨ 11:0 Ψ8ΟΪΘ, 
ἐργοῦδῦυϊο, “' ΒΕΡΤΟΙΒΗΥ 8δ8 1:9 ΑἸΘΧϑΉ γί ΘΟΡΥ οὗ [89 ἡθίλης ψΪΟΒ ΟἿΣ δυῖθου σοπβίδ. ΕἾ τπδοὰ, Ἦλ8 ἐνοχλῇ ̓ (Α11.).-- 

δ ῥίζα πικρίας, ἰα ονἱάθῃϊ 
19 πιάην, [Π0 πεα2. 

τ τι δδας ὧδ βρώσεως μιᾶς, ἐπ ἐχολαπρε ΚὉΓ 
θέ. . 

ἴο Ὀ6 ἴδίκοῃ οὔ ρβεέγέοηὲ, διὰ βογβοῃθ οὐ δηὰ ἰοιηρείης ἴἰο ἀροδίδου.--οἱ πολλοί, ποὶ πεαην ; θυ 

ομε Ἰπεαΐῖ. 
ανοίας---αὖρε. 1 δῃου] ραξ ἐδ ἴα ἴω μαγοη τ ποδία ἢ δηεἶγο δοοουάδῃοο Ἡ|τἢ [Π 6 ἀβαρο οὗ ἰῃ 8 δυῖθον. μετανοίας - μετ 

αἶἴδϑο ν ἢ Ὁ) ο]., ΑἸΖ, εἰο. (ἀκιϊπδὶ ΜΟ]1, Ὑῆο, Πουγονοσ, βοϑιηδ τη ἀοοϊἀοα). 1 που] τοῖδγ ἴὸ Ἐδδαυ, ποῖ ἴο ἴδδο, αηά ἴπο 10]101- 

᾿ξ αὐτή 
κ 

ἀοκοχίθοο δε 5 δηάθδτοσο δον [6 ὈΪ θείης, 86 γοοογήοὰ ἴῃ 

ν ἴο σὐλογίαν, ΑἸτογά᾽ ε οὈ᾽δειῖίοα ἴο 1π6 ᾿δεΐεν, (μδὲ ἐκζητήσας ἰπηπιοά δοῦν ἰδ ἴκοΒ πὰρ εὗρε, 18 ὈῪ πο τϑαῶθ ἀθοί δυο. 
φητήσος ἴα ἴ Ὠαί ΓΑΙ πονῇ, ΠΟΙῸΣ ΔῺΥ τοΐδγοποο ἴο ἔδ9 Ἀλίραε,- εὗρεν Δ ἴΠ6 μετὰ 

9Ώ.-“Ὁ. 

ρύων ἐκζητήσας αὐτήν ΟΧΔΟΙΪ 



ΤΠῈ ἘΡΙΗΤΙΙ ΤῸ ΤΗΝ ΒΕΒΒΕΥ͂Ξ. 

ἘΧΕΘΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟἈΙΤΊΟΑΙ, 

γεβ. 16. ΕἘᾺ11 αοστὲ οὗ 16 δτδοθ, εἰο.--- 
ὝὙστερεῖν ἀπό ΘΧΡΤΦΒΘΘΒ ἰμ6 1άθα οὗ ἴγοθ δθϑπου 
δϑὰ οὗ κυϊϊέ (Βόδεαφ, οἰς.)ὺ0 ἩΝ ἐδο ρου σοΐρ]θ 
ὑστερῶν οἱἑδον ἡ ἰδ ἰ9 Ὀ6 δΒυρρίϊοὰ δ5 ἐγοψαθο ιν 
ἴῃ (9 οἰαφδὶοβ οἵου μή (Βόδι., Τποὶ., εέδ., δῖος 
(86 διϑοϊθῃί3), οσ ἐΐι6 οσπεοίσυσίάοη ἰδ Ὀξοίκο, διὰ 
ΒΟΘΘΟαΒΘΏΠΥ δ6ὸ χοδυπιοὰ, διὰ οομρὶοίοἃ πὶϊὰ 
ποτὰ ἔγζγοια ὮὨοαυϊ. χχὶχ, 18 δἵον ἰδ Οοά. ΑΙοχ. 
ἷπ ἐμ0 δορί,, ἰδοὺ ἩΔ11ο τὰς ὑστερῶν που δ 
ῬΓΟΡΟΣΙΥ ἰδ6 δυ )6ο οὗ ἐνοχλῷ, γοί ἰᾷ μΐδοο οὗ ἰΐ, 
οὔ ἰδ9 γοϑυξρίίοι οὗἨ ἰμὸ δβδοπίϑῃοο, δβίδηβ ῥίζα 
πικρίας (Βὶ., Ικϊᾳ., )0].) Δπίίοοι, Ερίρμ. 8 
οδ᾽]οὰ, 1 Μδοο. ἱ, 19, ῥίξα πικρίᾳς. 

Ἧεβ. 17. ΕῸΣ γ0ὺ ΏΟΥν, εἰς.---Ἰαἰ. οστὸ- 
ΠΘΟΌΔΙΥ αἴϊον ὑπὸ ὕυϊς. ἰθ Κοθ ἴστε εἰς ἐχεῤμ 
διὰ 5 δουϊου Ἶ οἰιαι]οὰ δὶ ἐΐὸ σοῦθγ αὶ ἐδουαὶν 
οὗὁἨ ἰδθ ρμαββαζο, ἰπαδιηυοῖ 88 ἴὸ σοΐοτε αὑτήν ἰο 
μετάνοια (τῖϊπ ΟἾγγα., 62ο., Ῥείωμαβ,, ατοί,, φέα.), 
δηὰ τοΐεγ μετώνοια ἰ0 (Πο οἴιδῃᾷο ἰπ ἐδ χταληὰ οἴ 
Ἐεαυω. δθποθ δρεϑης ζτδυθ ρεγομο]ορκίοϑὶ ἀ18)- 
ου]ι195, δηἃ ἃ βΒοοιλίπς δηϊδροιΐδβοι,, τὶ ἰΠ 9 κ6- 
Ὡοταὶ ἰοδοδίπκε οὗ Βοείρίυνο. Τὸ ἰδζο (6 ο6Δ 086 
Ἡΐιν Πὸο ἮΝ. οὐ εοίένεῖγ, “᾿ου]ὰ γτοαυΐλτο ἐμαὶ αὐτόν, 
806. τόπον, Βοι]ὰ αν Ὀθθη πὺ7ύυἰϊίθη. [1 πὸ δή- 
ΒοΓο ἰο ἐμ6 οογίδίηΥ παίαγαὶ σχοίθγθησο οὗὨ αὑτήν 
ἰο μετάνοια, γὸ τπιυϑὺ (τὶν τοδὶ ἱπὶρρ. βδἷποθ 
Ζπιηρὶο, Βοζ., διιοπς ἰδο ΤΒοὶ., ΕΌτν., Βί8ρ., 
1.) υπἀονπίδηα ἰδ6 σῆδηρο οὗ τιἰπὰ 88 δρρὶγ- 
ἷπς ἰο Φδοοῦ, ποὺ ἰο Εἔδβαιι, Ἧ᾽6 ταϊχεΐ, ΒΟ ΘΥΘΓ, 
6 ἰοωρίθαὰ, οα δοσουπηὶ οὗ {9 δροϑοΐδὶ 8686 οἵ 

ἄνοια ἷἰῃ (μ0 Ν, Τοβί., δὰ ἱηδδπιαοὶι 88 8880 
ἘΠ Ὡοὶ ὈΘΘΠ ῬΓΘΥΪΟΙΒΙΥ παπιοᾶ, (0 χοΐος (τὐ ἢ 
ΤΒΘΟΡΕΥ]., Οαἷν,, Βοπᾳ., Π]., Ηοΐῃ., θ)6]., ΒιΘ ) 
αὑτὴν ἰο εὐλογίαν. Τμΐθ γἱ6148 4180 (89 ὉπῸὉ- 
ἡοοιϊοπδῦϊφ ἑάοα δαὶ ἐδο ἰδῶὺβ ββοὰ οχ 80- 
οουπὶ οἴ ἰδ 1088 οὗὁἨ ἰδμο ὈΪοδδίης τοδὶ πο Ἰηοΐ- 
ζοοία δ], ᾿πδβυλυοῖ 89 89 Τουπὰ ἰῃ δἰ πιο] πὸ υ͵δοθ 
ἔον τοροπίδποο. Βυὺ ἰπ ἰμαὶ 6686 γῦοῪοι,᾽ χηυδί, ΟὨ 
ἐμὸ οΒ9 δηά, ἰΔ|κ6 ἐμιὶ8 Φχρί δι ϑίουυ οἰδυδα, “10Υ 
[9 ουπά;,᾽" δέο., 88 Ῥαγϑηιμοίϊθαὶ, τ ΐοι 8. δῃ- 
τοῖν ἔογοῖ τι ἐο ὑπ δίγ]9 οὗ (89 δι» (0 οἱ, 
Υἱὶ, 11 δηὰ οἷν. χὶΐ, 20, δτὸ ὈΥ͂ πὸ πιϑδῇδ Ῥδυα]εῖ :;) 
δηὰ οἡ ἰδ ΟἶδοὸνΡ Ββαπᾷ, ἐμο βοείπιρης τ ἰσὰ ἰΒ.8 
ανίδοβ ἰδ, (ὺ Ὀ0 διτο, ἰῃ δοοοζάδηοο τ οἷ. τὶ. 
4.0. οἷι. χ. 29, Ὀὰϊ οὶ τίς ἐπ 6 χοοοσὰ οὔ ἐδ 
1 οὗ ἔϑαυ. 6 ορίπίοι οὗ δ) 6]. (δὶ Επδαι ἱἷδ 
ὅθ γο Ῥσχϑβοηϊθ 88 8 {γρ6 οὗὨ ἐμδὺ Ὀπραυ Δ Ὁ]9 
δἷη οὗ δροβίδϑυ, τὶ οὶ ἀγα αὐϊον ἐξ ἰηουλιδὉ]9 
ἀδλπιηαίίοη, ἐπὰν πὸ δυρροτὶ ἰπ ἐπθ ἰοχί ἐἰβο] 7. 
Βαΐὶ {πὸ βθοϊκίηρ νεῖ θ878 [ὉΣ ἴ86 οὔδῆχο οὗ 
τοὶπὰ ἰη αἷς αίμον, δρὰ (πὸ ἐδ λοσ᾽ 8 Σορο!Ἰηα οἵ 
λἷ5 δηιγθοιΐοθ, δρὸ γοσογὰϑα ὅδ. χχνὶϊ. 34.838 

Το τὴΩ9 Μο]}᾽ 8 οὐθοίΐουβ ἰο ἐ}6 τὶ ΘῪῪ ὙΒΙοΝ ἮΘ 
Το) θοὲ8 δθθπὶ ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΩ68}8 ΘΟΠΟΪυδἷνγο. Τδαί ἐδ9 
Ῥαγοιί οϑὶβ 8 ποέ ὀρροδοὰ ἰο ἐΐι ζοηΐυβ οὗἨ ΟἿΣ 
δι ον Β δῖ γ}6, ὁδϑᾺ ὍΘ δον ΌΥ βουοξζδὶ οχϑιη- 
Ηὶ68, 88 Υἱὶ. 11; υἱὶ. 19, υἱὶ, 20, 21; χ. 7; σ. 28, 
ἴῃ, 4}} οὐὗὁ πρΐακ ὁ Ῥδγοηιμοδὶβ ἰδ τοδὶ πιυσγαιν 
διϑυπιο, 1 ἰδ δοοομὰ γμῖὶδοϑ ἰΐ δϑϑῃδ ΤΥ π0 
ἸΏΘΔῺΒ ὨΘΟΘΒΒΘΥῪ ἰ0 ΔΕΒΌΤΙΘ 670 ἰδὲ ἐπ ρεσοπαΐ 
Ομ δύδοίοσ οἵ ι ἷἰ5 ἷπ απυοϑίΐοη, δὲ Ἰοδδὶ δὲ ἰο 
ἢἷφ υἱεϊπλαΐο τοροπίδηοο δηά ἰῃγἱ νυ] καλυδίῖοβ. 
Βαὺ 6 μο]ά 8 ροδίζίοπ δὰ ϑηὐογοὰ ἃ Ῥχογοζδαίἑνυο 
οὔ ἰῃμοδιϊ δ ]6 ἱπρογίδηοθ, Α58 [8880᾽85 ἤγδί-Ῥοτη 
ἢο τνγῶ8 δὶ πδίυ γα] Βοὶγ, διὰ ἰδ παίασα!γ 86 
ὑπ ΡΟ οὗ (π6 Ὀϊοπείηρθ οογϑηδηίθα ἰο Αὗγαϑ. 
Ἀπ; ποίυγα]ϊν, ἰὼ ἰπ9 Ἰηὴ9 οὗἨ Ἰδοοοχδίιὶο ἀθ. 

βοουί,. ἮΤμπδὶ Ῥγοσοχδίϊγο π6 ὑϑοκίοβεὶυ ἰ(πτὸν 
ΔΝΩΥ. 6 ναϊυρὰ δα ᾿μεεῖοὸ [89 ὑσγϊνι σα 605- 
ποοιϊοὰ πὴ ὶϊιι ἐὸ Ῥσουλῖ8θ δη ἃ οονοπδηὶ οὗ ἀοὐ, ἐμδὲ 
δ Τοτίοιϊιοα 1ὑ 1ἢ0Γ μο βίη κῖο σται δοδίϊοι οὗὨ }ιἷ5 
ΒΘΏΒ.84] Δρροίϊίψο. Ἴδα 1Ζογίοιιυσο δ χος δηὰ 
αι]. θη 6 πουἹὰ αν σοοονοσγεὰ ἱΐ μΒο πα 
τοὐοοίοά, ἀϊκοαγάοά, δαίεά (ἀπεδοκιμάσθη), δοιὰ 
ὯΟῸ ΧΟρΡΘὨΐβη66 ἘὯ8Β Οὗ ΔΏΥ ΟΥ̓ΔῚΪ ἰ0 ΒΡΟΌΤΟ (ἢ ΓΕα- 
ΟΟΥΘΤΥ οὗ ἰδ οὔοῦ ἀϊδοαγάοὰ δοὰ δϑδπἀοβοὰ 
Ὀϊοδείησ. Ἰμὺβ 18 Φχδίρὶο ἰα ἃ τποδὶ ΒΔΡΡΥ͂ 
διρὰ ἠογοὶ 19 οὔθ ζἔορ 89 δυΐίϊοσ, Ηο δἰδιβ, δ 
βυαχχοοιθὰ ὈΥ Ὀε]., 8Δ8. {86 ἱψρμε οὗ δἰπι τ8ὸ ψγ8ῃ- 
ἰΟὩΪΥ ἰμτὴξ ΔΊΎΎΔΥ δὰ χοὐθοὶδ ὙΠῚ δΑΣΏ Δ] δηὰ 
ΒΘΏΒ8ΑΙ σαϊπὰ 9 Ὁ] βίη δ οὗ αοὐ᾽ δ δορὶ σι (π|4] οὐ- 
γορπδαιὶ, [ἢ ἰἷδ 6866, ἱπά οο(, ἔμ 6 γὸ 18. ῬΟΥΉΔΡΒ 50 
ποθοδαὶ ἐγ οὐὗἨ δβυρροδίπᾳς ἐμοὶ ἐμ τοδϑοίοῃ 'νῶδ 
ΒΆΟΝ δὰ ἰὸ δδιυὺ μἷτα οὐυὐ ἤγοιῃ ἰμο ἰησάοπι οὗ 
βϑαγοη. Βυὺ δὸ ψῶ8 ἱΠΟΧΟΣΔΌΪ οχοϊυάοα ἴγουι 
86 ἱκὰ ροϑίίδοι τ δέοι 6 πτουὰ δδανὸ Ἀ6]4 85 
929 οὲ ἐδο 1 οὗ ἀαοἀ᾽ δ οσογοπδηΐ μϑορῖς, διὰ 
089 οὗἨΪδ6 διοοϑίοτ οὗ 89 Μοδεδῖδβ, διυὰ δὲβ εἐχ- 
ΔΙΩΡΪΘ 8 8 χιοδὲ δι σι κκίηρκ δὰ μοσεϊποηῦ ΟἿ 6 ΤῸΣ 
(8:9 ῬύγΡοΙΘ οὕ ον δυίποσ. [δ οϊΐοτα, ἐβοσοΐογο, 
ἐμδὲ αὑτὴν τοῖογδ ἰο εὐλογίαν, (μὲ ἐμο οἴδιο “7101 
δο ζουμπὰ,᾽" οἴε., 6 ΡαΣοι δ οἰοδ), διὰ ἐ}δί μετάνοια 
τϑΐοσβ (0 ἰμὸ οἰδηβο ἰῃ Εἰ58᾽8 ΟὟΤΙ τυϊπὰ : χορεηΐς- 
806 ῬΩῺΒ ἐϊροδ810}16, ἱ, ἐ., δὴν δ χορεπίδῃοθ 
88. οου]Ἱὰ χοβίοχσο ἰο τα ἐπ οοο ογζεϊἐοα ἐλεο. 
εγα ῖς Ὀϊοδδίη, δηὰ δαὶ ἱμβὺ8 ἐἰ6ὸ ἀοοίτγίπο ἰδ 
δἰ ἰ Κἰ ΟῚ ΡάΓΑ]}16] δηὰ δηδίορουβ ἰο (ποῦ κι ποὺ 
Ῥιθοίβοὶγ ἰάϑωιοαϊὶ τὴ 8} (16 δυίμοῦβ οἰ δ  ΒογῸ 
Τορϑδίϑαὶν εχργοδϑοὲ ἀοοίσῖ;θ οὔ πὸ Βορϑίθδδῃϑδδ 
οὔ (86 οοπαϊίτοι οὗ ἐἰμ9 δρορίδίο.---Κ.]. 

ῬΟΟΥΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΙΟΘΑΣΙ,. 

1. 18 8 βἰοδααϑι δοσιβίδποῦ ἢ οὖν (μετ ἰ βιΐδη 
Ῥνοΐξοβαΐοι, ἰβοσο τουδὲ Ὀ0 δδεοοϊδιοα δ οογγοσροηά- 
ἐπ υυαΐχ, απ αἀυαποεπεεπὶ ἐπ ᾿οΐέπεεε. αστοαδῖ μἰη- 
ἀθγδῆοοβ ἰο {π15 διῖθθ ὙΠ ΘΏ, ΔΙοΩρς ἩΣ(Ὦ ουϊνπατὰ 
δ ϊοιΐοιϑ, ὑμβοσοὸ δρσίης ὉΡ ὑπέίεγπαὶ αἰυϊεῖοπε, δὰ 
8 4“ριτὶς ᾳΓ οοπίεπίδοπ, ὈδΟοοῖηΏ68 Ῥγουδϊθηΐς '8 [80 
σδυγοῖ. ΤΠ} 18. 8}} 8.0 2016 ἴῃ σρροκίοι ἰο 
πο ᾿ογὰ 5 Ὑ1]11, ὉῪ ὃἃ5 πιυ σἢ 85 τ 8.0 δΒοί Το γον 
ἰο δοοὶς ἴο οὐ: 6 ἰπΐο γοϊδιϊοῃβ οὗ 9 νυἱῖ 81} 
{πὸ δεείλγεμ, ουὐϑβ τὶ ἰποδὸ οὗ ἀλδήοξαιὶ τίει 
ἔτοσι ΟἿΣ ΟὟ, δῃὰ ἰ9 Ῥζόϑοσυο δ ἃ οι σῖδὶ (8680 
ταϊαίἰοηδ, πὶ 8180, δὸ ,ωῦ αϑ ἐπ ὧδ ἔΐεε, ἰο {ἶγἧὅ ἱπ 
Ῥό866 ὙΪ{} αἱ πιεη (Βοιὰ. χἱΐ. 18). 

2. }εϊϊοιοελ» ὶϊὰ (Π6 Ζογά, δηὰ ἰπ6 οοτ δὶ εἰν 
ὉΥ τιϑϑῃβ οὗ ἰδ ΐ8, οἵ γοῖ δελοίανεσ Οοά, βου ὰ 
ποὺ Ὀ0 1τη8410 ἀοροπάδῃξ οἱ οχίογῃδὶ ἐπὲηρπ, Ὀυΐ 
Ἧ6 Βιου ἃ ΟΥ̓ΟΣ Ὀ6ΔΡ ἴῃ ταϊπὰ ἐμοὶ τΐξ υπερὶτὶ- 
ἰδ] τηοάθ5 οὗὨ ζοοϊἑησ, δὰ νπὶϊμ ὁ ζδϊϊυσο ἴδ 
βουοί βοδίξου, ἐΐ9 ἴοπ οὗ δαϊναίϊΐοι ἰ8 ἱπι- 
οδδὶ]θ, διὰ ΟἿΣ οἷδίηι ἰο (86 ἐ πον δ ο6 ἰδ ἰοσὲ. 
ὁ οὔν δβοοίηρ οὗἩ αοὰ ὁ ζυ] δ) πιϑηὶ οὗἩ ἐμο τοαυϊτοὰ 

δοπάϊΐομδ ἐ8 ἐπ βροηβδῦϊο, Ρ8. χυϊὶ. 1δ; χ δὶ ὃ ; 
Μαίιν. νυν. 8: 1 Ζόδὴη ἐἰϊὶ. 2; ΒονΥ. χχὶϊ. 8, 4. 

8. ιὸ 2ινίπε ζἴο2ὲ οὔ Ῥοδοθ δηὰ Β011η653 
ἸΔΥ δηὰ δου] δβοῦυὸ 85 Δ σσδιρῖο ἰο {86 
Οπυτοῦ; Ὀυΐ το ἀρργορνίδείοπ οἵ ἰδποϑο, δοὰ 

μοίέο πῃ ΟὟ ΟὟ ᾿ἶΐο, ἀοαιδιεκὰθ ἃ βοδὶ ουϑ 
δὰ οοπιἱπυοθά ἐπάεασαν, δὰ ἃ πιέμαξ ὈτοίΒετ 
οοδρογδίἑοι, ἱπ οσάοσ ἰδὲ ΠΘΏ9 ζαδὺ δὸ πὶ μά 
Ὦ1π|86}7 ἤγοσι Υ806 (δαί ἰξ ὁΔἢ 0 ΘΒ. Υ ἰπδθοηοθ 
ἷπι, οΥ 6 Βογομῃὰ ἷδ ΤοδΟς. 

4. Τίιο γοοίϑ οΓ δίξίονη4εε, (050 μοϊϑοποῦδ ρἰδηὶδ 
νος, δρυϊηαίηρ τ, ἀϊδασϊοί διὰ πιοϊεαὶ 8 
ΟΒΌΤΟΒ, 88 ἰθ 6 δοϊὰ διά υἱηογαγὰ οὔ Θοά, δὰ 



ΟΒΑΡ, ΧΙΣ. 14.1.17. 2υδ 

Ὀσίηρ οοπίδ κίοι δηᾶ χυΐῃ ἰο ἰδ 6 ἱπάϊνιτι815 80 
δοῖλα 'ῃ οομίδοί Ψ ΙΓ (ἢ θη, πὰ οὗ Ὑ Βοηὶ ὑπο γ8 
δῖο Ὀυΐῤ ἰο0 ἸΩΔΏΥ͂, 816 οὗἨὨ ταδγίοιιϑ ἰπάβ; Ὁυΐ 
ῬΓοδιαϊ ΘΟ ἀδηζοζουῦβ 16 ἱμβαὶ ἰπρυτο δηὰ 
«οοταἀΐϊν 7εεἶπσ ΒΊΟΝ, 70. ἰμ6 δαῖο οὗ βδοοίϊης 
ΟἸΔΥΙΙΒ Οὗ ΒΘΏ86, 8 ἃ ΤΟΙ ΘΕ ΔΙῪ ΘὨ᾿ΟΥτη Ὠΐ8, 4] 
ΣΟΟ ΚΠ] οβϑῖγ, Β4} Γ ἘΠ οΟΌ ΒΒ ] 6881, βου 668 ἐμ 6 ὉΪ658- 
πᾳ οὗὮ {Π|6 Ῥτοχπιΐδβο, δηὰ ἃ {{{16 ὑο δ ἐπ υ Δ 00 
ἦπ 189 Κίπφάοσῃ οὗ αοᾷ. 

δ. ΑΒ ΊΒοσο ἃἂγθ “υὐζοδε ἰθαγβ, τ εἰσ ΒαΥΘ 50 
ἐπδυσησο οχ ἰδ 6 ἐμρτογυθιθηΐ δπὰ ρυγιγίως οὗ 
ΟἿ ΟὟ Βοδεί, Ὀθοδϑιιβο 6 Υ βίδῃ ἱπ Ὧ0 ΘΟ θ6- 
ἐἴοι τι ἢ αοίμαΐ τερεπίαπος, Βο ἰμ 6 Γ0 ὩΣ 6 8130 θα σβ 
δμοὰ ἰοο ἰαία, διὰ ἱποτοίοτο ἐπ υαΐπ, ΒΊΟΝ 8.6 οὗ 
ΠΟ δγδὶϊ ἰο ὀὔδῃχο ὑδ6 ῬΌΓΡΟΒΟΝ οὗἨ οἰβοσβ, δβὰ 
ἮλαΥΘ πῸ ῬΟΤΟΣ ἐ0 τροῦά γ (πὸ 1οἱ ἩΒίοα 8 Ῥοσϑοῃ 
Ἦδ5 ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ ΘΟΒΘῺ (ὉΣ μιλπι5517, Α γερεπίαποε, 
μονεγον, δουρί δἰποεγεῖν απά εαγπεείΐν, διὰ γοὶ 
ἔῃ νδὶπ, ἱβ, δοοοσαΐηρ ἰο {16 ἔθῃμον οὗ βοτὶρίατο, 
86 ΘΟΙΒΡΊΘΙΘΙΥ ὈπδυρΡΟΘΔΡθ]6 86 ἷβ 8 ἐγῸ}γ Ὀϑηϊ- 
ἱδμὶ δμὰ γοί ἱβοβοοίυ δὶ δϑαϊκί πα οὗὁὨ ἰδ φγαοο οΓ 
Οοὰ ἴον ἰλ9 ἔοσμίτθηδδα οὗ δἷῃ υἱιδίη δλο Ἰἰσιλίϑ 
οὗ οὺν ἐδαιρνοτηὶ ἴς, 

ἨΟΜΙΚΕΤΙΟΘΑΙ, ΑΝ ΡΒΕΑΟΤΊΟΑΣ,. 

Βοίίον δραδοπαδίῳ Ῥγόξενοε ἃ κοοὰ ἰδ δὴ πιθεγη 
ἔον ἰὸ πο ἐοο ἰφίθ.-- 8!  Ψ1Ὸ πιοϑὶ σοϑ] ουϑν 
Βιγῖνο ἴοΣ (Ποἷὶσ οὐπ δαροίἐβεαζξίοῃ,, οατο ταοϑὲ δ σ- 
ὩΘΒΟΪΥ ΓῸΣ μὸ φαϊσαίση ᾳ οἰλετε.---Ἐς σο 18 ἰὩ- 
ἰδπῦ οἱ δεείη (οὔ ταμδὶ Ὀ6 ἴῃ δδγπϑδί ἰὼ βοουσίηκς 
δδιποιϊ οδίξοη.--- ἔσο Ὑϑαί δοιγσο μ6 ῬυΡκαὶὶ οἴ 
ῬΘΔ60 ἀΟΣΙΥΘΒ ἰΐ8 ψοίσεγ, δρὰ Ἡμοχοῖα ἱἐ ὅν 119 
ἐϊηιίί. 

ΒΤΑΆΚΕ:---Ἴὐ 15 Ἰον οἷ ἀπὰ Ὀοδυ 1] ἰο ᾿ἶνο ἴα 
Β68Δο0 ὙΠ|} 311 ταθῶ, βὸ ΓᾺΣ 88 1. οδὴ ὕῦ6 ἀολθ νυ ἱϊὰ 
ἃ κοοὰ οοπδοΐεποο, οὶ ᾿ἴ τὸ οαδποί δ᾽ 'ψᾶγϑ Ὀθ 
Οὐ Ῥόδοο, δι1}} 'νσὸ χηυδὺ ὭΘΥΟΣ ρσὶγο οσοαϑίοι ΤῸ; 
αυδετοϊ]ΐηρ δπὰ δἰσὶο (ΡΒ. οχχχὶϊὶ. 1; 1 ον. χὶ. 
16).--;᾽ἀτοδῖ νίϑαοια δηὰ οδιαΐυ} ἱκοορὶπρ οὗἨ ΟἿΥ 
δοῃμδβοΐθῃοθ δύο χοαυϊγοά, ἐμοῦ ψ1ὁ ΠΩΔΥῪ ποῖον 
ὕγοια 768. οὗἨ τλϑῃ οἵα ἴῃ ΟΣ ῬΟΣΙΒ ΟΣ ΒΌΡΡΧΘΙΒ 
ἴῃ ΟἿΣ τΟΣὰδβ δῺΥ ἐδέηρς ἩδοΒ οὐρθί ἰο θὰ ἀοῃθ 
διοὰ βροῖκοϑῃ, διὰ ἰδμδὺ ἰπ ᾿οὶΐθοΣ ἀ0 ἯΘ ΒΥ 85 
ἐπί το τὺ Ὀγοοὰ ἀἰδβοηδῖοι, δπὰ τ᾿ εΐο 
οἶὐμον δα Ὀοιίοῦ Ὀ66Π οη γον οταϊ ἰοἃ, οΥ χηϊχδὶ 
μᾶτὸ Ὅθοι ἀοηθ ΟΣ υἱἱογοὰ 1 ἃ Ὀοίδοσ ΣΈ ΠΠΟΡ 
(Ρεον. χὶϊὶ. 10).---Η γ8ο π|ι}ἢ} ποὶ Ὀ0 ΒΟΤῚ ΒΏΘῪ 
τ«11} Ονὶδὶ, ἰο κἷπι ΗΠΐδ8 Ὀἱσί ἷβ οὔ ἢο δυαΐ}ϊ. Ηθ 
τγδο 11 ποὺ ἀΐο ἰο βἷῃ υλὶ ΟἸτδὲ, ἐἰο μὲμα Ἠΐδ8 
ἀἀοδι δ οὗὁἩ πο δυαὶϊϊ. Ἐὸ Ἠδο Μ]1]} ποὶ σὶβο Το 
δἷακ ἰπ Οδνίδὶ, ΗΪἶδ τοδυσγοοίδου 8 οὗὁἨ ὩὸῸ δγυαὶϊ 
Δοίϑ ἰἰΐ, 26; Οο]. ἐϊ. 1; πο. 112. 8, δ: 1 Ῥοί. ἐϊ. 
4).--- ἸΠ παϊγοὰ 865 δρτιιηρ ὕσοιι τσγαίδ, δπὰ {86 

Βείτοά οοπέϊπιι6δ ὑπ {1 ἐλ6 δι 65 σοροδλιϑαϊγ βοὶ 
ὭΡοι ἱέ, ἐμο δοδέφὰ πδέγϑὰ χοοία ἰἐ86}7 ἔῃ ἐῃ Ὠθατσὲ, 
διηὰ ὈΟΘΟΙΠ68 ἃ Βοχὶοῦ8 Ρι πού 68811γ ὁνδάϊοδοὰ, 
“-α Οσμεϊδύδη δβουϊᾶ ὯὍθ πδίοι] οὐον δὲδ (0110, 
ἐκδι δ)9 ΏΔΥ Οσμοσί μίπῃ (ο ἰμδὲ πλμίοὶι 15 ξοοὰ.--- 

ΤΉΏΘΣΟ ἀχὸ ἴῃ ἐδο Ηοὶν βοτὶρίατο Ὀαὰ δυὰ γοοὰᾶ 
ΘΧΟΙΏΡ]66, Μ ἰοῦ Ῥγοῦθ ἐμαὶ ὑμ6 ἀονὶ] Β88 ἴῸΣ ἃ 
Ἰοὰς ἰἶπιθ οσαττιοὰ οἡ δὶβ νυϊοκθάποβθ, δπὰ (μὲ γγ 
ταυδὲ ποὺ ἰπα ἰδοῦ πϊδίοὶ Υ ΔΡΡΘ68] ἰὁ ἀποϊθηΐ 6Χ- 
ΔΙΏΡΪο8 (1 Ὅον. χί. 1).--- Οἱ, ΒΟῪΝ τάδ νυ ὈΓΘΙΕΣΘᾺ 
οὗ Εδδὰ αγὸ δυγοδὰ ἰπ (δθ νουϊα, 80 86]] ΖὉΣ 
ἰθια ΡΟΓΔ] ρἰθαβυσοβ {110 ργδγοφδίϊ το οἵ ἐμοῖσ ὈΪγ- 
φὶρης, {86 Εἰηχάοιῃ οὗἨ μεοδυθ ῇοθ ἰο ἰμοβὸ 
80 0110 δῆλον βοὴ (9 Τί. 11. 4). 

ἘΙΕΟΕΕ :--- ο ἰἰηκ ὑπαὺ γὁὺ ΔΥ6 ἴῃ ἰδπο σἱραί, 
δῃὰ ἐμαὶ γὸ δὸ βοοκίπρ ποις Ὀὰΐ {86 σἱρπί; 
Ὀαὶ νὸ βοαῖς ἰξ ἴῃ βυσΐὶ ἃ ὙΔΥ ἰπαὶ Ἰουθ, ῥϑᾶςθ, 
δολραβδίου, 8.0 βδογίδοοὰ ἴῃ ἰδ ρυγδυϊ,, δπᾷ 
νὸ ἀςδ]9 ον δορὶ γῖ ἐδ ]Ὰ ΤΩΔΏΥ ἃ βὲδίη, ἴῃ τ 10 ἢ 
Ἧ0 αἷδὸ ἱῃγΟΪ 9 ΏΘΔῺΥ οἰἶοτθ. Ἐδρ ΜΠῸ οδῃῃοί 
9 ἰμάυοοδᾷ ἰο οδνοίνϊ 658 λῃ γοβραχὰ [0 ΔΡΡδΓΕΏ 
δ. Δ} ππδιίογβ, νν}}} πόύοσ 6 ἴῃ ζεοπυΐῃθ δασηθεί. 
Α πιο88 οὐ ροϊΐδχο οου]ὰ ἀο Εδδῃ 80 τοι οἷν ΒΑΡΙᾺ '"--- 
Α ον οὗὨ οοἷά πίον ΣῪ τοοεῖτο 8 ΤΟΝ ΔΓά.---Τὸ 
ψὦ}} ν ἢἱ]6 αοὐ ν1}}8, Δ ᾷ δΎ ΘΙ Ο;Β ΟἿΣ ΟὟἹ Ὑ|]}, 
ιμἰ|ο αὔοείιΒ σοοὰ. Τὸ Ἡ]1}, ἩΠ6Σ Κγδο0 δηὰ (ἢ6 
δεδδοῦ οὗ ργθόθ βατὸ Ὀθθῃ περἰοοἰοά, δπὰ {16 ἀ00} 
[88 Ὀ66: βμυὲ, π.]}] 6 ἱπ υδἷπ, δὰ νν1}} Ῥσουα ἨῸ 
Β1}8}} ρατί οἵὗὨἨὨ οὨθ᾽8 οἰθγΠᾺ] Βδιὴθ δῃὰ βυβοσίης 
(Μαι, Υἱὶ, 22, 28; Κᾶκο χί. 25). 

ἩλΛΗΝ:--α εἰηρίο δοὶ οδβ ὙΟΥΚ τ στυΐη. 
ΜΌΟΝ ἱκ οὐἵϑη Ἰοδὲ ἰῃ δ Ὀσίοῦ βρβεε:; 10 {86 βαῖζθ 
οὗ ὁ 5πι|81} (πἰπς να οἴἴαδι βυσσοθᾶοσ ἰμαύ ΒΊΟΝ 
ἰθ τοδὶ. Το [6180 μορῸ οὗ 18 ΥὙΘΟΟΥΘΣΥῪ 6 860 
ἴῃ {86 Ἔχδτ 6 οὗ ἔδαυ. 
ἨΕΌΒΧΕᾺ :---Ῥοδο9 Οὐ] δϑοῖὴ ποὶ (0 6 δἰ παι] 

ποκίοοί, δὰὶ δοπποςοίοᾷ νεῖ 8 βίγὶοί δάμη οα (9 
{μ9 νν}}} οὐ αοἂ.--- πὸ σοιννδτὰ οἵ Ομ σα η βαπο- 
εἰβοαδίΐου 18 α]οτίουβ. [ἐ 18 {8:6 ὨΘΟΟΒΒΑΤΥ οοπαϊ- 
(ἴἰοπ οὗ Ὀ]οϑδο μι 688,.--- ΒΚ) ἀοίοεσυϊ δ ΟἿΤ ΓΘΙΟΤΙἃ- 
ἐἴΐοη, Ὀϊνίμο χζτδοο ἰδ οἵϊοῃ ἐγ ῆεὰ αν ν.---ἰὶ ἰ8 8 
ἀυϊγ ἰο Κοὸρ {0 ΟἸΌΤΟΙΒ ρυτο, δὰ ἰο ρυᾷτά 
δραϊηδὶ ἰΠ6 ἱπδυοποθ οὗ βοάυοοσ; ἰμὸ ὙΠΟΪο 
Οἰυτοῖ ἰ8 ἀοδ)οὰ, ἀϊδοποτεοά δηὰ μοΐβομπαά.--- 
Ἦσονν τοϊβοσδῦ]ο 8 ἐβὸ χονασὰ Ὀεοβίοσεα ὈΥ εἷπ, 
διὰ μον ἰμβηϊίοὶγ ατοδὺ (μ0 1068 οὗ (Π0 ΒΙΏΣΟΣ, 
--.τπουκὰ ἸΠο59 τὸ οοπιο ἰο 16 Γερο δ 66 ΤΑΥ͂ 
οὈέδὶπ ἱπάἀδοὰ ἃ βοῖν, γοὶ ἰὲ 8 ποὶ Οδυδδῇ. 

ΑΗΣΓΕΙΌ :---ἶπ δαμοι  δοδίϊοι (86 ΗΟΪΥ βρτιὶ 
ἐγϑηβίοσσηβ υ8 ἰμίο ἐμὸ ἱπιᾶχο οὗ ΟὨσῖϑι: 1. ΤΥ 
δουϊὰ νῷ Ὅθ ἱπ δαγηθαὶ ἰ8 σοβασὰ (ὁ ὑ818 βαποὶϊ- 
δοοίϊοη ἢ 2. ἤἬδεποο ἀο γὸ δοαυΐτο (86 ῬΟΤΤΟΣ 
ἐἰο αἰἰαίη 1 8. Βοτοὶπ ἀο ψὸ Ῥεογοεῖγνθ (μαὶ 
ἯΘ ἸΟῪ ἴῃ ἰἐἴ 4. ἮΒδι ἴ5 [(8 κου] δῃὰ ἰθσῃ}- 
ποίϊου ἢ 

Μεκχκεκ:--- 9 στδοο οὗἨ αοἀ απὰ {89 δββποίϊ - 
οαἰΐοη οὗὁἨ ΟΌΥ ΟὟἙΒ τιδίασο, ῬΡθ860 Μὐΐ αοα διὰ 
αἰἰιἢ οὐυγδοῖγοδ, δὰ {μ6 Ἰοῦθ οὗἨ ρεδοθ, διὰ 8 
Ῥοβοοῖμὶ ἰοπο οὗἨὨ ζεοϊίης δῃὰ οὗ Ἤοοπαμποὶ ἐπ ον 
φοϊαίΐοπ υοἱἱὰ οἱλόγε, δἰδθα ἱπ ἱπάϊοεοϊυὉ]6 Θομ 606" 
ἔοι, δηὰ ἰπ πὸ ἀορτοο ἴπ Ἡδΐοδ ΜΔδ δ ρασχίἰοἱ- 
Ῥδοὶ ἱπ ἰδὸ ἄσγβί, Ἠ1|1 ἐμ9 οὐδοῦ δὶϑο θ6 ζουῃὰ 
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᾿ ΙΓ. 

ἯΤΟ δ71ο μο]ἃ υλᾶος ΟὈἸ χα ΐοι ἰο ειΐα Ὁ ἐδ 6 πδίυσο οὗ 6 Νονν Οογοσιδῃς. 

ΟἜΠΑΡΤΕᾺ ΧΙ, 18--24, 

18 ἘῸΣ γὸ δΓῸ ποὺ 0116 Ὁηίο (δ τηοππηὶ ὑπδὺ ταϊρὺ 6 ἰοπομοὰ [0 ἃ τηοσηΐδίηἱ ἐπιδὲ 
18 Ἐδπά]οά], δὰ ἐμπαῦ Ὀυτποᾶ πὶι το [δπὰ ὑο Ὀυγπίηρ 816], πον [Δ] υπίο Ὀ]Δοκη 658, 

19 δηὰ ἀδυγίζηβαβ," δηὰ ἰοιωροβῖ, Απά [.] [86 βουηά οὗἉ ἃ ὑγαιηροῦ, δηα (Ἐ6 γοΐοϑ οὔ ποσάᾶδβ, 
ποῖ υοἵοο [οηι. υοἵοε7 (Β6Ὺ ὑδμαῦ ποαγὰ δηἰγοαίοα [ἀοργοοδίύϊη νυ δορμοά, παρῃτήσαντο, 
(δδὺ {6 πογὰ βῃοι)ὰ ποὺ Ὧθ δρΟΚθη [0 ὑΐθτα Δ τοοσο [ὑμαὺ ({ὈΥΓ1167) ΘρΡΘΘΟΣ πιϊσα ποῦ 

20 ἢ9 δἀἀοὰ ἰο {Βθῃ)] : (Εοσ ὑπ οου]4 ποῦ Θηάυτο [οηἀατγοὰ π00] ἐπα τ ΕΪΟἢ γγᾶϑ [οῆι. ΜΠΔ5} 
δοτατηδηἀοά, Απά 1 βοὸ τηυοῖὶ δ [πο 1] ἃ Ὀϑαδὺ ἑουοῖὶ ἴπ6 τηοπηΐδίπ, ἐὺ 88}48}} Ὀ8 

21 πἰοποά, ον ὑμιγαδὲ ὑμπγουρ ἢ τι ἢ ἃ ἀαγὺ [οην. οὐ ὑπγαδὺ ἐπτοῦρἢ τ ἢ 8 ἄγ}: Απὰ 80 
ἰογτῖθ]9 ττὰϑ {16 εἰρεὺ, ἐλαέ [Απἀ---80 [θαυ Ὁ] τᾶθ ἐδ βροοῖδο]6---} ΜΌΒΕΒ βδϊά, 1 6χ- 

28 οοοὐϊηρῚΥ ἴϑαν δηὰ αὐαἰο). Βαΐὺ γ9 δ΄ὸ δο!θ ὑἀπίο Μουπὶ βίου, δπὰ πηΐίο ἰμ6 οἱ 
. ΟΥδ6 ἥττας αοά, ἐπ 6 θαυ θη ΪΥ «΄ γυβαίθι, δῃὰ ἴο δῇ πη ΘΓ] ΘΟΙΏΡΔΗΥ Οὗ ΔΏΡΕΪΒ, 
28 Τὸ ἐπϑιβοπθγδὶ ΔΑΒΘΙΠὈ]Υ δὰ οἰατοῖι οὗ {86 ἄτϑί- θοση [δηἀ ἴο τηγτδάβ, 8 ἴδβίϑὶ ΘΟ ΡΘΗΥ͂ 

ΟΥ̓́ ΔΩ οἷ8 δηὰ ὑπ6 οοηστοραίίου οὗ 86 ἄτβί-ογῃ], το τὸ τὶ θη [ὙΠ|0 ἃτὸ ταρ βίθγθα] 
πη μϑάύθη, δπὰ (ὁ αοὐ, ἴδ6 Φυάχο οἴ 8}} [ο», δῃὰ δβ ὅ υὰρο, ὑὸ ἐμ αοἀ οὗὨ 4]1], δηὰ ἰο 
{860 δρί γι οὗ 7υδὺ πιθ τιδάθ ρογίδοϊς, Απὰ ἴο “}εἐδ08 {80 τηϑαϊδίοῦ οὗ [86 [8] ΠΟΙ͂ οονο- 

21 πϑδηΐ, δηά ἰο {86 δοοά οὗ πρεῖη κι] ΐηρς ὑπὺ σροδκοίι βοϊίος ὑμπίπρθ ἰμδὰ ἐλαΐ οὗὅἨὨἁ [πιοτὸ 
τὰ  ]γό (8801 ΑΒο]. 

1 γον. 18.---Ἔτνοη ΤΙ δῖ. μκα (η 1.216. 1]. ΓΡ. Ῥ]].) τορ!δοοὰ ἴῃ ἴδο ἰοχὲ ἴ8 6 ᾿πάϊεροηθαδῖο ὄρει αἴτος ψηλαῷ., [ο]οτίης Ὦ. ἘΞ. 
Τ,. δῃ ἃ ΠοΑΥΙ͂. 1} (86 πιΐπαδο., δῇ! μου ρἢ ἰξ ἰα πἩδηξίης ἰη δη. Α.Ο., 14, 11, δη ἃ ον δηείοαξ ᾿τδποϊδεοηο, δορὰ Βοῦοο [5 δυδρεςξεά 
νυ» Μ|Π] δα α εἴοδτι, δῃὰ σοοοίϑα Ὁ 1δοδαι., Τίδο;, 1.. ανὰ ΑἸΠογὰ, [ὙΤΊ8 Τίφο., ΜΟΙ], εἰς., 1 δου !α τοῤαὶῃ 1ἴ, τοσασζάϊς τοῖα 
8δ8 8 0880 ( κὸ Ἔχομεν, Βοπι. Υ. 1) ἴῃ «Ἀἰο ἐδ9 ἰαίδιπδὶ ουϊάθαοο ουογθαίδποοθ δ ΟΣ ΟΣ σχῖθΓ 8] τοΘΕ ΠΙΟΏΥ οἱ ἴδο οἴδβαῦ 
εἰάο .--.]. ᾿ 

3 τὸ 18.---ἰεἰοοᾶ οἵ καὶ σκ τοι, δον βίῃ. Α. 6. Ὁ... 17, 81, 89, 1.6 ἸΏΟΥΘ ΤΌΣΟ δηᾶ οἰοκδηί τῷ ζόφῳ. Τὴ ἴοσγεωος 
οομηθα ἤγουν Ὀοαί. ἰν. 11; ν. 22, δά ἰΦ λάεἀ ἐπ Θίη. ΌΥ {89 οογτθοῖογ. 

8(Υατ. 20.-- Το οἰδονο ἧ βολέδι κατατοξ. οὗ [89 (ὕπι Ἰνθογίοα δου καὶ οὕτως, γον. 21), [5 δ]ὲ ἀοδοίθηϊ ἴῃ δ μος 
δε ἴὶ ἰ6 ἰπῥ ατίουο ἰο ἐμ γιοιογίς οἵ ἔ9 ραδδαφο, δῃά [6 γοϊθοϊθαὰ δα δὴ ἰξίογροϊδιου; ὉΥ 6}} [89 θοοὲ οὐἀΐίοτε.--Κ΄.]. 

4 Υε;. 24.---Ἰηοριοδὰ οὗ κρείττονα, τ ὑπο Δ18 ὉΒΙΟΥΙΩΪ,, πὰ 186 πιίμυδο. ΚΟΏΘΓΔΙΥ γοδὰ κρεῖττον. 

δ΄. 18.-- ψηλαφωμένῳ, 5601] ει, ἵο α πεουπέαίπ ἰλαΐ ἐξ 7εῖ} οὗ, ἈδΔηἀϊοά, Ραϊ ραῦϊο ἴο ΟΝ πιαξηδίογ! Δ] δὰ ΘΟΣΊ]γ.-- 
καὶ μων μὰ πυρί, απὰ ( Τυπαϊοά, ΘΏΟΘ, ὌΚΡΛΟΝ ἈΡῸ Ὀοίοῦ ἐρρτ Αὐκοσα τάξας 

γον. 19.---παρητήσαντο, δερρεὰ οὗ σρεὶ αν Δωίλεν δείπρ καϊὰ ἴο ἔλδιι ; παραιτεῖσθαι, ἰο δερ οἵ 7οΥ οπεεεῦ,. 
ἔο ἀεργνεοαίε, Ἰοϊπαᾳίτεισθαι π' τινος (αα Αἴ7.), Ὀπΐ παρά, ψΕἢ ἴοτοο οἵ δείσας 7 γον, 

ἦφε λλόμε ἀφὰ ποὶ δεαν ἐλαξ τολέον, οὐπιπαπάεάκαι ἣθ Θοταταβη, 
αἱἰ--οὕτως. 80, 

ὥς πὑἰ1ἢ} φανταζ., οουἹὰ Βαγάγ "6 ἀϊδροιδοὰ στ ἢ. ὰ 
αι. 22, 23..---μυριάσιν ἅ . π ὕρει καὶ ἐκκλησίᾳφ. πὸ ἘΏΚ. ΤοΥ., ΟἹ ἐππισεγαδῖα ΟΡ 4. απ, απὰ ἐλε 

ϑεπεγαῖ ἀεξεενεδὶν απιὶ ὦ Τοπθογοά ἰσιροθεῖ ὁ ἶν ἋἸὸ δῦδοῃοθ οὗ {πὸ οομ ἡ ποοίοὨ Ὀοίοῖο πανηγ. πὶ} αριΐπ ἴο 
οομποοΐ πανηγ. ὙΓῊ ἐκκλησίᾳ υἱοῦ  1}}0 καί, ἰνοῖγοα δὴ αὐδοοουῃίδῦϊο ἀδραγίογθ ἔγοσς ἴΠ 9 ΌΒΟΓΑΙ δἰγυςίογο οἴ ἐπ 
Ρλβδαζο, ἰπ πο Δ}} ἐῃ6 οἵδοῦ ῥμείῃοί αὶ τπδοίλ θοῦ ἃγὸ οοπηϑοίϑά ὈῪ καί. 1ὲ τοζωδίῃδ ἔθϑη οἱτῆοῦ ἴο ἴδίκο μυριάσιν 88 8 
οοἰοοίίνο ἴογη ἀϊοεγ υυὲοά ἱπίο [86 πα ρις οἵ δηχοῖο, δὰ ἐπο ἐκκλησία οὗἨ 1:9 δισί- ὈΟΓΏ, ΟΥ ἴο ἴδ μνριάσιν δα ὕ6- 
Ἰοπκίος οὨἷν ἴο 1:6 οδθο ἀγγέλων ρει πῃ ἩΠΙοἢ οδδὸ διδίῃ Εἰ [5 ἃ πμαρόνθο ἩΠΟΊΠΟΙ 6 ΔΣῸ ἴο χοηΐ, " ἴο τηγτίϑαδ, 8 
ἕδοϊαὶ σΟΡΔΩΥ οὗ δ κοῖθ," οΥ, ""ἴο πογτίμὰδ οἵ Δηκο6]6, ἃ ἴδοϊ! σΟΌΡΒΗΥ." [1ἢ γοργὰ (0 {0 ἢτοὶ οοπείταοέΐοπ, μυριάσιν ἐα 
7 Ε}Υ τοπιαγκοά Ὁγ Ἀ 01} ἐοὸ "δ πδίυ γα! δυσεοβίίνο, ἴτοπι Οὰ Ἰοδίδιμομς δοοοοίο οη8. οὕ δηδοῖο, δὰ 1 δοαῦιδ ὑὈδῖϊοσ δὸ 
ἴο τοοῖσίοι ᾿ς. ΤΠ τοδιγίοἱοὰ δχλίῃ, ᾿ἴ πὔθμαν οὐϑο γῆ ἀγγέλ. (ἴδ ὨΟΌ π . ΟΟΠΙ68 ἰἢ 88 8 Ὡς πὰ Βα] ες Δρρο- 
εἰτίυη. ὙΠ Μ 011,1 ῥτοΐοσ, ἐμογϑίοσγο, " ἴ0 πη γτγίβαδ,," νἱς.. 8 [6618] Ὠοεαὶ οὗ . (στ ΑἸ, αἴ.) μυριάσιτ οονεεοὰ Ὀοϊὴἢ 
πανήηγ. Δηὰ ἐκκλησ., 80 οἴορδηξ ἃ τιον ποιϊ]ὰ ΒΕΓΗΣ ΠΑΥ͂Σ οὔ ειοά τε αἷϊος ἀγγέλων.--πανήγνρις, ποῖ ΤΠΟΓΟΙ͂ 6 βαπεγαΐ 
αε:εεδίν, Ὀυὲ, α 7εεἰαἱ σαϊλεγίηρ, α ου  μἱ 455 ΠΗΛΙΗΙ ,“-οὐκκλησ. πρῶτο.) Ἀρλῴρς δοίίον χοηά ὉγΥ ἴποὸ ἰπάεδηϊο δυὶ., 
“ἃ οοῃκχτοχαδίίου οὗ ταί ΌΟΣ οπο8,᾽" δυμκαοεὶ " 186 ο589 οὗ ἔδει, γ0 δεαὰ ἴο ἴοδε 9 ὈΓΓ τσὶ ἢ ὁσάοτ ἐδδὲ Ζ“φοοῦ τοἰρσὸς 
οὈιδίη [1.--ἀπογεγ. ἐν οὐ πεσε, επγοϊεα, τ ο90 οἱ εἰς ηθΡ ἰδ ἐπ ἤδανεν .--καὶ κριτῇ θεῷ π ν͵ απὰ ἰο Θοᾶ ἰλε ωάρε ῳ΄ 
αἷ!, δο Ἐ. Υ., εἰς., δυὰ ΔΓ ΑἹ . ΜΠ|Ι10 διότι οἴμοι θὸ Ῥοξῖο, ΒΙοοΚ, Γ᾿ η., θο]. πὰ ΜΟΙ] οομδίχοοι : “ απα αε ἡμαάρε (ο ἰλς Οφἐ 
φΓ αἴ," «ἘΪΟΒ Θδτί δ Ωγ μ88 ἴηο ογὰογ οἱ [89 ποιδ, απὰ 1 {πίπκ ε.:6 δοῃείτηθπε ἰῃ [16 βινος. 

ον. 2|.--διαθ. νεᾶς, φ" α πεῖο οὐυεπαπί.---κρεῖττον λαλοῦντι, δρεακίπρ δείεγ, οἵ, τιοτεὸ τοϊρλιίν.-- παρὰ τὸν ᾽᾿Αβελ, ἐπ οὐπ- 
Ῥαγίδοπ ιυὐέλ Αὐδεῖ.--Ε.]. 5 

πἷπρ, δηὰ ἱμπογοῖογο, βιμοϊκίηρς (Βοῦκ., δίοστ, 
ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, δηὰ οὐ ΒΘΓἘ); δὰ ἰδ ΟΧΡΓΘΑΒ6Β ἐμαὶ πὰίσῖ, ἴῃ 18 

πϑδίυτο, 18 τηδίου 8] δηὰ Ῥδγοδρίϊ 0]6 0 ἘΒ6 βϑῆβϑ. 
γεε. 18. ὍΘΙ ἰα Βδῃϊθᾶ.---ΤῊο ὕγϑβ. 1 Το ροδίἰΐοῃ οὗ ὄρει ἷἰβΒ ορροδβϑὰ ἰο [80 οοπβίσαο- 

ῬΑΤΠΟΙΡ. 68 0 ΒΟΔΙΟΟΙΥ τοραγαθα δεξί 9 το γ-  ἰἰοὴ Μοὶ σου ἃ οομηθοῖ κεκαυμένῳ τὶ 1, δοὰ 
8] δ οοίδνο ἰῃὰ τὸς, ἤθμοθ ψηφαλώμενος ἰδ ποίξεε [τηδῖεὸ πυρί ἀδί. οὗὨ μ6 ἱπείγυπιοηὶ (Β]., θὲ Υ., 

«οὐλίοὐ πιϊσλί δὲ ἰομολεά, 88 ἷδ ΘΟΙΏΣΙΟΣΪΥ τηδίη- ΤΒοῖ., Κυπ., εἰς.}, ὙΠ σοΐδγοῃοο ἰο Ῥοαϊ. ν. 28; 
ἰδηϑά, ποτεξξίουομοα ὈΥ ασοά, ἡ, 6., ΌΥ ὑπο Ἰἰαμὺ- [ ἷχ, 1δ, εἰς. ὯὯ6]. 8180 ΣΟΙΔΔΙΚΒ, ἱπ ἀοίομοο οὗ ὑδ9 
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οοὔγαϊηπδιθ σοπβίτυςίϊοη οὔ. 686 το 8 δἀορί δα ὈΥ 
Ἐταϑαι., ὅδὶν., Βεσα, ατοὶ., Βϑηζ., εἶθ.) ἐμ δὲ α͵80 

αἱ Ῥεαὶ. ἰν. 86; δηὰ οἸβονμοσο “1:6 στοαὶ ἄγο᾽ 
5. τηωϑῃἰϊοηοαὰ ὮΥ ἰ(86 17, Σαλπίγγος ἤχῳ ἷδ ὍΟΣ- 

χονοὰ ἤχοια ΕΣ. χίχ. 16; φωνῇ ῥημάτων ἴτοτῃμ 
θόουὶ. ἰν. 12: ἐμ σοϊαϊϊνο οἴδυβο ἧς, εἴς., ΤΟΙΘΣΒ 
ἴο Ῥουϊ. γ. 22; χυὶὶὶ. 16; σον. ΕΣ. χχ. 18 ἢ ; 
(86 σοιειδπά, γα Ὁ. 20, τοΐογβ ἰοὸ Ἐσ. χὶχ. 12 8. 
Τὸ υπάογδίδηά τὸ διαστελλό αδξξι δὶ τ 6 ἢ ἰ8 
οτἀδϊποά (ϑίονν, βομυ]ῦς, εἰο.}, 18 ΘΟὨΟΓΑΓΥ͂ ἰο ἐμ 6 
Νον Τοβίαιαθαῦ ὑδαρο, ὙΠΪΟΝ ΘΙΏΡΊΟΥΒ ἴ86 Ὑο Ὁ 
ΟὨΪΥ 88 ἃ τη 461]6. 

γεε. 21. Απᾶά.---5ο ϑασίῃϊ, εἰο.---Τ 6 ῬΤΟΡΟΣ 
Ῥαποίυδίΐοι οτὶκἰμαιοὰ νὴ} Βοζα. Ῥσϑυϊουβὶν, 
καὶ οὕτως ΘτΘ ΔΙΕΥΒ ἰδοη ἰοχοίμοσ, γσ. 2] 
ἦβ ἃ μοὶκιἰθηίης οὗὨἨὨἁ πο ἰάο8 οὗ 8-20; Ὀυὺ {89 
καὶ ἰδ ποἰξεαζοο, ΟΥ ἐὐεη (Οδτρςε., Βορδῃ., διὰ 
οἰμοσβ). Τμΐδ ἱπιογργοίδίϊοι ἰβ ἱποοπβί βιομὶ τ ῖ ἢ 
διϊ8 γμοδί(οι ἰπ ἰδ6 οἷδυβο.Ό. 1ι0 ψόογὰβ ΒΟΙΘ 
αϑοτὶρθοὰ ἰο Μίοδοβ δῦὸ ποῦ ζουπὰ ἴῃ ἐπ ϑοσὶρ- 
ἔυγο δοοουπί οὗ {86 κί νὶπρ οὗἩ ἐδ9 εν. Αοοογά- 
ἴῃ ἰοὸ σα]ον, ἐδθ δυίμοσς ἀσϑῖν ἔγουῃ ᾿ττηοαΐδίθ ἱπ- 
Βρίσαϊΐοῃ. ᾿ἀσοογχάϊῃρ ἰο Εγδβῃ., Βεζα, βοβ]οὶί., 
δηὰ οἰδογδ, ἔγοια ἰσδαϊοη. ἘΒδσοοηΐ σοϊμδηί8- 
(ΟΥ̓Β ΠΊΟΓΘ ΠΟΥΓΣΘΟΙΥ τοῖος (89 τοχὰβ ἰο Ὀοαί. ἰχ. 
19, ψμοσθ Μοδο8 ΘΣΡΓΘ8868 .ιἷ8 ἴϑδσ οὔ ἰξἱὸ τσαῖὶ 
οὗ 6οά, δἴϊον {110 ἀοΐδοιίοη οὗἨ ἰδ Ῥ60Ρ]9 ἴῃ ποῦ- 
ΒΕΡΡίπς ἐμο κοϊάδῃ σα], Ὁγ (9 νοσαβ καὶ ἐκφοβός 
εἰμι. ϑιορθῃ, δἱ Αοἰβ νυἱὶ. 82, ἴῃ σοοουπίϊης (μ9 
ΘΡΡοΆγδΠΟΘΟ οὗ ἀοἂ ἰπ ἰμ6 Ὀυγηΐπς ὈυΒΒ, ΥΟΡΣΟ- 
δοηῖ8 Μοβοθ 88 ἔντρομος γενόμενος, ὙὮΪΟΙ ἩΟΣΑΒ, 
8850, ὅσο ῃοὺ ἔουπὰ δὶ ἔχ. 111. 06. 

γεκ. 22. Το Μουῃπὶ Ζίοῃ, δᾶ ἴο ἴδο οἱἵἷν 
οὗ ἴδο ᾿ἰνίηρ Θοᾶ, ἴ86 ΕἔθανυΘῺ ϑοσχιδδ- 
16:1.--} Μουμπὶ Ξἶπαὶ, ὑπ. τοργοβοηίδιλτο οἴ 
{}9 ᾿Ἰορἰδ᾽διΐου οὗ (π6 ΟἹ Οονοπαιί (6 κα]. ν. 24), 
18 οοπίγαβίοα ΜΠ. Ζίοι 885 ἰδ οἱἐγ οὗ ἰδο [01Π4]16ὰ 
Μοββίδηϊο Ῥγοϊηΐβοβ (Ῥ8. χὶνὶἱὶ. 8; 1. 2; Ἰχχυῇ, 
68: οχ. 2; οχχχὶϊ. 18: 18. ἰ. 2: ΜίοἪοδδ ἱν. 1: 
206] 111, δ; Οὐδάϊδι 17; ον. ἷν. 1), δῃὰ 88 ἐδ 
ἔγαο ἀπο} ᾳ-»ΐδοο οὗἩ αἀοα (ΜίοδΗ χίγν. ὃ; 188. 
ΧΧΥΪ. 21; Ετεῖς. [ἰ]. 12). Κ'ο δ'8ο ἰδ Ηδθδυθηὶν 
Φογυβαῖοπι, τ ἱοῖ ((.8]. ἴν. 26) 18 4180 τη οπίϊοποα 
88 ΜοΙδετ οΥὁἁὨ ἐπα τοἀοοηοὰ δηὰ ἰγυὶγ ἴἔγοα 
οὨΣ άτοη οὗἨ Αοὰ, 18 δοηϊταβίο ἃ πῖΒ ἐΐ6 ΘΔΡ 
Φοσυδθδίοαι, ἐπ οἱ(Υ οὗὁἨ (6 ρᾳτοοὶ Κίηρ (Μαιι. τ. 
85), 85 1Π6 οἱνγ ἴῃ ψ πΐομ (80 Ἰϊνίης Θοά, τῖο ἴδ 
8180 ἰἰ8 ΕουποΥ δὰ Ατολ᾽θοὺ (οΒ. χὶ. 10, 16), 
885 ποὺ 80 ἢ ΗΝ ἀν ]] ἢ - 806 88 Ηἰδ8 Ῥθο- 
Ῥίο. Τπαῖ (0 σοπίγαβὶ οὗ ἐμ 9 ΘΑΡ(ΒΥ δά {86 
ΒΟΑΥΘΏΪΥ 15. ὮΟΣΘ ΔΥΣΔηχο δοοογάϊηρ ἰο {86 88- 
δγθὰ πυσδοῦ βούο (Βοηρ., ε]., ΕΊυκ6), 8 ποὶ 
ἱπαϊοδίοα ἴῃ ἰδ ἰοσὶ. 

ἹΜγυιίδᾶδε͵ εἰς.----Ὦγ 8.9 ἰόστῃ ““τηγ τὶ 8,᾽᾽ τὴ 
ΔΙῸ ἱπγο]υπίασ γ τοιηϊημ6α οὔδηςο]β( θοαϊ. χχχὶϊὶ. 
2; δα. τνἱΐ. 10; Ζυάς. χὶν). [1 ἰβΒ {βογοίοσο 
ΥΟΥΥ πδίυ σα] ἰ0 σοκδγὰ δῃρο}8 αἶβο Β6σΘ ἃ8 δχοῖτ- 
ΒΊ γ0}Υ πιθδ;ΐ, δη ἰο ἰδῖζο {δ ἐβύτω ποὺ 88 8 οοἰεοίϊυς 
οοπορρίϊΐου, αἰδιγὶ υϊί πη ς 1.86] ἱπίο {1λ0 ἔνγο ραχίδ 
οὔ ἃ ἴοϑίϑ] δϑβϑι} Ὁ] ρ6 οὗἉ δηροἶθ, δὰ {π 6 Θοηρτο- 
πειΐοη οὗ (86 ἄγεβί-Ὅοση (88 νῖῖ Βοης., Β]., θ6 
Ἧν., ΕΌγν., δο]., εἰ6.). Ὶ ἴ5, ἰράἀοεά, ἴῃ τὰν ἡυάᾳ- 
ταθῃΐ, τοδί ἠδίυγαϊὶ ἰο οσοποοὶνθ {8.9 Δη ,6}16 ποδίδ 
“4 88 ἃ [658] ΘΟΙΏΡΔΏΥ"" (Οδηΐῖ. Υἱὶ. 1), γεῖ, 88 ἴῃ ἀρ- 
Ῥοπίτου τῖ τὰ “τα τΐδαδ; ἰο ἩΒῚΟΝ ἰθοτο ἴδ βοὴ 
δ Ὀ)οϊηοα {πὸ τηδῃίΐοη οὗὨ [86 ΟΠ βίῃ ΘμύγΟΒ. 
ἘΛΟΥ ᾿ἰπδδιηιο ΔΒ (ἢ 6 (ΟΥΤΩ “ΤΥ ΥΪΔα᾽ 4068 ποί οὗ 
ὨΘΟΟΒΘΙ(γ, ὑΠΔ6Σ Δ]1 οἰσουϊηδίαποθ5, ἀδῃοὶο 8η 68, 
Νυμα. χ. 86, 1ὲ τγουϊὰ Ὅ6 δἰτηοδὶ ἰῃμάϊθρΘΏ 886 (0 

δὰ βοϊῃὴθ βρϑοϊδ! σίης οἴδυβθ. Κ΄. Βοιυ)]ὰ νγϑ, ου (ἢ 
ΘΟΒΙΓΑΓΣΥ͂, σοηπεοὶ ἀγγέλων ποὺ νὶϊβ πανηγύρει 
(δεν. Βοβηιάϊ, ατὶε8Ό., ΚὭΔΡΡ, εἰς.}, θὰϊ τσ 1} 
μυριάσιν (Βες., δον, ϑίονν, 1Ὑ80]., Τωᾶπη., εἰς.), 
ἯἮΘ τηυϑὶ, πὰ ἰπαΐ ὁα86, ΟἸἾΠΟΣ ἰαΚὸ πανηγ. 88 ἴἢ 
οΡροβίξοι τὶς μυριάσιν, ψ Ποῖ τ ου]ὰ Ὀ6 ἀγαρφίης 
δὰ ἈΘΑΥΥ, ΟΣ οοπηθοὺ 1. τ} (86 ζΟ]]οτΐης, εἰν- 
ἵηρ ὁ αυϊίθ ποίου σοίοσοθοθ. 00]. χρρκ 68, 
δ᾽ οηρδίἀθ οὗἨ 186 τι γτδβ οὗ δηροἶβ,, ἃ “ζοβίαὶ 
οΟΏΡΔηγ" οὗὨ ρμἱονϊ ἤρα βαϊμίβ, ὙΠῸ δσὸ δγοδα υ 
ΘΟ] γαίης ἰ86 Βα θα ἢ οὗ ἰδ 6 Ῥθορὶο οὗ Θοὰ 
(9. ἱν. 19), δῃηὰ {89 Θοιη Υ̓͂ οὗ ΟὨ ἰβύϊδ 8 
8.1}} ταὶ κίης ρὸν (89 δαί. Τὸ ἴμοθθ Ἰαίίοσ 
{π6 ἐκκλησία πρωτοτόκων αοοτίαἰ ὨἾΥ Βα5 ΤΘΌΓΟΠΟΘ, 
ἸΠΔΒΙΩΌ ΘΙ 88 ἰΠ6 Υ Δ. Βαϊὰ ἰο Ὀ6 ““τερίβίογϑα ΟΥ 6ῃ- 
το] 6α ἱῃ Βοαυθῃ ; " Ὀοσδυδο ὮΥ (8ο ἰηἰγοἀποίίοι οὗ 
(μοῖντ βδιηθ8 ἱπίο ἐπ Ὀοοῖἷς οὗ 1178, [Π6Υ Δγο σορὶβ8- 
ἰεγϑὰ δ8 οἰ ἐσθ οὗ 860 Κίηάοπι οὗὨ Βοδυθα, τΠῈῺ 
δὴ δβϑβιγοὰ ργοϑθϑροοὺ οὗ (μ6 βου ΏΥ ἱμου δηςθ, 
(θη. χὶϊ. 1; 1υἶο χ. 20; Ῥμὶ}. ἱν. ὃ; Εν. 111. δ: 
ΧΙ. 8; χχ. 16) ; δῃὰ ὑμ6γ δῖὸ οδ]] εὰ ““Εἰγχβί- Ῥοση,᾽" 
ποὶ ἴῃ ΤΟίθσομσ9 ἰο ἐμ {ηι6 οὗὁἨὨ ἰμοῖσ ΘΟ γ Βἴ0Ὲ, 
ἩΒοίδοΣ ἀπἀογδίοοά οὗἁ 4»οεί1ε6 (Ῥτίταδβ., ατοί.), 
ΟΥ οὗἨ ἰδ φαγὶ οϑὶ οειοίδῦ απα Οεηίϊς δεϊίευετγα 
(ΒοΒ]οΒί., Β]., ἘΌν., τ: ΟΥ οὗ (Βοδθ ὙΠ5οῸ ᾿ιατο 
Ὀ6θῃ ρου δοὰ ὈΥ πιαγίψτάοπι (Ὀς Ἧ΄.); Ὀαὶ ἴῃ τ- 
ἔεγθῦσο ἰο ἰδ οῖν ἀϊσπίίν ἃ8 ““ γδι-γαϊ 8 ΟὗὁὈ (8 οΥοδ- 
ἰᾳΓο8 οὔ οὐ (ἀπαρχὴ τῶν κτεσμάτων τοῦ θεοῦ), τη 68 
ἱ. 18, ον. χίν. 4; 2 ΤΠ 688. 11. 18 (Βὅμῃ., ΤῈοἹ., 
εἰο.)0 [Μδγ ἰδβοσο ποῖ ὃΘ ἃ γϑΐοσεποα ἴῃ {86 ἰο ΤῊ 
πρωτότοκος, Ἀ6ΥΘ ἰο {86 ὁ4896 οὗ Εδϑδιυ, ἃ ἸΣ{{16 ΔΌΟΥΘ 
δΔ᾿Ιυἀοα ἰο, γὙ8ὸ 8βο]ὰ ἷβ ὈϊγίΒ- τσὶ, πρωτοτόκια, 
δηᾶ ψἘο086 ΒΕ] ΟΥ Ραγίϊηρ τὶ 10 88 ἐπα }8- 
ῬΘΏΒΔΌΪΘ ἰο 1.8 Ῥαβδβίπας ΟΥ̓ ἔο Φαςο ἢ [ἢ ΘΑΥί ΒΚ 
ζαγα 1168 δηἃ στο] Ομ 08 ἔμβοσο απ 6 Ὀυΐ ὁη6 
ἢγδὶ-ὈΟΓῸ ; {86 Ῥσγοσγοχδίϊνο 8 σοδίσιοἰοαὰ ὉΥ πο 
πδίασο οὗ {80 ὁ.806. Βαὶΐ ἱπ (19 ζδσαὶν οὔ αοά 
{Π6Υ τὸ αἱξ “ ἤγβί- οση.᾿ ΤὍ8ὸ οοηστοραίίοη οὗ 
διησϊοηὐ 15.086] γὙ8488 Ἰωδὰθ ὋΡ ἴῃ Ὀυὺΐ ἃ Β1η8]] ὕΣο- 
Ῥογίΐοι οὗ ἰμοδὸ Ὑμ8Ὸ Βοϊὰ {18 Βόπον ; Ὀαΐ (86 
Βρίγἰυ1 οδυγσοι οὗ (89 Νενν Ἰαοδίδιηθεΐ ἰδ ἃ 
“ΘΟΤΩΙΔΌΝΣ Υ̓ ΟΥἩ σοηρτοραίζοι οὗ Εἰσχϑὺ- ΟΓῚ ΟΠ 68 
“-Ί.ΟΥ δζὸ αἱ ἄγβι- Ὀοση. Τλΐβ ποοα ποί Ἔχοϊαάς 
(86 χΣοΐδγοῃοθ ο [86 ἱωροτὶ οὗ (ἢ ἰοΣτὰ 85 ρίγυθῃ 
ὈΥ 86 δυὶβον.---.. Τὸ ἴοσιη ἀπογεγρ. ἴοτ Ὁ] 48 
οὔχ χοΐοσσίης ἰδ ““ γβι- οση,᾽᾽ οἰ πον ἰο {Π 086 
δἰγοδν ἀν} ἔς ἰπ ποδύθα, οὐ ἰὸ Δ οἾ8, ἃ8 (ἢ 6 
οἸοβὲ ἱῃμδὈϊ δηἰβ οὗ Βεάυθῃ (Νὅ885., ϑίοσυν, εἰς.), 
ΟΥ ἰο ἐμὸ Ρδιυἱ ΟἿΒ δηὰ βϑϊπίδ οὗ (μο ΟἹὰ Ἰεβία- 
ταοηΐ (Οαἶν., Βουᾳ., ᾿ῦπ., εἰς.)}, οὐ ἰο ἐδ ρὶοτῖ- 
βοὰ δτεί Τγυϊϊ8 οἵ Ομ τἰδιϊ πὶ (θ)Ὸ Ἧ.) ; ἴὸγ (89 
808] ΒΟΣΙΗΘ ὉΥ (89 144,000, 88 [μεὶν Ομ δυδοίοσ- 
1διῖο την οα [89 ΒΕΔΥΘΗΥ Ζίου (ΒΥ. χὶν. 1), δηὰ 
Ἡ1 ΟΝ δὰ Ῥ66η δγοδγ ἱτωργοϑβδα Ὁροὰ ὑπο) ΟΣ 
{89 οδυίμ (ςἢ. υἱΐ. 8), 18. δῇ δηἰτοὶν αἰ δοτεηὶ 
(ἰηκς ἴγοσα ἰδο χορί διουίης οὗἨ ὑμῖν πδιλοδ 'π [80 
1158. οὗἩὨ ἰδ οἰξίσϑηϑ οὔ (6 Κίηρσάοτῃ οὗ Βοδυθη. 
Βαυὺ ἰὲ 15 ὙΘΥῪ αυθδιϊ Δ 10 ἸὙΒΟΙΒΟΡ ΘΟ ΔΙῸ δὺ- 
(μονίσοα ἰο σοῖο πανηγ. ἰο {π6 δε δβί8] ΘΟΣΩΡΘΩΥ͂ οὗἁ 
(86 σίοτύβεα, ἃ8Β βυοῖν 8 τοίοσοῃοθ 18 ἴῃ ΠΟ ὙΒΥ͂ 
χοροί σα} ἱηγοϊνοᾶ ἴπ ἰμὸ ἰοχὶ, [1 ὍΟΓΘ 
ἹΠΌΘΝ ΙΏΟΓΘ ὩΔίαΓΑΙ ἰπ δυοῖ ἃ οοῦγα παι ο οὗ 
πανηγύρει δπὰ ἐκκλησίᾳ ἴῃ ΤοίόΣΟΠ 6 ἴ0 [88 πρωτό- 
τόκοι, τοί, ἰηἀθ6ά, ἰο δἀορὶ ἐμ νἱοεν οὗ 1,ἴπ., (μὲ 
119 οοἸϊοοιλνο Θοτητυ  γ οὗἨ {89 ἤγχβί- θοστι ἃγὸ 
ομδγδοίοσ ζοὰ ΡΥ ΪΥ 85 ἃ ζοδί] δηὰ ὀχυ]ηρ 88- 
δΟΙΙ 6 κχο ({πανηγ.}; ῬΑΡΕ δὲ θουπὰ ἰῃ δὴ ἴπ- 
ΜΙ ὑηϊγ (ἐκκλησ.), Ὀὰΐ Τδίμοσ (αἱ οὗἩ Ηοδηδηι, 
ψὴὸ δη δ ἴῃ ἐξ (6 υπὶοἃ δὰ Κιπάτοα ἀραὶ ζηδ- 
ἰΐοσιβ οὗἨ ἰ.9 ΟΠΌΓΟΝ, ῬΔΣΟΕΥ 88 δ γεϊίσίους δθὰ 
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τρογαλὶρίπσ, ῬΆΡΟΥ 83 δ ροϊεϊοαΐ οταδαϊΣξαϊίοη. 
Βιυὺ ἔμογο 8 ΔΌΘΟΪ αὐ ΠῸ στουπὰ δρραγϑηΐ 1Ὸ0Υ 
(ὶ5 ἀοιιθ]θ γοργαοβοηίδιίοι ; ὁ. 1:6 ΘΟὨΓΓΣΑΓΥ͂, {ἢ 9 
δΌϑοΠοΘ ἰπ {818 6486 οὗ 90 οοππθοίίηρς ρΡατγίϊοὶθ 
καί Ὀοίνγοοα [6 ὑνχ70 ὈΣΪΏσΙρΔ] Ὠιθαλο15 Μοῦ] Ὁ 
ΘὨΓΓΟΙΥ ᾿ΠΟΧΡ] ΘΔ Ό]6. 

νεα. 28. Δα υᾶρο, ἴο ἴ89 Θ΄ οὗ οὗ 41], εἰο. ---- 
[80 ΜΟῚ] νεῖ! αδηΥ, ἰμβιοδᾷ οὗ "ἴὸ αοἁ, ἐποϑυᾶρο 
οὗ 41:1. ᾽ρο ποοὰ δ 8ο] αἰ  }  Δβ8θη19 ΠΟ ἰγογ- 
βίου (1 [89 ο]ἃ ὑγϑδῃβιδίοσβ δηὰ ἱπίογργοίθγβ). 
Τὴ δι )θοὺ 18 (89 »γεγοφαίνε8 007 ἐλὲ ΟΥτ απ τὸ- 
νεἰαξίοπ; Ἀθη69 ἴῃ τοραγὰ ἰο 9 δυάρκο Ὀοΐοτο 
τοι ἐἰδθ ἄγβιὶ- ΟΣ, ὙΠῸ δ8τὸ ΘΏΣΟΙ]οα ἴοὸσΣ ἰἶο 
Κι ζάἄοπι οὗἩἨ Βοδυθῃ, ἱ. 6., ΟΒγἰϑιϊδῃβ, αρὸ γοὺ ἰο 
ΔΡΡΘδγ, (16 οσοταζογιϊηρ ἀθοϊαγαίϊου '5. ταδάο ἰδαί 
Ηο ἰ5 ᾽16 ΟΘοά οὗ αἰ; ἐ. ἐ., βἰδηὰβ ἰῇ ἃ γοβίιἷνθ 
τοὶ χίουϑ τοϊδιϊοη ἰο 84}1} μ0 τοῖο. οὗ ἐμ18 
οοαπιἰγ. Τ 8 οχρίδηδίΐοῃ 18 βδυρροϑίοα ὮΥ 
{16 σοπϊοχί, δηὰ ἰβ ΘΕ ΡΟ Βα ἰϑέδοιοσγ. [{ 
ΤΑΔΊ 69. 4180 ἃ δία γδὶ οοηπηθοίΐοη τὶτ ἢ τ μδὺ 70]- 
ἴἸονϑ. Το ἰδκὸ πάντων ΔΒ Ὠθυΐοῦ, ἰμυ8 ἀαδβίᾳ- 
πδιΐηρ ἰδ9 δυάρκο ὙΠῸ ῥχοϊθοίβ Ηἰϑ ὑῬθ0}]9 Ὀγ Ηἰβ8 
λυάῤκχιιθπὶ, ἰπὰ Ηἰΐ5 οτηπὶροίθῃοο ἃ8 ἀοα οΥοσ 8]] 
δοίη δα {πίη κβ (0)6}.} 18. (Οὐ ΠΥ ΠΗΘΟΘΒΒΑΓΥ, 
δηὰ, ἰὰ ἕαοὶ, νου]ὰ τοαυΐτο ἐπί τὶ πάντων. [Ιὲ 
5. Θα.Δ}}} ογσοηθουϑ ἰο δπὰ ἴῃ {Π8 ρΡαϑβαζθ ἃ τὸ - 
ἔεγθησο ἰο 86 ὨΔΡΓΟΝ δηα Ὀΐχοῖθα σοΟΠΟΟρ 0 ἢ 5 
οὗ ι80 ΔΦον (ΒΙ., θὸ Υ., Κκ'{π.). 
Βρίτί τα οὗ ἴμο ἐπδῖ 840 ροτχίϑοϊ.---Ὠ γ 

τίσίιο οὗὨ ὑποὶνρ τοὶ αίοιβ σδοπμπιυηΐοη Ὑἱ Θοὰ 
ὑπ9 Ομνἰϑιίδηϑ, Ὑ 8116 γοὺ ᾿ἰτίηρς, βίδα ἴῃ (6 
δϑῖη6 ΡΟ] ἰἾ68] 76] Ογϑΐὶρ ἴο ψ πίοι ὑμὸ ἀορατγίοά 
Βρί γι (5 οὗἩ (89 σἰχίθουβ Ὀοϊοπᾷ, ποὺ ὈΔΡΘΙΥ ἰΠ 089 
οὗ ἐδο ΟΙά σονοηδαὶ (οι ]οί,, ΒΙ., )6 Ἢ, ΕΌνγ., 
εἰ6.}, ΔΟΥ ΠΙΘΡΘΙΥ ὑμ086 οὗ {9 Νον (ατοί., Βοῃκ., 
ϑιοῦν, 1ᾶη., δἐ6.}, Ὀαΐὶ οὗ Ὀοίὰ (Βύβπιο, Τμο]., 
Β15Ρ., θ6]., Βίοδιῃ, Α11.).. ΤΌΘΥ δτο σα]]θα τετε- 
λειωμένοι, ἀοῦ Ὀθοδι86 ἐμ 0 Βα γὸ σοτιρ!οἰοα (ποῦ 
οδνί]γ ᾿ἰἴο (Οαὶγν., 1ἡπιῦ., ΒΌΒΠπΙΘ, δέ6.), δηἃ ποί 
ἧπ (89 8662890 οὗ τέλειοι, ροπδοί οπεδ (Ἴ ΒΘΟΡΥ],, 
ταί... εἰ6.}, θα. Ὀθοδαβ86 ΟὨνὶϑὺ 85 Ὀγουραΐ (θπὶ 
ἰο ἐμ μοῦ] οὗὨ γμογίθοϊίοη. ΕῸΣΡ διίβουρὰ ὑπὸ γ 
Βαγο ποῖ γοὶ ὀχρουϊθῃοθα (9 τοϑυτγτθοίίοῃ, δὰ 
ὑπαὶ υἱε᾿πδὲ6 ροτίθοϊίοη (τελείωσις) τ Ισἢ 18 Θοτὰ- 
τηοη ἰο 81 (89 Ὀο]οτοσβ οὗ 89 ΟἹὰ δὰ ἐπ Νον 
Τοοίδιλοηί, 8ὲ}}} διαὶ ἐμοὶ (6. χὶ, 40), γοί 
Ομ τι το αδδοοπάδά δὰ αἀεοεπαοα, ἘΡΆ. ἱγ. 10, 
885 ΔΙΣοδ αν οροποὰ ἴοὸ ἰμοῖλ ἰδ6 χαίθβ οὗ ἐδμὸ 
γοδῖὶπὶ οὗ ἀοαίμ (Βογν. ἱ. 18). Ἐγνθη Ὀοΐοσο 189 
γΟΒΌΓΣΓΘΟ οη ἐμ Υ ΒαΥΘ Ὀθοτι ον ὑθα ἐο ΘΠ)ΟΥ͂ 
(9 Ῥσϑβϑτοθ οὗ ἐμὸ ογὰ (Ρ.], 1. 28; ΘΟΙΎ ΡΤ 
Φοδα χὶν. 2). 

γεβ. 24. δοβαβ, ᾿οάϊαϊοσς οὗ ἃ ὩὨΘῊ 6ο0- 
νυϑηδηῖϊ.--Τ 9 ΣΟΥ βοϊθοὶβ {86 ΡΘΓΒΟΙΑΙ Ϊδίο- 
τἶσα  πᾶπιθ οὗ ἰλὸ Μοαϊαίον, Ὀδσδαδβο ὉΥ (89 ἀθαῖῃ 
οὗ 80 Ιηοατηδίθ Ομ6 ὉΡΟῚ ἰδ 9 ΟΓΟ88, ὑπαὶ οον- 
οηδηῦ νγχὰ8 οδοοϊθαὰ ἩΒ1ΘᾺ (68. Υἱϊ!. 8, 18; ἰχ, 16) 
γῆΑ8. οΔΙ]οὰ καινή, 88 Ὀοΐπρ Π6 ἴῃ 18 αὐδ}}Ὁ 
(» κάμε πουμπι), Ὀυΐ 18. Βοῦθ οδ]]θὰ νεά ππϊοῖ 
Βόδπιο, Κυΐη., δὰ ΟΥΒΟΓΒ Βογὸ σίϊβουΐ σρουπὰ 
γοζαγὰ 88 1ἰἀϑῃίίσαὶ ἔπ τροϑηληρ, Ὀαὺ ΜἩῖσἢ ΓΑΙ ΒΟΓ 
σματδοίουὶζοβ ἰμἰβ οσογθηϑηὺ 85 γέσέηΐ, ἃ8 ὩΘῊῪ ἴῃ 
ἐἰπιο δηά ἔχασα πῖϊὰ γουϊπῖυϊ τί ον, 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙΤΉΙΟΘΑΣΙ,. 

1, Τὴ)ο Ἰερίβ᾽αἰΐοι οὗἨ Μουπὶ Κ΄ ηδἱ 888 8 ἰ8 Χϑδ- 
ἐοπίης, δηὰ ονθη ἔθαγίαϊ οἰδυδοίον, τυ οἢ Ὀγΐη 8 
οαὲ ἰπ βέγοηρ σοϊ οὗ [89 ηεα)εδίψ οΥ̓͂ (86 αἀοά, πῖο, 
ὉΥ Ηἰἴδβ υοἷεε ἰλάοοὰ γΟΥ6 818 Ἠ τη56] οὰ οατίν, 

δυὺ γεπιαῖπε Ηιπιεῖ ᾿ἰαυϊβὶ Ὁ]6; δηὰ ἴῃ υἱοῦ οὗ ἷὲ 
8115 βἰαὔυϊ δὴ τσὶ ἢ ἰοΓγοΥ 1ἢ ἐπ ζϑο ης (μαι δα 
ϑίδιη ἀβ ἐχροϑϑὰ ἰο ἐδ δυθηρίηρ Πρ τη τ σ5 οὗ 
118 Ηφαυθηὶν Κίηρ, δηὰ 88 ποίβίωρ ἰοὸ ὀορροβθ 
ἰο ἐδ ᾿Βυπάο 18 οὗ Ηΐβ ΒΡΘΘΟΒ ; 8Βὸ ἐμὲ, ἐπβιεδὰ 
οἵ τοὐἡοϊοίηᾳς ἴῃ ἐμ ργϑβϑθῆοο οὗ ἀοα, ΒΘ που]ὰ 
ΥΔΙΒΟΡ 866 ἔγοιι μ6 ΒΙΟΣΙΏΥ ἰΟΥΤΌτΒ οὗ ΗΙ8 δ80- 
ῬΤΟΔΘὮ, Ὁ}1085 τοδίσαϊη θὰ Ὀγ {86 Βαπα δηὰ τηδη- 
ἀδίο οὗ ἰμ9 ΑἸπιϊσῃίγ. Τ8 ἴϑαγία! βυδα ογίης 
Ὀοΐογο αοα ν͵1δϑ ζοϊὺ οὐϑὰ ὮΥ (δ 6 Τδταϊαίοτ οἵ 
αοὐ᾽β τονοϊδιΐϊοη ἐο ἐὴ6 τον], ἱπαϑτου ἢ 885 Ηοθ 
γᾺ8 ΟὨΪΥ͂ 8 τδὴ Ὑᾷὸ Ηἰ 5617 δίοοά ἰῃ πθϑα οὗ 8 
ΣΤ Οοποὶ πρ τιϑάϊαίοσ. ΑἸΒουσ ἰμοσὸ οχϊδίοὰ 
8ὴ εἐαγίλίψ Ῥ»ῖαο0 ἔογ ἐμ6 σουοϊδίζοῃ οὗ ἀοα, χγεί 
αοά β.1}} τοιμαϊποὰ Ηϊΐϑε]ΥΓ παρρτοαοσλαδίε, δυὰ 
(86 παέωγαξ ρλεποπβόηα ἴῃ Ὑ1ο 8 Ηθ δηηουποθα 
ΗΪ8 Ῥγϑβθῆοα, δὰ ἱπαϊςαιοα 80 Θμασδοίοῦ οὗ Ηἰἶ8 
τουοίδεϊομ ἴον ἰδ 6 ἐπηθ Ὀοΐπ, δ 1809 βδη)δ ἰἶπ|6 
υεἰϊοα ΗΪΐ8 Υγ68] ὁββοῆσθ. ἴῃ δοσογάβποθ τ {815, 
189 Οδασδοίοσς οὐ αοάβ ΟἸ]ὰ Οονθῃηδηΐ Ρεο}]6 15 
οἷν {μδὲ οὗὉἨ 8 ἐτίεγπαϊ ὮΟ11π655 δΔηὰ ππίοπ Ὁ 
Οοά, ψῃΐο ΟΧΡΓΘΒ865, δα ΣΕΡΣ 86 πη 8 ἐμὲ τ ΒΙΟᾺ 
2Ζλομα Ὀ6, Ὀαὶ 15 1π80]9 ἰο ονίδίη δηὰ ἱπιρδσί 1ἰ. 

2. Ομ γι ϑίΐδηδ, οἢ ἐδ ΘΟΒΙΓΆΓΤΥ͂, 816 ἴμ6 ἔγδέ 
»εορίε 9 αοά, οιἀδοποὰ τῖ(ἢ 8 οἰξίζεπελρ ἴῃ 6 8- 
γϑῦ, δηὰ υἱτ} ἃ}1 ὑπ πιδαπ οΥ 97αοθ οἵἱ Θδ σι, 8ὸ 
δαῦ ἰπ ὑμοῖν γἱ στα ὈΟ6]ονν, ΠΟΥ͂ δ Ὡοὶ 
ΤΩΘΡΟΙΥ ὈΪ6δὲ τὶν ΒοΔΥυ ΘΗ χοοάβ, Ὀυΐ Δ’ ἐγαπε- 
ρυπμα ἱπίο ἰλε ἀδαυεπὶψ ἐελαγαείεν, (ἘΡΆἈ. 11. 6), δὰ 
ἰδ ὑμοὶΣ οἱ ἐζοβρ (πολίτευμα) ἴῃ οῶτοα 
(ΡΒ, 11... 20), τὶ Ὑμοδ9 ἐπλαδέέαπίδ ἰΠ6Υ ΤΟΝ 
δἰιτοδάυ, δα Ὀοϊοηρίης ἴο (89 Κίηράοια οὗ Θοά, 
Βαυο 16 1ο δὶ, διὰ ἐμοῖσ ΔΡΡσοδοῖὶ ἰο πὶ οι, 85 
ΤῊΘΙΔΌΘΥΒ οὗ (6 δῆειν Οουεπαηέ, ἰδ τοηἀοτοα ροβϑβὶ- 
10 ὮΥ ἰμὸ διοοά οΓ ἐϊξ Ἀεάϊαίοτ, ᾿λοΒ Ὀτίῃρ5 
ἰ(θτὰ Ὑ8Ὸ 8Γὸ δργίπκλίεα πὶϊὰ 10 ἰπίο ἃ στγαεσίσιι τὸ- 
ἰαίίοπ ἰο 89 ὕ7μάσο, διὰ τμὶοδ, 85 ἴ89 Ὀϊοοά οἴ (Β6 
Βἰχδίοουϑ Οη6, 0, πὶ (89 ῬοΟΊΤΟΣ οὗ 8ὴ ἰηἀεοδίτιο- 
ΕἸ] Ἰὲθ, βίδα σοι ρ οἰ ον δηὰ Γ9ΌΓΘΥΟΣΓ ἷπ ΟἿΓ 
δἰϑδά, βουνοῦ ἢ ΒΓ Ρα 5568 (ἢ ΟΥ̓ οὗ ΑὉΕΙ ζῸΓ 
γοηβοϑηοθ, ΠΟ, τυγἀογοὰ ἱπ ἷβ ἱπποῦθῆςο, 18 
ποὺ ογχοίίοη οὗ αοἂ (6Ἀ. χὶ. 4). 

8. Το πιρηϊΐου οὗ {π6 ““δρὶ τὶ ἐ8 οὗ ἐπ πὶ τηδάς 
Ῥονγΐοοι,᾽ δῦζυοβ ἀδϑοϊβί υ Ἷ. δἰ δραὶπδὶ {Ππ|ὸ 85- 
βυιϊηρίΐοη οὗ ἃ δίδορ οὕ ἐἰδλε εομὶς οὗ ἱμοὸ ἀοραγίοα, δὐὰ 
αρκζαϊηδὶ 86 ἀοοίχίπθ οὗ ἃ ρυγρδίογυ. 

ἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΙΟΑ,». 

ΒΥ νδδὺ τη68}8 γγχὸὺ αϑοθσίδί ἰμδὲ {π Αἤραταίοῦ 
οὔ ἐμο ΟἹ]ὰ σογοπδηῖ γουθἸδίΐϊου τδϑ ποῖ (8 φεπεῖπε 
Μοάϊαίον.--- 6 ἀϊγουϑὶιγ οὗἨ 186 σοΐοε 97 ὥοά ἴῃ 
{86 ἴδ δηὰ ἰὴ ἐμ α08Ρ6].---Βὺ ΟἿΌΣ δυΐγδηοσο ἱπίο 
ἐμ Ολτιδείαπ Ολωγοὶ ντὸ οοσοθ ἰπίο οοπιπεμπέοη πὶ 
ἃ λεαυεηῖΐψ τοοτϊα.---ΤΠδὺ π ἰοῦ ταοδὲ ἐεγγίβεδ Ὁ, 
ταοϑὺ ΡΟΤΥΘΥΓΌΪΙΥ οοπδοῖεα, ταοβὶ ἰο Δ ΟΣῚΥ αἰξωγεδ.--- 
Ουν οοππῃοοίϊοι νι ἢ ἈΘΘΎΘΣ, ῬΡΟΡΑΓΤΘΒ υ} 0 εαγίὰ 
ἰο ἐγ Ρ ἢ ΟΥ̓ΘΣ ἰ86 τσογϊά. 

ΞΤΑΚΚΕ:--ΤῊ9 αἴονγ οὐὗὨἩ ἰδ Νον Οονγοηδηὶ 
Ηἱοᾶροβ }} γῆο 1ἰνϑ ἰὼ 1 ἰο {89 στοδίοσ βδϑ γ.-- 
Το ἴαν οὔ 89 Μοὶ Ηἰκ ἷβ πο 1148 ἈΗ͵ἷδυ; ἱΐ 
δοιμταβηβ δηὰ ἐμγοαίθηϑ. [7 6) δΓ΄Θ ὉΠ8Ό]6 ἰο 
ΤΟ] ] ἐξ, τϑ ταυδὲ 8.11} ἴδαν πὶ ΒΟΥ σϑύοσοποο, 8πὰ 
βθαὶς ῥτοἰθοϊζου ὙΠῈ Ηἶπὶ το 888 ζ]8]1ϑἃ 1ὲ ὁἈ 
οὺν Ὀ6.817.---θτο οὐ οδεὶδ ΒΘ ἰΘΎΘΥΒ ΔΙῸ ΓΟΔΙΪ 

Ὀ]οΘβϑοὰ δὰ ἐμπθγ Ῥ888 ἴῃ ὑμεοὶν ὈΪοββοὰ δίδίο οἵὗὅ 
ἄταοο ἤχου ὁπὴ6 ἄορτοα οὐἨ Ὀ] ββϑάηθας [0 δῃ- 
οὐον.----θ396, τὸ ἅτ ἰο 6 οἱ(ΐσθῃβ οὗ ἰδθ 8ο8- 

ΥΘΩΙΥ 96 Γι 8816 πὶ, αϑϑοοΐϊδέθα ἢ ΟἸτὶδί, τι (80 
ΒΟΥ δῃ 615 δηὰ ἰδ 6] οοί.---ν ζἴἢ, ΟὨτ δὶ ἀνε} }}5 
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ἦῃ ΟΌΓ Ἰιοαγίβϑ ; ψὸ τὸ Ηΐπὶ απ Θ7ΟῸΥ Ηΐπὶ; Ὀυὶ 
ἷῃ Βοδυθὴ ΜῸ Β8Π8]} ὈΓΟΡΟΣῚΥ͂ 860 Ηΐπι, ΡΟ58688 
ἩϊΐΪπι, δὰ Ὀ6 88 1884. 
ἩΛΗΝ:--Ἦο Δ.6, ἃ8 ἰἔ ΨΈΤΟ, 80 Ἰοδάοαά ἀοτα 

τὶ στϑοθ, (μδὲ 10 ψγογ ἐπ ργοδίθϑὶ ἱῃρταιιὰθ 
δηα ᾿π86 51 }{{ν 1 [μὲ5 ἀἰὰ ποὶ ΒΡᾺΣ υ8 οῃ.---Τὴ6 
ζαοὶ τἈμδἱ ἃ ραϑσί οἵ ΗΒ Ῥ60}]6 8Γθ 8{1}} ἰῃ ἃ ἀϊδίαπὶ 
Ἰαηὰ, δῃὰ βοῖὴθ ὯΓΘ δσοδὰν δ ἤΌσηΘ, 8 σηδίζοσ οὗἁ 
Ὧ0 δοοουηὶ τι ἰὴ 9 [ογὰ Ζ26808, δ ὰ οοσδδίὶοιβ 
Ηΐτι πὸ δοποοτῃ ; οἵον, ἰὼ Ηΐβ οὐσὰ ἰἶτο, Ηρ νν}}} 
Ὀτγίης 0.8 411 {δῖ 6γ.---ἶπἈῦὸ Βαγυθ, ἴῃ ἐμ ϑρἱτίι, 
Ρογρϑίυ 8] δοδϑϑϑ ὁπ Εἰ, μα Ῥογροία 8) οπ͵ου- 
ταϑηὺ ὕτοια 0ἢ εἰ Β. 

ἨΈΕΥΒΧΕΒ:---Τὴ6 ΟΒΌΤΟΣΝ οὗὨ ΟἸιγῖβί οα δανί ἰ8 
8 ΠΌΓΒΟΤΥ ΓὉΣ ὑπὸ ΟΒΌχΟΙ οὗ ΘΟ γἶδὶ ἰῃ μθδΎοῃ.--ο 
Τὴ6 Ομ γβιϊδη δίομθ ἢ88 {88 ΒΟΡΘ οὗ ἃ Ὀ]οββοὰ 
ΘΟΣΤ πο ἢ. ὙΪῈῺ 81} βαϊπίβ. 

ΤΉΟΙΓΟΚ :---Τ9 σγοδίοσς ἰμ6 σγτασθ Ὑ βίο ἢ ἰδ 
ον ποοά ἰονγαχὰ τ18, ἐμ 6 ΠΘΔΥΪΟΣ ΟἿἿΧ ΤΘΒΡΟΒΒΙὈΔΣγ, 
1 τὸ σοΐυδο ἰοὸ μοοὰ 1. 
ἌΡΡΗΝ :-ΤῊο ΟὨΙ]άγοη οὗἩἨ αοἀ οὨ δασὶ ἢ δπὰ 

{86 Ομ] άσθῃ οὗἩ ἀοἀ ἴῃ μδᾶυθμ, ἃσθ ἱμπ ϊπιδίο 
ππὶ(οά, 

ἨΚΡΙΝΟΈᾺΕ :-τδοο, ποῦ τυδίμ, ἰ5 ἐο ααΐοίκοη 
ΟἿΣ οὈοάΐθηο06.---Τ 9 ΖΑΙΤΟΡ {86 οἱΐγ, (ἢ ΙΏΟΣΘ 
ΟὨΘΟΣΙῺ] διὰ οἷαά ἐμ Βοσυΐοθ οἵἉ 15 οἰ (1268. 

γ. 

ΤῊο χα} πὰ ῬυὈἰ ΒΒ ΔΌΪ]6Π.658 οὗἁὨ δροβέδβυ βίδα ρχορονιἰομδίο ἰο ἐμ Ὀ]οββίηρϑ δηἃ οὔ] ζαϊΐ οι 
οὗ 86 Νονν σογοῃδηί. 

ΟμΑΡΤΕΒ ΧΙ. 9ὕ-90. 

20 366 ὑπαὺ γθ τοῦ8ο ποὺ δἰπὶ (μαὺ ΒΡ ἢ : ἴοσ 1 (Π6Ὺ δβοδροὰ ποὺ ὙΠῸ σεΐαβοα 
τι ὑπαῦ Βρᾶκθ [π|ᾶὲ8 αὐογίηρ 18 ΟΥ̓ 6163, γρηματίζοντα] ὁπ. Θατίδ, χη ΠΟ ἸοΓῈ δλαϊ 

20 ποέ ΜΘ εὔρο ει 1 τὸ ὑυσῃ ΔΔΥ ἴγο ἰὴ ὑμαὺ ἐρεαϊείδ, ἔτοη μϑάνθῃ: Ὑ ΒοΟβ6 
νοΐσθ ἐμ διιοοὶς {86 δατί : Ὀὰὺ ΠΟῪ 6 δαί Ῥγοτα βοα, βαγίηρ, Ὑοὺ ομοθ σροτο [ἢ 

21 Β.4κΚθ᾽ ποὺ ὑμ8 δασγίβΒ!. ΟὨΪΥ, Ὀὰπὺ 4150 Ἠθᾶνθῃ. 
βἰ σοί βοῦ 0116 τοιηοῦαὶ οὗ ἔπο8θ ὑδβίηρβ ὑμαὐὺ τὸ [Ὀ6]η0}} Βῃδίκθῃ, δ8 οὐ ὑίηρβ 

Απάὰ {818 τοογα͵ Ὑδὺ ΟὨΘΘ ΤΏΟΤΘ, 
ὑδμαῦ 

ΔΥΘ Ὠ1Δ46 [48 ΒΑΥΪηρ θΘΘῃ τη 6], ὑμπαῦ (86 ὑδμίηρθ ψ οι. οδῃμμοῦ θὸ βμδίκοη [τ Ἀ] ἃ 
28. τὸ ποῦ ΒΕΔ ΚΘΏ 7 ΤΥ ΓΘΙΔΙΏ. Βογθίοσο Γ6 σϑοοϊυϊηρ ἃ Κίηράοιῃ ἩΒΙΟΝ οδηηοὺ ὈΘ 

τηογοά [ποὺ ἰο Ὀ6 ΒΒ8 Κ6}], ἰοῦ 18 ἤᾶγθ στδθθ [ΟΠ ΟΥΙΒἢ σταὐ πὰ 6}} ἩΒΘΙΘΌΥ γ1 την [Ἰοὺ 
5] βοῦν (ἀοὰ δοοορίδΪ ἩΠῸῈῚ ΤΟΎΘΣΘΠῸ6 δηὰ ΡΌΑΪΥ ἴθας [τ] ἀσγοῦῦ Του σθηςα πὰ 

29 ἴδαγ7:" Εοῦ [150] ουν οὐ ὑ8 ἃ οΘοῃδυτηίϊηρ ἤγθ. 

1 Υον. 25.---αἼοοοτάϊης ἴο ἔμ6 Ῥοϑὲ δαἰμονί 196 τ τὸ (90 τοδὰ ἐξέφυγον ἐπὶ γῆς παραιτησάμενοι τὸν χρηματίζοντα, πολὺ 
μᾶλλον. 8. δἷδο ἰῃπ. 

8. γον. 206.---ἰποϊορδὰ οἵ σείω τοδὰ σείσω, δἴξεν 851η.Α. Ὁ. 6, 47. 
8 γεν. 23.---Τ)6 ἰεσέ. γέο. ἔχωμεν ἰδ δυρροτγίοα ὑγ Α. 6. ἢ. 

οδβεδ ἴδ [ηάἀΐο. 

 δδ. 
Μ᾿ εἰσ. 80 αἷδο ἴδιο χοράϊης λατρεύωμεν. Βίπ. μαδ ἴῃ ΒΟΙᾺ 

4Ὑὸγ. 28.---᾿ποίοδὰ οὔ μετὰ αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας τοδὰ μετὰ εὐλαβείας καὶ δέους, αἴϊον Ά΄η. Α. Ο, ὉΝ., 17, ΤΊ, 18, 80, 157. 

Γ. 25.--μὴ πα θε, Ἰεεί νε ἀρο! πα, τοῖηδ9 ; 8 τα] Θοσγροηάθησο ὙΠ π τήσ΄ γογ. 10, πο ἢ εὐλ᾿ μού ἀυ ψε δερ οὔ᾽ ἥτονι, Ἵ ΡΟΣΤΙΟῚ 
{ι ἰ6 αἰ συ ἴο ΣΘΡ 
Μοδοι.--παραιτησάμενοι, ἃ 
δἀὐάοὰ ρῥτοιίοδείϊνο (0 ἐκεῖνοι, ΟΥ δι οοῖ.--τὸν 

88 ἱ[πεαλαλοῦντα ΟΥ λέγοντα---τὸν ἀπ᾽ οὐρανοῦ, λύππ (Ἰολὸ 
γον. 268.---νκῦν δέ, ΒΟΟΙΆΪΏΜΙΥ ἐεπερογαΐ, πὰ ἴῃ νασὶ δ0, δὲ οοπιραδὲϑα ὙΠ τότε: ὑσὶ π ΤΥ ἡυὐμκτοθης 

εἰαναἶε.---ἔτι ἅπαξ, γεῖ οἸοε, δινὰ 08:09 ΟἾΪΥ. ζοσίοα τίη, (6 Ῥγεεεπέ εἰαίε 4 8, αἬ ἰδλε δαδε αοἰμα ἶν 
ον. 21.-- τῶν σαλεν. φ" ἐλε ἰλέπρε τολίολ ατε δεὶ 

60 ἴῃ Ὁ ΚΠ 5}.---τὸν λαλοῦντα, λέπι τοῦὸ 
γοϊιείπρ, ΟΥ̓́ΤΊΟΓΘ ΟΥΔΟΊΥ, τολεν ἐδὲν 

ἡματίζοντα, κιολο ιοᾶξ μίίεγίηρ Ἀεανεηΐν ογαοίδε, 

, τιΣ., αοα {πγουρἢ ΟἸτὶσὲ, δϑ δηοίϑμ τ} γ ἰὨτγοῦυ ζῇ 
ΤΠο Ῥασί. [5 ποῖ ρασγίὶ οἵ 1Π6 ϑυν)θεῖ, Ὀυὶ ἰ8 

ἀεοϊατίμρ αἰρ γῤόφος δον ΜΟΥ 
 Οὐοά, δπροακὶ8 Ὅς αἰ. 

»Ἴἢ ἸΏΟΓΟ ἀϑο 6] 

δεεμ πεαΐε.--Ἴ να, 1 οομποοῖ ποὲ 

δρεακεῖδ) ἴγοτοῃηοι ἤθαΥδ 

--͵Ὡς πεποιημένων, αἢ 
(τῖεἢ Ῥοϊ., Μο]), εἰς.) μεὶ ἢ πεποιημένων, ὈὉπὲ ψ τ μετάθεσιν, Δ ὨΘΏ0Θ ρΡυΐ ἃ σοπλπιδ ΕΙΣ πέποι 

ὃε ἐελακχεῆ--- ὝοΓ. 28.--βασιλ. ἀσάλεντον, α κίηράοιν, ποί ίο 
εἰα.-- ἔχωμεν χάριν, δοοοτάϊηκς (0 ὕτοοῖς 
δέους; "ΠΕ τονογοηῖϊ δὰ Ὀσηΐδδίο δῃὰ ἴδων 

ἀα ν, ψεὶ ἴεξ τε λανο σγαοε, Ὀαῖ, “" ἐξέ 
“νι οἷ οαπηοῖ ὕὈ9 πιονεα,;" οἵ Β. Υ̓́ ἀεδίσογο ἐν 6 μδτοποπ» 

Μ8 ἐχεγοίδε ναξιωαε."-- μετὰ εὐλαβείας καὶ- 
.}.). 

γοΣ. 29.-- καί γὰρλον αἷδο, ἢοὶ “ΟΓ οΥθΏ,᾽ ψ αἰοῖ που] ἃ σοααίτο ὁ ἡμέτερος, ΟΥ ἃ ΤΟΣ ΘΔ ΡΒΔΙΪο Ροσϊεοι οἵ ἡμῶν.--Κ.]. 

ἘΧΈῈΘΕΤΊΟΑΣ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙῖ,. 

ψεπ. 26. ἘΠὶπὶ δοο 15 δρϑαϊο ἢ (, ἐἰς.---[88- 
ΤῊΌΘΝ 85 ἐδο ἐπὶ γῆς χρηματίζων τουδὶ Ὅ6 ποὶ 
Μοϑοβ, Ὀὰ αοα; ἱπαβιυιοὶ, ἰοο, 88 ἰῃ6 ψογάδ τὸν 
ἀπ’ οὐρανῶν, 80. χρηματίζοντα οδῃ ἴῃ 10 ΤΩΔΏΠΕΘΥ, 
8.5 δῃόνγῃ ὮΥ (86 10] οὶ οὗ, ἀοποίο αοἀ 8]0}6, 
Ῥαὺ ἰμο ποτὰ υδὲ πιοπἰϊοποᾶ δίαηἀ Ῥδγ}16] τ ῖϊ ἢ 

τὸν λαλοῦντα ἴῃ 0 Ὀορί ππΐπς οὗ γον. 2δ, Ὁ ἐδ6 
ἐς ΒΡΘΑΙΚΟΥ ̓"᾿ ΠΟΤ Τοἤοσροὰ ἰο τηυδὲ Ὀ6 υπάογβίοοα, 
ποΐ Οσἰβὶ ((ξς., Ῥσείΐπιαβ., Βόδπι., ΕΌτ., εἰς.}, Ῥαϊ 
Οαοά. Τὸ ΘΒ 688 5 ποί Ἰδαϊἃ οἱ {86 ΑἸ ΤΘΥΑΙ 
οὗ 86 »έγδοηϑ ὙὮοπ αοἂ οτηρϊογοᾶ ἰπ Του πα ϊης 
180 οἷά δὰ (0 Νονν Οογοηδῃΐ, Ὀὰΐ οὐ ἰδ6 ἀϊ- 
γουδὶ ἐγ ἴῃ (80 πιοάεδ 97 τευεαϊέπισ ὁ.6 ἀπ ἢ 6 Βδ:16 
αοα. “7.9 Κ᾽ παϊϊίο σοτυοϊαιΐοα, Ὀθοησίπς ἴὸ 
180 Ῥαβδί, διὰ {86 οΥὸσ ρυοϑοηΐ δπὰ δοπἰἰπυοὰ χθ- 
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νο]αϊΐοπϑ ἰο ἰμ6 Οσπυχοῖ οὗὁἨ Ομ γὶβί, ἀτὸ ρἱδοοὰ ἴῃ 
σοηίγαϑὺὶ νι οαοῖ οἶκον. ΑἹ (δαί ἰἰτηο, 6 νῖο 
Ὑ85 Βροδϊικίης ἰο [5τ86] μαοά ἀοδοομάσα ἰο φαγὶ; 
Ῥυὶῤ Ηο ὑμγουχὰ τ μοπὶ αοὰ προῖκα ἰοὺ 5 Ησθ 
ὙΠῸ δαί δϑοοηἀ ρα ἴο μθανθα᾽ (Ηοΐηι., θε]., ἰπ 
Ῥαγί, Β].). ὙΠπῸ5 υδηΐβιθβ πὸ ἐπιρεγίεοί δα 1{}6- 
819 οοηβυγοῦ ὈΥ 6 Ἧ΄., Ῥτοάυσοα ὉΥ͂ γοΐοσσϊης 
ἐμὸ βρϑακίης οὐ θατγίβ ἰοὸ {8}. 6 θαυ }}γ χ Ὠ1ΒΙΓ) οὗ 
Ομνῖβι, πὰ μθη, τὶ ΤΠο]., Ἰαγίηρ {6 ΘρΒδ- 
αἷβ οὐ {86 ἴδοὺ δαὶ ΟὨγῖδὲ μδὰ ἀδβοοπ θὰ ἔἴγοπι 
Ἠραγοῃ, ἐμαὶ 15, πβαὰ ποὺ ἀρροδγοὰ δος πιδῃ- 
κὶ πὰ ἱπ (ἢ 6 ογαΐπασγ δηὰ πδίιγϑὶ ὙΑΥ; οὐ, τὶ 
Γἄη., ρου [86 ζδοὶ ἐμαὶ αοἀ μαοᾶ δοηί ἰο ὰ8 ποί 
δὼ ΘΑΓ(ΔΙΥ τη, 88 ΜίοΒο8 ὉΡΟῚ Κ᾽ παὶ, θὰ} Ηἰ8 
ΟὟ βοη, 25 ΗΪδβΒ ἰηἰογρσζοίοσ. Εοῦ ἴ ταὶ κὐ ἐμ 6 Ὧ0 
οὐδ] οοίοὰ ἰἐμπαὺ {80 ὅοῃ οὗὕὐ αοὰ δὰ8 δρροαγοᾶ 
“ροῃ δάνίἢ,᾽ αύὺ ἐπαὺ αοα ρου δ᾽ παὶ, σι που 
ἀοβοοηάίης ἰαίο ὑπο τιϊά δὶ, οὗὁἨ ἴδβγϑοὶ, δὰ δβροΐζϑῃ 
“ἴγοια ᾿ρᾶγοπ᾽ (ἔχ. χχ. 32; Ῥδυΐ, ἶχ. 18). Τδθ 
{τὺ οχρίδηδίϊοῦ ῬΥΘΒΟΡΎΘΒ δὰ ΓΘΏά ΓΒ οοΟμδἰβί- 
οηΐ ἐπ οΘοηηροίΐου οὗ 86 ἱδουρσί τ Ὶ 1 (δ 6 Δ οΥΘ 
τοοηἰοηοα Ὀ]οοὰ οὗ Βρτίη ΚΙ η κα. 

γεβ. 26. Βαϊ ΠΟῪ 6. 86 ΡῬσγοση)ἝπἹἝἜϑθᾶά. --- 
Το βυδ᾽]οοί οὗὮ ἐπήγγελται ἰδ οοπίλἰηθα ἱπ (89 
Ῥτοσοάϊηρ οὗ, δὰ ὑπ τγοΐθ βθηΐθῃθθ μα8 Βρτυῃρ' 
Ετατατλα σ}}Υ ἔγοπι ὈΪεπάϊπρ ἰηΐο 9η9 το ἀ6ς6}6-᾿ 
Ταϊΐοηβ.: ἴον ἐμ νῦν. δέ Τοῖογβ ἰο {πμ6 ἰΐπι6 οὗ (89 
ἱποὶρίοηι 1 Δ] πιοιί οὗἁὨ ἰμαύ νοι αἀοά δαβ δῃ- 
πουποοᾶ, Ηαρῃ. ἰἰ. 646. "Επήγγελτας 16 Ῥοτγῖ. 
Ῥα"5. ἴῃ ἃ τηἰἀ ]ο βοηβο, 8ἃ5 οἷν. ἰγ. 2]. 

γεκ. 27. οῖ οσιθ9 ἴ0. 8]].-- -ΤῊ 0 τοὺ βιδὶε- 
ἴηρ ἰοοῖὶς ρἷαοο δὺ {πὸ ρὶ νης οὗ 80 1ὲν (Εχ. χὶχ. 
18), ψβθτθ, ΒΟΎΘΥΟΥ, {μ6 δορί, ἰγδπβὶδίθθ λαός 
ἱπβίοδὰ οὗ ὄρος, ἴον σι ιϊο ἢ ΥΘΑΒΟῚ ΟΡ Δί ΠΟΥ ΣΘ- 
ἴοσϑ ἀουβί1688 ἰο δυὰς. ν. 4, δ; ΘοΡ. Ῥα. ᾿ἰχυἱἱ. 
9: οχίνυ. 7. ΑἍ 1{|κ αἰβρίαν οὗἨ Φόβον Β ῬΟΤΤΟΥ 
5 Ῥνοαϊοίοα ὉΥ 6 Ῥτοροίβ ἴον ἐμ οἱοβίηρ δ68- 
εἰδηΐο ϑροοῦ, Μίο. τἱῖ. 16; Ηρ. ἰϊ.; Ηδρμα. ἰἰ. 
ΤῊ δαῖμον ζο]] ον (86 ἀοίοοίἑ γο ἐγαπβὶ αἰϊοη οὗ 
(86 Ξερί. [πὰ ἰδὸ οτἰῖμδὶ ἰΐ 18 βαὶϊά, ““ εἰ οὴθ 
(πΐηρ ; ἰἐ 18 ἃ δ1}8}} τηδίίοσ.᾽" ἘΤΠ18 Θχρδηβῖοι οὗ 
86 ἰἑηθ ἴτοιῃ Ηοβ. 1. 4 ἱτπ ρ 1168, δοσογήϊηρ ἰο 
Ηἰς. δπὰ Ἡσοίπι., ὑττὸ πη κΒ; ὨΔΙΔΘΙΥ, ὑπαὶ ἐπ 0 
ἰἶπιο ὕἥγοτα {86 ργοϑϑηῦ πη{1} (86 58] στγϑηά οοῃ- 
Βαταπιαίϊοι ννῖ ] σοπμϑεϊαΐο ὈὰΣ ΟὯ6 ΘΡροσῖ, δηὰ 
8αιὲ μἷ8 π||}} θ6 4 Ὀτίοῦ οθθ. Τδυδ ἰπὸ ἄγρυ- 
τηθαΐ ἔγοσα ἐμ6 “γοῦ οὔοδθ [Ὸ7 81}᾽" (ἔτε ἅπαξ) ἰ8 
βουπὰ 85 ἰο {0 τηδίίον οὗὨ ζδοί, δἰὐπβουσὰ ἱπ 7ογπι 
ὧς αἰίδοῖ68 8617 ἰο ἃ ζ84189 τοπάοσίηρ. 
Α5 Βανί 660: :δᾶο, εἰς.---ΑἸΠκὸ {80 6χ- 

φγοϑβίοη, ὡς πεποιμένων, δῇ! {ἰΠ6 Βη6] οἶδι.89 7ο]- 
Ἰονίης ἰμδῖ, ΒΒΟΥΓ ἰμαὺ {π6 Βῃ δῖ ρ ΣΟΥ ποῖ ἰοὸ 
ΔῺΥ ΘΟΙΥΪβῖοη δοσοιηρϑηγίηρ (Π6 οηΐγϑποθ οὗ 
Ομγἰβεϊδηϊ γ ἱπ {πὸ πον] (Οοοσοοΐ., ἃ 1,δρἰὰ,, 
Βόδιι., ΚΊθο, ες.}, θαὺ ἐο (16 δηδὶ Θομϑυμηπιδίϊο ἢ 
(Ἰ ποοάοτοί, ΤῊ ΘΟΡὮ., Εταϑβῃι., ΒοζΖ., Β]., Τποὶ., 
εἰ6.). Ἐγθη δἱ {μ6 ογϑαϊΐοῃ αοἂ διἰθηάθᾶ δπὰ 
Ῥτορδσγοὰ ἴον (μ 1δδὲ διθ ἃ ΠΟῪ σοϊατηοβοίηρς ἰγ818- 
Τοτπιαίζου οὗἨ ἐμθ σβαηρμοδὮϊο ἱπίο {89 ὉποΒδηρο- 
αὐϊο, οὗ τ δὺ τδΥ ὯΘ δἰιδίζοη ἰηίο τ ῆδὲ οδηποὺ Ὀ6 
δ Κοὴ (Βοπι. Υἱῖ!. 21), ΟΥ (48 18 βαϊά, οἷν. ἵν. 4-9), 
ἴον (80 Βεθ αϊἑ δια οὗ (86 ψοτ] ἃ. Οπ δοοοιηὶ οὗ 
ἀ8 18 ῬΔΓΔ1161 τ} ποι ΟοΪ. ἱ. 16; Ἐρῃ. ἱ. 10 
Βιιϑίδης 4 }}γ σοϊποῖάο, {πθ τοίδσοποο οὗ 86 παὶ 
οἴδυδο τὶ ἵνα ἰο μετάθεσιν (Ἰπ6οά,, (θο., Β]., 
ο Ὗ.-., ᾿ἅπη., εἰς.) 8 ααἰΐο ᾿πιρΓΟΌΔΌ]6, δηὰ 8]]} 
{0 ΙΔΟΓΘ 80 ἰπ ἰμδὺ αἷδο 86 πον θᾶυϑῃ δηὰ 
{π6 ὩΘῊ ΘΑΥ, δ βαϊὰ ἰο 6 ογεαίεα δοὰ παάξε, 
6. ἴχυ. 17; ᾿ἰχτὶ. 22. [Ια οοῃῃθοίΐηρ ἵνα ὙΐΠᾺἃ 
ὡς πεποιημένων ἴὰ 8 ὈοίίοΣ πὶϊὰ ατοί., Βοηρ., 

Τιοὶ., Ἡοίπι., Ὠ6]., εἰς., ἰο ἰδῖκο μένειν ἴῃ 118 υϑυδὶ 
Βἰ σιϊβοαίίου, τ ἰοῖ μ88 {ΐ|ὸ δα Βοτί(Υ οὗὨ [5. ᾿χτὶ. 
21, (88 ἴῃ (δαὶ οὗὨ τοαξίίησ 70, δοπιείλίπο (ϑίοσυ, 
Βόμπι., εἰς.), τ οι οσσυσδ Αοίδ χχ. ὅ, 28, δυὰ 
ΤΥΘΑΌΘΒΓΥ ἴῃ (Π6 ϑ6ρί. 

[ΑἸέοτὰ γοΐοθοίβ, δηὰ 1 ὑδῖηκ πὶ(ἢ δπ στο οοΥ- 
γοασίῃοβθ, ἰὴ6 Σοΐθγοποο οὗ ἰμὸ ἔμπα] οεἴδυβο ἰὸ 
πεποιημένων, διὰ χοίαΐῃβ (6 10 ἢ ΔΟΤΟ Γαϊϊομδὶ 
δηὰ οπ γον πο ͵ ΘΟ 0Π8016 Ὑἱο ον ἐμαὶ 1( 18 ἰο Ὀ6 
δοοπηθοίρα ἩΣ} μετάθεσιν. πὸ οδαγσαοίον σδίϊοη 
οὔ {86 {μπΐηρθ ἰμαὺ δΓὸ ββδκοπ᾽" 8ἃ85 ““πατίης 
Βθθῆ δάθ ἱπ ογτάδσς ἐμαὶ {πὸ ἰπΐηρϑ τὶ ἢ δ ΓΘ 
ποῦ ΒΒ ΔΙΚΘΏ ἸΠΔΥῪΥ ΤΟΙ δὶ Β,᾽ ἰ0 τἱἶξΤ, ὈΥῚ ([Π6 Σοιοταῖὶ 
οὗἩ ἰπἰηχδ ΒΟ 8΄Ὸ Βάκαοη, 18 80 Τοχοσὰ δηὰ 
ἀπηδίαυγαϊ ἐπὶ ποι εἷς Ὁ ὨΘΟΟΒΘΙΥ οδὴ 705}γ 
ΟἿΣ δάορίϊης ἰμ18 σοπδίγαοίΐοα. ΟἹ ἴδα οἴῈΣ 
πδηά, 1.8 οοπδίγυοίϊοπ ἩΪΓὮ μετάθεςιν ΒΘΘΙΩΒ ἰ0 τη 9 
ΟΡδπ ἰο 50 τὰ] οὐ͵οοϊϊοα Ὑδδίονοσ. ΕῸΣ, ἢ 
{μ6 ἄγβι ρἴδοθ, δ (βου ρ ἔμ ΣῸ 18 πο βίγὶςίὶ Ἰορῖςα)ὶ 
ὁδυϑδίῖυο δοπηθοίΐοπ Ὀοίοοπ ἐδ γεπιοσαὶ οὗὨ ἐμ9 
ἐβίηκβ ὑπαΐί δγὸ βακοπ δηὰ (89 γεπιαέπίπσ οὗ ἴῃ: 
(ῖη 5 (μα ἃτο Ὡοὲ ββδῖκοῃ, γε, 85 ἃ ΡΟΡΌΪΔΥ ἴοστω 
οὗ ὀχργοββίοι, ἱ 18 δα ἰ ΓΟΙῪ παίυσα). Τδπα ομδηρο- 
ΘΔΌΪῈ δηὰ ὑθιω ΡΟΓΑΥΥ 18 ἐπεὶ οοπεείυε 88 Ὀεΐης 
ἰδίκοι ουὐἱ οὔ (ῃ6 ὙΔΥ͂ 'π ΟΥ̓ΘΓ (0 σῖγα Ῥοστωδηθπὶ 
Ῥίδοο ἰο {86 ἐπι 8}]9 δ δΌϊαϊης. [π ἰδ Ξε- 
οοπὰ γΐδοο, {86 οὐ͵οθοίζοη ἰο ἰαἰκῖης τῶν πεποιημέ- 
νων ΔΟΒοϊαίοϊν, Δ8 ἀδηοίπρς ΒΥ ἰδίῃ ρ9 τ 1116 8 
αῦο Ὅσ6η πιαάξε, ἑ. «., ογοαίθα, ἀγαν ἴγοιι ἰδ 6 
ἴαοί {πὸ {π6 αὐϊάϊηρ πὰ οἰο σπᾷ), σὲΖ., (6 πεῖο ἀξα- 
υέη8 πα (6 πεῖὶσ ἐαγίδ ΔΤΘ 8180 Σοργοϑοπίοὰ 88 
πανΐης Ὀθοη ππαΐε, τοϑίβ, 1 ἐλ ὴὴΚ, ΡΟ δὴ οπίϊσο 
το ϊβοοποθρίίοι οὗ ἐπ δυϊμογ᾽β ροϊπὶ οὗ τΐοτσ. Ης 
ΒΔΥΘ ποίδίηρ δουῦ “8 ΠΟῪ Ποδύθῃ δηὰ 8 ἨΘῪ 
δαί, δηά ἰποτθ 18 πὸ οὐϊάθῃοθ ἐπὶ {π|686 6ρ0- 
οἶδο (πΐη 8 ἃγο πῃ Βἷβ πιϊπ. [{ 18 τδίμοσ (6 χτεδὶ 
ΒΟΔΥΘΏΪΝΥ, Ββρί τὶ 4] οἱ οχοη 5 οὗ ἐμ 6 ὩΘῪ αἱ ΒΡΘΏ58- 
ἰἴοπ, 8ἃΒ ἃραϊηδὶ {μ6 πον], τιδίοσίαὶ, δα ῥετ- 
ἰδ Ὁ]6 οἰοπιοηΐβ οὗ ὑπ οΪά. [μι 9 Μὶ. Ζίου 85 
οΟΡΡοβϑᾶ ἰο Μι. Κπαΐ; 9 ΠΟΔΥΘΏΪΥ «6ΓυβδΊοα 
83 ΟρΡΡοβϑὰ ἰο ἐπ ᾿ἰ σαὶ βοαΐ οὗ ἰμῃς ΟἹὰ ΤΒοο- 
ΟΥΔΟΥ͂ ; ἰδ ΟΔΥΘΗΪΥ͂ ΒΑΠΟΙΌΔΥΥ 85 δραϊηδὶ ἰδ6 
δα ]γ--δηὴὰ ἴῃ βμογί, (9 ὙΠ0]6 ΒΡΙ ΓΙ 4] δγ8- 
θα οὔἰπο Νον Τοβίδιμθηὶ, 88 διζαϊπβὲ ἐπα ἐμπὶηρο 
ἰπαὶ βατσοὸ Ὅδθοῃ πιαάφ. 6 ἕοστα τῶν πεποσ)μ. 18 
ἐμβογοΐοσο, ἤγοτι {86 δυΐϊμοτβ ῬΡοϊπί οὗ τῖἊν, 
Ῥτοοΐθο δηὰ δά πιΐσϑῦ]ο ομαγδοίδυζϑίϊου οὗ {86 ἐγε- 
αἰοα αὐτιὰ ἱμογοίογο ρεγίδλαδία παΐυξο οὗ (Βα θ]ἀ 
Τοδί. ΘσοθοτηΥ.---Κ.]. 

γεπ. 28. Τ᾿ πουϑίοσο δίποϑ Ὑγ9, εἴε.---Διὸ ἴῃ- 
ἰγοάυσοβ ἐπὸ Το δονίης Θχ οσίϑιϊοη 8ἃ8 ἃ Ἰορίοδὶ 
Τούογροῃοο ἔγομλ ἐδ Ῥγθοθάϊηρ ΥΈγ80, [86 ΒρΘοὶΔὶ 
Βτουπὰ οὗ ἰμὸ οχδοτγίδίϊοη θεΐηρ εἴσῃ ἴῃ (89 
Ῥδχι οὶ ἰδ] οἷδυδο (θῇ. Υἱὶ. 18). ὙΤὴὸ δΌΞΟΠΟΘ 
οὔ ἐπὸ δχ(ΐο1]9 τῖτπ βασιλείαν ἰπαϊοδία8 ἰδὲ {}}9 
οἴδιϑο ἷἰβ ποί, τὶν Οαῖν., βΟΒ)οδι,, Βοης. δπὰ 
οἴδοσβ, ἰο θ6 ἱποϊυάοα ἰὰ {86 οχμογίδιϊοη 1ἰβοῖί. 
ΝῸΣ ΙΏΔΥ Μ6, τὶ Βος., ΘΒ] οι, ατχοί., ΒΊΒΡ.» 
εἰς., Το οΡ, “μοὶ ὰ8 Ποϊὰ ζαδὶ ἐμ στδοθ.᾽" ἘῸγ 
{βοὰ ἐδ αγίϊοϊο τουϊὰ Ὅ6 παρ 55}}]6 πιὰ 
χάριν, διὰ, ἱπϑίοδά οὗ ἔχωμεν, κατέχωμεν που]ὰ 
Ὅο9 σοαυϊτοα (48 ὁ. 1ϊϊ, 6, 14; χ, 28); οΥ κρατῶ- 

, 88 οἷν. ἦν. 14. 
ψ εκ. 29. ΕΣ δῖ5δο οὖσ Θ᾽ οά, εἰε.---Ἴ το 116 

ἰάοα, ἰπιοηἀοὰ ἐμαὶ ουν αοἀ α͵80, ἐμοὸ αοἀὐ οὗ ἰδμ6 

Νοὸν Τοβί., 88 Ὑ6Ὶ δ8 {μ:0 αοὰ οὗ ἰδ ΟἸἹά, ἱ5 ὁ 
οοηϑαμΐηρ ὅτο (ΒΙ., Ροὸ Ἧ΄., Ὑπο]., Β]5ρ.}, (86 
τοδάϊης βου] Ὅο καὶ γὰρ ἡμῶν ὁ θεός. ΥὙεὶ πεὶ- 
{μ6 ν᾽ αρδΐῃ ἀο {80 Ροκί(ϊοπ οὗ ἐμ πογὰβ διὰ ἰδ 
οοπηροίίΐοη Ῥοϊπὲ ἰὁο ἐπὸ ἰδβουρὰξ ἐμαὶ αοἂ 18 
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ποί πιεγεῖψ ἃ ἀοἃἂ οὗ ρστδσο, Ὀὰυΐ 4180 οὗ αὐοηρίης 
υβίῖοο (“ἅπ.). Τὴ μαββαρβὸ ΙΔΘΓΟΙῪ ἀοϑὶρηθ ἴο 
εἶτα, τΐι ἃ σοΐθυθῃοθ ἰο θα. ἱν. 24, α Μεαίιγο 
97 ἰλὲ Τίοεπε ἐλαταοσίεγ, δα 18 ποὶ ἱπίοη θα τΔΟΓΕΪΥ 
ἰο σἶνϑ ργοιυιίπθηοθ (ὁ ὁη6 αἰγὶ θαΐο ἰπ οοραγὶ- 
δο ὙἱΓῺ δηοίμοσυ. ὕπάον (818 Υἱοῦν, καὶ γάρ .δεεξ 
ἐἰεπῖπι, 88 ᾿ᾳκο ἱ. 66; χχ. 87 (}6]., ΒΘ π}}. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙ,. 

1. Ἧο οδὴ σχοΐυβο ἰο γέοεῖυα διὰ ἰο “οἤουν ἰμαΐ 
ψ 16} Οὐ ΒΥ ἰο 18; Ὀυὺ τὸ ὁΘΔ ἢ 6808} 6 ὨΘΙΓΒΟΣ 
μὸ γεδροπειδείψ ΤΟΥ Βα σοπάποί, ΠΟΥ (Π6 7μα5- 
“πεηΐ οἵ ἀοἀ γτορξατγάϊης ἰἰ. 

2. ΟἿΣ ΓΕΒΡΟΏΒΙ ΠΥ 18 τη ἀγχοῦ ἃ} ὑπὸ ατοδίοῦ 
ὉΥ (πὸ ἱπογοδϑϑὰ οἱουδίίζοῃ δὰ ἔμ] 6588 οὔ ζγδοο 
ὙΒῚΘΒ Θμδιδοίοσίσο ὑμ6 σουοϊδιϊου οἵ ἀοά ἴῃ ἰδ9 
Νον Τοδιδιηθηΐ, ἃ του δἰ ϊοῃ βἰδηάϊηρ σγοϊδϊθὰ ἰοὸ 
ἐμοὶ οὗ 86 ΟἹὰ Τοδιδιιθηΐ, 88 ἤθδύθῃ ἰὸ θα σίἢ. 

8. ΤἘΙ6 ΟΒτίδιΐίδη σουοϊδιϊοη ἰβ δὐ ἰμ6 δβϑῃιθ 
ἐἶτηο ἐλε ἥπαὶ απὰ (δὲ εοπιρίεἰε οπδ, 80 ἰδὲ ποιϊίης 
ΤΟΥ ΒΟΥ 15 ἰο 6 Ἰοοϊκοα ἔογ Ὀυὶ {6 ἰαδέ σοηγ ]β οῺ 
οἴ 811} ἐπ κα, τ δ}, δὶ ἐμ βοοοηὰ οοιαΐῃς οὗ (ἢ9 
Τιοτὰ, 888}} ἐγαῃϑίοσζηι, ἤθᾶνοι δηὰ οατίἢ. 

4. Αἱ (89 ὙΟΣῪ ογεαίϊοπ οὗ μὰ νον], σοὰ 
Ἰοοκοὰ ἔογναγὰ ἰο, δπὰ τηδὰθ συ οιιθηῖβ [ῸΥ 
18:9 ΘἰΘΓΏΔΙΙΥ Δοϊἀἰη ἀπ ὑπο δηχοδΌϊο ζίησαάυπηι 
9 ϑίοτῳ, διὰ ἰο {π6 ἰπίτοάυοίίοη οἵ δαὶ Κίηάοιι 
ἰοηὰ 4}1 (80 του οἰ διϊ 8, ΡΥ ζοιηθη 8, δπ ἃ Ὁχο- 
Υἱάθῃοοδ οὗ Οοὰ ἰη ἰδ ἰδίου οὗ {πὸ ποσὰ. 

δ. Τἷα. γον αβίϊης Κη χάομι 8}}8}} τὸ ΟἸτἷδ- 
ἘἴΔὴ8 88 οδι]άγοι οὗ Θοά, δὰ ᾿οϊπὶ μοὶσβ 
9685 Ομ τὶβί (Βοπι. Υἱῖϊ. 17), τεοεῖυο ἱπίο Ῥοϑϑεδϑίοη : 
ἴον {ἐμῖ9 τὸ ΟὟΘ 8 ἀδδὶ οὗ σγαίμάεῖο Οοὐ, τ πϊοῖ 
δου ουὐΐηοο ἱιβοὶῖ ἴῃ δ δογυΐοο εσοὶΐ ρἰδαδίπρ ἰο 
Ηΐϊπι, ποι γἱο]ὰβ [0. ὺ5 (56 ἱρμοδὶ καΐη, δπά 
Βα5 {86 γ᾽ ομαδί ργοιιθο (8. 1. 28. 

6. ΤῊ Ϊ8 8114] γεϊδιίΐοη ἰο αοἀ πιυϑὲ Ὀοχοὶ ἈοΣ ΠῈΣ 
δὴ πΠΡΘοοτηΐηρ δηλ αν ν, ΠΟΥ 8 [8180 ΒοουΙΥ, 
θυ χηυϑὺ ἱπδρὶγο 8 κυαταοὰ οδαϊΐοπ δηᾶ σουοῦ- 
669 βοΐ 88 ὈΘΙΟΏΓΘΒ ἰο ὑ8.6 πδίυγο οὗ αοἀ ἴῃ 
ψΔοἢ (Π0 ὅγτο οὗἨ ΒΟΪΥ ἴογὸ οοηδυτηο8 81} ἐμπδὶ 18 
ὈΠΒΟΪΥ, δηὰ Κι μ 1095 ἰ0 ἃ ἥδιοϑ 8}} ὑμδὶ 18 βυ8- 
οορίθ]ο οὗ 11ἴ9. 

ἨΗΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Οοὐ ερεαχε αὶϊῃ ὰ8; ἰμδη Ηρ δεέζε ὰ8 ἱπ Ηἰς 
ποσὰ; δἱϊογσαγὰβ Ηθ ἡμάσεβ Ὁ8.---ΕΥΟΥΥ ΥοΥο]8- 
ιἴοι οὗ αοἱ 15 Δοοοιρϑδῃηϊθὰ νυ δ χτοαὶ οοπυμείοηε, 
δηὰ ὈΥ χιουθηθηὶβ ἷῃ λέαυεη δὰ οἡ δαγίλ. Ηον 
βίδηἀβ ον μοασί ἱπ σοϊδιΐου ἐμ ογοίο ᾿--- 9. 688} 
ποι. υἱ]ἱεδὰ ζπογαμποῦ ΠΟΥ ἱπαδιϊέίῳ 1 τπτὸ 1α1} ἴὸ 
ὁβοῶρο ἰδ οοπιΐης τγϑίι.-- -Ἴ) 9 τοὐοοίζου οὗὨ ἰδ6 
μὲ χοδὶ σγάσε, ἄταν αἴνον ἰὰ [86 μοαυΐθδὶ φρυπίελ- 
πιέηΐ.--ΠΟΎΘΥΟΣ αἰ δογοηὶ 8 ἰῃ0 οἷά σονοηδηὶ 
ἴγοιῃ 86 ΠΟΘ], ἰξ ἰβ οθθὸ Θοά ψ80 Ὡρεαζδ, 7μάσοξδ, 
δηὰ εασέε, ἴῃ Ὀοίἢ.---Τὸ τγου]ὰ, ΒΟΎΘΥΕΣΡ ῬΟΥΘΥ- 
ἴα] δῃὰ χτοϑδὶ 10 ἸΏΔῪ Ὅ6, οδηποὶ δλίεϊα 8 διζαεϊπϑὶ 
{80 νυνί οὗ ἀοἄ, δῃὰ οδῃποὶ τοῦ υ8 οὗ μα Κίηρ- 
ἄοτι οὗ αἀοα ; δ υὶ ἰξ οδη ὀγέηρ ἀοισῃ ὍΡΟΣ 8 (89 
006, δηὰ ἀφ αμα ὰ8 οὗἨ ἰμὸ οὐδοσ.-- -ηὸ Κἰ πράοιῃ 
οὗ παίωυγε 8 ἀοδιϊηοα, ἰπβτουρὰ ἰμ9 Κίπράοτχ οὗ 
σταςε, ἰοὸ ὍΘ ἐγβηβζοσιηθα δηὰ οὀχαϊιϑὰ ἰηϊο (86 
κΚιηχάοι οὗ σίοτυ.--- Τὸ Κη χάομῃ οὗἩ Οοά ἰ5 ἐπ6 
οὐγεοί 97 ἰλ6 ογεαίίοπ ; τουο]ϑιϊοι 15 {86 πιέεαῃὲ οὗ 
118 Δοσοι ἢ] ΒὨτηθῃΐ. 

ΒΤΑΒΚΕ:--ἼῺ πὸ Δ οὗ βογυΐης ἱπγουρη (ἢ 6 
Ετδοο οὗ αοά, οὗ ρΡΙοαϑίης Ηΐὰ ννὶϊ ἢ του σθῃ 9 
οηὰ ὕραγ, 1ἰ68 ἃ Ὀθϑι 1} οΘοππηθοίΐ 0} οὗἁἩ [ΔῈ διὰ 
(οΒρεὶ. ---Βο.]ίοΥΟὙ8 σοσοὶνο ἴθ Κη χάοπι, ποὶ 85 
ΤΔΊΘΥΘ δβυδ᾽οοίθ, θὰαΐ 88 Ῥαχίποτβ ἱπ ΒΟΥΘΤΟΙ ΧΏ(Υ, 
ἮΟ Β.Θ ᾿οΟΙΠΕΥ χα! θα ἰο {86 ἰΒΣομ 9 οὗὨ Ομγίδι, 
(Βον. 1. 16: 11}. 2] ; νυ. 9 8.), Υ τἱγίῃθ οὗὨ ἰμοὶν 
ΤΟΥΔῚ Ῥυϊοδιποοά (1 Ῥοὶ, 11. 9).--Α]68 1 86 που]ά, 
Βὶ 8 δραϊπϑὶ (86 σΟΙΏΤ848 οὗ αοἀ 88 ΒΟΟΌΓΟΙΥ 88. 
1{ (Βογθ ΟΥΘ ὯῸ ΔΥΘΏΒΟΙ; ὩΔΥ, ἰΐ ΟΥ̓́Θ ΙΔΔΚ6ΒΟ 
πιοοῖ δἱ βίῃ. Βαΐ αοἀ 18 ἃ σοῃδιυκΐὶηρς ὅτο (ΡΒ. ἰἱ. 
11, 12). 
ας ΕΒ :--ΟἈὀὀσἀἁ ἷἰδ5 νἱ(πουΐ οῃμὰ ἱπ {πο αἰ, (86 

Τοονὰ Φοβὺ8 πνὶιϊμουΐ οπὰ ἱπ 186 ΔἸ]οἰπιοπί, δηἃ τὸ 
νὺ]ἱϊμουΐ οπα ἱπ (06 σοοοθρίζου οὗ ἰ᾿πὸ Στηση ου Ὁ}0 
κίἰηχάοτα ; δὰ ἐπὰ8 ἯῸ6 Ιηοῦυπί ΒΌΟΥΘ ΟΥοσυἰης 
ΒΟ 15 Βα ̓ θοὲ (0 ΘΗ ΔΏρΟ. 
ΗΈΟΒΝΕΕ:-- Τὸ ΚἸΟΣΥ οὗ Ομ τ δι δηλ Ἰαγ8 Ὁ 

ὍΠΟΣ ΟὈΪ  καϊΐοι ον (89 εἰ κμοδὺ χταϊ υἀ6. 
ἨΕΡΙΝΟΕᾺ :---ΟΟἸΡΟΊΒΟΣΥ ἸΟΥ6 16 ποί ὑ86 Ὀοϑί. 

Βυὺ (89 οδ] καϊϊοι ἰο Ὀ0 ΖΟΟΪΥ 8 χτοδί; οὗὨ ἰμὶ5. 
9 ποὺ οσροίίι}. 

ΟΟΝΟΙΌΞΙΟΝ ΟΕ ΤΠῈ ἘΡΙΒΤΙΕ. 

Α. 

ΜΓ] Ἔχμοσχίδιϊοηϑ οὗὨ ἃ Ἰλοσθ βοποσαὶ ΟὨΔγδοίου, 

Ομβάρτει ΧΙ]. 1--6. 

Ὶ 
8: βοῖῃθ Βαγ6 θυ οτίαἰποὰ ΔΏΒ6ἾΒ ἈΠΑΎΆΓΟΒ. 

4 

ὅ 

2 Ἰοὺ ὈτΟΥΒΟΥΪΥ ἰοτὸ οοὨξίηπο. Βο ποῦ ἔογρούα] ὑο δηὐδυίδὶ ἢ ΒΙΓΔΏρΡΘΤΕ: [ῸΓ ΓΠΟΥΘῸΥ 
ΘΟ ΟΓ ἔθοῖὶ ὑμαὺ ἅτ 1 ΒΟΠ 8, 85 θουηά 

πὶ (θὰ; απα [οπι. απα] ἴθ ποῖ βυβου δ νουβὶ (Υ, 88 ὈΘΙΏΡ ὙΟΌΓΒΟΪΨΕΒ 450 ἱπ 
{π9 Βοάγ. Ματγτίαρο ἐξ Βοπουτδῦ]ο ἴῃ 4}} [Β9 τηδυτίαρο Βοϊά 'ῃ ΠΟΙῸΣ ἴῃ 4}1 {ἐμ ] 98]. δηὰ 
{86 [Ὁ9 118] Βα ππὰἀεοβ]εὰ : Ὀυΐὺ [ο» ἔογ7" τ ΠΟΤΘΙΟΌροΥΒ πὰ δα υ]ογοτβ. αοα Μ}}} γιά "6. 
εξ γον οουγογβαίίου [ἀἰβροβίἐϊοη, οΥ τηοάοθ οὗ 116] δὲ πίμουῦ οονθύουβηθ8βθ; σπεὶ ὧς 
[Ὀοΐῃ 7 οοπὐοθαὺ πιῖμ βασι ἐπὶ ρΒ 88 γ8 Βδύθ: ἴοσ 6 [Πιἴ12861}] Βα βαϊα, Τὶ π}}} ΠΟΥΘΥ 
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ὁ [ὉΥ̓ Βο πιο} 57 ἰοᾶγο (860, ποῦ [Μ}}} 1 αὖ 811} ἰοσβαῖκο 866. 80. ἐμπαῦ πὸ τρδὺ ὈοΟΙαΪγ 
[στὰ οοπἀ6η06] Βα, ΤῈ6 ]μοτὰ ἐδ ΤΩΥ ΒΟΙΡΟΣ, δηὰ 1 π|ὶ}} ποὺ ἔδαγ σ]ιδῦ τοδῃ βῃδὶ] 
ἀο υπίο το [1 Μ|1} ποὺ ἴδαῦ ; πβδὺ Β88}} ἃ τηδῃ ἀ0 πηΐο τη9 7]. 

Δ Ψον, 4.-.-]9 19 δέ [6 [ουπὰ η Ο. 555. 5. Κι: οἢ ἐδ σοπίγασυ, γάρ ἴα Κἰπ. Α. 5. Μ. ἘΠο Ῥοδῶ, ζο]ϊοπε (89 

ὥοτταον τοδάΐϊως; ἴδθ 1|. διὰ Υυϊς. [π6 Ἰαϊῖος. [Τίϑολι., 061. ΜΟ]] γοϊδίῃ δέ. ΑἸΖ. συ δι ϊτυῦθ5 γάρ.--Ἐ.1. 

ον. 2.--τὴῆν φιλοξενίαν, ΠΦΡΕ ΔΙ. τ ϑιὰ ταύτης 
πἰης ὕὈάς ία παιϊσαγεέε; ἰἢ6 ΑΟΓ. μοὶ 

ὕτης, ὃν πιεαηΣ ψ' ἰλὶ.---ἐλαθον ξενίσ., ἐδοαρεα ποίϊοε επίετίαἰπίηρ-εεπίσ- 
Ἠἰδίογίοδλ!ν ἰο πο {{π|90 οἵ ἴπ0 οΥ̓́ΘΗΪ. 

γον. 8.--ἰδ πιογοὸ ογοὶδῖο πὶ τἰθ ἀδυπάοίοι οὗ 186 οτἰκίηδὶ ; 89 αν [6 ὈΠΏΘΟΘΕΒΟΣῪ δη ἘΠ! 60 0] πᾷ.--τῶν κακονχου- 
μένων, ἰλοῦε ἴῃ αὐείγ εξ 

γον. 4.-- Τὸ Ἱπιροταῖ. [6 (σι ἢ ΜΟΙ͂Ι, γε]. ΑἸΩ, εἰς.) της ἢ Ὀοῖοῦ [δὴ ἴδ πὰ. οοπδέγτοςοη οἵ (Ὠ9 Επε. τοῦ. ἯΓ ὁ τοί δὶ 
ποδί λΐθ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἴπ9 Ιπιρογαῖ.. γαῖθοσ ἔμδὴ ἔμπο Ιηάϊο.. πὲ τ τοῦδέ ἀ0 80 ἴπ τοῦ. ὅ, δῃὰ {Π|6ΓῸ ἰ8 πο αἱ ΠΠ ΌΪΕΥ Ἀότο, ὑο- 
ςδ66 19 ἰπιρογαῖτο ἐάθ8 τσ ἢ Ὀοίοηκῳ ἴο 41}} ἐμο ρῥγοοοάϊης οἰδυδοα, τοῦ ἃ πδίαγα!ν ὃὉθ ἴο 5, ἐὰ ἴ.19 αΌδεῶοΘ 

οὔ το νογῦ.----πκν πᾶσιν, ἐπ αἰί ἰλύιρε ; πἰτὰ , παρὰ πᾶσιν, που] ἃ ὈΘ τῆοτο πδίασαὶ (ΜΟΙ, ΑΙζ}. 
γοῦ. δ.--ὧ τρόπος, λαδιέ, ἀϊδροείξίοι; ΟἹ] : ϑίπηνεεαγί ; ΑἸ: ἔτ ἢ ἐἐ{ε.---ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν, δεΐπο οοπέσεοι, 

«οἱ ιυλαὶ νε παυε.---αὑτὸς δ ἐν ῶν ἣὲ λίηκεοῖ 7.--ποὺ μή σε ἀνῶ, οὐδ᾽ οὐ μή σε, εἰς.» τη ἢ ΠπιοτΘ Ἔα ρδιῖο [8 186 ςοπδίσαο- 
τίου οἵ (10 ΕΏζ. νοῦ. “} 

γογ. 6.---θαρρουντας, ἱΐλ οὐκ “--καὶ οὐ φοβ 
1 ΟΥ̓ Βο τιοδὴδ ἰϑᾶνθ ἐδ 66, ΠΟΥ Ὑ{Π11 ὈΥ ΔῺΥ πιοδῶθ δὺυδηάου 1166. 

ὶ μαι: 8[η. (ΟἸονο Ὑυ]ᾳ., εἶο., μὰ οαἰἐττηρ καί; ΑἸΙ,, θὲ]. ΜῈ ηθήσο 
εἰο., τοϊδίῃ ἰξ. Βαϊ 811} ἀστοο ἰῃ τοδάΐης [δ0 Το] οντίης εἰδυδο, 86 δὰ ἱπάοροηάθαῃξ αὐοοίίου, τί ποιήσο) εἶς.) ιολαὶ τοίξ α πιαπ ἀφ 
μπίο ποῦ 

ἘΧΈΕῈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Ὗεβ. 1. σου τ ηΌ96.---Τ 6 όγπι οὐὗὨἨ (6 ἰπἶάπο- 
(ἴοι βῇονβ ἐπὶ (ἢ 6 ὈτΟΙΒΟΥΙΥ Ἰουθ, ΟΠ 66 Β0 ῬΤΟΥἃ- 
Ἰοηὺ ἱπ ὑμ6 ομυτοῖ, ἡ. ἐ., (ἢ 6 πχυίαα] ἰονο οὗ (ἢ κ15- 
εἶδ 8, τωυϑί, αὖ {πὸ ἐΐπιο οὗἁ {Π|6 δοτῃροβί(οη οὗἩ ΟΌΓ 
ἘΡ 8.16, αν βὲ}}} Ὀθοπ δοίἷγϑ ἴῃ ἱΐ, 88 ἰηἀϊοδίοα 
Αἶδο δἱ οἷι. υἱ. 10: χ. 82 ἶ, ὙΠ16 οἷν, χ. 26 
ΒΏΟΤΒ ἰδ6 ποοοββίυ οὗ ἰδοὶν Ὀοΐηρ οχμογίϑα ἴοὸ 
{π6 Ῥτδοίϊδο οὗἁὨ {815 υἱσίθο. Τῖ8 ὈγΟΙΒΟΥΪΥ Ἰ0Υ96 
φιλαδελφία) πὶο᾿, δοοοτάϊηρ ἰο 2 οί, ἱ, 7, ὁοη- 
δἰλίαίο8 ἃ Βροοΐϊῇο ἴόοσηι οὗ ἐμ Ὀγοδάοσ νἱγίυο οὗ 
ἀγάπη νγ88 ἀδδὶ ρτιαίοα Ὦγ ἰὸ Τοτὰ Ηἰπ)86]7 ἃ8 ἃ 
Βροοΐαὶ οπδνιδοίονἰ βἰϊο οὐὗὁἨ Η]5 αἰδοῖ 165 (9 9}.. χὶϊὶ. 
8ὅ. ΑἸἴ53ο0 Τονία ἢ δὴ Ῥαΐπίβ ἐπ 86 ᾿ἰ το] ο8ὲ ΘΟΪΟΣΒ 
δϊ8 Ῥγϑύδίθησθ ἱὰ ἰδ σῃυγοῖ οὗὨ δὲδ ἐϊπηο; δηὰ 
οὐ πη {0 ΒΟΟΙ͂᾽ ᾿υσΐδῃ 8 ΟὈΪ χοα ἰο ΡΔΥ͂ ΔΏ πὑἢ- 
ψἰΠἶὴρς ἰτϊθυϊο ἰο 118 ῬΟΤΤΟΥ πο μ6 δΑγ8 (Ἃἐ 
“ποτίς Ῥεγεστίπὶ): “Ποῖ Ῥυϊποῖρδὶ [τ -ἾΥΟΣ 
[ι48 ἱπβρὶ γεὰ ἴῃ ἰδοπι (86 Βοπιπηοηὐ Βαὺ ὑπ 6 Ὁ ΔΥΘ 
84}1} πιαϊυδ}} Ὀγο ΓΘ 80 5005 88 ἰΠ6Υ δὰ ραββοὰ 
(ΟΥ̓ΘΡ, ἑ. 6., δὰ ἀφρηϊοὰ (δ αἀτοοίδη αοἄ8, δπὰ ἀ6- 
ψοϊοὰ {πο ῃ 56 1765 ἰ0 86 ἩΟΥΑἷΡ οὗ (μα ογυοϊδοὰ 
“ΒΟΡΒἰβὶ, δπὰ σοσγο νης ἱπ δοοοσάδηοο τὶ ἷ8 
Ῥτοοορίβ." Μογϑουον, Ψυ]δῃ (Θρ 8110 49) δδγ8 
Ἔδαῦὺ “κί πάπο8β ἰονναγὰ βίγδη χοῦβ (ἡ περὶ τοὺς 
ξένους φιλανθρωπία) Ἀδὰ ὈθοῺ 8 ῬτΙποΙρΑ] τθ8ὴ8 
οὗ Ῥτορδμαιϊ πρ ἰΠ9 ἀθεότης οὗ [80 ΟγΙΒι δ 8. 

γεκ. 2. Ε'οσβοῖ ποῖ.--- Λανθάνω, τι 'τπ (6 ΡΔ᾽- 
ἐἰοῖρῖο, 18. ἃ ἔδυ αν ἀτοοὶς σοπδίχυοσίίοη. ΤΒΘ 
Τοΐίδγθησο ἰᾳ ἰο {86 ΘΧΡΟΥΐΘΏ668 οὗὁὨ ΑὈΣΔΒ δ δηὰ 
1ιοἱ (ἄθα. χνὶὶ. 19). ῬΟΥΒΆΡΒ 4180 (0 Μαι . χχυ. 
44 458. διυθϑίδη 4 }}} Ῥαγ8116] τὸ Β οι. χὶϊ. 18: 
1 Τίμι. ᾿11. 2; Τίς. 1. 8; 1 Ῥοῖ, ἰν. θ.ὡὨ ἩΒΟΙΒΟΥΣ 
'λέαθον ἴογττηβ ἃ Ῥαγοῃομπιδδὶα ὙΠΓ ἐπελανθάνεσθε 
([κη.) 18 ἀουδίι]. 

γεβ. 8. Δα. Ῥουῃᾶ τ ἴ861:---8α Ὀοίη ας 
ΜΟοῦσδοΙνοα 418δὸ ἐῃ 896 Ῥοὰᾶν ---Ἰ 18. ποῖ ο Υ 
ΠΘΟΘΒΒΟΓΡΥ͂ ΠΟῸΓ 8 τ 8510]6, ἰὰ Ογάον ἰοὸ αἷνο ἰο ὡς 
1{π8 5810 β᾽ χη βοαίϊοη ἱπ Ὀοίδ οἰαυδοδ, ἰο απάοῦ- 
ϑἰαπά, τὰ Βδδιηο, δῃηὰ οἰμῦβ, ἐλ6 δοιπα ιοἱλ 
εἔλεπι, οΥ̓͂ ᾿ἴ9 δηὰ βυδοσρσΒ ἴῃ {πὸ ἐοοζεξία ᾿γέδϑα, 
[““ὑγαυθ!ης ἴοο ἔὰΣ ἴσοι {89 οσοπίοχί.᾽""--αὶνῃ. , 
ΟΥ, 1 Οδϊνῖη, δηὰ οἰμοῦβ, ἰο υηἀογβίδπ ἃ {6 
“Ῥοάγ᾽᾽ οὔ (ο ΘΒ ΟΥΘὮ 48 ἰμ6 δοάν οΓ Ολγίδί. Ὑο 
τυ, τ Οὔο., αἶντα ὡς ἰπ {π0 ὅγϑι οἴδυβο, 4180 
[86 οδ058] β᾽ σηϊβοδποθ, οι 10 Ὡπ αν ΘΒ ϊ ΟΔΌΪΥ 
᾿Ω5 ἰῃ ἰδ βοοομὰ ; Ὀυὺὶ εἰ ἐγδηβ᾽δίϊοη, ““ 1185- 
τηῦοῖ 88 ἯΘ 8΄Θ ΟἸΟΒΟΙΥ σοηποοιϊοα ὙΪ(Ὲ ἐμ οπι,᾽" 
ΠΔΘΥΟΙΥ ἰηγοῖνοβ ἐμΠ6 ἰάοα ἰἰδὶ, ὈΥ Υἱγίαθ οὗὨ ΟΣ 
ΓΣΔΘΙΒΌΘΣΒΕΪΡ δ πα σομπλπληΐοι κα ἰ{Ϊλ Οὐγ πιρτὶβοηοα 

Ὁτγοίμτοη, τγγὸ βου] ὕδοὶ οΌ ΓΒ 98 ἀπᾶοσ ΟὈ]͵ρη- 
ἰἴοῃ ἰο Σο ΘΟ ̓ ὑμοῖῃ ἰῃ Ἰουΐῃς Βυτραίμγ. [ἱ 
18 ἸλοτῸ δάνίβαῦϊο, ἱποτγοΐογθ, ἰο ἐδῖκο [Π6 δγεὶ ὡς 
8ἃ59 ἃ ρματγίϊοϊο οὗὨ δοτρδυΐίβοῃ. [Ὰ8 Ὀθίπρ ΥΟῸΓ 
ΒΟΙνΟΒ ἷβδο ἰπ ἰδ θοάγ,᾽ ἑ. 6., ΔΒ Ὀοΐης γουγβοῖνοβ 
πῃ 6 ὈΟΑΥ ὙὮΙΟΝ ΘΧΡΟΒΟΒ γοὰ ἴο ||κὸ βυδοσιης 
στὰ ἐμοῖα, δηὰ μία ἱποσοίοσο 6 οχροοίοα τὸ 
ΒΟΟΌΓΟ ΥΟΌΓΣ ΒΥΤΙΡΑΙΌΥ Γ0. (π 6 ΒΟ ΓΟΤ.---Κ΄ ]. 

γεμ. 4. ἹΜασσίαξο ἴῃ 8]].--π 8ὸ Νὲν Τοείδ- 
τηοηΐ γάμος τῆ68}8, Οἰϑανογο, (16 ποδάϊηρς δὰ 
ἰϊ8 οοἸεταιΐοη : ΠΟΓΘ, 85 ἰπ 61455108] ατθοῖ, κεύ- 
ἰοοεῖ. [ΑἸ ἰΔκθ8 ἰὲ ἤοσθ 88 “τοδαϊηρ,᾽" δηὰ 
ΤΘΠάΘΥΒ ἰδ “ὁ ὙΟῸΓ τηδυεῖδρο᾽,᾽]. ᾿Εν πᾶσιν ΤΑ6Δ}8 
ποὺ «εοὐλ αἱ παίΐοπε (Ῥεβ8ιι., Βοζα, ατοῖ., δὰ 
Οἰβοσθ, ὙΠῸ, ὙΠ|ῃ τίμίος, ΘΥΓΟΠΘΟΙΔΙΥ͂ ΒΌΡΡΙΥ 
ὅτι); Ὀαΐ, “ἐπ δυετψ τεερεοί, ἱπ αἱξ τεερεοί4.᾽" 
ἵετο ἰδ6 ἱπλυποίΐοι ἱπιοηάἀοά ἐο Ὀ6 δαὶ τοϑτ- 
τίαρσο δβου]ά Ὀ6 Βεϊά Βοποόγαῦ]6 Στ} Δ] ῬΘΥθοῦΑ. 
(αι... εἰς.}, οὐ (πὺ πὸ Ὁππιαγσὶ θα ροσϑοι ββου]ὰ 
τορατὰ ἰΐ νῖἢ οοπίοαρὶ (Βύδπις, ϑοδυ]ῖσ, εἴς.), 
ΟΥ ἐμαὶ ἰἰ βῃουϊὰ Ὀ6 ΤογὈϊάα6ῃ (0 0 χιδῃ, (86 ἴοττα 
πουϊὰ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ Ὀ6 παρὰ πᾶσιν. 

γεβ. ὅ. Ἐῖϊδο ἰδοῦ 85 πβαὶᾶ.---Νοῖ στὶς 
(Βες., Βόμιιν., ΚΙ66), ναὶ αοάὰ, ἱπ {86 ϑδουϊρίυγε. 
ΤΏ6860 ψοχὰ5 τὸ ουηὰ ἴπ [0}}, Ῥουϊ. χχχὶ. 6, 8, 
δηὰ τοροδίοα, 1 ΟὨγοη. χσυἱἱ. 206. Βυὶ Θοὰἂ ἴἰ5 
(πότὸ Βρόκϑὴ οὗἉ ἰὼ (86 ἰπἱγὰ Ρόγβοῦ. Ἱπαϊνιἀμδὶ 
Θ]οπιθαὶΒ οὗ ὑπ18 ΘΟ: ΒΟΪΔίοΟΥΥ δα άσοβϑ, γορσοδεηῖ- 
ἰῃς αοἀ 58 δροαϊκίηρ ἰὼ (6 ἅτγβί βϑύβϑοῃ, διὸ 
ουπά, αοη. χχυὶὶ. 16; Φοβῆ. ἱ. δ; ἴβα. χ]ΐὶ. 17. 
10 18 ζουπά, ἰῃ ᾿γθοίβοὶυ {πὸ Β8110 ἰθσΊη 5 8ἃ8 ΒΟΓΕ, 
ἴῃ Ῥηινο, Ἐα. Ἀΐαπσ., 1. 480. ΤΒαδὶ {μ6 δυΐθοῦ 
88 ἀγατνῃ ἱπιτη θα δ ο}γ ἤσοια ΡΕῚΣΟ, (Β]., Ὁ Ὗ.), 
ἦβ ΒΟΔΙΘΟΙΪΥ ἰο Ὀ6 δυρροδοά. ἯΘ ἸπδῪ γϑί ποῦ οου- 
θοίατο δαὶ ἐδ βαγίηρς δὰ ἴῃ (πΐ5 ἔοτπι δ᾽ τεδὰγ 
ὈΘΘΟΙΩΘ ἃ ῬγΟνΟΤῸ (Βεηᾳ.), ΟΥ ἐμαὶ τὶ οτἱ ϊπδίεὰ 
ἴῃ {μα Ἰἰξατχίοαὶ δὰ οι: ]οιΐοαὶ πἀδοζα οὗὁὨ ἰδ 
Ηοϊϊοπἱβιὶς βγπαχορσαθ ἔγοτα ἐμ οοπίουπαϊηρ οὗ 
κἰ πάτο ὀχ γοβϑβϑῖοηβ ΠῚ {86 οΥἰ κί 4] Ρδδβαξο, 
Ῥουΐ. χχχὶ. 6 (0)6}.).0 Τὴο ἀουῦ]ο ποραίϊοςι 1 
(0 ἄγβι, δηὰ ἐπ {γ1}}]6 πορϑίίοῃ ἰπ (88 βεοοῃὰ 
ἸΩΘΙΠΌΘΥ, ΒΟΤΥΘ 7ὉΓ ΘΙ δδῖδ.Ό. ΤῈ6 τηϑηίϊοι οἵ 
(89 μογβοσαϊίουϑ οὗ ἐπ ομυγοι, βυσγχοϑίβ {89 
γα Β 1} ἀθοϊαγαίΐοι οἰἰοα ἴσοτα Ῥ8. ΟΧΎΣΙΪ. 6. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙΤΉΙΟΘΑΣ,. 

Ἱ. Δροίλεγῖν ἰοῦσα βιδυιὰβ ὑγοδπνϊ ποπὶ δι (86 
αἰθιϊη υϊδΐηςς ἸΔαΡκΒ οὐΥὁ {86 σὈΙ]άτοη οὐ Θοὰ 
(1 4ηο. 111. εἰ δηά 1 κοηυΐηθ, ΔΟΥ͂ΘΥ 66 8568 (1 ΟοΥ. 
ΧΙ, 8). (8 ΡΟΣ, ῬΟΟΣ, δπὰ ῬΟΥΠΙΔΏΘΏΘςΕ, 
βοόονονοσς, ἀδροη Ὡροῦ ἰδ πδίυτο οὗ οὔγ σεϊδιϊοι 
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(ο ΟἸγὶβί, δὰ πε 118, ἀΡοα ἱπδὶ οὐὗὁἨ ουν ΓἈ1}. 
1 σδπ ἐμοσοίοσο, οα [8:86 056 Βαῃ, ΠΕΥ͂ΘΤ ἀἸΒΡΘΏΒΘ 
τυἑτ πουγιβχαθηΐ, δου] ίυγο δηὰ ἀϊβοὶ πο; δηὰ 
οἢ ἴδ 6 ΟΥΒΟΥ σδῃποὶ ἀο νἰιοαύ ΘΧΟΓΟΐΒΘ. 

2, Τ8ὸ Ῥσγδοίϊοα οὗ λοδρί(αἰΐίψ ΥΛΔῪ ὙΘΥΥ͂ ΘΟΒῚΪγ 
τοῦθ αἀἰβαργθοδῦϊο ; ΟὯΘ ΠΙΔΥ Θχοσοΐβο ἰῦ ὉΠῈ}}}} 

ἸἾΥ, ΒΌ]]ΘΏΪΥ, ἀμ ΘΩΥΪΟΌΒΙΥ ; ΤΥ ᾿ἰταὶϊΐ ἰὺ ὉΥ 
σδρτῖοα δηἃ 56] ΠΒΒΠΘΒΒ ; ΙΩΔΥ̓ Τοραγὰ 8πα ἰγϑαδί ἰΐ 
88 ἃ Ὀυτάρσῃ δηὰ ἃ γαρυῃο. Ὧἴ6 τπηιδί ἐμογοΐοτο Ὀ6 
κἰπαϊν του παἀρὰ οὗὨ [818 ἀπίγ, 85 ἃ ἀμίν 97) ἴουε, 
δὰ Ἰρασῃ ἰο ρίτα μερά ἰο {ἰὸ δέεδείησ ἰὰ ὈγΙΏ ΡΒ 
ψῖ ἢ 10, ἢ ογᾶον (δαὺ (9 οἴου ἢ 5 τ δἰ οἷ τὸ ΔΥΘ 
γοαιϊτοᾷ ἰο Ὀχίηρ, δα ἰμ6 Ὀσίναι θη ἩΔΙΟ τῦϑ 
ἱπῦρο856 ἘΡΟῚ ΟΌΓΒΟΪΥΘΒ, ΤΥ ποΐ 18]} ἰοο ΠΟΔΥΣΥ 
ΟΥ ἰποὶὶθ ὰ8 ἰ0 Βοὶἢ- χἱογ: βοαϊΐου. Απά ἐπιῖ5 Ὁ1688- 
ἴῃ ἰσαβο μ8 οἱ ἀποιοίσάσε διὰ οοποορίΐοη. Ἧ 6 
ΤΩΔΥ͂ ΥΘΟΘΘΙΥ͂Θ ἱπίο ΟἿΌΣ Βου80 πιόδδεησεγα 07 Οοά; 
ὩΔΥ͂, ΤΑΥ͂ γοοοῖνο ΟἸγ1δὺ Ητβοϊ ἢ, ἐπ Η18 Ἀπ] 6βί 
βοσυδηΐβ (Μαίι. χχν. 88 8... 

8. Τὴὸ οοπποοίίοη, ἡ Βίοα, ἱπ ἃ ἱπο-ο] ἃ τΔΥ, 
Ὑ6 Βαγὸ ὙΠ0ΕΠ Βυ ΓΟ ΓΒ, υἱζ,, ὈῪ “ρίγίίμαξ ἀνὰ ὮΥ 
παίιγαὶ ἰἴ68 οὗ γα ΒΆ]Ρ, τηυϑὺ τχαῖτο 1.501 Ὀ6 
χοοορηίζοα ὈΥ͂ ΘΟ ραββίοῃμδίθ δηᾶ οδϑοί γὸ Βγ1ὴ- 
Ῥϑίμυ, ἴῃ ΘΥΟΥΥ͂ ἱπαϊνι αὶ] οα89: δηὰ ᾿παβιιυ ἢ 
85 (8 185 ἀοβοϊοηί, δηἃ οὕϊοι ἱποοηυθηΐϊθηΐ, 170 
8.6 γοιϊηἀοᾶ, ὁπ {μ6 0ὁη6 παπᾶ, οὗ ἰμ8ο ἴὰνν 'π δὸ- 
οογάδλποθ ἩΠῈΗ π σα, ἢ ΟὯ6 ΤΠ Βιι 6 γ8, 4]} 
{8:6 ΤΛΘΙΏΌΟΥΒ ΒΟΙῸΥ 1} 1 (1 Οογ. χὶΐ. 26); δὰ 
οα ἐμ οἰ ῦ, οὗ ον οἵνῃ 11 Ὁ} Π{ ὴ}ἷ1Ώο βυθόν, ἃ 1ἰὰ- 
ΠΊΕ ᾿πΒΈΡΑΓΔΌ]9 ἔγοπι οὰν ον 1178, 

4. ὙΠ οἰιδγδοίου θοϊοηρσὶπς ἰο πιαγτίασε, ἃ8 ΔῈ 
ογαϊπαποο ἱηβϑιϊ(ἰοαὰ ἀπὰ Ὠ]ς55οὰ οὗἩ αοά, δὰ {89 
Ὁ γ τ ἱοῖ, δοοοτάϊηρ ἰο {16 Μ}1}} οὗ αοἄ, θοῆ 8 
186 πιαγτίασε δεά, δπὰ (πὸ Υἱΐ68 οὐ πιδίγ ΠΟΏΥ, 
πορά βρροϊδὶ αἰἱοπίϊοι μα οαστο. “79 ἐθυυ] Ὁ]0 
Βοῃρΐθη06 Ῥχοηουπορά ὁ ζογπίοαίοῦα δηὰ δάυϊ- 
ἔθ ΓΟΓΒ 8 ΟΠ6 ΨἘΒ16} ῬΔΥΒ πὸ μραὰ ἰο ἐδ ἴμ]86 τϑῦ- 
δοΒΐη ΡΒ δη ΘΔ Υ]}}} [1 ἰπἰογρτοίαἰζοηβ, τυ ἰοἢ τ 1]] 
Ηἱεδὰ ἴῃ οχουβθ 07 βυοῖ ἱπιρυγί(ϊο8 (86 ὅδτοο 
Ἰυδϑί8 οὗ τῇδπ, (86 σουγδο οὗ (6 πογὶᾷ, διὰ ἐδο 
ἀμπσα ἶε8 οὗὨ ογαάϊμαυυ σϑά]οοκ. Αἱ (πὸ υάρ- 
χαθηΐ οὗ αοἂ ᾿ξ τνὺ}}}1 Ὃδἷβ8ὸ Ὀ6 τηδὰθ τηδηϊοδϑὶ ΠΟῪ 
τὰ ἢ ΡΟΥΜΟΣ δηά ἸΙρς (μ6 Κπον]οᾶρα οἵ αοα δπὰ 
οἵου; [οτὰ, 6808 Ομ νίϑι, ατο ᾿πωρατίοθα ἰο ο8 6 ἢ 
086, ὈΥ͂ Ὑ10. ὑ0 ΘΒοδρ6 ἔγοτα {118 δογχυρίίοη οὗ 
ἐμ ποῦ]; πᾶν, 1ὑὺ ὉΠ] 4180 Ὀθοοπθ τηδηΐοβὶ 
ἐμαὶ (8}0 τη ΔΊΟΥ Βαγο 1}1Δ]]6η, ποὶ ἔγοιμι δὴ ἰγτο- 
δἰβι} 0 }]60 ῬοΟΟΣ οὗἨ ἰδμοὶγ παίυτο, Ὀυϊ ἔγοπι ἰδὲ 
ὙΠ ΌΠΥ ἱπάυ]χοά, δὰ πυτίυγοά ἀπὰ Βοϊρμίοηοα 
Ὀγ {δμοὸ χοδάϊωρ οὗ τοϊβοβίθυουβ ὈθΟ 5, πὰ ὮΥ ῥτο- 
Ἀϊξαὶθ ᾿Ὠ(ΘΓΟΟΌΓΒΘ; ὯΔΥ, {πᾶ ἔγϑαυ θη!) ἰπΠ6Ὺ 
δύο ἰβοιβοῖνοβ ἰηδατηοα, δηὰ υὑτροὰ ὁ ΔΠΘ 
μὸ πδίυσθ τνιϊοῦ μδὰ θθθη τυνραγὶθᾶ ουΐ ἰπ ἐδ6 
Βογυΐοθ οὗ βίη, δὰ μαὰ τὶ πάγατπ ἔσγοτῃ ἰὲ τὶ 
Ἰοαιης. ὙΠοη, ίοο, ἱΐ ΜΝ }}} Ὀθσοπια ουϊἀοηὶ τυ μαὶ 
ΟΥ̓ΔΒΙΟΣΒ 16 Π ΒΑγΟ γοδοσίβα ἰο, ἑῃ ΟΥάον ἐο Θβοβρθ 
ὑπὸ ῥυάριηοηῖδ οὗ τἤθη, απὰ ὙΠΥ ΤΩΔΏΥ ὮΔΥΘ 80 
εαἰἀοὰ οὐδ γβ, πὰ ΒΟΥ ΤἸΩΔΠΥ Δ 0Ππ6 ΒΗ5 ΘΒ οβοη 
ΣΙ Υ (0 ΟΟΥΓΥ͂ ἷβ 185 ἢ Ὠἷηι ἰο (6 ἮὮὰΓ οὗ 
αοά, ἰμδὴ ἰο ἔγθο Ἀἱῃιβο] ἢ ἔγοια ἰΒθῦὶ ἀροὴ ἰδ 6 
ἀγίηρ- 6" (Βίερον). 

δ. ΡΊοαβασθ δηὰ ᾿ἰσοῃ :ο 8688 168 οί ΟΥ̓ ἰο 
οσίσαυδζδησο, Ὀαὺ 4]80 ἰο ἀϊβοοπίοηἰπηοηὶ, ἐπ η6 6 
ἰο σογοίουβῃθ88, δη4 ἤπα}Υ, ποί ὉΠΙγΘαυ ΘΗ Υ ἰοὸ 
ΤΑ ΒΟΤῚΥ ἰδ γα] 688. δὶ ουθὴ δρατγὶ ἔσγοιῃ (ἢ ἷ5, 
δὴ ᾿πβϑι Δ Ὁ]6 πὰ σογαίοιβ μοὶ! οὗἩ ἐρο]ης ἀπά 
δοίΐου βίδῃ 8 ἐπ ἀϊγοοί δηἰδβοηΐδπι ἰο {86 Οἢτὶ8- 
εἶδ ἰοΙηΡ6 ἀμ οοπαυοὶ (Μαιί, νἱ. 19.--84 - (οἱ. 11}. 
δ; ῬΙ], ἐν. 11, 12 ; 1 Τίπι. τἱ. 6), δπὰ μ᾽ απζοβ 916 
ζ;ῖο0 ΒΟΥΘΣΘ ἰοτηρίαἰίοῃ8 ἀπὰ φτοδὲ ἀἄδηροτα (1 Τίμι. 

Υἱ. 986). Αἡ οβξεοίϊνε σϑᾶροη ἀραϊηβὲ ἰμΐ8, 88 
διφαϊπδί (89 ζϑᾶσ οὐἤ Βυσιδὴ ψ ἸοἸςοη6 88 ἀπ νἱο- 
Ἰόθποθ, 5 ἐμ0 80 οὗἩἨ {μ6 ψογὰ οὗ αοά, ὉῪ ᾿ἩΒΟΒ 
οοηδάθρῃοθ ἴῃ ἰμὸ ᾿ἰνίης αοα, νγο μδ8 ῥτοσιηϊβοὰ 
{πδὺ Η9 11} τλι μάχαν ἔγοτα ὰ8. ποῖϊμον Ηΐβ8 ργε- 
δόμος, ΔῸΣ ΗΪ8 λεῖρ, 186 δι κομοὰ δημὰ πουσχἰβἰιοὰ, 

ἩἨἩΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΒΔ τιηοϑύ λϊπάδγδ, απ ἩμΒαὲ τποβὲ φχοπιοίες {86 
Θχθγοῖβα οὗ Οσἰβιΐδῃ Ἰονυο.---ὐὐὸ δα ἴῃ βυΒ υης 
ἃ δβϑϑ]θ, ποὺ ἸΏΘΣΟΙΥ ἐμ δυπιραίλν οὗἩ (Ἀ9 
δγείλγομ, Ὀαὰΐ 4180 (810 σονηοτί 9 ἰλε τοοτά 9.7 Ο΄οα, 
διὰ {80 λείρ ο7 ἰδλε Ζογα.---- αἰιἢ, (86 πιοίλέν οὗ 41] 
υἱγίι 68.--Γ1ῃἈἹμὸ σλαγαοίεγίδίἑεα οὗ ἰχὰθ Ολτγίδίἑαηϊίῳ. 
-- ον, ὙἘ}16 ᾿ἰνίης ἱπ ἰμὸ ποι] δηὰ ἰπ (ἢ9 
ΒοΒὴ, ὁ ΘΟΠΑΌΘΥ Τ᾽ ΟΥΪὰ δὰ Π6ΒΉἢ.---ἾὟὸ 8.6 οἰ ΠῸΥ 
7μασεά οτ εαυεά οἵ ἀοἀ ; ἰμοχο 18 πο δ]ἑογηῃαίΐνο. 
ΞΤΑΒΚΕ:-ονθ 18 8. σαΡάΐη8] υἱγίυαο, Ἡ ΒΙΟΣ 

ΘΙΏΤΒΟΘΒ ἷπ 186] 8}1 οἰ βοσβ (Βοπι. χὶϊὶ. 10), δηὰ 
β ἃ ὕγιϊί οὗὐὨ ἰῆ0 Ηοὶν Κρίσγιῖ, 1 ἩΒ1ΟῺ. δὶ ἢ Ὅ6- 
οοπιοδ δοίϊγο ((18]. ν. θ).---Βτοί ΒΟΥ] Ἰονα στηὰδὲ 
ποί Ὀ6 ἴονο πὰ σψογχάβ, δυὺ χιυϑὲ ουὐΐθσο 1ἰπ6 1 ἴῃ 
δοὶ, δβρϑοίδ! νυν ἰονασαὰ ἰΒο8θ ὙΠῸ 816, ἴοῦ (86 
Βα οὗ ἰδ Οοβροὶ, ἱπιργίβοηθα, οὐ οἰβουννβθ 
ΒυοΥὶης Ῥοσβαοιζο, Ε0 ἰμαὺ τα τὰν οχίοπὰ (0 
ποῖ δουηδοὶ, διὰ δηὰ σοσγοεβιηθηῖ ( σόοΒη 11}. 
18).-ἶᾷὖΈιῈ 18. ὦ ρταοίΐουβ ῥγουϊδίοη οἵ ἀοάὰ ἱἐδαΐ 
ΔἰΒουσὰ {80 ὉΠΡΟΟΙΥ ψου]ὰ οἸδα]ν 560 4]} (ἢ 
τἰσδίθοιβ ἀαβί του δα δὲ Θῃ06, ΟΥ αἱ Ἰοαδὶ ὀρ ῃσοξεοά, 
Βἰ1}} δυ δου ηρδ Ῥ888 θυ στδάυαν ἔσγοτῃ ὁη6 ἴο 
δηοίμον, ἰῃ οΥοΓ ἰμδὺ ἰΠ086 ὙΠΟ 88 γοῖ Βατὸ Ὀδθι 
ΒΡΑΓΟΘά, ΤΏΔΥ ὍΘ 8Δ0]0 ἰ0 Χασοῖγθ μὰ διιοοοῦ (ἢ 6 
οΟΡργοββοὰ (Βεν. χὶΐ. 12).- -Η ν]ὸ 18 ρχυυάοηι 
11 1οἐ (ἢ Θοπδι ἀοσαίϊοη οὗ ἐμ σὶ ιιίθουβ υρ- 
τηθπί οὗ Θοἀ Βοϊά Βἷπη ὉΔοῸκ ΖΎΟτ δἰ (Ε66]68. χὶϊ, 
18, 14).---Αϑδἱη, (86 βίη οὗ [ουἰσδίζοι δηὰ Δα] ΟΓΥ, 
οαπηοὺ Ὀ6 ἰο0 ΒΒΔΙΡΙΥ σοθυϊοὰ Ὀοῖοχο (86 ν οὐ], 
Ηδσςηςο Θοὰἂ δδ8 ρἱοάροὰ ΗϊπΒ6]7 (ὁ απ ΒᾺ ἰμ 6 πὶ. 
--Το ᾿ἰ0{10 τ ἰσο ἢ ἃ Υἱίθου ΒΒ τη8η Βαί ἢ, 18 Ὀδί- 
ἰον (δὴ {μ6 σατορῦ Ῥοββοββί οῺ8 οὗ ἰῃ 6 ὉΠΡΟΑΪγ.--- 
Α Ομ γιβίΐδῃ πυβί ἔδῚ {ΒΥ ΔΡΡΙΥ ἴο Εἰτηβο τ μδὶ 
9 τοοῦβ 'ἰπ ἔμ ΗοΪΥ βοσὶρίυγοθ, δοοοσαϊΐης ἰο (86 
οσὶ ζομοῖθβ οὗ {80 6886.--- ΗΔ ΘΑΚΠ 688 6 ΔΥΒ 
ῬΟΙΟΥΘ τη6 0, 8ἃ8 ἸΓ ΒοΥ οοὐ]ὰ αἰδίυσ 1.8 ρΡ] οαϑαμὶ 
ΥΟΡΟΒῸ βδῃαὰ -«αἰϊβίβοιοη. Βυΐ οοτηΐογὶ ἱ ΜἘ8Ὸ 
88}}8}} Ὧ6 ΔΌ]6 ἴο Βα 8086 Ψοπιὶ αοα ἢδ8 ΔΚ ἢ 
ἱπίο Βὲβ ρῥτοίβοίϊοι ἢ (οι. Υἱἕῦ!. 81; 1 Ῥοί. 11. 
14). 
ἜΑΡΈΞ :-οτ. Βο]οη 8 ἰο ἰλ0 παίυσο δηὰ ῬΟΥΤΟΥ 

οὗἨ ἔδϊι" ἰο Σϑοοῖνθ ὈΧΟΣΩΡΑΥ͂ δὰ ἱπίογργοὶ [ῸΓ 
186} ΟΥ̓ΟΣΥ νοτχὰ οὗ Οοά, Ὀαυΐ Δ]οηρ νι ῖτλι [818 10 
δαί ἰο ΐ8 864], ἰμαὶ αἀοἀ 18 σὰ 6. Ηδ ὙΠΟ πιδῖκοβ 
αοἀ δἵοῃο 18 ροϑὶ, '':88 ἰῃ Οοἂ 8, υἱοῦ ΘΟ. 80]8- 
ἰϊοῃ.--- 818 18. ἐμ6 ΒοΙοδὲ ζδαίυγο οὗὁἨ (86 ΌὈΟΟΚ οὗ 
6 Ῥβαϊτὴβ ἐμαὶ π ἰῷ {86 Ὀϊνίηθ Ῥσοτ ὗθ68 ΔΓΘ 
Ρἰδοερὰ δοίοσο 8, ἰγϑηβίοσιμθα ΔΊΆΘΔαῪ 1πηἰο0 ΡΌΓΘ 
ΠΟΟΓΙΒΙηϑηΐ Τ[ῸΓ ζδι1}, δὰ ἰπίο ᾿ἰνίηρ ῬΟΎΟΓ. 
ἩΛΗΝ:--α χυσδὶ ΔΒ ἰγοαῦθηῖν 8 ΠΥ̓1510]8 

οομιρδηΐου, δὰ ἰδτ5 ἰμ6 οοβὺ οὗἁὨ 818 οπϊογί δἰ ῃ- 
τηθηὺ ἷβ Υἱ᾽ ΟΌΪΥ τοραϊὰ.--- ΟΣ] α] ἢ πρΒ Ἰοατθ 9 
ΔΏΟΙΟΣ ἰπ ἰδ6 Ἰεγοῖι ; Ὀαξ ὈΘΙΣΘΥΟΥΒ 8}} ίαμὰ 
Ἄχ [ῸΣ ἃ πιδῇ.---- ΒΥΟΙΒΟΙΥ Ἰοῦθ 1.88 τ ἢ1Π- 
ἄογδμοοβ, ἰμ6 ὑπορδβίο ἤσβὰ, ἀπά δνασχὶςς.---ἀοἀ 
τη 68 ἃ ΠΙΔΙΥΘΙ]ουΒ αἰγὶ θαι οὴ οὗὨ βυ τὶ ΠΣ : Ο.0 
Βυ ἴογ8 ΘΑΣΙΥ, δηοίθεΣ Ἰαἰθ. Τῆυβ δύ μ88 ποί 
γοὶ αὐσγίγθα, Ταῦ 8.1 οοσιθ. Ἠδποθ, Ὀοίμ ἴῃ 
ῬΓΆΥΘΥ δηὰ ἴῃ θΘηΘ ΟΊ :ΟΠΒ ΥΘΤΠ ΘΤΠΌΘΥ {8:6 τα βοσὰ- 
}]1..-Μδὴ ἰθΒ ΔἸ ΤαΥΒ δηχίοιϑ ἰοὺ 8'8. ΒΌΡΡΙ6Β 
ΤΟΔῪ ἴα]; Ὀπὺ Θοα 18 ροοά ἴογ᾽. Δ]1 ουν ἀοδοϊοῃοΐο8. 
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ΞΟΗΓΕΙΕΒΜΆΘΗΞΕ:---Ου Ομτὶ βιΐδη Βοβρὶ ἐδ} }γ. 1 δ χίουδβ σᾶ [ῸΣ ἰοοὰ, δῃ ἃ τη8}.68 5 ἴγοο ἔγοιω δα 
(8 υπιοῦβ οα ἐμ Ομ νἰδιΐδη μου 8601). ἴδδν οὗ Ἰ)68. 
ΗΕΟΒΝΕΚ:--Π0 ἀθάγοῦ ἰο0 1.8 18 ΟἿΡ ζαὶϊ ἢ, ἐδὸ  ΗΒΡΙΝΟΚΒ :---ἰζονο 88 Οχ Γϑ ΟΣ ἀἴ ΠΘΥῪ ἱταρυ]668; 

ἄθαγοῦ ἰο 18 ΓΘ ΟΌΡ κί πδιηθη ἰὴ {86 ζΑΙ(ἢ.----ἰπ [ (80 Ὀοδὺ ᾿ονο αἰδ ἢ γ οηἰογδὶπβ χτοαίὶθ. ΒΟ ὅ 
ΟὨγ ϑεϊ δε ΡΣ [188 ἃ γεἰϊσίοια ατουηὰ.--Οοη- ΤΏ086 ἯΒΟ ΔΙῸ ὉὈΠΑΌΪΘ ὑοῸ ΤΟΠΟΘΣ ΔΗΥ͂ ἰΘΙΩΡΟΣΑΙ 
βάθῃοθ ἱπ αοὰ 18 ἰδ Ὀοδὺ ῬΓΟΒΘΟΣΎΘΙΥΘ δρδὶηδὺ ἱ ΣΘΟΟΙΏΡΘΣΙδΘ. ᾿ 

Β. 

βροοΐδὶ οὐπιοιί(οη8 γοχατάϊηρς ὑπο ῖγ ἱποϊπδίζοῃ ἰο δροϑίβδβγ. 

ΟἜΑΡΤΕΚ ΧΙ. 7.-17. 

7 ΒοΔοΡοΣ ἐμοῖα τ ΠΟΙ Ὦδτο ἐπο ταΐθ οὐοῦ γοὰ [Ὑ00 Ἰοδ618], τ Ὸ [88 {ποϑ8 π|}0] 
Ὦδγο Βροκθϑῃ [βροἷκ6] απΐο γοὰ (π9 ποτὰ οὗἩ αοἀ: τ έδο ἴδ᾽ ἢ ΤΌ], οοπβί ἀοσίηρ (ὃς 

8 οῃά οὗἉ ἐλεεῖν οοπνογβαίίου [οοπὐθιηρδύϊηρ, (6 ᾿ββιι6 οὗὨ ὑποὶγ π|ὰ]]. “6888 ΟἸγὶδὺ [15] 
9 {86 Β8:16 γοϑίοσάδυ, ἰονἀδΥ, διὰ ἴόσουθυ. Βο ποῖ οδιτὶϑα δϑουῦῦ [δὶ 46, παραφέρεσθε] 

ΜΟΔ ἀΐνοῦβ [ΥᾺὙ1008}] δηὰ βίγδηρο ἀοούσιπο8 [ὑϑδ οἱ 98] ; [07 ἐξ ᾧ ἃ ροοὰ ὑδπῖηρ [18 σοοὰ 
ὑμαὺ [9 Ἠθαγὺ 6 Θβιδ Ὁ 86 τΠ ΠῚ στασθ; ποῦ ΜΓ παθϑδίβ, το δῦ ποῦ Ῥτσοῦίε 

10 ἐβϑι ὑμαὺ Βαγο θθϑη οδουρὶοἀ (μοτοῖη. 76 ἴδνο δὴ δ]ίδυ, πβοσοοῦ ἐμονυνόλρι, [10 
11 Βανθ 80 στρ ἰο ϑαὺ π] οὶ [807 Βοσνο {86 ἰδθοσηδοὶθ. ΕΣ ἐμ6 θοάϊ68 οὗ (μο88 

ὙΔ0Β6 Ὀ]οοᾶ 18 Ὀτουσῇὺ ἰηΐο {0 βαποίθδσυ ὈΥ {π6 ᾿ἰρῇ ῥτίοδὺ [ῸΓ δίῃ, δύ Ὀατγπεὰ 
12 πιιμοαῦ (86 σαωρ. ΥὙΥ̓ΒΟΓΘΙΌΤΘ “6808 4150, (δὲ Βα τοϊἢῦ ββη οι Ὑ ἢ 6 ῬΘΟΡΪΘ ΠῚ 15 
13 οπῃ Ὀ]οοά, βυδετοὰ πὶ που {π6 σδίθ. 1,6 18 ρῸ ἔογίν, ὑποτοῖοτθ, ππίο δἷπὶ τϊι μους 
14 {86 ολταρ, θοατίηρ [18 Τοργοδοῖ. ΕῸΣ Π6ΓΘ τγἪο πᾶνϑ 80 δοπύϊαπϊηρ, ΟΥ̓ [πᾶῦθ ποῖ ἴδτε 
10 δὴ δυϊάϊηρ οἰ(Υ7, θαΐ τὸ βοοῖὶκ οὔθ ὑὸ δοϊὴθ [8γθ βϑοϊζίης ὑδαὺ τ ΒΙΟΒ 18 9 οοἴῃ6]. ΒΥ 

[ΤὨγουσἘ] Ἀΐπὶ ὑΒογοΐοτο ἰοῦ 8 οὔἵοσ 086 Ββδοῦ ἔοϑ οὗ ργαῖβο ἰο ἀσοά οοῃθηπλ]γ, ἐδ 15, 
{89 ἔγαϊς οὗ οἱ» [οπηι. οι7} 1108 σἰνίης ὑμδη 8 [τρδἰκίηρ, δοϊοπ]θαρηηθη7 [0 18 ὩΔΠ,6. 

16 Βυΐ ἰο ἀο ροοὰ δῃᾷ ἴο δοτηπηπηϊοαίθ ἤογχοῦ ποῦ : ἴ0. πὶ βυοῖὴ βδουβοοβ αοὰ 18 τὲ]] 
11 ρ]οδβοά. ΟὔδΥ ἰδϑπὶ (μδὺ πᾶν {86 σαΐθ οὐὸν γοὰ [(Π θὰ ὑπαὺ Ἰοδὰ γοι, τοσ. 7], δπά 

ΒΌΆΤΩΪΟ ὙΟΌΓΒΟΪΙΥΟΘΒ : [0 (Π6Ὺ τγαίοῖ [Ὁ [Δτ0 πιο βίη οα ὈΘ 4] Ο7 γοΟῸ Β00]8," 88 ἐβμ6γ 
ἐμαῦ τηυϑὲ σῖγα [τϑηἀογ} δοοουπῦ, (Πδὺ (ΠΘΥ͂ ΤΑΥ͂ ἐἢ 0 πὶ 707, δὰ ποὺ Ἡῖῖδ ρτιεῖ 
[χης στενάξοντες] ; ἴον ὑμαῦ ἐξ Ὀρτοδίδ]6 ἔον [πηΐ0] γοῦ. 

1 ον. 9.--ἰ[ἰὩδίορὰ οὗ περιφέρεσθε τολὰ παραφέρεσθϑε, αἴϊτον Β!η. Α. Ο. Ὁ., δΔηοὰ [1}1ὸ πιδ)] οΥ υ οὔ υΐπυθο. 
Ι ι ΤΡ 9 ΞΤΗΡΟΝα οἴ περιπατήσαντες͵ βίη. Α. 95., τολὰ περιπατοῦντες. ΤἘπο ΤΌΓΙΘΥ δ) 88 ἑεϊτοἀμοουῦ ῖο 8. Ὀν ἃ 
δῖον Ὦδο, 

δ γεν. 1].---ΤΠὸ πογὰφ περὶ ἁμαρτίας, Δ΄Ιο παηίίης ἴῃ Α..: 1860Υ εἰδπά ἰη δίῃ. Ὁ. Κ΄. νοίοτο εἰς τὰ ἅγια ; ἴῃ ΟἿ, οαἴον [Βεδὸ 
ποίη: δηά ἴῃ 14, 47, ἘΠΟΥ ὈθΟΟΠ1Θ περὶ ων, ἴον τ ϊσ ἢ ΓΟΑΘΟῚ ΠΟΥ ΔΓΘ ὈΥ θόπι 86 διι ἰπιογροϊδϊοὰ αἰοδα. 

4 γόον. 11.--- Το δυϊδπογὶγ οΥ Α. δηὰὲ Υὶ " ποῖ δυῇλ]ιοίοηϊ ἰ0 Ἡδεγδηῖξ ὑμ:6 ΓΘΒΊΟΥ͂ΔΙ οὗ [9 ἩΟΣδ ὑσὲρ τῶν ͵νχων ὑμῶν, 
διὰ ρἱδοίυς θη αἴδον ἀποδώσοντες, ἩΠ6Γ0 ἢ", δρδίη μἀάδ ὑπὲρ ὑμῶν. 

{ὕ9ε. 1.--τῶν ἡγονμένων, ἰδοεε τολο ατε (οὐ ἴῃ {π|8 εαδο, 10ε76) ἰσαίηρ γοῦν στο, 1{ ΔΡΡοαγα ἤοτα Ἡδδὶ {011οὈπα, τότὸ ποῦν 
ἀορᾶ, δῇ ἀγὸ ἴο ὕ6 γοπχοπηυοτοὰ δα ὰ 90] τϑὰ ἐπ ἐμ εἰν Ομ τίδι ἢ οχοπιρὶθ. "“θοπὶ ἔπδὶ μανοὸ {π ΤΌ]6 ΟΥ̓ τοῦ," οὕ τδς Ε. 
Υ τογοίογο, [8 ποῖ βὲ ΓΙ ΕἸ Ἡαγγδηίδοϊθ.---οἴτινες, ΟὨατδοιοε δες, α" λα κίπα τολο (ἰλα υὐλίολ, Α1{..---ἐλάλησαν, ποὶ Ἀανε Ἔ2ο- 
ἄτη, Ὀπῖ, ἐροῖε, ἰδοῦ ο Δ} }ν---ἰἰ [8 ποτ ον. --ἀναθεωροῦντες, Ἡρ γ. δαςῖ, κοίῃρ Ὀδοκ ἴῃ γοῦν οοδιδιρ αι οῦϑ 
ΟΥ̓ΟΣ ἴδ οπίΐγο δοσίθβ. ὨΪΠΠΘΌΪ: ἴ0 ΟΧΡΓοδθ ὈὉΥ ὁπ9 νογὰ ἔῃ ΒηρΊ ἢ. “ σποίἀοείος,"" Βοπόνοῦ, τ ἰοΐ ἀοο6 ἀμὲγ Βοξὸ δὲ ἴοσ 
80 ὨΙΛΩΥ͂ ΟἰΠοΓ πογάϑ, ἰΒ ὩΘϑά θα ἰπδάϑηυλῖθ. Βοίτον νεῖ ΑἸύ, " δαγγεγίην." " Οοποίουο ς᾽ πο. τρασῖκϑ δ βασοϊγ 
ἰητο! ]ϑοῖαδὶ δεῖ, 1ο8665 δηξγοὶ Υ ἔμο οχίογηδὶ "Δ ΔΟΥΥ οὗ ἀἁ . ὙΠ ἰ5 γοϊδϊ ποὰ ἴπ “" δΌτυογίης, Ῥαγε δι} δδὸ ἰῷ 
“4. ροῃιοτρ αἴ ηρ.᾽"" ΜΟ]], “ Ηἰϑομδυοηὰ."-- τῆς ἀναστροφῆς, ἰλείν οοπαμοί, τοαὶϊὰ (ΕἸ. Ὑ., ΘΟΏ τ ΥΒΔΙΪΟΠ}. 

γον. 8.---[ησοῦς χριστὸς, “ ποῖ σοπεηοη ἩΪΕ ΟἿΣ ἩνΕ [6 Γ ; ΟΌΪΥ Θ᾽ ΟΠ ΟΣ6 δὲ υόγ. 21," (Α1().--᾿οδογείατινα ἐστίν, ἰρ--εἰς 
τοὺς αἰῶνας, εἴδη δ εἰ ρῃδίίς, “ ᾽6 γοβίογαευ δηά το- δ Υ ἴΠ6 δ8π|0--Δηὰ Ἰοτονογ.᾽" 

γον. 9.--μὴ παραφέρεσθε, ὃς ποῖ σαγγίρα αφἰαε, ποῖ περιφ., " σαγτίοα αδοιέ "---[Π παραφ., τηπο ἢ τηοχο ἠογοϊἷο διὰ ρεεὶϊ- 
Ὦ ἘΝ ΓΙ δυΐμοῦ 5 ΡΌΓΡΟΒΟ, 858 ποί τοίογστίης ἰο Οπτίδείδη ἰηφί6 ὈΠΠγῪ ῃ κοποσγαὶ, θυ ἴο Ὀοΐος ὈΟΓΏΘ δΊΤΑΥ ἔγου ΟὨγῖϑῖλδ- 
ὨΠΥ [{ποῖ[. 

γον. 9.-ὃν οἷς, “Ἶη ὙΠΠΟἮ πον πτῖῖο αἱ] κοᾶ, σοτὸ Ὡοΐ ὑτοιίοα.Ὦ 
ον. 10.---ἐξ οὗ, ἡγονι τολίολ, τολεγεγοιι.---ἐξουσίαν, γίσλί, αὐμλοτ έν, ῥτίοίερο---τ ΟἿ γ|0}} τε ἀοτϑὰ ΌῪ βοῖσεγ, δὲ ὉΥ Ἐ.. 

Υ δδ ί 9οβη ὶ. 18--τῇ σκηνῇ, Βοηκ. (εἰτοά ὕγ Α10.), “ εεὲ αδιϊεμς ον τῇ σκηνῇ πο ἐν τῇ σκηνῇ." 
ον. 11.---ὧν ζώων, οἵὨ πλλῖὶ δηΐ πηι} 8.0} ἔδοξε απέπαϊε 97 ιολίολ.---περὶ τῆς ἁμαρτίας, 70 εἰν ; ΜΟΙ], ᾿βουκῖὶι τπλυκίνς ἐξ 

ἀουδέδη! [ἢ Ηἶδ ογἰ εἰς] ποῖθ, γοϊδί δ ἰΐ ἰῃ Ὠΐδ γογοίοῃ. ΑἸίογά το ϑοῖβ [1.--διὰ τοῦ ἀρχιερέως, ἐλνουρσῆ, ὃν πιραμ 47 ἰλε Νιφὰ. 
Ῥγνίεεί, τοκαγάοὰ δὲ δοϊίηκς 707 [06 ρβϑορὶθ, οὐ ἴον αοἀ.---κατακαίεται, αγε ὑμγηκαὰ Ὡρ. οοὐπεμπιδὰά ; Ε. Υ., ατε δωνγιπρα, τιοῖ απἰῖς 
δοᾳιοῖε}γ.-.-τῆς παρεμβολῆς, ἐλὲ ἐηοαπιρπιεπὲ ἰῃ ἰδ τὶϊάογμοδ8; [δο οἱὰ ἐΔΌΟΓΏ 016 ἐπιΆ ΖΟΓΥ οαΥγγίοα ἰὨγου κι ἴὸ [890 Ἰδδὲ. 



ΟΗΑΡ. ΧΙΠΠ. 1-17. 

Φ , 

ον. 13.-- μένουσαν πόλιν, αἩ αδίαΐηρ 

21δ 

εἰἰν.--τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν, το αγέ ξεεζίηρ σεν (ἐπί, ἀϊτοοίος ἐοπαγὰ 
Ὦ6η09 ἐπ ρ 168 γοαγηΐῃρ ΔΙΊΟΓ, χ. 14), ἐλαέ τολτολ ἐς ἰο δε---ἰ 6 “εέμγε δυϊάΐηρ οἰ. 

γον. 10: αγαφέρϑμ εν, ἱεί τὲ δὲ οδεγίηρ ὦΡ.--καρπὸν χειλ., ἔλε γγμῖέ 97) ἱέρε ({τἰϊ οὐ οἥὔοτίῃς του ἀοσγϑὰ ΌΥ 1106) πιακίη 
ἑεάσπεεπε ἰο κὶ 6. πᾶπε 

ον. εὐ ταλιλοεὐλρεν λει ἐλαὲ ἰραὰ νοι, νοιν' ἱεαεγε.---αὐτοὶ γάρ, 70 ἐδενεδεϊτεδαυ ον ἴῃ [ΌῸΓΠ, ΟΥ Οἱ 186 1Ὁ μασί.- 
3 ἀγρυπνοῦσι, ἃτο 

ὑπὲρ, οη δελαῖ ἢ 4Λ.---ς ἐπιδωσ. ν δείηρ' 
ΥἱΖ., ιοα ολίῃρ. 

ἘΧΈΘΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ, 

γε. 7. ουσ Ἰϑδᾶοθσα.--- Το ἔογτη ἡγούμενος 
ποῖ 18 Του Αοἰδ χυ. 22, τὶ (δ 6 Βοπι. ΟἸ6πι. 
αἀ ΟοΥ. 1 δηὰ 837), δῃὰ ἴῃ ἐμ τηϑυίγσ Ξι. [χηαϊ. 
᾿ 4 γοϊπίβ ἰο πο οἶμον ἰβδῃ ἐμ 9 ΟΥΪΏΔΥΥ ἵοττηῃ οὗ 
σμυσοῖ ρσογογηπιοηῦ (αν. βομα] Σ). ΟἾΥΥΒ. ὁΧ- 
Ἰαΐπ8 πὸ ποτὰ, δ πουμὰ αἱ {118 ἰλπλο, 1 Δ᾽ τ δα 

[μὰ {λ6 Βρθοΐβὶ δ᾽ χαϊδοιίζοι οὗ αὐδοί, ὉΥ ἐπίσκοποι. 
Οὐ Κιπάγοἃ παίυσο 18 ἰδ 6 ἀοδίρταί, οι οὗἁὨ (δθ 
Ἰιοδλᾶὰβ οὗ ἴμὸ συτοι, 1 808. γ. 12, ὮΥ προιστά- 
ἐξνοί. 

᾿ Σαδῦθ οὗ ᾿ποὶσ νυ δ] ]ς.----Ἔκβασις τῆς ἀναστρο- 
ὁῆς ΟΧΡΥ6Β8808 οὐ (80 ἀενείορτεπί, ((Εο., θ6 θυ), 
πὰ ποὺ ἰδ γχεδμδέ οὗἨ (86 ψα]ῖ, ἰῃ ταβρϑοὶ ἰὸ 
οἴμοτβ, (Βγαυη, ΟὙΔ 67) ΟΥ, ἰῃ γτοϑρϑοὶ ἰο ἐδ9 
»"γεοϊεα ομθ8 {μποιβοῖνοβ, ἱπ ἤθαυϑη (βίΟΥΥ, εἰο.), 
νεῖ, ἴῃ (89 σοππηροιϊΐοι, ἰμοὶν αἀεαίδλ ὃν πιαγίῳτ- 
εἰοηι. 
ΕΒ. 8. οδῦβ ΟΕ σχίδῖ, γοκδίοσαδυ.-- -η86- 

ΒΌΆΟΘΪι. 88 ἐμ6 Βυ]θοὲ 18 ἰὴ αοἀ-τδη, γγὸ πθοὰ ποὶ 
οχιοη ἐμ ἐχθές (8ο τϑαὰ ἰπ 518. Α. ΟἿ, Ὁ",} ἰοὸ 
86 ἰἴπλο Ὀοΐογθ 89 ΔΡῬΘΈΔΓδηο6 οὗ Ο γὶδὲ (ΒΘΠ κα." 
εἰς.}, απὰ ὑπ Ὡοῖ μου ἰὸ (ἢ 6 οῃίΐτθ ἐπηα οὗἁὨ (86 
ΟἸἹὰ σογεδηδηί, (Οαἷν., εἰ6.}), ΠΟΙ δἰ 411 ἰο {6 ὑσϑῦχ- 
ἰδίθῃοο οὗ Ομ τἶβί (ΑἸ ῦτοβο, ΞΘ Ὁ. βομπιίάξ, είς... 
Ζαΐ μον, ζ0]ονίης ὑπὸ γυς. δοὰ (Ἐο., Δ] 861) νυΐβ 
ἃ 9[0ν αἵϊος σήμερον. Τὶ ἷδ ποῖ {8:6 οἰοτ ἐγ (Απὲ- 
ΌὍγοβο, Ογτῖ}}. ΑἸοχ., Οα]ον., εἰς.}, ὈὰῈ (μ6 οἴθτ πα] 
πεολαησεαδίεηεεδ οὗ ΟἾγὶδὶ οὁα ΜδὶοΝ ΘΙΏΡαβὶ8 
ἦβ Ἰαϊὰ, Ηδρηοο, ὁ αὐτός 8 ἰπ6 γτοάϊοαϊο δρρ])ῖοα- 
Ὁ]6 ἰο 811 {86 ἰχθ6 ἀϊν! βῖοηβ οὗ ἐΐηο.. ΤῈ Βδῃ θη 6 9 
ἐπυ5 ΔΌΤΟΡΟΥ ἰηἰγοάυσοά, (νι πουῦ {86 ἀδυα]ὶ 
σοπηθοίἑ 00}) ΒΟΣΥ͂ΘΒ ὉπαουθδίοαΪγ ο αϑϑὶ χη 8 Γθ500 
ἴον ἴμ6 70] ον τταγηΐηρ, γοὺ ποίη δαί μοῦ- 
ἦζοβ ὑπ 6 Βιρροβί(οη ἐμαὶ ΐ βίαπαβ ἱῃ δὴ ἱπιοπἀοὰ 
αὐτο δἷ8 ἰο ἐδ ον δι οχροοίαίξου οὗ δ 58|}}} ὕι.- 
ἰᾳγο Μοβϑίδῃ ((6.)}. [ἐ ἐδ Ῥοββ1 0] μδί 1ΐ, δὲ {89 
ΒΔΤ16 ἐΐτηθ, ΌΓΉ 5868 {86 ατουπὰ ζ0. 86 Ῥτοοοάΐης 
οσδογίδιίοη, (Β]. ΕΌτ., εἰς.), ΟΥ ΘμσΟυΣΑρ6Β (0 18 
Τα] ΑΔἸπιοαὶ (ΤΠ θορῖι., ατοί., εἰς.). Νοιδπς ἰὴ (ἢ 9 
Ῥϑβϑᾶρο θαυ ϊΐοβ ὕ8 [0 ἰΔΚο Σὺ ἃ8 οχρ] δἰ πίη [86 
Βι δδίδῃοὁθ Οὗ ὑμ6 ἔδὶ ἢ οὗὨἨὨ 1μ6 ἡγούμενοι (Ὁ ἷογν., 
ΟἀτΡΣΖ.). 

γεξ. 9. ΒΥ νδιίου!ξ. δᾶ δἴσϑβηκο τἴθ80Ἐ}- 
ἴηᾳ85.--- Τὸ οτα  δηςο8 οὗ ἰδ9 ΟἹὰ Τ᾿ οβἰδπιθηὶ ἰἐ- 
86} (Ὑ 1οβοῖοσ, 1ἅῃ., εἰς.}, (89 αὐλοῦ του] Βαγά]γ 
αν ἐδὺ8 ἀρδίχηαίοα, ἔοὸσΣ (μὸν δῖ τορασά θά 
ὉΥ δῖα 85 αἰυϊηοῖν οτάδὶ ποὰ διδάονβ απὰ ἰγρ68 
οὗ οββϑη 181] δηὰ οἰδσμαὶ οὈ͵)οοὶθ δηὰ σοϊδί  οη8. 
Ἧο που ΤΟΙ ἰδ6 ἰόστὰ ἰο υπηδπ ἀοοίΣί 68, 
τ 68} αἰίδο ἱμοιηβοῖγοθ ἰοὸ {ἰΐ686 οΥγἀΐ π8 668, 
δηά, 88 ΒΏΟΤΙ ὈΥ [6 σοπηροίἑηρ ρασγίϊοϊο γάρ, ἴο 
ΒΘΝ 88 τοί οα βρϑοΐδιν ἰο βρώματα. ἴπι6ε86 δ΄ 6 
μοὶ βδοσί βοῖδὶ τηθ815, 88 δἷϊοσ βο ] πε ΐης, Β]., 
1ὕη., διὰ οἴ0Γ8 ΒΌΡΡΟΒΘ : Ὀαὶ 1οοἂ, τηθ8.8, (ἐἰι6 
οἷα ξίοΣΡΡ., Βῦδιηο, Τδο]., ΕΌν., Π6]., Εἴοναι, ΑΙ) 
ἦπ το γοΓο βου χδί τἰϊὰ 4] τηθΔῺ8 οὗ ῥυδὶϊ8οα- 
(ἴοι, ὁ. ἰχ. 10. [ρον 89 ΤΘΑΒ0ἢ8 (1) “δαὶ 
βρώματα ἰβΒ ἃ ποτὰ ποὶ ἐουππὰ ἱπ {πὸ ἴαὰτν ἤθη οἵ- 
Τοτῖρ5 8τῸ ΒΡοΚθη οὗὨ, αὶ ἴῃ ἰπ6 ἀϊδιϊποιΐοη οἔὗἁὨ 
οἰθδὴ δηὰ πποΐθοῃ, [μον. χὶ, 84: 1 Μδοο. ἱ. 68 : 

τὰ ψϑυιε «οαἴοῖ, τ[0 τη Ϊ ΩΣ ΒίτΟΌ ΟΡ ἴδῃ 18 δυκροδῖοά ὈΥ {πὸ οἰπιρῖο ἘΔ] ἰδ. ἸΟΣΤὴ τσαίο}!.--α 
: Ὶ ἱπηρ ἀεείίηεά, (ὁ ΕΜ αἩ 

“-“στενάζοντες, εἰρλίπρ, οτοαπίηρ. ΜΟΙΙ, εοιεεπα; ΑἸΖ, Ἰαπιδιξέηρ, Υἱζ.,) “ΟΥ̓ΘΓ γοὺχ ἀϊδουοάϊθηοο."--Κ.]. 
“ποῖνα τοῦτο ποιῶσιν, ἐλαΐ ἕλεν πιὰν δέ ἀοίηρ ἰδὲς, 

(2) ἐμαὶ ἴῃ 811 Νρυν Τ᾽ δδίδιηθιῃὸὲ ὑ]δοοβ ΤΏ ΈΤ βρῶμα 
18 πϑοἃ ἱπ 8 δίχα ϊδὺ οοπηοοίΐοι, ἐὑ ΔΡΡΙΪ65 ἴο οἰδδὰ 
διηὰ ὑποΐθδῃ τηθαίβ: (8) ἐμαὶ διδαχαῖς ποικίλαις ---- 
παραφερ., ταδί ΥΘΙῈΓ ποΐ ἰο το 8.8 δαίθῃ δὐζον 586- 
τὶβοο, Ὀὰὶ ἰο δυο ἀοοιγῖη 08 ἰδ τὶ οὮ ἐπ ογα τνὰ8 
ὙΔυΪοὶΥ δηὰ ῬουΡΊΟΧ γ, 88 ὁ ἐμο80 ΘΟὨΟΟΥἰ Ως 
οἰοδὰ δηὰ ὑπο]θ8η."--(Α10.}]. Ιῃ ἐμ οΪαββίοβ, 
4130, ξένος ἄοοϑβ ποὺ ΔΙΎΔΥΒ ἱπάϊςαίθ βοιηϑί ἰης 
7οτεῖση, θὰ βοιηοίϊτηθθ, βοιμ οι μη δίσϑη σε δυὰ 
ΒυΣΡτϊες. Τὴθ ἀρ 6518 ἴῃ {86 ἐτγο ΟἸλι.865 15 
οὐου]οοκρὰ ὈγῪ Βδδτηθ, το, ζΟ] ον πς Οδδβίὶδ]ῖο, 
ὉΠἀογβίδηἀβ χάρις οὗ ται ὰἀθ ἰο Οαοἀ, ἀπὰ ὮΥ 
Βιδρίπρ, ὙἢῸ χοίοσβ 1 ἰο (πὸ Ιοχ 5 ΒΌΡΡΟΥ, 88 
{89 Οιγὶβέϊδη βδουὶ ἢ οἷα] Σ.68] [ἃ ““ἸΩΟὨΒίτουβ ἰπ- 
ἰοσφσοίδιίοη," ΑἸ Γ.]. 

γεβ. 10. ὅὕἅἷ2ο Ὦδνο 88 δΙἴΒῚΣ, εἴθ. Θυμίασ- 
τήριον ἰΒ ποὺ Ομ τὲ Ηΐτβοὶῦ, (Βυχοπδαχοη, Β[6- 
ΒΘΠΓΠΑ], 6(6.} ΠΟΥ ἐμι9 8 ]6 οὗ {π6 Τογα ΒΒ ΞΌΡΡΟΣ 
(Βδὅμπι., ΕἾΤ. ΒΙ8Ρ., εἰς.}, ΠΟΥ 8 ΟΧΡίδίΟΥΥ δτ- 
Τδηροιηθηῦ ἷἱῃ ΦΘηΘΓΑΙ, (Μις86]., διίον, ΤὙ|}1}0]., 
Ηοίπι., εἰς.}, αὶ (86 ογοδ8 ρου αοἰαοίμα (ΤΠ οΠ,. 
Αφυΐη., Εδία, Βοηρ., Β]., θὸ Ὗ., 1ὕπ., οἰς.}, οὗὨ 
ν Ὀ 6} ΟΕ θυ δη5 δαί, ἱη ἐπαὺ {μ9 δἰοπίπηρ υἱεῖ ἑ τὰ 
ἰΒαῦ ψ858 οἴεογοά Ὡροὰὶ ἱί, 18 (μ6 οοὰ οὗὨ (ἢ εἷγ βου}]8 
(Βἰομ τ), δοαρ. Φοδῃ Υἱ. δ] δ. ΤῈθ αυοβίϊοι ͵5 
Ὡοὺ ΤΏΘΥΟΙΥ οὗἩὨ ἰμ6 δπϊογιηοπῦ οὗ ὑμδὸ βρίὶ για] 
Ὀ]ΟΒΒΙΠΒ ΓΟΒΌΪ πα ἰο ὈΟΙἑΘΥΟΥΒ ΤΤΟΙΩ {86 Β801]- 
ἢςἷ4] ἀθδίι οὗ Οσγὶβίὶ (Β]., 1υὕη.), θα δοτηση Ί 0 Ὲ 
πὶὶα ἐπ 6 ρεγδοπαὶ ΟἸσ]ϑὲ ογυοίβεα οὐ οὐν 6 1181, 
ΤΠ6 τῇ σκηνῇ λατρεύοντες ἃγΘὸ πο ΟὨΒχἰβιϊ ἢ 5 
(ΒοΒ] οδι,, Βοδυ, Ηοΐῃι., εἰς.}, ὈὰΓ οἰ 88 
οἈ, ἶχ, 9; χ. 2 ἰμὸ Ζγαοϊίες (Ἰ,ἀπ., ΚΊα ΚΘ), ΟΥ̓, 
48 ΟἿ. γἱϊ!, ὅ, (π0 Φο ον β ῥγὶθδίβ (Β]., θὸ Ὑ., 
εϊ., ΒἰοΒ πὶ), ΒΟ, ΔΌΟΥΘ ΟΥ̓ ΒΟΓΒ, δὰ δ00688 ἰὸ 
{π6 ἐγρίσαὶ ἀν} ρ-ΡΊδοο οὔ αοᾶ, δπὰ μδὰᾶ 8 
γἰ κοῦ ἴοὸ Ῥδσίδκο οὗ ἴμ6 ζοοὰ ἐμπαὺ αὰ Ὀθοη 60ῃ- 
βοογαίϑα ἰο Θοἀά. 

γεκ. 11. ΕΣ ἴ89 Ὀοᾶΐθα οὗ ἴποδθ δι ἰ:815 
ὙΠ ο56 Ὀ]οοῦ, εἰς.---ΟὗἨ ΙδΔγ δϑδογίβοςθθ, {89 
Ῥγίοβίβ οὐιδί ποὰ οἰΐμον (80 Θπίϊγο ἤσδβῃ, [ρον. νυ. 
9; χχὶϊὶ. 20; οὐ ἐδὸ Ὀχγοδβί, δηὰ ββουϊάοσ, 
ΝΌΩ. Υἱὶ. 84; ΟΣ ἴπ0 Ὑ80190 σὰ {80 χοορίϊοπ 
οὔ {πὸ δὶ γίοσοβ, Νυμ. ἷν. 26 ἢ. ; σοτορ. οὮ. νἱ. 
19, 22: υἱϊ. 7. αὶ οὗἩ (89 4᾽π-οετίησε ὙΞΠΟ80 
Ὀ]οοὰ τῶὸβ Ῥγουρεῦ ἰπίο (86 πο ἰδ ΌΘΓΠΔΟΪΟ, 
ὁγν. ἶν. ὅ-7; ἷἱν. 16-18, οἢ. χυΐ. (86 ἴδι γίθοϑοϑ 
ΨΟΓΟ6 Ὀχουχῶΐ ἰο (86 ΑἰίαΓ, δηὰ 8}} (ὴ6 τοδὶ τὰ8 
δοπδβαυτϊηρὰ ὈΥ̓͂ ἄγο νἱϊδουΐ (6 σαρΡ. Τδΐἷδ θυγη- 
ἵπῷ γγὙὸ8 ΟἿΪΥ ἃ π|60}8 οὗ φεί{ἐ7) γτἱὰ οὗὐἨ (89 ἐπὶ 8 

Ὀυχποά, δηὰ νγὰβ ςδ]]οὰ ἢ, ἃ ΟΣ ἃ ΠΟΥΟΡ 

πδϑοὰ ἰο ἀοηοίθ δυτγηΐηρ ΟᾺ 1.16 αἴίατ. Τμ6 οἵω- 
ῬΒδβὶβ 1168, ἱποχοΐοτο, ποῖ ὍΡοΣ πο Ὀπτπίηρς, Ὀυΐ 
οἢ [80 δοὶ δαὶ {μὶΒ τηοάθ οὗ ἀρδ]ηρ ἘΣ (ἢ6 
δο8} οὗ {ἰδ υἱοί, ἔγοπι πο (0 ῥγἱοβίβ ἀ6- 
χἱνοὰ πὸ δῃὐουπιθηῖ, ἰοοὸκΚ οἷδοθ τ βουὺ {]10 
οαΡ. Τλΐδ 15 τορατάοα Υ [86 δυο ῦ 85 ἰνρὶ- 
ς4]. Τῦν., Το] πίη; ΒΑηπ, (δικά. ὡὠπᾶ ΚΚριϊ,, 
1849, ἱν. 986, 5.) γοζασὰβ 89 σαρί(α] ροΐπὶ οὗ 1116 
Δτχυτηθηῖ οὗ Υ. 10 δ8 δρρϑδυίης ἴῃ υ. 12, δπὰ 
χοξδυάβ νυ 11 δϑ οοπίβ᾽ αἰηρ ἃ ΣΟΙ ΣΤΥ ἰἀο8 
(8αῖ 8 ΤΠ ΘΓΟΪΥ δἰ χ ΠἸΆΤῪ 190 {86 Ῥγοοῦ. υΐ ἱὲ 15 
ΙΏΟΓΘ παίυγαϊ ἰο ἰαἶκο νυ. 11 δβ8 οοπίδἰ πὶ ἰδ6 
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Ῥτοοῦ οἵ γν. 10, τ }]6 δραΐπ, 86 ἰάοα οὗἉ γν. 12 15 
Βυρξοδβίθα ὉΥ γ΄ 11], δηὰ δουγοϑροηᾶβ, ἐμογοίο το, 
ἰὰ βΒυϊείδῃοο ἰο νυ. 10 (Βίε μη). [180 ἰγρίςαὶ 
ἰπλαρθ ἷδ δι ρ]9 δηὰ ἕογοῖ ὉΪ0θ. ΟΕ γδὶ 858 α βὶπ- 
οδογίης, δυβογοὰ πιϊουὺ ἰἢ 9 χα ϊΐμοΣ (ἢ9 
Ὀοάϊοα οὗὨ (86 δηΐπ)8}]8 ἰμαὺ γοτὸ δ᾽αἷπ δ8 β'η- 
οἶον 8 ὑπο ν (μ6 ΟἹὰ Οογθηδηΐ τγοσγο οἀτγίοᾶ 
ἴ(ο 6 Ὀυτηί. ΑΒ58 ἐμδη ἰδ ῥγίϑαίϑ οἵ {μ6 Ο]ά 
Οονοθπδηῦ, δηὰ δ]8οὸ ἰῆ9 Ῥθ00}]6, δὰ πο γἱμξ ἰὸ 
Ῥαγίδϊκο οὗ ἱμδὲ βδουϊῆσθ, 80 {πι 6 Ὁ 80 ὩὨΟῪ δάσο 
ἴο ἐμαί σογοηδηΐ, γγλ0 πιϊη βίον ἰο ἰμδὲ ἰδ σημδοῖο, 
τα η0 τί (ὁ ραγίδκο οὗ (λιδὲ χτοδὶ υἱοιΐτα ἐμαὶ 
18 βἰαϊῃ δηὰ ἀϊβροβϑὰ οὗ ουἱδἰἀ6 οὗ (Π9 Θποδιιρ- 
τηϑηὶ, δηἀ τ Βΐοῖ ἰ5 ἐπ 6 δηξ γρ6 οΥ̓͂ ἰμδ9 ΟἹ ὰ ΤοδίΑ- 
ταθηΐ βἰη-οἴοντί:ς. [ἢ οτάον ὑ0 εαί Οὗ (μΐ8 Βδβουὶῆςο, 
8ἃ9 Ομ γίβὶ ΗϊπηβοΥ τοαυΐγοθ, ἐμοῦ τηυδὲ ὄγεακ 
αισαν ἔτοτα ἰμ οἷν δάβογθησθ ἐο ἐμ βυβίθιη τ δῖ οἢ 
“7ογδαάε ἰοτὰ ἰο δδὲ οὔ {89 ἰγρο, δῃᾳ οδη, ἐμπουοοσο, 
οὔ ἰἰ86}, φἶγο πὸ δι που (0 αἰ 86 δηςγ06.--- 
Κ. 

Ἐπ. 18, Ὁ Βοσοίοσιθ οὶ τὁ γὸ ἔοσι ἢ ἴο 
ἘΓιτΣ, εἰς.----Τ 15 18 δὰ οχμογίαιίοη Ὀα8οὰ ὁπ ἐδο 

[0 ἰβ ποῖ, Βοτγονοσ, Ὧπ 6 Χ- 
δονγίαιϊοα ἰοὸ χοίγαϊπ ἥγουι βδορίοϊαὶ τηραὶβ 

Ῥυθοθαϊης, Ρᾶβεαζο. 

ΚΘ(86}}}.), ο΄ ἔγσοπι ψ υ]  Υ Ῥ᾽θαϑυτοθ (ΟἘγγβ., 
ἰμη45., εἰς.}; ἨΟΥ ἰο ἃ γοϊἰΑΥΥ ΖΟ]]οτνὶηρ ἰηίο 

{ι|ὸ ϑυδενίηρ8 οἵ Ομ τίβὲ ((Ε:ο., ΐπιρ., εἰς.}; ΠΟΙ 
ἰο ἃ νἱἐάτανγαὶ ἤγοτα Φογ Βα] θὰ ὁη δοοουῃηὶ οὗ 1(8 
ἱπιροηάϊηρ ἀσϑιγαοίΐοπ (ΟἹ οΥίου 8) ; Ὀαΐ ἰο ἃ δοπι- 
Ρἰεἰθ βορδγδίϊοι ὕγοπι υἀαΐβηι, (Ἰμοοὰ., Βεην., 
ΒΙ., ΤΒοῖ., Ἰυά,, εἴς.). 
οἵ ὁχοϊαβίου ἔγοια {86 } ον 88 ΤΠ οογδογ (Βο} ] ομ., 

Το ἃ νυ] οπάσταηοθ 

οογάϊηρ ἰο ΗοΒβ. χὶν. 8; γοὶ αἴονυ (86 υχχ,, ἐμαὶ, 
ἰηϑίεδὰ οὗἨ ὨΝΞ. τοαὰβ γἼΦ. Ὑγείδιοἴη δ(- 

ἀπσο8 ἐπ ΒΑ πἰοαὶ] βαγίηρ: “ἴα (ἢ 6 ζαΐαχο 4]}} 
ΒΌ ΟΣ ρ5 νν1}} οθα86; Ὀὰὲ ἰ86 (Βδη}ς-Ο τσ ο6 8565 
ποῖ; δηὰ Ῥβινὸ (ε. λίαπσεν, 11. 253) βι.]68 
{πὶ {86 Ὀοδβὲ οὔοχίημ. Αοοσοτάϊης ἰὸ 8 “ἴατοσ- 
ἴι9 ΟἹΪὰ Τοδίδπιοηὶ σεργεβθηίδίίοη, ἐμουρὶθ τ 
ὈΤΆΠΟΙοΒ, δηὰ ἰδ9 τψοτὰβ Ὀϊοβδοιβ δηὰ ἔσαυϊιβ, 
νοῦ, ἰακίη τοοί πῃ ἰμο βρίγῖ, δὰ Ὀγ Ηἷπὶ ἱπι- 
Ῥοὶ]οὰ ἐμγουχὰ ταοὰὶὰ δπὰ 1106, βρτουὶ Τοτίδ δυὰ 
γίροι (θὲει,., Βιδὶ. Ῥενελοϊοσίε, Ὁ. 142). Το Ἰδεὶ 
ἔντν 8 ποὺ ἰο ὃθ Τεΐζεγσγϑὰ ἰοὸ Οσὶβίὶ (5.165), Ὀὰὶ 
ἰο 6οά. 

γεβ. 16. Βυϊῖο ἄο ξοοᾶ δῃἃ ἴο οοτησι- 
ὩὨϊοδΙῖθ, εἰο.---Τ }ὸ ϑυθδί. εὑποιία 18 Τουπὰ ἴῃ ἐδ9 
Νον Τοδίδιηθπς ΟὨΥ πογο. 716 υεγὸ, Μίατκ χὶν. 
Ἴ. ἸΚοινωνία ἰὰ ἰδ Βᾶπ|6 8686 88 ΠΒΕΙΟ, Ποῖα. ΧΥ. 
26; 2 ον. ἰχ. 18; ῬἈὶ]. ἱ. ὅ, οὗἩἨ οΥἱποῖπρ οὔτ ζ6]- 
Ἰοτγ981Ρ ἰῃ δοτησιυπἰσαίῃς; ΟὗὨ ΟἿΣ ἰθιι ρΟΓΆ] ρο5ξ65- 
βίομϑ. Ἐὑαρεστοῦμαί τινιξεξίο δα δαϊεἤῇεα υἱἱὰ αὴν 
ἐλίπρ, 8 ΘΒ ΓΙΓΟΙΥ οἰδβϑίοαὶ. ἸΤΒΘΟΡΈΥ]., ΒΘΒΠοδί., 
τέθευ ἐίς., ΘΥΥΟΠΘΟΌΒΙΥ χοὸς ταμαύταις γάρ ἰο γον. 
1δ, 480. ᾿ 

γεκπ. 17. ρσοβιβθῖο.--- ΕἸ ον 85 ἰπάοσ.- 
ἵπρ (86 ἰπηδιπθποο οὗ ἰμ6 γοδάδσβ (Β].), ΟΣ δβ γϑὸ- 
ἀογίηρς ἐμοῦ ἀϊερίτὶιοὰ δηὰ ἱμαοίϊτο ((ἷν., 
Οτοί.), οὐ θθβὲ, Ῥοὸῦ μείωσιν (αἐτι., Τμοῖ., 1,ὅ:.). 
ΤῈ Ἰοδάοτβ ταυδὶ μανο Ὀθοη οβιθοιπθα Ὦγ (86 δὰ- 
80 88 Σ Δ Ὁ]9 θη, δηα ὈθΘη ΠΟΥ ΟΥ̓ ἰδ ἱπ 
ἰποῖν τποϑὲ δυο Ὁ ]9 δϑροοίβΌ ΤῈ ἢγδι τοῦτο 
ἷῃ γοσ. 17 Τοίοσβ ἰο ἀγρυπνεῖν, ἰμ06 δβεσοῃὰ ἰο 
στενάζειν. ατοί., εἰδ., δπὰ χοσθηίν, Τ ΣΟ 86), ἰμ6γῸ 8. ποὶ 

1Π6 5]χἰο8ὲ αἸἸυδίοπ ; δῃὰ 86 ραββδρο οοπίγα- 
ἀἰϊοίθ ἴα {10 τιοϑὺ ἀροϊβίγθ ΔΉΠΟΥ β΄ Θ᾽ Μγ6 16 γ᾽ 8 
Ῥοϑί(ίου, ὑμδὺ ἰο οαῦ Ααἴμον ΟἸγ  βι Δ ἐΥ 18. 8}}}} 

ΡΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

ἴῃ ἃ ἰγϑδηβί(ΐοα βίδίθ ὕγοτι 7 δ΄ 8πι.---ὶῦ 18 ΟὨΪΥ, 
ΟΥ ΓΆΣΟΪγ,7 θχοθρί ἴῃ Ἰδοῦ τυτ 6 58 Δ ἃ Βοπὶοί τη 685 

ἴ {86 ϑορὶ., (δαὶ τοίνυν βία πά 5, 85 ΒοΓΟ, δὲ {116 
Ὅοο8 ἔξω τῆς παρεμ- 

βολῆς ἴΆτοΙτΘ ἃ γϑύίογθμοο ἰο ἐμ 6 βρϑβά γ 10] ον ίηρσ 
Αἱ 811} δνυθηΐβ, ἐπ 

Το] ον σὑοσϑο σουϊὰ ποὺ Ὀαυΐ δΒιισχοθὶ ἰο ἐδπο 

Ὀοσίππΐηᾳ οὔ ἰμ6 δβϑηΐίθῃοθ. 

(ἀἰοϑἰνιοίΐοι οὔ Φογυβδ]οῖη ἢ 

ταϊηὰ οὗ 86 γοδάθυβ, 86 οἱἱυ γποδβο ἰουπάἀδί: 008 
δτο ποὺ τιογοά, οἷ. χὶ. 10. 

[10 βϑϑῃῖβ, ὈΥ̓͂ ΩῸ Τηθ8}8, ἱτπηργο 8 016 ἐμαὶ {818 
ῬΆΒβα 6 ἄ0ε8 ΒΔΥΘ ἃ ἀου Ὁ] Γοΐοσοποο; ἰμδὲ ἡ Ὁ 116 
1.8 ΟΧΘΓΠΔ] δηὰ οὈγνΐουβ ἱππροτί 8 ἰο σγᾶγῃ 8 
τολάδγβ ἰὁ ἃ σοταρ]οῖίο τὶ άγαννα] ἔγοσα ἐμ 6 6ἢ- 
ἰδ σἸοπιοίβ δηὰ Ὀοπάδρο οἵ Ζυάαΐδηι, δποίμον 
παρογῦ ΤΩΔΥ ΒδΥθΘ Ἰαΐῃ Ὀθηθδίῃ 118 χυαγάοα 185- 
κυδζο, υἷΖ., ἃ τοοογὰ ὉΥ (80 Ηοὶγ ϑρίσὶ, ἱσουρὰ 
180 ᾿πβρὶγοὰ τσῖίον, οὗ {19 τδγηϊης δηὰ ἰηὐυηο- 
1ἸΟη ΤΟΥΙΙΘΥΪΥ αἰνθη ὈΥ Εἷπὶ ἰο ἴδ 6 Οἱ βιϊ8 5 οὗὮ 
Ῥαϊοϑιΐηθ, διὰ δβρϑοί δι οὐ Φογυδαίοια ἐμβγοῦρῃ 
{86 1ΐρ5 οὗ ὑὰ9 ἴογά. 8.0 ἰπίογργοίαα, ἐμ ἐθγηλ8 
αν βρϑοΐϊδὶ βἰηϊβοαποθ. Τὸ τῆς παρεμβολῆς 
Ῥοτεϊβύθη! ῦ Κορέ ἀρ, 8ι}}} Βαγιηοηίζοα τὶ ἐμ 6 
ῬΥΪΠΙΔΥΥ δηὰ ἤρσυγαίϊγο ἱπιροτί οὐὁὨ (86 Ῥδδββαρο, 
ΜἈ116 (μ6 οὐ μένουσαν πόλιν, ἰὰ οοπίταϑε τὴς ἐδ 9 
τὴν ἐπιμέλλουσαν, ΒονγΒ ἱμαὺ (Π)6 τΣὶΐορ ἢδ59 
ΟἸΘΑΥΪΥ ἴῃ τὐϊηὰ {89 ΘαΥ ΒΥ ΦοΓυδβα θ:).---Κ.]1. 

γεκε. 1δὅ. 0 δβδοσ!ῆοϑθ οὗ ὑτζαΐδο.---Θυσία 
αἱνέσεως ταθ8}.8, ἴῃ {80 ΟἹὰ Τ᾿οδίατηθοπί, ἐμ 9 σοζωπ- 
αγῳ, Ἡ ΒοΙΒοΣ ᾿γοπιϊδοά ΟΥ̓ 7γεεῖν ὑπάογίακεη οὔετίηρ 
47 »γαΐδε (ὑμ8ηκ- οἴδεσίηβ), “ὙΠ ΚΔ), Νύαι. 

τἱ!. 12-1δ, πιβίοι, ποτσθτορ, ούθη αὐ Ῥϑ. 1, 14, 
28; οχυΐ, 17, 18 α ἐγπιδοῖ οἵ 86 ἐπαῃκδρί νΐηρ οἴ 
186 Βοατὺ δὰ τοουΐῃ, ἀπὰ 18 Βδγθ οσρίαϊηϑὰ δο- 

δὰ δᾶτὸ ἴῃ 
ῬΆΒΒΟΥΟΣ (1 ΟοΥ. Υἱ. 8), γὙ͵ὸ δύο ϑηδοϊθα ἴἰὸ ρδζ- 
αἶκο οὗἩ δὴ αἱοπὶπο δαπφυεί ὙΜΪΟΣ ἰο ἰδ 1 ον τς] 

1, Εχαπιρῖδε ιοογίλν᾽ 97 ἱπιϊαίίοπ τὰ ζαγτϑμοὶ 
ΒροοΐΔ}]ν Υ ἰμοβ6 Ἰθδάογθ 'ἰπ (86 ομυσχοῖοδ, δηιὶ 
ῬΟΌΠΒΒΟΥΒ οὗ 6 αοβροϊ, ψῖιο, Ὁ ἰδθ στδοο οἴ 
ἀοά ἰπ Ογὶϑί, γογο 8019 ἰο χῖὶνα βυο ἢ 8 Ἔχ ργ65- 
βίου ἰο ἐμο 7411} το ἢ 86 πάτο Ῥχοΐεδϑοὰ δυο 
ἰδυρδί, ἐμαὶ ἱμοῖν ἀψίπς οογτοιροηάεα τιολ ἰλεὶγ ἰξε, 
δπὰ ἰδεῖν ἀεαίὰ ρ»γουρᾶ α ἰἰυϊπς υομολέγ οὐ ἰλεῖγ 
“αἰιλ. Τὴθ Το Ύ οὗὁὨ ἰμο80 βῃου] ἃ ὈῸ μοϊ]ὰ ἱπ 
ΒΟΠΟΥ͂, δηἃ Θχογοΐβαβ ἃ Ὀϊοαθοὰ ἱηδυθηοο ου 8]]} 
γ8ο Ὀοδοϊὰ ἱἰ, ' 

2. Ἐχα θὰ ἀθονο 411} οϑηρο ἴῃ Ζζοτίαπο δὰ ἴῃ 
Τρ] ηρ, 88 ΔΌΟΥΘ 8}1 ῬΘγΒοπδὶ υἱοϊϑαιϊα ἀθβ, 18 
ὕοϑὺ5 ΟἸτὶβί, (89 ὉΠΟΙ ΔΗ ΟΔΌΪΘ δπὰ δὐϊάϊηρ 
Ἡδεαά οΓ (δε Ολιγοῖ, ΠΟΙῸΣ 1.8 ἸΑΘΙΩΌΘΥΒ ὃγὰ 
ΔΙΤΟΔαν ἴῃ Βοδυθα, ΟΥ ΔΙῸ 8ι1]}} ᾿ἰνίπς ὑροῖ ἰδ 8 
θαγί ; δηὰ ὃγ υἱγίῃϑ οὗἨ Ηἶδβ κοϊαίΐοι ἰο ('οά, ΗΘ 
ἱπέοργο θά 68 ἔοΣ, Ῥχοίθοίβ, Ὁ165508, δη ἃ ΣῈ ]68 1 οἴε Σ- 
ΠΔ]}}Υ. : 
8. ὙΠᾺ (886 γ»υγα τοοτὰ, ἀπά (μ6 αἱὲ ἱεηΐ 

Εταοο οὗ ἀοα 18 κίνοη ἰο 8 84]} ἰμαὶ τὸ ποοὰ. Τὸ 
(818 ἐμοτὸ πϑϑᾶ, διὰ ββουϊὰ "α δἀάἀδὰ ποίμιης 
ἀγα ἔχοι οὐμὸν τοὶ ζίοθβ. [ἱπδιοδὰ οὗ ρῥγὸ- 
ἀποΐης βἰοδάζαβίμοβϑ δῃὰ βαι βέαδοιἑοῃ οἵ ποασὶ, 
βυοὶι ἃ πιϊχίωγε 97 7οτεῖφη εἰεπιεπίδ, σου]ὰ σαί ΠῈΣ 
αἰδβίυγ δηὰ ποθ ἰΐθ ΡΣ, οογίδι ηἰΥ, ἸΟΥ, 
δα Ροῦτοῦ οὗ ζδὶι ἢ, δὰ που]ὰ Ὀσῖς πὶ 10 ἐμ 9 
ἀδηροῦ οὗ ἃ ἰυγηΐϊηρ ΔΎΔΥ, ἰο υπΐτι Ὁ} ἀπά 
Ῥοσρ οχίης οσπδῆο68, υδδρ68, δηὰ βἰν 68. 

4, Ἰηδδιιιοἷ 88 γγ͵ὸΟ πᾶν {86 ΟὨΪΥ γα] δηὰ 
οποΐοην ἐχρίαίοτυ οὔεγίησ ἴῃ ΟΕσὶδὲ, το ομίδι δ 
οὔ ἐδ οἱΐγ᾽ οὗ Ἰοχ8] ψοσβῃΐρ, νγνὦ8 οσιιοὶδοα ἔοΓ υ, 

ἔϊπη δὶ [00 δα ἐΐπιθ, ἰδ 6 {γῸ 6 
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ῥυἰθϑἕβ νγα8 τηδο ᾿ΘΡΆ}}γ ᾿ ΡΟΒΒΙ 016. 1ὑ ῬΘΟΟΙΙ 68 
1δοχοΐοτο 80 ἀαυίγ οὗ ΟὨγΙϑιϊδῃ ομυγομ 65. ὑπαΐ 
δΔ.Θ 8{.}}} δε δησὶοὰ ἱπ Φυάαίδηι, ἐπέγεῖίψ ἰὸ Δ08}- 
ἄοῃ {89 76 18}} ΟΔΙῚΡ. 

6. Οἱ {πο ὈΔ515 οὗἉ 80 βαουῖῆοο οὗὨ 7688 ΟἸ τ ἰϑί, 
Ὑπό δἀτιΐϊ(5 πὸ Τοροιἑοη, δὰ βοἰβ δϑδὶἀθ {π 
ἯΠΟ]9 βυβίοπι οὐ βδοσὶ βοῖ8] ἩΟυΒΐρ, ΝῸ 8ΓῸ 
ΔΙ: 1κὸ Ἰαϊὰ ππάᾶον {πὸ οὈ]αιΐου, δπὰ εράονοά τ} 
(86 φΔρϑοὶΥ οὗ οἤοτίηςς δοοορίδ ]6 πὰ ρογιμδ- 
παοπὶ βδουὶῆοο8 οὗἩ ἐλαπλεσίυίῃπσ ἀπὰ οὗἁ τοεἰξ ἀοίπῳ, 
πῖ τ Βῖολ τγ͵οὸ »γαΐς Οοα, σἼΟ, τοι ἱῃ ΚΤ8ΟΘ, 
εἰον!ῆθβ Ηἰπιδοὶ}ῦ 'π ΒΙΏΠΟΥΒ, δηὰ τῦο δέγῦθ ΟΠ6 
δαί ΒοΣ δοοροτάϊηρ ἰὁο ἰπ6 Ψ}|ΕΠ οἵ αοα 88 ροοὰ 
διονγαγὰβ οὗ {116 τηδηϊζοἹὰ αἰ ζ8 οὐὗὁἨὨ αοἀ. 

7. Τὴο Ῥγοβρουὶ οὗὁὨ ἐμ6 σμυτοῖ 18 θαβί ὉΓο- 
τοί τ θη ἰἰ8 Ἰοδάοτϑ, ταὶ πα Ὁ] οὗὨ {ποὶν στοαὶ 
ΤΟΒΡΟΙΒΙ ὈΙΠΠ Υ Ὀοΐογο αοα, πϑδίοι. οπ θ6 8) οὗ 
Βουΐθ, δηὰ ὑπ ΣΟΙ ΌΘΥΒ οὗ 80 συχοὶ ἴδοϊ 806 
{πὸ 18] θη οὗὨ ἐ}}18 ἀν ὈΥ ἀοοιζεν ατιιὰ οδεαΐϊεηοέ, 
δηα το Γ ἰὺ ἔγαϊ{] οὗἨὨ δοηοδὺ ἰο ὑμ θη 56 1 γ68. 

ἩἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊ ὈΪ]οβϑὶηρ οὗὨ Κλ 1} ἰοδοθογϑ δοίοσγε πὰ 
αὔίεν ἰμ εἶν ἀοραγίυγο.---8 οὐα ἰοὸ γνΐουβ 8ῃ668- 
ἴοΥ8 8 σγαίοζιϊ τεπιεπιόταποε δὰ ζαϊ με ἱπιξία(ἱοΉ..--- 
Ηον οὖν ἀοραγίαυσο ἔγοτα ἐδα τνουϊὰ ὈΘΟΟΙ6Β Δη 
ἐπίγαπιοε ἱπίο ἤδάγθῃ, δῃηὰ ἃ φγεσεάσεπί ἴῸτ' ἃ ἴο]- 
Ἰονίης δηὰ ἰδίου ἰμαὲ 18 ἀσοορίδὉ]6 ἰο αοά6. --- 
Α ἥγπι λεαγέ 18 ἃ ρῬγεοίοιιδ ὑὶπις ἀηα ἃ γαγὸ ἰγθῶ- 
Βαγο; δυὺ ἰξ ἰ8 ἃ τοογ ΟΓ σγασέ δηὰ δἃῃ αδίαϊησ 
δοοά.--- αὶ οοηιοτί ᾿108 ἴῃ {80 ἔαοῦ ὑπδὺὶ “9681. 
Ομ γίϑε 18 αἰισαψε ἰλε ξαπιε; δηὰ ἐπ 116 ἸΏΒΠΏΘΥ, 
ποὺ ταγηΐπσ πὰ ταὐ ἐποουγαφοπιεπί  Ἡοπ τ ἢ6 
ογοδ8 ὮΝ ῖΟΝ δεραγαίε8 ἃΒ ἴτγομῃ (ἢ 6 νου], ὑπ έζεδ Ὁ 8 
τ Οοα δὰ τὴ οπς αἀποίλετ.---Ἴ 8 οβετίησε οὗ 
ΟὨγἰβι 5 ἃτο, 1. γχγαψεῦ; 2. υοίϊ ἀοΐπρ; 8. οὗε- 
αἴενοε.---Ἡ μαὺ γ͵ὸ μαγοὸ ἰο ὀγίηφ ἰο ἐδθ αἰίαγ, διὰ 
ἩΠ8ὺ ψγ͵ Βδγο (ο ἐαζε ἔγοτῃ 1. 
ΞΤΑΒΚΕ:--- ὁ ἰοΒοθογ5 οὐ ἰδ6 ΘΠ ΣΟΝ, 8.6 

Ἰοδάογβ, οοηάδυσίονϑ, χζυϊάςβ: {Π|6} τασδὶ ἐμ ΥΘΌΣΟ 
80 Ῥοϊηΐ ἐπ ὝΔΥ ἰο ὈΪΟΒθο  Ὠ 685, 8ἃ8 ἰμοπιβοῖνοϑ (0 
Ἰεδὰ {Π6 ὙΔΥ͂ (πογοΐῃ, δὰ οοπάποί ἐλοῖν ἨΘΆΓΟΥΒ 
ἴο Ὀ]οββθάῃθβϑ, ῃοΐ ΟὨΪΥ τ μοῖρ ἀοοίγῖπο, αὶ 
4180 ὮΥ ἱμοῖν 19 δηὰ ὀχϑῖαρ]θ (ῬὮ]}. ΣἰΣ, 17:ἢ] 
Ῥοῖΐ. ν. 8).-Ἴὶ 18 ὁπ οὔἵδο δἰ θ τᾶγ8 οὗἨ αοὰ 
ἐμαὶ ἀρτῖρδὶ ἐθδόθοῦβ οὗὨ σμοπὶ ἰὮΘΥΘ ΔΥῸ 80 ἴδ, 
δηὰ ἰὁ ὮΟΒ6 ῬΤΘΡΑΓΔΙΙΟΩ 80 τηιοῖ ὈΘΙΟΉ ΚΒ, ΔΓΘ 
Ῥοιῃουθα ὈΥ͂ Δ ΘΑΣΪΥ ἀοαί. 1861 0168 ὙΒῸ μᾶγθ 
Βυδ ἢ ἰοϑο οΥ5 Βδουϊὰ ΖΟ]]ΟῪ ἐμοπὶ ζδ  { {}}} Ὀ6- 
ἀΐτη68, απὰ μοϊὰ 6 πὶ 88 41} (9 ἄθδυοσ δη ἃ ΤΟΥ 6 
ποσί (1 Τμοβ5. νυ. 12, 18; [ε8. 1νῖϊ. 1. 2).-- 
Εἰμχμίθουδ, ζαὶ μζ] ἰθδοοΥ5 Βῃἷπο ἰὴ 116 δῃα ἢ 
ἄρα. ἨΔΡΡΥ͂ δον ΒΟ ἀνγ6}} π᾿ ΠΙΘΙΏΟΓΥ, ΡΟΣ 
(Π6 1} ΠΟΙ͂ ψαΚ, δπὰ οἱ γίηρς ἀδαί ἢ, δηὰ ἰδ8 
ΒΟσΌΤΘ ὑπο ῖν ΟὟ ῬΤΟΡΘΡα 0 ἴον ἃ Γαΐ γὸ Ὁ] 586 

. ἀοραγίατο (Μαίι. ν. 148.). ΤῸ νου] ὰ ὕγοαυοηΐ- 
ΙΥ ΤΌΣΙΩΒ ΘΥΤΟΠΘΟῸΒ ἡπάρτηοπίβ οὐ ἐδ ὲ8 οὐ ἰπαὶ 
Ἰηδῃ ; δυὶ πὶβ ἀοδίῃ ἐαβιϊῆθβ οὐὗὁἨ ἢιἷβ ζαϊι 8 δηὰ 
16; 80 ἐμδὲ ΤΙΔΗΥ͂ ἃτὸ ΟὈΪἸκοὰ ἰο ποθ οΣ δπὰ 86- 
Κηον]οᾶρο ὑπαὶ 6 88 ἃ ῥρίουβ τπδὴ {(1Ψυὸ χχὶϊὶ, 
4, 7).---δοςἰγίπο πὰ ρσσδοο ὈδΘΙοπρ ἰοχοί βου ; ῬΌΧΘ 
ἀοοίτίης, δηὰ {116 στᾶσα, οδυβίπρ ὈΥ͂ ΧΩ6 818 ΟΥ̓ 1, 
1δαῦ ἰδὸ δοαγτὶ ὈδΟοΙηθ οϑί Ὁ] }8}68.--- 6 δαὶ 
ΘΟ σὶβί βρὶ τὶ. }}Υ ἱὰ ἔλ (ϑόοΒὰ νἱ. δὅ), ἀπά 8α- 

ΟΓδι θη ἑ8}}Υ ἴῃ ἐμ 6 ΗΟΪΥ Καρρον (δίας, χχυΐ, 26). 
--ἰου]ὰ νὸ παγνο ρμαγὶ πὰ Ομ τῖβιὶ απὰ θ6. βϑῃοὶ}- 
δεὰ ὉΥ Ηΐπ, τὸ τυυδὺ σοηοῦησο ἰμὶβ π οὐ]ὰ απὰ 
Ὅθαν Ηΐδ ΤΟΡΤΟΔΟ}.---Ὡ 6 σΟὨ ἔδβδίοη δηὰ (Π6 σο’ 
ῬχοΟϑοΣ οὗ Ομ Υἶδί ἀχὸ 06 110 ν-ΓΑΥῪ ΘΙἸΟΥΕ.--- ΟΡ ΟΔΟ ἢ 
8. ἃ Ῥγοοῦ ὙΒΟΥΘΌΥ αοά ἰε58 (86 βοΐ θβϑβ δυὰ 
ΒΌΤΑΣ ΠΕ Υ οὗἨ ἐμοὸ Βοαγί.---ΕΟΥ {86 Βα οὗ (π6 συ ἢ 
οὗ {86 ροβρεὶ, 6 τω υϑὲ σὶγθ ὉΡ Ἰδπὰ, οἱἱγ, μοῦβο, 
οοάβ, δὰ 4}1} (Μαϊιὶ. χῖχ. 29).---ἰῦ Γ᾿ Ῥγαΐβο 18 
ἰο Ῥἴθαβο αοἀ Ηοθτωυδβί Η 861} ργοάποα τὲ τὶ πίη 
{μ66 (ΡἈΪ]. 1. 11).- ΟΣ ΙΒ 18 }8 8180 ΔΥΘ ὑπο γ ΟὉ- 
Ἰἰχκαίίουβ ἰο βδουϊῆςθ, γοὺ ποί ἃ Μίδεβ, Ὀυΐ 8 β8- 
οΥἶβο6 οὗ Ῥγαΐβο, δῃὰ {βϑιηβοῖνοβ (Βοπι. χὶϊ. 1). 
ὙΠῈ τ818 αοἀ 1 Ηΐδ8 χτδορ, Δ]]ονν8 Η τη β6 ] Ὁ ἰοὸ 
Ὀ6 γὺ6}} ΡΙ]οδβοά.---ΝΟὸ Βοὺν οὗ (86 τηογηΐπρ 18 ἰ00 
ΘΑΥΪΥ, 0 ὩΟΟΩ ἰοο0 Ὠἶσῖι, πὸ ουθηΐηρ ἰο0 αἴθ, 0 
ἀδυ τοο0 πο, πὸ πὶχδὶ ἰοο ἀδυκ, πὸ ὈΪδοο ἰοο 8ο]ϊ- 
ἰδγυ---ἰ πο οαπ δύ ΔΙ Υ 8 Ῥταΐδο αοα (Ῥδ. ἱν, 2,9; 
οχῖὶχ. δῦ). Τδὸο Ῥταΐδο οὗ αοἀ Ὀδ6]ΟΠ 8. ΡΓΟΡΟΣΙΥ 
ἰο {86 Βοατί; γοί τηυβὺ δὲ δογίβίη {ἰτὴ 68, 4180 61- 
ῬΙΟΥ {πὸ θοὰΥ τ ἐΐβ ΤΟΙ ΕΓΒ, ραν ου] Δ Υ (89 
του (ΡΒ. χχχίν. 2).-- - ΕΔ} ἢ Τα ῖτ 6 Β Ὁ 8 ΠΗ ΡΥ 
δηὰ ΣΟΥ Βοσυθ ἀμὰ δυο σ, ΤῸΣ (116 Ἰογθ δϑὰ 
Ῥγδίϑο οὗ ἀοἀ.---Ἴἰ 16. {80 τρᾶτὶς ΟὗἨ 8 τὶ ίθουϑ 
ἰδοῦ, ΒΘ Ὼ μα Ὀοϑὶ βδ 188 68 Εἰ τη 8617 ἴῃ τοαρὶπς 
ἀμ ἔγυ 8 οὗὨἨ δἰβ οΒσο πὶ (86 Ποδσί οὗ 818 ἩΘΆΣΟΣΒ. 
ΒΙΈΘΕΕ :--ὐοδυβ ΟἸγὶϑὺ [88 δὴ ΒΟΠΟΡ δηά 

οἴοτΥ πο. Ηδ οδῃ Βιιατο ὙΠ 0 οἴμοσ, Τὴ 
ΟΥΟβ8 οὗ Φ681}18 ΘΥ̓́ΟΣ ἔγϑαβ 08 ΣΩΟΤῸ δΔιηα ΠΟΥ ἔγΟΣΩ 
81} (παΐ ἐβ ἀροὴ οϑγί, ἴσοι 8Δ}} ἰμαῖ που] 68- 
Δ Ὁ} 18}. (8617 ἴῃ (πὸ Ἰογὸ οὗὁὨ ον μιοατίβ, δηὰ 
νουϊὰ ποσὰ ἄονπ {πὸ ὑρπγασὰ ἐοΠἄθ ΠΟΥ ΟΣ οὔτ 
ΒΡΙσΙ; τοὶ ἀΥανβ Ὁ8 τ {1 οὐτ Ἰονο, Γοραγὰ δπὰ 
006, ΔΎΥΔΥ  {ΠῸῚ ΠΟΥΘ Φοδὺδ μ85 οπίογοὰ ὁἢ 
Οὐγ Ὀ6}8]1.---οὺ ἢῸ ΟΣ Ρ888 ὙΠῈοα. ῬΡΑΐδ0 
δηά ]0γ9.--Οη6 οὗἨ ἰῃ9 ἰτνο {ΠῚη 28 πιιιδὲ τ ρ ἢ 
ὍΡΟΝ 8, Οἰἰμον ἀυΐῦ ΠΟΥ, ΟΥ ΘΟΠΒοΐθη06 Π6ΓΘ- 
ΠῚ ἃ - 
ἨΕΥΒΝΕᾺΒ :--ἼΓ (6 πουϊὰ οτο ΟἿΣ οἴθγῃδὶ 
ἀπο! - ΡΙαο6, ἀπὰ ἰο Σου διηοὴς [86 ΡΘΟΡΪΘ 
οὗ (6 ψουϊὰ ποσο ΟἿΣ οὐου]αβίΐϊπρ ἀοβίϊηγ, ἰὑ 
σοῦὰ Ὅθ ματα ἰο δα ΤΟ ΡΤΟΔΟΣ ; Ὀπὶ ὸ ΠΑΥΟ 
Βοτο Ὀαΐ ἃ Ὀτιοῦ βοϊουτη.---6οα, ἩϊΪτ86]7, τυδὶ 
νοτῖς ἢ 9, ἰπτουσὰ ΟἸγίβί, {86 ἔγυϊί8 π ]οὶ 
8}.}8}1} Ρ]θδβδο Ηϊΐῃ)..---- Τὸ Ἰοδὰ ουσβοῖνοθ τ 1Ὰ (89 
Β' ἢ οὔ {Π6 Ῥίουβ, ΓΟΌΒ υ οὗ Ὀ]158. 

ΑἩΙΡΕΙΡῸ :--- ΟΟπβττηδίϊοι 8 ἃ βδοσοὰ δοί, ὉΥ 
ν ΒΙοἢ (86 οὨἰ]ὰ 18 ἰο θ6 οβἰ Δ} 15Π6ἀ ἴῃ 1(8 ὈΔρί18- 
τὰ] οουοηδηί. ΤΟ ΟὈ] ζαι101}}8 τ ΕΙΘᾺ 10 ἸΏ ΡΟΒ6Β 
1. οὨ ἰ89 δβαοσυδηΐβ οὗ ἴδ οδυσχοῖ, 2. οχ ἐμ 056 (0 
86 οομδγιηθά, 8. οη 86 σμαγοῖ, ἱὰ ῬΑ ΙΟΌΪΑΣ, 
(86 Ῥατοηὶβ δῃὰ ρσοά-Ῥαγεπίβ οὔ ἐμ 681]α. 

ΜοΙΈΝΑΑΚ:---ἰ(λ᾽εῖο- Κγεατ᾽Σ ϑεγπιοη, ΟἸΪΥ, 1868, 
11. 1). δεβυϑ Ομ γὶβί, ἱμ βαιμ γεβίοσαυ δῃὰ ἰο- 
ἄαγ, δῃὰ ἰμὸ βδχῃηθ 8180 Όσουθσςῦ. 6 Ῥοῃ ον 
(18, 1, 0. οὔὺγ οοπβοϊαίΐου, δὰ [Ὁ οὔν αὐϊοί, 
Βῖη6 αἷ8ο ἰπ {μ8 γοδῦ 9688 18 ἰΠ6 ΒΗ1η6, α ἷπ 
ΗἱῈ οτᾷ, 88 ουὖν Τόθο μοῦ απὰ Ῥτορμοῖ; ὁ. η ΗΪ5 
ἥταςο, 8ἃ8 οὐ Μοαϊδίοσ δπὰ Ηΐρ- Ῥσίεβδί; Ἂς. ἴῃ 
Ηΐ8 ῬΟΎΟΣ, 88 οὺν Κίπρ διὰ Ἰογὰ ; 2, ἴον ἰηβίσυο- 
(ἴοῃ δῃὰ τιυπὶης; α. [ὉΓ ὈΠΌΘΙΘΟΥΟΥΒ; ὁ. [0 Ὀ6- 
ἸΙΟΥΟΥΒ. 
ΗΕΡΙΧΟΣΕ:-ἄτασο τησδὺ σοπᾶτιῃ ἐπθ ἡ ΔΥ͂ΘΤΝ 

ἴῃς τϑοὰ.-- -Τὸ τᾶυοσ 8 ΔΙΣΤΟΛαΥ ἰο πᾶν Πμ8] 7 
Ταϊϊοπ; Ῥυΐ ἰο ΓἈ]}] ἔγοτῃ σῦδοθ ἰ8 ἬὝΟΣΒΘ ὑμ80 
ΠΟΥ͂ΟΣ ἰο Ββαγὸ ὍδοΩ ἰπογοίῃ. 
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σ. 

ῬΈΣΟ δ] σοτατηπηϊοοίϊοιδ. 

σβάρικε ΧΠΙῚ. 18-26. 

18 ΙΔ ἴογ υ8: ἴ0Υ πὸ ἐγπδίὶ [ρογβιδὰθ ΟὈΤΒΘΪΥ68] 1 ᾿ᾶγθ 8 ροοὰ οοπδβοΐθμοθ, ἰῃ 81} 
19 {πΐηρβ πὶ Πρ [0 ᾿ῖγο ΒΟΠΟΒΟΥ {ἩΠΒΕπρ' ὑο οοπά ποῦ ΓΒ 98. ΒΟΠΟΙΔΡ]Υ]: Βα [Απὰ] 

1 Ροβοοοῖ ψοὺ [86 ταῦ [{{} ΤΠΟΤΘ ΤΟ Ὀ6ΒΘΘΟΝ γο8] ὑὸ ἀο ἐδμΐ8, ὑμαὺ 1 τᾶν θ6 
20 τοβίοτϑὰ ἰο γοὰ (δ βοοποὸσ. Νον [ἈΑπ4] {μὸ ὐοά οὗ Ῥοδοορ, ὑμαὺ Ὀσοῦρμῦ ἀρδίη ΠΕ] 

ἥγοιῃ (π6 ἀοδὰ ουν Τωοτὰ «6808, ὑπδὺ [86] ρστοδύ ὅ'μβορμοσγὰ οὗὨ [89 βίιδορ, ἱβγουρὴι [1η] 
21 (16 δ]οοὰ οὗἉ ὑμ6 [8] ὀγθυίδβίϊμρ οογοηδηῦ, Μαο γοὺ μογίεοῦ ἴπ ΘΥΘσΥ ἈΝ ἢ 

[ἴὰ ογτἄδσ7 ὑο ἀο ᾿15 ΜΠ], πουϊκῖης ἰὰ γοὰ [᾿π|661} (μὲ τ 10} 18 Μ6}1 Ρ]οδδίηρ ἴπ 818 
22 βἰφδῦ, ὑπτουρὴ «6888 ΟἸτῖβί ; ἰο τ βοτα ὅς ΡΊΟΣΥ͂ ἔΌΤΘΥΟΥ δὰ οὐνοσ ΑἸθη. ἀπὰ Ρὲ- 
23 βοβοῖ γου, Ὀγοίῃτθη, βυξον [Ὁ6ΑΓ Μ10}}]6 (Π6 ποτὰ οὗ ὀχ μοχίδίϊοη : 07 1 μανὸ τυϊτίθη ἃ 

Ἰούίασ ππίο γοῦ ἱπ ΖΘ ποστὰβ. ΚΟΥ γὺ ὑδαῦ οἱγϑ Ὀγοΐθονς ΤΊΣΩΟΙΕΥ 18 βού δ {Πρ σίγ; 
24 πὶλ ποι, 1 ἮΘ Θοπ10 ΒΒΟΣΟΪ, 1 π|}} [8}}41}] 866 γου. βαϊαῖθ 8}} ἐμθὰ ἐμδὺ ᾶγο δ 6 
25 ταῖο οτοῦ γοῦ, δῃηὰ 4}} {9 βαϊηίβ. ΤΈΉΘΥ οὗ Τίδ]Υ βαϊαίθ γοῦ. Οτϑοθ δὲ ψι} γοῦ Δ]]. 

ΑἸρθῃ.ἷ 

1 Ψψον. 18.--ἰπεϊοδὰ οἵ πεποίθαμεν, ἐγδί, τὸ αγὸ ἴὸ σοδβὰ υἱ ἢ Α. 06, Ὧν, Ὁ., 1δἷ., 11, 68, πείϑόμεθα. Τὰ Κἴη., αἶδο, πεκοί- 
θαμεν, ἰδ ἰηϊτοδυςοά 9 Δ οοττοςίίοη. 

8 ον. 21.--Τῆο δἀὐδϊ ἰοῦ καὶ ἃ 
δΎΟ. 21.-- Το αὐτός, ἐεἴ, τ (ἢ 

δον ἔργῳ, ἴῃ Α.. 16 ἃ κἴοδο ἔγοπι 2 ΤΏ 668. ἰ|. 17. 
Ὧπ|. θ06. δίοΓ., Γοδὲδ ΟὨΥ Οὗ Ὁ. 1δἴ. δηὰ 71; ῬΓοίαίοίη δἷϑο δεοτίθοιν ἴὲ ἴο Ο.. θυϊ οετο- 

προῦϑὶγ. [Ι͂ἢ ἐδ Ἰαγχθ οὐ. 1Δοῖπι. τοδάβ αὐτῷ αἴϊτοσ Α. ΟΝ, δηὰ ἄγοζ. Νγϑν. Τη18 τοδαϊης [8 αἰϑὸ ἰσππὰ ἰπ δίη., Ὀαὶ τεὐοςιεὰ 
ὉΥ [16 σογτγϑοῖογ. . Ἂν 

4 Τοσ. 21..---ὔνο͵ Ὁ. δῃ ἃ ἸΏΔΩΥ τηΐῃσεο. οπ δ τῶν αἰώνων. 
δον. 22.---ἼΠὸ Πωρογί, ἀνέχεσθε ἰ6 ευρροτγίοα ὕ»γ Βίη. Α. Ο. 595, Ε΄. δραηίπος (0 1ηῆη. ἀνέχεσθαι, ἰουπὰ ἴὰ Ὁ8., 46, ΕΣ, 

ὕαἱᾳ- Ῥοδῖι Ατηὶ. 
γοτ. 2}.- ΤΊ ἡμῶν ἰ4 ἰο νο τοοοεϊ γοὰ δον δίη. Α. Ο. Ρ., 11, 31, 57,89. 10 ἴ..6 Β΄. 18 αϑ Ὀφει ἔπγοντσῃ οὐ ὮΥ (80 οογ- 

ΤοΟίοΥ. 
ΤΎΟΣ. 25.--- Αἥμήν [ες ἰουπὰ ἴῃ βίῃ. ΟὨΪΥ 86 ἃ οογτϑοίο. 

{ὕετ. 18.--πειθόμεθα, σὲ ρμεγεμαίε οεγφεῖυοε; Ἀυ]], τσῖν' εἰνᾶ ΕΥ̓ ἴδεδεγδειρμπσ, τὸ ἃτὸ οἵ ἴ89 οοηνίοοῃ; ΑἸ, ψε ἀσε 

᾿ »εγεμαάεά, ρέφεσθαι, μιααεὰ. ἸΒοο. πεποίθαμεν, τοεὲ ἐγμεί. Πεπείσμεθα ἰ6 οἰδον πο γὸ γοῃάογοά, ισε αγέ 
ἦχοι ομγβεῖοεξ. 

οτ. 19.--περισσοτέρως δέ, απὰ 7 ἰλε τρῶνε αὐωηπδαπεϊν 

υἱ. 9.-.--ἀναστ ἴο οὐα- 

γοι. Το ΞΏΚ. ΤΟΥ. ΘΑ ΚΙΥ γοηάοσο γαίδετν, πίε ἐξ δεδοεοΐ 
βοοῖηβ ἴο δἰἰδοῖ ἰο ποιῆσαι. 7116 ἤσα. τοῦ. δὰ ΑἸί, ὕυ ἢ ΠΣ ΡΓΟΡΟΓΙ͂Υ ΓΟΠΔΟΓ δέ οὐνογβαίι γον δι. Τὴο Θογιθδῃ αδόγ, ᾿Βγοντα 
1 δου δου 
οὔ 5 Ῥείης ᾿ηἀϊοδίοα ἰπ ἘΠΕΊ 6Ή. 

Ψον. 20.---᾿ δὲ θεὸς, απ ἐλε Θοὰ: Ἐπᾷ. τοῦ. πῖῦ ἰλε Θοα; ΑἸ., δμέ ἰλε Οοά.---ὦ ἀγαγών, οδο 
Ἀέωρ. 1 ρμγοίον [δ ἡογπιοῦ, δηὰ δαοῖ ἰο ἀραΐη.---τὸν μέγαν ποιμ., (λε (ποῖ, ἐλαζ) ρνεαί 

οΓ 
85 ΜΟ]], ΑἸί., δἔο., ιολο ὅτου 
ἐν αἱ ἐπ (ποῖ ὃ.) ἐν δίοοά, τοίοτα ἰο ἀγαγών---διαθήκης αἱων., 27 απ (ποῖ ἐλ) ἐνέ» 
ες, μυνον ω αλῶ δέ Ι ΤΩ ΓΟ Ἐν Ξαν «εοἰλ.---ἅ. 

ἔγραψα {τοααθῃὲ!γ ἔη Βὲ. Ραμ (Α17.. 
Ψον. 23.--Ύ 

ποῖ Ὀ6 4φηΐῖθ δ οἴ Βδέϊο δ ἐδὸ ἴπιροῦ. Β] 

ινώσκετε, Ὠοΐϊ 80 ἙΙοαΥΥ ἐπάϊςαῖοι δ ἰπιρογαῖίνο, Υ δίδηδΐην δὲ (9 θεκίπηίηρ οἵ ἴπο δοπέδωοο, 89 
ΜοΙ͂Ι, εἰς, ἄδοι!. 16 ρμοσίζίοη ταῖϊον ἀοίογπιΐποῦ [ἢ δι ρα: δαὶ [ἐ [8 Ὁ πὸ ὕλοδῆ οογία!η ἰπδὲ 1Π0 Τηἀϊς. ἔοτεα 

Ἥ,, εἴς., ἴακο ἰΐ δὸ [ηδῖο. 

ἐπέγοδασίοῦν νοτγάσ, ἰΒ 1662 ΟὈθοςίοαυϊο. Τδο οἀγογπδίίνο ἴογοϑ οὗ δέ ἰ6 οἴξοπ, 85 ἤϑγο, ἴοο οἰ ἴο δά δις 

δγομσδέ δαοῖ; οἵ, ροεῖιδρα, 
ελερλσά.-- 

χεέσϑε͵ Ττοίξ: “ ἴΒο ορίδξοϊασυ Ασε., 

ιαγὰγ ἀδοίάο μον εἰτοὶ “να πάρι ΓΙ. τ} Υ θ τοῖγ.--ὦ ᾿ 
1 ἀἱεραιολοα, Ἐ). 

θο 
ἐδιθῃ ὑγοάϊοιμτίτνοιγ, ἴ86 Ῥαγί. 170. Τηΐ,, ὙΠ νόγρα οἵ Κποισίηρ, εἰο.; αἰδο πβουθίσα! Υ γεϊεαϑεα, το 

ἘΧΕΘΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

κι. 18. Ῥσαν ἴοσ :.85.---ἴὴ (80 Βδπ|0 ὙΔΥ 88 
Ῥδὰὶ (Βοπι. χυ. 80; Ερᾷ. νἱ. 19; 6]. ἷν. 8; 1 
ΤΊο868. ν. 2ὅ; 2 688. 111. 1), {89 ΔΌΓΒΟΥ ΠΟῪ 
Ὀ668 πὸ ῬΤΆΥΘΥΒ οὗὅὨ ἰλ6 ΘΒ ΌΓΟΙ ΟἹ 8᾽8 ΟὟ Ὧδ- 
1.6}, δηὰ ἀρρϑαΐβ, αχδίηβί (19 βυϑρίοΐοῃ οὐ δὲ 
Θηθιἶθ68, ἰο {16 ἰδ δ. ϊ τ ο᾽Υ οὗὨ ἷ8β χοοα σοῃδβοΐθπ6θ, 
85 δι], 2 ον. ἱ. 12, ΜΙδΏΥ, 8Δ8 ΣΟ {}γ ΕΘ᾽ἸΠΟΒΟΥ 
δηὰ Βίϑρίπρ, δϑϑύτηθ [ῸΣ (15 Τα 80, δη ὈΘΟΔΊΞΘ 
ἐπ (6 70] ΟΊ Ὑ 868 (89 Βὲν]0 ΒΟΘΙῺΒ ΣΔΟΤῸ ἐδ 8 
ἈΪΙΒονίο ἰο γοβοιῦϊο ἐμδὲὶ οὗ Ῥαμϊ, ἰπαὲ Ῥδη] 865 
δοσοιηρϑδηϊοα (μ9 Ἰοίίον οὗ δ ΡῬυρὶϊ διὰ οοηδάθῃ- 
14] {611 τγι ἸΔΌΟΤΟΣ, Ὑὶιὰ (8 ὈγΙοΥ̓ ροϑίβουρέ, δὰ 
ἰδυ5 δαορίϑὰ 88 δΐβ οὐ {80 ϑῃϊγο ορίβίϊθ. 
ΟΥ̓ ΥΒ σοχαρὰ {86 ρὶυγαῖ περὶ ἡμῶν 88 ΘΟ ΔὈγδοΐης 

5811} Οὐ ΒῈΤ ῬΟΥΒΟΒΒ ἔμδὴ (π6 “Δ ΒΟΥ," οἰ τον Τ τ- 
οἱδν (860. δοβιχϊάϊξ, εἰς.), οΥ 119 ““Ἰοδάθγβ" χβϑη- 
(ἰοπϑά, υ. 17 (Οδῦρζ.), οὐ ἐμ 6ο0- ΟΣ τδὸ 
τι ὑ86 δυῖμοῦ δύο δηπουποὶπρ ἐμ Θοερεὶ ἴῃ 
μοδίδοιθ σουμίσὶοθ τοπιοὶθ ἔγομιυ ἐδοὸ ἩΗρθῦΣον 
Ομ τ  βιΐδη8. 

Ὗγο Ροσϑιᾳ!δ δἄθ Οὕσβοῖνϑᾶ, εἰς.--- 6 πεποίθα- 
μὲν οὗ (116 ἰδοί. τές, τταῖσε ἦαυε οοηβάξηοε, οτ ἱσωδί, 
Βειᾷ., Βόδπιο, ἐἔς., ἰΔ|κ6 Δ Ὀ8ο] αἰοὶγ, δὰ ἐβθ σε- 
καγὰ ὅτι 88 οαιδαΐ (““ Ὀθοδιδ6᾽᾽). Αοοοτάϊηρ ἰο 
μο ἰγὰο χοδάϊΐπρ πειθόμεθα, ἰμ}9 ΔΌΪΒΟΡ Ξαγϑ [πὰ 
ΒᾺ δ Δ 18}}} ἰἢ. 6 Βαπηο ταϑδηΐηρ πιϊριιὶ Ὀς οἀποεὰ 
ΜῈ ἰδ τοδάϊηρ πεποίθαμεν] ; ἮΘ Ῥεγδυδὰο οὔτ- 
Β6ΙΥΘ68, ἑ. 6., Ὑγὸ ΒΟ] ἱξΐ 88 τιδίίον οὔ οσοῃηνϊοιΐου ἐμαὶ, 
εἰς. ἨδΦθ δββί ὮΝ ἃ σϑββοῦ [Ὁ [5 οἰδίπι ἴο (μεἰς 
ῬΓΔΥΘΣΒ, δη ὦ ΘΟΧΡΤΘΒΒ6Β ΕἰτηΒο] 7 πιο 69} οἡ δο- 
οουπέ οὗ ι͵8 χοϊδίϊοι ἰ0 ἰδ ζοδάεσθ. Το μασι! - 
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οἱ ρίαὶ οἴαυδο 7011] ν 18 ὉῪ βοιιθ οομποοίοα τ ῖ1} 
"εἰδόμεθα δϑὐδίχαΐῃ ς 116 στομπα ὁ 16 ἈΚ 1.6 ταϑίβ 
818 Ῥογβαδϑιοι; ὈΥ͂ Οἶμογβ Ὀοιίον τἰ1} ἔχομεν 
{ἢ π8 οἰαἰίηρ ἰλθ {μίηρ ἰο νπὶοδ Εἶθ σομβοΐθηοθ 
Ῥ6ΔΥΒ ἰθδίϊθοηγ. ᾿Βν πᾶσιν ὈΘΙΌΏ(Β ποῖ ἰο ἔχομεν 
(Εο. ἘΒΘΟΒΒ.}.), δπὰ ἴϑ ποὲ τω556, (ΟἜΣΥ8., μαΐμ,, 
ΒοΪ., εἰς. 
γε. 10. Δῃᾶ ΣΖ ἴ86 γβοσθ δι Δ ΔΕΙΥ 

ῬὈΘΘΘΘΟὮ γου, εἰς.--- Περισσοτέρως 18 οοπποοϊοα ὈΥ 
50. Βοδηλίαί, ΚδΡ., Βοης., νἱ 8 ποιῆσαι; ὈΥ͂ 
1ὕη., δὰ {πὸ χδ)ουῖ ιν τ παρακαλῶ; ὮΥ 926]. 
ψὑἰ} ὈοΐΠ. Οἴου. δπὰ οὐβοσγβ τὸ ψὶιῃοαὺ Σ98- 
805 ἰπξοντοα ἔγοπι {18 8η ἱτιρυὶβοητηθηΐ οὗ [89 
αὐίποσ. ΕΣ δ᾽ μβουρῆ ἀποκαθιστάνεεν τνινᾶ τινι 
ΡΠῚῈ ὨδίαγαΙΥ ἰο ἰδ ΣΟΙΔΟΥΔΙ οὗὨἨ ΒοΙη6 ΒΟΣΪΟΠΒ 
ἱπάογδησο, γοὺ ἰδ ὈΥ͂ ΠΟ ΤΙΘΔῚΒ ὨΘΟΘΒΒΔΥΪΥ ΓΟΙΪΌΥΒ 

ἰο {πὸ δρεοΐϊδο ἰάθα οὐἵἤἩ ἐἱπιργμοππιεπί. ΝῸὸν (ὁ 
πὸ ποτὰ βιϑὰ δὴν Ἰἰχῃῦ οα {110 δρϑοϊῆς σοϑ]δίΐοῃ 
ὙΠ ἢ (ἢ 9 Δα ΒΟΥ Β88 ὈῬΣΘΥΪΟΙΒΙΥ δβυϑθίαἰποα (0 {ἢ 
οἰ ΤΟΣ ἰπ αποϑίΐοῃ. 

Υεκβ. 20ὅ. Απὰὰἃ ιϑὺ ἴ86 Θοᾶ οὗ Ρό809, 
εἰς.---Ἴπ18 ὀχργοδββῖίοα ψΐσι 18. α͵150 ἔβην δ ἰο 
Ῥδα], 16 Τοΐοσγοα ὈΥ͂ ΣΩΔΗΥ͂ τὶ ΟἾΣΥΞΒ., ἰ0 8 α18- 
οοσάδηξ γχοϊδίΐοα Ὀοίγγοοῃ (δ6 δυΐμβοῦ δηὰ δι͵8 
Τοδάογθ, σοῦ ὑΠ6Υ δοπμοοῖγο ἰο 6 ἱπάϊοαίοα ἴῃ 
νυ. 18; Υ ἀτοὶ., Βόδιμ., θο Ὗ΄., Βίδρ., δὰ οἵ μβοσβ 
(0 αἰβϑθηβίοῃβ διροῃρ ἰμΠ6 Υγοδάοσβ, δυο ἰο οἷ. 
Χιὶ. 14: ὈΥ ΒΟΒΠΙοδί. δὰ Β ΘΒ πι, ἰο Ῥδὺ}᾽ 8 τηοὰς 
οὗ ἀοδϊ χηδιΐηρς αοά 88 (6 ἀΐδρθῆβοσς οὗἉ βαϊναίίοη. 
ΤΙ νοτὰϑ ἐν αἵματι αἰωνίου διαθήκης, διὰ Ὁγ (Βο., 
Οσαϊν., Βεοηχ., ΒΙ]., Βΐ8Ρ., εἰς., οΘοπηδοίοὰ τἰϊ ἢ ὁ 
ἀναγαγών ; ὈΥ Βαυπιρανί. δὰ οἶϑυ8 ΣῈ μέγαν; 
Ὀυῖ ὈΘΙΟΥ ὉΥ Βες., ατοὶ., βίο, ᾿ὕη., Ἐ᾿ ΘΠ, 
εἰς., ἃτ0 ἰδίκθῃ ᾿πβιγαπλθη  }Υ 88 ΤΟ ΘΣΔΟΙΪΥ 
ἀοδηίως (89 οοἸἸθοιϊγο οἶδυβο τὸν ποιμένα τῶν προ- 
βάτων τὸν μέγαν. οου]ὰ νγὸ γοΐεσ 86 ἀναγαγών 
ἴο (86 αδοεηδίοπ (Β]., 6 Ἧ΄., Β]8ρ.}, τγϑ σαυΐϊφμὶ 
ΘΔΔΙΪΥ ἰακα ἐν πῃ {86 5Β6ηὴ86 οὗ αεροοπιραηίπιοηΐ 
85 οἷ. χ. 25 (ΟΔ]γν., Β]., Βῖϑρ., Υ. σου] δοι, ΚαΒ- 
τἷδ). Βα (Βθ πογὰβ ἐκ νεκρῶν γοδίγὶοὲ ἰδ 6 ρᾶτσ- 
ἐἰοῖρ!]ο ἰο {80 σερωγγεοίέοπ, ἰπ 9 ἀϊδιϊποὶ τοί οα 
οὗ νοι 'π ΟὟ ΘΡἰβῖ16 18 οοηδηρὰ ἰο {18 βίπρὶθ 
Ῥδββαζο. [““ΤΗ18 ἰδ {116 ΟὨΪΥ Ῥ]δ06 ὙΒΟΤΟ ΟἿΣ 
ΦΌΒΟΥ το 00}8 {π 6 τοδιυγτοοίΐοη. ΕΥ̓ΘῪ ΜΈΘΓΟ 
οἶ80 Βο Ἰἰἔϊ8 μἷ8 Θγ88 ἴγοαι {86 ἀδρίἢ}!: οὗὨ οἷν 
1οτὰ᾿ δ ἰναπι  Πἰ δι ἴθι, Ῥδϑδίη ΟΥ̓ΟΣ 811 ἰμαὲ 18 ἰη- 
ἑογοαϊαοίο, ἴο {86 ἰρινοδὲ ροΐηὶ οΥ Ηἰβ δχα]ιαιΐοη. 
ἼΠ6 ΦοΒπθοίϊοη ΒΕΓ βυσχοδί ἰοὸ μίπι ὁποθ αἱ 
1οαϑί ἐο Σβαῖζθ τωϑῃίίοη οὗ ἐμαὶ πίοι Δ Ὀαΐν θα 
Οοϊχοίμβα δπὰ ἐδὸ ἐμπτοὴθ οὗ Οοὰ, Ὀείπϑοη ἐμ 
ΑἸΔΔΣ οὗ ὑμ6 ΟΥΘ88 δῃὰ ὑπὸ ἨΘΑΥΘΗΪΥ βαποί Δ ΓΥΎΥ, 
ἐμὸ γτοδυγγθοίίοῃ οὗ Ηἰπὶ τῆο ἀϊοὰ 48 οὐσ βἷπ- 
οἴονίηρ,᾽" Ἀε]., οἱϊθὰ ὉΥ Α17.]. ῬοΥμδρθ ἰδ 
δΔυΐπον μβδὰ 18. Ἰχὶϊϊ, 11, οὐ 180 Ζϑοῖ. ἰχ. 1], 
δοαϊϊιο Ὀοΐοτο ἷ8 τὰ, 

ῬΉΥΪ. Υἱ ρμ Ὺ ΡἾδοθθ ὑπὸ Ὀγουΐϊίυ οὗ (80 Ἐρίβι19 ἴῃ 
σοπίγαβῦ 1 ἐμ 6 {Ὁ]η688 οἵἉ ἱΒουρσῖς δηά οπιοϊϊοι 

τ ἢ δτνγ 6118 ἐμ 6 Ὀτοαϑί οὗ ἐἶο τσίίον το βἰοοῦ 
1 50 οΟΒο᾽4] χοϊαἰίοι ἰο (δ ὁ ΓΔ 6.5, δ ἃ ΘΙ ΡΙΟΥΒ 
{0 σοηἰ]οδὶ δπα ἐθηδοχοδί ΤΌΣΊΠΒ οὗὁἨ ΒΡΘΘΟΒ ψ] 6 ἢ 
δ6 σοπιθβ8 ἰο Βρϑακ ἴῃ ιἷβ οὐ Ῥοσβοῦ. ᾿Επισ. 
ρου που μὰ: ἃ Ἰείίες, 88 Αοίβ χυ. 20; χχὶ. 

γεβ. 38. ζωηον ἴδει ΤΙΣ ΟΙΆΥ, εἰς.---Τ θ γὸ 
8 ΠῸ ΚΘΆΒΟΙ 0Γ ἰδκίηρ γινώσκετε ἃ8 Ἰυαΐο. ()8- 
1Δ0]., Β]., θο Ἧ., εἰς.}; δὰ ἐπ δΔΌβοησθ οὗ (89 
ΔΙ 616 Ὀοΐίοτο ἀπολελυμένον 18 ἀροὶδῖνο ἀρεϊπδὲ (μ9 
Το ἀονΐης οὗ Βομυ  ζεεεγο ΠΟῪ οὐν Ὀγοίμ ον ΤΊτιο- 
ἰδγ, (80 ὁῃ6 ἯΙΟ [88 Ὀθδὴ ϑδεέ 7γ7εέ, ἃ8 ν06}} 88 
διξαϊηδὺ {πΠ 6 τορῃἀογίης οὗ ϑίοσσ, εἰς.: Ἠο]ά ἴῃ }ιο- 
ΠΟΙ, ΟΥ Βοοσοὶγνο Κίπαϊγ. Τδο ἱπίογργοίδιϊοη οὗ 
ἀπολελυμένον, αὖϑοπί ὕγοπι, οἷζ., (λὲ αμΐλοτ (Ἐδία., 
ΤΡ., ΟὝΥΡΣ., εἰς.), 18 ἰογοθὰ δηὰ υὑππδίυτγαὶ. 
109 ἰσδηβδαἰΐοη, δεπέ αισαν, υἱΖ., ὙΪΓᾺ 86 ἸοίίοΣ 
ἰο ἐπα Ηθῦσχονε (Το, εἰς.}, 18. ῬΟΒΒ10]6 (Δοίβ 
Χἰ, 8; χν. 80, 88 ; χὶχ. 41; χχὶ!!. 32); διὰ ἰο 
ἐπὶ οχυϊεπαίΐοι οὐὗἨ ἰδ Ῥδσχίϊο 1016 ΘΟΙΙΌΣΤΩΒ (16 
ΒΆΡΒοΥ Ρέΐοἢ οὗἨ {πὸ ΕΡ᾿δ.19 ἴῃ ΤΩΔΏΥ τοΐηυδο. δὰ 
δῃσίθαὺ ὙοσϑΊ 008: ᾿Εγράφη ἀπὸ ᾿Ιταλίας διὰ Τιμο- 
θέου. πο οἷά ἰηίοτγργοίοσθ, ΟἾσγβ., ΤΉ ΘΟΡΙ.., 
(Εο., τούον ἱξ, δ μου ρ }ιοϑ ἰδ  ἸἾγ, ὁ 8 Ὀοΐης 
[γοϑὰ ἔγοτσα ἐτρσιβοσιηϑηῖ. Ξίηοο Βοζα, ἐπΐβ ἢδ8 
Ὀθοῃ ἀοοϊἀοαϊν ὑμ6 ργουα]θηί Υἱοῦ. 
εκ. 24. Βα! ἷθ ε1}, εἰς.---Ἧο οαπποὶ ὨΤῸΣ 

ἔτοϊῃ {18 ἤδβϑαχοὸ οἰΐδβοσ ἱμβαΐ (86 Ἐρ᾽βι16 νυδβ ἀἱ- 
τοοἰοα ἰο ἃ ΡΪΌΓΑΙ  Υ οὗὅὨ συγ ο 65, ΟΥ υ τπογὸ ρῥτὶ- 
γαΐο ῬΟΣΒΟΏΒ. [Υσ0 ΘΒΌΓΟΝΟΒ δὰ ἃ ΠΌΤΟΥ οὗ 
Ἰοδάοσϑ, δῃὰ {ἰπ686 πιιϑὲ γοσοῖτο ἰὴ εαδϊυίαι οι 
πἰϊμουί οχοορίίοῃ, δηἀ 50 αἷἶβο (80 δπίΐγο Ομ ΓΟ ἢ 
ἷπ 8411 1(8 τηϑιροσθ. Μααν ἰΐ ῬΟΓΒΔΡΒ 4180 ᾿ποϊαὰθ 
8Δ}1 Οιγίϑεϊδηθ τὶ πμοαὶ (Π6 τοσδοΐψοτβ οὐ ἐμ9 
Ερίβιϊο δοῦιθ ἰῃὶο οοπίαοι, ἱπάορθη θη }} οὗ ἃ 
οοπποοίΐοι τ {86 ΟΒυχοῖ ἢ (0 6].). 
ΤΟΥ οὗ ΣΙΔΙν .---βἴηοο β'θια ον, (ἢ 6 τη ΔΊΟΥ (Υ 

οὔ ὀχροβίίουβ δυο δεβιυπηϑὰ {δ (0 οἱ ἀπὸ ᾿Ιταλίας 
τουδὶ δδνὸ ἀοδὶκπαϊοἃ ῬΘΥΒΟῺΒ ὙΠῸ δὰ ΘΟΠ)0 
ἥγοτα Πἰῖγ, δὰ πότ 8} 6 ΔΌΓΠΟΥ ουὐδῖάθ οὗ 
{πὸ ᾿ἰπιῖι8 οὗ ἐμαὶ οουπίσγ. ΤΟΥ ματα Ὀδ6ι δὺρ- 
Ροϑοὰ ἴῃ Ῥδγι συν ἰοὸ δ6 Τυρί ἶνο8 ἔσοσα {μ 9 ΡῈ Γ- 
ΒΟΟΘΌΪΟΣ ὉΠῸΟΣ ΝΟΓΤΟ ; δοιηοίϊπηο8, ἨΟΥΓΘΥΟΙ, 511- 
ὈΪΥ, πὶ ζόπο γα], 8] {61οὐ Ὁ] ΔΌΟΤΟΣΒ τ} (86 
ΒΌΓΠΟΥ, ῬΟΥΒΔΡΒ ἷπ ΟοΥ (ἢ οὐ ἘΡΒοβυδ (Β].), οΥ 
ἷπ Αδἷα Μίπον (βοι τ ρ]) 67), ΟΥ ἴῃ ἃ οἷδοο ὙΠ6ΥΘ 
πὸ Ομ γι θέϊδη ΟΠ ΌΤΟΣ 88 γοί οχἰ δια (1,ὕπη.}, να ῖσο 
Ἰαϊίοσ βυρροδίίζουι ουἹὰ οχρὶαἷα {μ}6 ΔΌΒΘΏΟΘΘ οΥ̓͂ 
ΔΗΥ͂ στοοίϊης δἀἀγοββοὰ ἰο 6 Ομυσοῖ. Οοά. 66 
Ὠδιη68 Αἰ 6Ώ8, Ὀυὺ δ 8 ἀλλοι δὲ ἀπὸ ᾿Ιταλίας. 
βρϑοΐδὶ θὰ 818 18 Ἰαϊάὰ ὕροὺ (μ9 ἔδοί ἐμαὺ ἰδ 
δον, ᾿ἔ Β6, 8116 ἰνίης ἐπ ΠΥ, ΘΓ ΘΟΠΥΘΥ- 
ἷἱπρ φτιοοίϊηρθ ἔγοαι [1ἰ6]1Δ5 ΟΝ τ διϊδηθ, σουϊὰ 
οΟΥίδ  ὩῪ ἤᾶγὸ τὶ θη. οἱ ἐν ᾽Ιταλίᾳ (1 Τί. ἱ. 1δ; 
1 Ῥεῖ. ν. 18); Ὀυΐ γα τοΐσιυῖ ὀχρ] δῖ 86 ΟΧρυϑδ- 
δἷοπ οὗ οὖσ Ερίβι]9 ἔγοτη. 8 6]}}0ι168] ᾿ηοὰθ οὗ 
χρυ βίης γο δι 008 οὗ ρἶὶδοο δοοογάϊηρ (ἰο (Δία ἢ. 
χχῖνυ. 17; Τκὸ χὶ. 18; χυΐ. 26); δβξεοὶ ἐν τῇ 
Ἰταλίᾳ ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας, 848 ἸΟΣΤΩΟΣῚΥ ϊΐποΣ, Ὀυὶ 
860, 05 ἰδ: ΟΕΟΡ δὰ, ΑἸ χ. ΒΤ. Οἴγαπιπι. οΥΓ 
ἐλὲ Νίειο 7Τεεί. αϊαϊοεί, Ῥ. 828); δῃἃ πο ΟΠΪΥ͂ 80, 
Βαΐ τ ΩΥ τὶΐ ΤΠο]., ΤΥ 1656 10, Πο]., τηδὶ πίδὶπ {πὲ 
ἀπό 88 Ὑ6]1 85 ἐκ ἰ8 ϑοᾶ 9 Ἔχ ὕγοβθδβ Ῥδιδρ  γχαβίὶ- 
οαἸγ ἱπάοροπάοπὶ βυρδίδηξίνο ἰᾷ688, 80 (δὲ (6 
οχργοβδίοι ἰῃ αὐθδίϊο ἢ ἸΩΘΤΟΙΥ ἱπαϊοαίο8 ἐμαὶ ἐμ 
ῬΘΙΒΟΙΒ Βοηΐϊης ἰμοὶν στοοίϊηρδ ογίσίπαίεα ἴᾺΟπὶ 
Ταῖγ, τιϊδουῦὶ ἐπεϊτηδιΐπρ δὴν τδίης νὶϊ σοχατὰ 
ἰο ἰδοῖσ ρχοβοηῦ γοδίάθηοο. 6 ΤΥ ποί, μ6Υ6- 
ἴοτο, οἰίμον, ἤγοιι ὑπ 8 οχρτγοββίοῃυ, ἀθάποο νὰ 
οοΥίδιηΥ μα ἐμ6 Ερίδι]ο τνὰβ Ἡγιἰίθ ἰὼ 18} 
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(Ὁοά. Κ. αοὰ οἰμενς ἄτγοοκς ΜϑΗ͂, δι ἃ υϑυβίοῃβ 
αι Τιβοη., δου. Τεεί., οα, 7. 11,690) οὐ νϑὴ ἐμαὶ 
1. τηβί ατο 66 νσὶ θη ἴῃ Βοπιθ (18 ῬΓίπι88. 
δηἀ ἐμ δησίθηίβ σοῃ γα Υ, ἃ8 8180 Οοά. Α.]--- 
ΤΠ6 οἱοβίης Ὀδμράϊοίλοι 18 ὈΤΘΟΙΒ6ῚῪ ἸάΘη164] 
τὴν Τιϊα8. 111, 18.--- τᾶν, Βον υοσ, θ6 ἀγζαρά 
ἴον (ἢ 9 τυῖΊϊξης οὗὅὨ {80 Ἐρ 5.19 1ὼὰ βουϊμοση 108}Ὁ 
(οἰδιοῖπ) ὑμαὺ ΟὨ τ ϑιΐδα ΘΒ ΟΝ 68 ΔΙΓΟΔαΥ 6χΧ- 
ἰϑίεα, Αοἰϑ χανὶ!. 18 (Τ80].}, ἀπά (πὰὲ ΤΊ πιοίμγ, 
ὙΠῸ ΔΡΡΔΥΘΏΪΥ γ5 ἴὼ ἃ αἰβεγομίύ ροἶδοθ ἔσοτα 
(86 δυῖδον οὗὁ οὔ Ερίβι16, δπὰ γοῖ ποὶ (Δ. σϑ- 
τιογοά ἔγοπι πἰτι, οουϊὰ ῬΤΟΌΔΌΪΥ οἱ {818 ἐἰτλθ 
ματα θ6Θῃ ᾿π ρτἸϑοημθα ΒΟΥ ἈΟΣῈ 0186 ἔμδῃ ἴῃ ΒοτηΘ 
(ΥΤ1056107). 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΕΤΗΙΟΑΙ.. 

1. Ῥτσοπὶ ἐπα ἐπάξανον, ἴῃ 811 ΟΌΤ τοϊαΐΐοη δ, (0 
γα ]κ πη ἰμ6 σἰχῦ ΔΥ, ἴα 86 χἰχμῦ ἸΠΔΠΠΟΥ, ὙὙ0 
ὅτ Ῥοσγιϊἰοὰ ἰο ἀογίνο ἰμ6 ἀπεώγαποε οὗ ἃ, ξοοὰ 
σοηϑοίΐαποθ. ϑ':Ὁἢ δὴ ΔΒΘΒΌΣΒΠΟΘ ἯΘ δ.Θ 8]Ϊ Ρ6γ- 
τηἰ θα ἐο ἀχρυοββ, δὰ ἰο πὰ ἴῃ (818 ἸΩΟΓΔ] οοπάϊ- 
(ἰοη ἃ σοιηπιοηἀδίϊοπ τοῦδ ἀσανγβ ὰ8 84} {116 
προῆγον ἱπῖο ἔπ 6 Ἰοῦο δηὰ δυιραίῃυ οὗ Ομ γί δη 
{τ 45, ἐμαὶ νγχ86 ΠΥ ὈΘΟΟΙΏ6 ΘΒΡΘΟΪΑ]ΪΥ γα] }]0 
(ὁ ἰποιη, δηὰ αὐναϊκθη, αυΐοῖζοη, δηὰ δβίγθηρίμ θη 
1:8 ἀ65|.6 ἴἿῸΓ 6᾽056Γ δομητπίοῃ, δηἀ [Ὁ ῬΕΥΒΟΠαΙ 
ἰὨ ΘΓΘΟΌΓΒΘ. 

2, ὟὟΡΘ πορὰ φγαψεῦ ὁ οὐῦ ΘΠ ΑΙ, ποῦ ἸΔΘΓΘΟΙΥ͂ 
πῃ ὙὙΘΆΚΏΘΒΒ, δ ἃ ὑπο ν αϑδαυϊί8, Ὀυΐ 8150 ἴον {19 
Τὰ] ΑἸ ποηὶ οὗὮ ον ΒΟΡ6Β δῃηὰ υν 188} 68 ἴῃ {860 αἰἰοδβίδ- 
(ἰοῃ 5 οὗ ουγ ἸΟΥ̓͂, δηὰ οὔ αταιὰο ἔο; {δ ᾿ἰνὶης 
δπὰ ρον ονίαϊ ὀχ ἰ Ὀυἱιΐοπ οἵ ουν ἔδὶί, οὗὨ οὔτ ]ονθ, 
οὗ οὔὖν οοησιηίοη ἰῃ {80 [οτὰ. ΤἘ 8 Βθη8ο οὗ 
πορᾶ νγὸ πιιιβὲ ποῖ σοργοβϑ, Ὀαϊ οἰ ον δ, αἶνο υἱ- 
(οΥη66 ἴο, δηὰ Βαεἰἐβῆγ. 

8. ΤΒα Ὀοδὶ ἐμίης (μδὺ ψγὸ σὴ ἩΪΒᾺ δ πα ῬΓΑΥ͂ 
0 ὁ δΏΟΙΠΟΥ ἰ8 ὑπ 6 σοπἰΐπυδηοο οὗ ἰδ9 τοογὰ οΥ 
Οοὐ ἴῃ ουτγδβοῖγοβ, ἰπ ογάον ἰμαὺ ἰδοῦ 6808 
ΟἸσὶβὲ τ ΣΩΔῪ αἰἰδὶῃ ἰο φογζοοίίοπ 97 ἢ ἷἰὰ αοά, 

ι 

ἨΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΙΟΘΑΙ,. 

Ττὰαὸ ΟἾ γι δὴ5 Ὡθοᾶ, ἀρῃμαπά δηἃ σον 
“πμίμαΐ ᾿πίεγοουγεα οὰ ὈΘὨ ΔΙ οὗἩἨ Θδοῖὶ οἱ 6 Υ.--- ΤᾺΘ 
γα ]06 οΥ α φοοά οσοπδεῖεπος ἴῃ αἰ συ}. βἰἰὰδίἱοτ 5 1 
1116.--τ7Ίοὸ σγεαίπεεε οὗ 96808, 898 ἐμὸ δλερλεγαϊ οἵ 
{16 ζο]ὰ οὗἩ αοά, ταϊγτοῦϑ ἰ(8610 1. ἴῃ (89 στγεαΐηεε: 
οὗ ἰ8ὸ δαογύοε ὈῪ Μ 810} Ηθ Ὀϑοϑῖὴο 5θορΒοσγὰ οὗ 
ἰδὶ8 δοοῖς; 2. ἰπ ἰα ὀχίεπέ 9 δε οες “ἈϊσᾺ Ηδ 
885 ἰο φαίλεῦ δῃᾷ ἰο “)εε4; 8. ἴῃ ἐδ ἐχα{ίεάπεξε 97 1λε 
»οδίίοη ἰο “ὨϊοΝ Ηδ πὰ8 Ὀθοῃ ο]ογαίοα.---Τ Ὲ0 
ἥξιρ δογοηδηίΐ 18 8 εἰεγπαΐ οογοηδηΐ, Ὀδσδβιι56 ἃ. 
ἴς δΒδ8 Ὀθθῃ οοποϊυάοὰ ὈΥ ἐμ αἰθτ 8] δἥεαϊ!αΐοτ; 
2. ἰξ 18 βίδιῃροα Ὑ1ΓᾺῈ οἴου] υαϊαΐμ, διὰ 8. ἐξ 
ἰπραγίβ οί] δέφδείησε. 

ΚΓΤΑΒΚΕ :-Αὀ μοοὰ σομϑοίθποο 18 ἃ γτοδὶ δοτὴ- 
ἰοτί, αμὰ ρίνοβ 8 ἃ χζοοὰ σοηδάοηοο Ὀοΐοτο αοά 
δηἃ τηοη : Ὀοΐογο αοὐ, ἐο Ὑοτὴ τὴ 8.6 Ροστηϊο 
Δ] ἰο ἐὰγῃ ἰπ 4}1 ποοὰ δηὰ δηχὶοίυ  Ὀεΐοσο 
τη, ἰδαΐ τῶο πδοὰ ποῖ ὃΘ ββδιηοΐδοθά, Ὀαΐ σδΥ 
θῸ 8019 ἰο Θῃηδουπίον Ὑῖ ἢ ΟΥ̓] 688 (Π 6 ΟΥ65 οἴ 
ΘΥ̓ΘΣΥ͂ ΤΙηΔ.--- ΤῊ Ββίαπααγά οὗ χοοά ποσῖχβ ἰ8 ποῖ 
ΤΠ 85 86] {-ῦὺἢ}}, θὰῚ αοὐ ΒΒ νὰ}. ΤῊ π 1] Ὅ6- 
Ἰον στ 8 τηυβί ποῖ ΟὨΪΥ͂ ΠΟΥ, Ὀαΐ 8130 ἀο.---αοἀ 
ΌΓΚΒ Βοίῃ ἔμ ψΠΠῈΣ δηὰ [Π)6 δοσοιωρ 15 ; 
ὑπο ΓΟ ΌΓο, το τηϑὲ, ὈΥ 411} Ἰθδη8, χὶνθ οὝτγΒοΙ γα 
ὉΡ ἰο Ηΐπι [ῸΥ βρί τ] ΓΟ 6 Ἰγ8].--- ΘΟ ΟΥ 5 τοδὶ 
Ταβροοῖ δἰρῃγ (μοῖρ 216]1ο0Ὑ- ἸΔΌΟΣΟΥΒ ἐπ {πὸ κ08- 
ῬΕ] οὗ Ομ γἰδί, δῃὰ ἀθδβῖσο (Ὁ. ἐβοιι ἐπ ΕΚ Ὁ1655- 
ἰῃ 85 8.5 Ὁ ὑβιΙ ΒΟ ΊΥ68.---Ὗ ὁ ΒΒου]ὰ, ἰηἀ6οα, Ὀῖεξ8 
ΟΥ̓́Θ ΟΌΓ Οπομγΐοδ, Ὀυΐ στοαὶ Ῥχοδι ποη } Υ (Π οδ8 
ὙΠῸ δ΄Γ6 ὑπο ἔγ θη οὗ ἀοά, ἀπὰ ον ἔγίθπμ8. 

ἘΙΕΟΕΕ:--- ΕΤοτα (89 ἀθδ] πη ρΒ οὗ σοἀ πὶ Ηΐδ 
βδηἰβ, γὙ6 88}8}} ΟΌΒοσΥΘ ον τΟΠἀΘΥΓΙΥ Ηὰ 
ὈΓΙΉμ5 ἰθοτα ουἱ οὗὨ διδοίη, ΠΟῪ ΟΠ ἀΘΥΓΆΪΥ 
Ηδὸ οοπάπυοίϑ μοι ἱπίο ἰἰ. 
Ἠξυβχεπ:---Βὸ ρταοο οὗ ἀοὰ, ὑπο εἰ σοδί δ ἢ 

ἴῸΥ ΟἸΤΒΘΙΥ 68 δὰ οἰϊογδ (8. ουἱ. 4). [οτά, χο- 
ὨΔΘΏΙΟΥ ΙΔ Δασογάϊης ἰο ΤΥ χτδοο, τ δῖοι Το 
ἰλαϑὺ Ῥτοιϊωϊϑϑὰ ἰο ΤΥ Ῥθ00106. Αμθῶ! 
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